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A VEAB 1980. ÉVI PLENÁRIS ÜLÉSE
Nemecz Ernő elnöki beszéde

Ti«7telt Plenáris ülés !

A Veszprémi Akadémiai Bizottság ez évi hagyományos plenáris ülését 
egy minden tekintetben sikeres esztendő és eredményes tevékenység 
légkörében rendezheti meg. Szakbizottságaink és azok munkabizottsá
gai szinte kivétel nélkül emelték működésűk színvonalát és tevé
kenységüket zavartalanul fejtették ki amellett, hogy időközben az 
akadémiai tisztujitással összefüggő szervezeti újjáalakítás rájuk 
eső részét is megoldották.

Mindez annak köszönhető, hogy a VEAB-ban kialakult és megszilár
dult egy kezdettől fogva keresett sajátos munkastílus, amely egyre 
jobban áthatja és segiti bizottságaink munkáját. Sokszor és több fé
le vonatkozásban kifejtettük már, hogy miként fogjuk fel egy terü
leti akadémiai bizottság feladatát, amelynek helyes célkitűzéseit 
és munkamódszerét megtalálni - ha azt kivánjuk, hogy az ne fedje 
vagy ismételje az Akadémia országos szerepét - nem is könnyű fela
dat .

Szervezeti szabályunk, amelyet ez év szeptember 1-én hagyott jó
vá az Akadémia elnöke és főtitkára, nagyvonásokban természetesen meg
megjelöli Bizottságunk működési célját. A gyakorlati munkában pedig 
helyes kiindulópontnak bizonyult az életben kialakult igények,éspedig 
mind. a kutatói, mind a társadalmi igények figyelembe vétele. Ku
tatói oldalról tanúi vagyunk egy elementáris módon megnyilatkozó i- 
génynek, t.i. annak, hogy a régió kiváló szakemberei szoros szakmai 
tevékenységükön túlmenően részt kívánnak venni olyan szakmai társu
lásban, amelyben lehetőség kínálkozik eredmények bemutatására,a né
zetek kicserélésére, egyszóval a tudomány fejlesztésére. Mindezeken 
túl véleményt kivánnak mondani olyan társadalmi fejlődést illető 
kérdésekben, amelyekben szakmai felkészültségüknél fogva indíttatva 
érzik magukat.

Szerencsésen találkoznak e törekvésekkel a társadalom részéről fel
merülő, párt és állami szervek által kifejezésre juttatott igények, 
illetve e szerveknek azok megoldására felhívó buzdítása.
E szerencsés körülmények hatása alatt a VEAB működésének minden 

területén felfokozódott az aktivitás. Ennek csak mennyiségi vonatko
zását érzékelteti az, hogy ez évben eddig 116 szakmai ülést, köztük 
több nagyrendezvényt bonyolítottak le szakbizottságaink. Ez azt je
lenti, hogy az ünnepnapok és a nyári szünet leszámításával, a régió
ban minden második napon volt valamilyen VEAB rendezvény.

Szervezeti szempontból jelentős esemény volt az Akadémiai tisztuji
tással kapcsolatban a VEAB valamennyi bizottságának ujjáalakitása,ami 
lényegében juniustól-szeptember végéig zajlott le. Ennek során meg-
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alakult a 30 tagú Veszprémi Akadémiai Bizottság, 10 szakbizottság 
összesen 209 taggal, a 17 tagú Környezetvédelmi és T.á jhasznositá- 
si Koordinációs Tanács, a 14 tagú Szerkesztő Bizottság, valamint 47 
munkabizottság 852 taggal. A VEAB-ban együttesen működő kutatok szá
ma jelenleg 1122.

A Szerkesztő Bizottság jó munkáját dicséri, hogy a napokban már 
meg is jelent az 1980. évi III. Értesitő, amely a VEAB szervezeti 
felépitését és valamennyi bizottsági tag nevét és cimét tartalmaz
za. Az Akadémiai Almanachhoz hasonlóan ez a kiadvány a mi régiónk
ban járul hozzá az érdeklődők tájékoztatásához, a kapcsolatok fel
vételének megkönnyítéséhez.

Teljesítettük az év elején tervezett publikációs programunkat is. 
Ennek keretében 3 monográfia, 3 Értesitő jelent meg, a többi mü a 
jövő évi kiadás számára az előkészítés különböző stádiumában van.

Végül a lektorok és szakbizottságok véleményezése alapján a VEAB 
november 21-i ülése elbírálta az év elején meghirdetett pályázatok
ra beérkezett müveket, amelyek eredményhirdetésére és a pályadijak 
átadására a mai plenáris ülésünkön kerül sor.

A VEAB 1980. évi munkaprogramját a VEAB Értesitő idei első szá
ma részletesen közölte.

Terveink között szerepelt a tudománypolitikai célkitűzések gya
korlati megvalósitása, előbbre lépése az elmélet és a gyakorlat egy
ségének biztosításában.

A továbbiakban legyen szabad bizottságaink 1980. évi tevékenysé
gét értékelnem.

Az Agrártudományi Szakbizottság Állattenyésztési Munkabizottsá
ga 1980. junius 27-én hazai és NDK-beli kutatók részvételével tar
tott tudományos ülésszakot a juhtenyésztés aktuális problémáiról. 
Ugyanezen szakbizottság Kertészeti Munkabizottsága junius 18-án a 
bogyósgyümölcsüek gazdasági és műszaki fejlesztésének alapjairól 
rendezett tudományos ülésszakot, amelyre az ország más régióiból is 
érkeztek kutatók, és tartottak előadást. Az Agrártudományi Szakbi
zottság Mezőgazdasági Üzemszervezési Munkabizottsága a Szigetközi 
Agráripari Egyesüléssel tartott konzultációt, a Növénytermesztési 
Munkabizottság pedig november 18-án a PAB-al közös rendezésben a 
bólyi Mezőgazdasági Kombinátban rendezett munkaülést a vetőmagter
mesztés időszerű kérdéseiről.

Az Agrártudományi Szakbizottság több tagja részt vesz a hansági 
husmarha-program kialakításában és fejlesztésében, mig az Állatte
nyésztési Munkabizottság az állattenyésztés és takarmányozás terén 
alkalmazható energiatakarékos módszerek kidolgozásában. A szakbi
zottság és munkabizottságai 8 gyakorlati szakembert segítettek a 
doktori cim megszerzésében.

Amikor a múltban a tudományos kutatás és a gyakorlat kapcsolatá
ról esett szó, hajlamosak voltunk arra, hogy valami nagyon nehezen 
elérhető célra gondoljunk. Valójában nem ez a helyzet. Az elmélet 
és a gyakorlat emberei kölcsönösen hasznos szempontokat kaphatnak 
egymástól. Az Agrártudományi Szakbizottság esetében emlitett és a
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későbbiekben említendő találkozások, ülések, eszmecserék jelentős 
mértékben azt a célt szolgálták, hogy a tudomány segítője legyen a 
társadalmi haladásnak.

1980. első felében még egységes szakbizottságként működött a Bi
ológiai és Orvosi Szakbizottság, az uj akadémiai ciklusra a felké
rések azonban már az uj szervezeti elképzelés szerint történtek meg. 
Ezt az alkalmat ragadom meg arra, hogy a megszűnt egységes Biológi
ai és Orvosi Szakbizottság vezetésében a VEAB megalakulása óta kie
melkedően tevékenykedő Salánki János akadémikusnak köszönetemet nyil
vánítsam a végzett munkáért, egyúttal sok sikert kívánjak neki az 
uj ciklusban betöltendő uj VEAB funkciói ellátásához, gondolok itt 
a VEAB alelnöki tisztségre és a Biológiai Szakbizottság elnöki tiszt
ségére. A szakbizottság keretében működő munkabizottságok 1980. évi 
teljesitményét vizsgálva a tudományos kutatás és gyakorlat kapcsola
táról ugyancsak kedvező képet kapunk. Az ökológiai Munkabizottság a 
Balatoni Környezetvédelmi Kutatások Koordináló Tanáccsal,a VEAB kör
nyezetvédelmi és Tájhasznosítási Koordinációs Tanácsával és az Urba
nisztikai Munkabizottsággal_el6adóülést rendezett a balatoni kutata*- ' 
sok újabb eredményeiről. A tanácskozás anyagát a VEÁB a köze1i he
tekben könyvben publikálja. Az Entomológiai és Mikrobiológiai Mun
kabizottság a Fejér megyei Növényvédelmi és Agrokémiai Állomással és 
a Magyar Agráregyesület Fejér megyei Szervezetével közösen rendezett 
értekezleten, 1980. junius 12-én vitatta meg a rovarkártevők, illet
ve növényi virusbetegségek elleni uj védekezés technológiai eljárá
sokat. Az MTA Biológiai Kutató Intézetével együtt ugyanezen Munkabi
zottság részt vett a tihanyi Hidrobiológus Napok rendezésében októ
ber 2. és 4. között Tihanyban. A tanácskozás központjában a vizi ö- 
koszisztémák és a produktivitás kapcsolata állott. Az Entomológiai 
és Mikrobiológiai Munkabizottság közös előadóülésen, 1980. október 
23-án Veszprémben tartott tanácskozást az uj környezetvédelmi eljá
rások alkalmazásáról a növényvédelemben.

A Jogtudományi Szakbizottság 1980. évi működéséből taqjainak több
irányú publikációs tevékenységét szeretném elsőként kiemerni. E mel
lett a Szakbizottság Polgári- Gazdasági- és Környezetvédelmi Jogi 
Munkabizottsága jelentős szerepet vállalt. a környezeti károk mérésé
re alkalmas monitoring system, valamint környezetminősitési módszer 
kidolgozására irányuló ENSZ-MTA-OKTH kutatásból. A szakbizottság gon
dozásában jelent meg "Környezet-jog-felelősség" címmel a VEAB-nál az 
első olyan tanulmány, amely a szocialista országok jogirodalmában mo
nográfia terjedelemben feldolgozta a környezeti károk megtérítésének 
jogi szabályait és az ezzel kapcsolatos magyar birói gyakorlatot. A 
szakbizottság Államjogi és Államigazgatási jogi Munkabizottsága az 
államigazgatási tevékenység demokratizmusával, törvényességével, ha
tékonyságával és egyszerűsítésével kapcsolatos témákat módszeresen 
vizsgálja, ugyanakkor tagjai közvetlenül is részt vettek az olyan 
gyakorlati feladatok megoldásában, mint az országgyűlési és tanácsi 
választások lebonyolítása. A Büntetőjogi Munkabizottság az uj Bünte
tő Törvénykönyv alkalmazásával kapcsolatos gyakorlatot tanulmányoz
za. Jelentését eljuttatta a régió igazságügyi és ügyészségi vezetői
hez. A tudományos kutatás és a társadalmi valóság szoros kapcsolatá
nak érvényesülése a Jogtudományi Szakbizottság tevékenységében is 
szembetűnő.

Az Erdészeti Szakbizottság 1980. évi munkájából a november 19.nap
ján Veszprémben megtartott ülés előadását és vitaanyagát emelem ki, 
amely a régió erdősültségi állapotát egzakt adatokkal jellemezte, u-
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gyanakkor értékelte az erdőgazdálkodással kapcsolatos terveket és 
részletes fejlesztési javaslatokat terjesztett elő. A téma környe
zetvédelmi és Balaton-védelmi szempontból is jelentős. A szakbi
zottság véglegesen kialakított javaslatait a VEAB minden olyan ha
tósághoz és intézményhez hajlandó továbbítani, amelyet a szakbi
zottság megjelöl. Az idei évet egyébként az Erdészeti Szakbizottság 
olyértelmü szervezeti átalakulása jellemezte, hogy kialakult három 
állandó munkabizottsága. Ezek: Erdőgazdálkodási, Faipari és Vadgaz
dálkodási Munkabizottság. Tekintettel arra,hogy az ország egyetlen 
erdészeti és faipari egyeteme a VEAB-régióban található, a VEAB 
Elnöksége kezdettől fogva úgy Ítélte, hogy különleges figyelmet kell 
szentelnie az erdészeti tudományok ápolásának. Figyelemmel arra,hogy 
az MTA Területi Bizottságai közül a VEAB az egyetlen, amely Erdésze
ti Szakbizottsággal rendelkezik, nem zárkózhatunk el attól sem,hogy 
más régiók arra érdemes, legkiemelkedőbb kutatói és szakemberei is 
munkabizottsági tagként vagy állandó meghívott vendégként szellemi 
otthonra leljenek a VEAB Erdészeti Szakbizottságában. A VEAB kap
csolata megalakulása óta kifogástalan volt a Soproni Erdészeti és 
Faipari Egyetemmel. Mégis azt szeretnénk, hogy a jövőben ez a munka- 
kapcsolat még sokkal szorosabb legyen. Kérem a soproni egyetem veze
tőit, hogy gondjaikat esetenként osszák meg a VEAB Elnökségével, az 
esetleges nehézségek együttes elhárítása céljából. Erdészettel, fa
iparral kapcsolatos témában mi is hasonló bizalommal fordulunk a 
soproni kollégákhoz. Az erdészeti tudományokkal kapcsolatosan érzett 
fokozott felelősségérzet egyik jele, hogy monográfia sorozatunkban a 
lehetőségeinkhez képest tág teret igyekeztünk biztosítani erdészeti 
kiadványoknak 1980-ban is megjelent egy ilyen monográfia
dr.Majer Antal szerkesztésében "A kocsányos tölgy fatermesztésének 
fejlesztése".

Ez utón mondok köszönetét dr.Magyar János akadémikusnak azért a 
fáradságos munkáért, amelyet mint a VEAB alelnöke három éven keresz
tül kifejtett, egyben jó egészséget és sok sikert kívánok az Erdé
szeti Szakbizottság elnöki funkciójának betöltéséhez az elkövetke
zendő öt évben.

A Kémiai Szakbizottság 1980. évben megtartott mindhárom ülésén ki
emelkedő jelentőségű és magas tudományos szintű előadások hangzottak 
el. Április 23-án dr.Bodor Endre egyetemi tanár a sztöchiometriaitör
vények és az anyagszerkezeti ismeretek egyeztetésének problémáiról a 
kémiai oktatásban tartott előadást. Dr.B.R.Kovalski a washingtoni e- 
gyetem professzora október lO-én a kémiai méréselméletről, dr. Beck 
Mihály akadémikus, az MTA Kémiai Osztályának elnöke pedig "Overshoot 
undershoot reakciók" cimmel tartott nagy érdeklődéssel kisért előa
dást a szakbizottság ülésén. A Kémiai Szakbizottság Környezetvédel
mi Munkabizottsága idén is folytatta az előző években kialakított el
ismerést érdemlő munkásságát. A gazdag éves programból kiemelem a 
Vas megyei Bozsokon megtartott tanácskozást, amelyre Vas megye Taná
csának támogatásával került sor junius 11-én, valamint a november 12-i 
veszprémi ülést, amelynek keretében megvizsgálták a Kőolaj- és Gázi
pari Munkabizottsággal együtt az ipari környezetvédelem helyzetét.

Az Agrókemizálási Munkabizottság junius 26-án a VEAB székházban 
kerekasztal konferenciát tartott a kémiai vegyületek biológiai-ha- 
tástani szűrésének időszerű kérdéseiről. Ugyanezen Munkabizottság 
szeptember 16-án Tatán a nagyüzemi növénytermelés talajbiológiai kér
déseiről tárgyalt. A Kőolaj és Gázipari Munkabizottság a már emli-
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tett ülésén kivül további két alkalommal,egyszer Répcelakon a Szén
savtermelő Vállalatnál, másodszor pedig Zalaegerszegen tartott mun
kaülést. A répcelaki ülésen a széndioxidipar helyzetét és a széndi
oxid mezőgazdasági hasznosításának lehetőségeit, a zalegerszegi ü- 
lésen pedig a kőolaj feldolgozás tervei mellett a bitumengyártás és 
modifikálás témáit vizsgálták meg. A szakbizottság keretén belül két 
kandidátusi házi védésre is sor került. A VEAB monográfiák 11. száma
ként kiadásra került "A szénhidrogénipar környezetvédelme" cimü monog
ráfia. 1980-ban a Kémiai Szabkizottság és munkabizottságai olyan e- 
redményes évet zártak, amelyet a VEAB Elnöksége a magyar vegyipar köz
pontjában joggal várhat el éppen a Kémiai Szakbizottságtól.

A Műszaki Szakbizottság hagyománya, hogy évenként egy alkalommal 
napirendre tűz egy általános érdeklődésre számot tartható témakört, 
amelyre a szakbizottság tagjain kivül meghivja a munkabizottságok 
és társ szakbizottságok tagjait. Erre a tanácskozásra idén május 14- 
én került sor, színhelye a VEAB székház, témája pedig az ésszerű e- 
nergiagazdálkodás volt. Az elhangzott négy előadás és két korrefe
rátum sorából ki kell emelnem dr.Juhász Adám nehézipari minisztéri
umi államtitkár előadását az országos energiagazdálkodás feladatá
ról, céljáról és módszereiről. Hasznos szempontokat vetett fel az 
előadásokat követő vita is. A nyolc munkabizottság gazdag program
jából terjedelmi okból csupán egy-egy témát, illetve tanácskozást 
emelek ki annak érzékeltetésére, hogy a Műszaki Szakbizottság te
vékenységében is mennyire megvalósul a tudományos kutatás és a gya
korlat egysége.

Az Elektrotechnikai Munkabizottság 20 tagja közül 8 az energeti
ka területén működő gyakorlati szakember. Vizsgálódásunk központjá
ban a villamosenergia racionális felhasználása volt - országos ta
pasztalatokat figyelembevéve - a régióbein. Foglalkoztak az atomener
gia hazai felhasználásának a távlataival is. A Gépészeti Munkabizott
ság junius 25-én a Nitrokémia Ipartelepek tanintézetében a szennyviz- 
tisztitás témakörben foglalkozott a gázok oldós^ermentesitésével ab- 
szorbeió segítségével, emulzióbontással és vizgőzdeoztillációval ro
tációs filmreaktorokban, ülepedési sebesség mérésével szennyvízben 
holográfiás utón és megtekintette a Balaton északi partját kiszolgá
ló, fejlesztés alatt álló gyári tisztítóberendezést. Ugyanezen Mun
kabizottság október 24-én Zalaegerszegen a Bútorgyárban cserél in
formációt a raktározás és belső anyagmozgatás problémáiról. A Közle
kedéstudományi Munkabizottság tevékenységét nagy mértékben előmozdít
ja a győri Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolával létesített 
kooperáció, április 29-én a VEAB székházban a Munkabizottság tagjai 
megvitatták a megye nagyságú régiók település-fejlesztésének problé
máit, valamint azt, hogy a közlekedés és távközlés miként járulhat 
hozzá a településhálózat optimális alakulásához. December 12-i ta
tabányai ülésükön a megyeközpontoknak egyrészt az országos közleke
dési hálózattal, másrészt a megyén belüli településekkel fennálló 
kapcsolatait vizsgálják meg. Az Aluminiumipari Munkabizottság az 
első félévben a Mosonmagyaróvári Timföld és Mükorundgyárban, a má
sodik félévben a tapolcai Bauxitbányák Vállalatnál tartott munkaü
lést. amelyeknek tárgyát a meglátogatott üzemek tevékenysége hatá
rozta meg.

A Metallurgiai Munkabizottság október 28-i ülésén az öntödei tü- 
zelőanyagellátás, a vas és acélgyártás minőségét javitó eljárások 
és a kohászati segédötvözetek kohászatban történő kifejlesztése és
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plazma alkalmazása témakörben folytat szervezett vizsgálódást, a- 
melynek eredményeként előreláthatóan 1981-ben ajánlásokat terjesz
tenek elő a témával foglalkozó kutatóintézeteknek és vállalatoknak. 
A Földtudományi Munkabizottság október 15. és 16. napján . ké-fcnapos 
konferenciát rendezett a geotudományok szerepéről az energiaforrá
sok feltárásában. Az elhangzott mintegy 20 előadás közül kiemelem 
dr.Kapolyi László akadémikus, nehézipari miniszterhelyettes előadá
sát a geodinamika szerepéről a bányászatban és Izotov moszkvai pro
fesszor előadását "A geodinamika és problémái" cimmel.

A Műszaki Fizikai Munkabizottság tevékenységét 1980 évben két 
tématerületre, a radioaktiv izotópok alkalmazására és a fémfizika 
tématerületére koncentrálta. Május 15-én Győrben a Közlekedési és 
Távközlési Műszaki Főiskolán tartottak ankétot az acélok és alumi- 
niumötvözetek hőkezelésének problémáiról. A munkabizottság tevékeny
ségéből aktivan kiveszik részüket a Dunai Vasmű és Magyar Vagon és 
Gépgyár szakemberei is. Október 2 3-án tartott munkaülésen a VE AB 
székházban dr.J.Stary professzor "Determination of different forms 
of mercury in the environment " cimü előadása keltett nagy érdeklő
dést.

A Hulladékhasznosítási Munkabizottság 1980. évben Veszprém me
gyére elkészítette a hulladékkatasztert, s ugyanezt elindította 
Győr-Sopron és Vas megyére.\ Arra is törekszik, hogy a mezőgazdasá
gi kínálat és a vegyipari kereslet összehozásával mozditsa elő a 
furfurolgyártás alapanyagellátásának gazdaságos megoldását.

Az 1980-ban önállósodott Orvostudományi Szakbizottság keretén 
belül 5 munkabizottság tevékenykedik. Célkitűzéseik szerint a la
kosság egészségügyi ellátásával kapcsolatos legidőszerűbb tudomá
nyos kérdésekkel, az uj tudományos eredmények ismertetésével, az 
orvostudományi kutatómunka régión belüli helyzetével, s a régióban 
tevékenykedő orvosok tudományos tevékenysége sokoldalú támogatásá
val, s a környezeti ártalmaknak humánhigiénés következményei vizs
gálatával kiván foglalkozni. A Haematológiai és Onkológiai Munkabi
zottság 1980. évi közel tiz munkaülése közül kettőt a PAB azonos 
munkabizottságával együtt rendezett. A közös sympozium anyaga a 
VE AB Értesítő külön számaként jelenik meg. Ugyancsak a VE AB Érte
sítő külön köteteként jelent meg az 1979. évi thrombocyta sympozi
um anyaga. A munkabizottság felmérte az érdekelt egészségügyi in
tézmények közreműködésével a VE AB régió területén élő haemophiliás 
családok epidemológiai és genetikai helyzetét. A munkabizottság tag
jai márciusban Grazban magyar-osztrák onko-haematológiai symposiu- 
mon vettek részt, amelynek anyagát a grázi egyetem jelentette meg. 
Aprilis 16-án pedig itthon chemotherápiás szemináriumot rendeztek. 
Az Orvosi Szakbizottság Mérés és Számítástechnikai Munkabizottsága 
tevékenységéből azt a törekvést emelem ki, hogy változatlanul tö
rekszik a régióban a műszeres kooperáció koordinálására, és a kap
csolódó egészségügyi intézményekkel és kutatóhelyekkel az együttnü- 
ködésre.

Igen sikeres volt a VEAB Számítástechnikai és Rendszerelméleti 
Szakbizottságával és a Neumann János Társasággal együtt október 22. 
napján a VEAB székházban megtartott "Kardiológiai-metabolit és far- 
mako-kinetikai" kerekasztal konferenciája.

A Számítástechnikai és Rendszerelméleti Szakbizottság a régió 
több nagyüzemével, igy a VIDEOTON-nal, az Almásfüzitői Timföldgyár
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ral, a Komáromi Kőolajipari Vállalattal és a Dunai Vasművel, vala
mint a PAB megfelelő szakbizottságával építette ki kooperációs kap
csolatát. A Rendszerszerkezeti Munkabizottság részt vett a "Műsza
ki Kémiai Rendszerek 80" elnevezésű tudományos konferencián, az i- 
dén tavasszal, ősszel pedig a Vas megyei Bozsokon tartott két na
pos munkaülésen. A Vállalat Kibernetikai Munkabizottság szeptember 
3-án tudományos tanácskozást tartott a létszámgazdálkodás és a mun
kaszervezés időszerű feladatairól, valamint a munkaszervezés mód
szereinek értékeléséről. Az Alkalmazott Matematikai és Számítástu
dományi Munkabizottság 1980. második félévében jött létre.

A Társadalomtudományi Szakbizottság aktivan kiveszi a részét a 
régió közművelődési feladatainak ellátásából. Működését koordinál
ja a régió felső és középfokú oktatási intézményeivel, az MTA osz
tályaival, főhatóságokkal, kutató-bázisokkal és tömegkommunikációs 
fórumokkal. Munkabizottságai közül a Marxista Propaganda és Módszer
tani Munkabizottság az év folyamán Szombathelyen, Tatabányán és 
Veszprémben tartott munkaülést és a VEAB Értesitő külön számaként 
megjelentette az 1980. márciusában Veszprémben megrendezett tudomá
nyos ülés anyagát.

A Filozófiai-Szociológiai Munkabizottság ez évi programjából a má
jus 23-i Dunaújvárosban megrendezett tanácskozást emelem ki a pártve
zetés társadalmi fejlődés témakörben. Igen jónak Ítéli a VEAB Elnök
sége a Könyvtártudományi Munkabizottság tevékenységét, amelynek ezút
tal február 21-én Győrben és szeptember 22-én Tatabányán megtartott 
tanácskozásáról szólok. Győrben a helyismereti irodalom feltáró sze
repét, Tatabányán pedig a társadalomtudományi információ helyzetét és 
lehetőségeit vitatták meg.

A Neveléstudományi Munkabizottság átgondolt program alapján mű
ködik, jó kapcsolatokat létesítve a régió hasonló célokat szolgáló 
tudományos intézményeivel és a veszprémi Oktatástechnika.! Központ
tal. Április 12-én Szombathelyen a felszabadulás utáni közoktatás- 
politika főbb kérdéseit vitatták meg a Tanárképző Főiskolán, s az 
OOK-val közösen folyamatban van Pedagometria cimü monográfiájuk meg
jelentetése. Az október 30-31-i veszprémi tanácskozáson, amelynek 
tárgya a videofelvételek komplex felhasználási lehetőségeinek vizs
gálata a pedagógusképzésben, részt vettek a DAB, a PAB és a SZAB 
hasonló feladatokat ellátó munkabizottságai is. Az 1979. év második 
felében létrejött Nyelvtudományi Munkabizottság 1980*évi teljesitné- 
nye Ígéret a jövőre Ez idő szerint a nyelvjáráskutatást és gyűjtést 
tűzték ki fő feladatuknak, a régióhoz kapcsolódó nyelvföldrajzi és 
nyelvszociológiái vizsgálatokat végeznek. Kezdeti bizonytalankodás 
után és az 1980. évi teljesítmény figyelembevételével a VEAB Elnök
sége úgy Ítéli, hogy rendeződött a Munkásmüvelődéstörténeti Munka- 
bizottság és a Szocialista Vállalat Munkabizottság tevékenysége.Az 
1980. évben kimúlt Irodalomtörténeti Munkabizottság gyakorlati meg
szűnése - a VEAB Elnökségének határozott véleménye szerint - a ve
zetők rossz személyi kiválasztására volt visszavezethető. A régió
nak nem csupán gazdag irodalmi hagyományai vannak, de Tatabányán az 
Uj Forrás, Győrben a Műhely, és Szombathelyen az Életünk cimü kul
túrpolitikai folyóiratok nagyrészt irodalmi feladatokat látnak el, 
és országosan is figyelmet érdemelnek. A VEAB Elnöksége más munka- 
bizottsági elnök kijelölésével máris elkezdte az újjászervezést, s 
reméljük, hogy a következő évben a munkabizottság újjá is születik.
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A Településtörténeti Munkabizottság május 22-23 napján a PAB-bal 
közös rendezésben megtárgyalta a Dunántúl 1867-1900 közötti telepü
léstörténeti helyzetét mintegy 100 résztvevővel. A siófoki tanács
kozáson Dunántúl településtörténetével foglalkozó; egyetemen,főis
kolán, tudományos intézményekben, levéltárban dolgozó helytörténeti 
kutató jelent meg. A Településtörténeti Szakbizottság előterjesztést 
intézett a VEAB Elnökségéhez, amelynek értelmében 1981-től Történel
mi Szakbizottság néven kiván tovább működni. Ez utón is jelzem,hogy 
a VEAB Elnöksége a névváltozást tudomásul veszi.

A Településtörténeti Szakbizottság 1980-ban elkészítette a Ma
gyarországi árszabás jelzetkatasztert a 15. század végétől a 19.szá
zad közepéig, s ezzel sokirányú segítséget nyújtott a gazdaságtörté
neti kutatásokhoz. 30 levéltári őrzőhelyről, nagyszámú folyóiratból 
3500 adatlapon mintegy 15.000 kézművesipari termék, vámtétel,mérték 
és pénzegység ad&t.e került feldolgozásra. December 1-2-án Veszprém
ben megrendezték a IV. Kézmüvesipartörténeti Szimpóziumot, mintegy 
80 résztvevővel.

A Környezetvédelmi és Tájhasznosítási Koordinációs Tanács helye
sen egyezteti tevékenységét a Balatoni Környezetvédelmi Kutatásokat 
Koordináló Tanáccsal, az MTA-val, az OKTH-val, a VEAB és a PAB Ba
laton és régiója kutatásával foglalkozó bizottságaival, a Balatoni 
Intéző Bizottsággal. Egyes tagjai részt vesznek a környezeti károk 
értékelésén és környezetminősitő rendszer létrehozásán fáradozó 
ENSZ EGB kutatásban. Az önálló programot megvalósító Urbanisztikai 
illetve Természetvédelmi Munkabizottság még tartalmasabbá teszi a 
Koordinációs Tanács tevékenységét.

Külön említenem kell a Koordinációs Tanács elnökének dr.Kárpáti 
István professzornak érdemeit a nemzetközi ligeterdő szimpózium ma
gyarországi, Baján megtartott 3 napos ülésének megszervezésében.

A Szerkesztő Bizottság 1980-ban I-II-III számú Értesítőt és 3 mo
nográfiát jelentetett meg.Utóbbiak szakbizottsági kapcsolódása: A 
szénhidrogénipar környezetvédelre /Kémiai Szakbizottság/, Környezet- 
-jog-felelősség /Jogtudományi Szakbizottság/, Kocsányostölgy fater
mesztésének fejlesztése /Erdészeti Szakbizottság/. Az Értesitő kü
lön köteteként megjelent az Orvostudományi Szakbizottság 1979. évi 
Trombocyta Szimpóziumának anyaga és a Balaton modellezés MTA nemzet
közi szimpüzium anyaga. Előkészületben az Orvosi Szakbizottság "Ma
lignus Lymphoma Szimpózium" anyaga. Ezt az alkalmat ragadom meg, 
hogy köszönetét mondjak a Szerkesztő Bizottság elnökének dr.Szántó 
Andrásnak részben azért, az eredményes tevékenységéért, amit a Szer
kesztő Bizottság élén, másrészt mint a VEAB tudományos titkáraként 
az elmúlt 3 évben kifejtett. Figyelemmel a publikációs tevékenység 
nagy jelentőségére a VEAB életében, az ezzel együtt járó nagy mun
katerhelésre, jutott a VEAB Elnöksége arra következtetésre, hogy az 
uj 5 éves akadémiai ciklusban Szántó Andrástól a Szerkesztő Bizott
ság további vezetését kéri és a tudományos titkári terhek alól men
tesiti.
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A VE AB életében uj színfoltot és uj kultúrpolitikai lehetőséget, 
teremtett az Akadémiai Klub, amely 1980-ban kezdte meg működését.A 
nyári koncertsorozat jó bevezetésül szolgált a későbbi klubestek
hez. Vendégeink, előadóink között üdvözölhettük Kornides Mihályt,az 
MSzMP KM osztályvezetőjét, dr.Czine Mihály egyetemi tanárt,dr.Köpeczi 
Béla akadémikust, Amerigo Tot /Tóth Imre/ szobrászművészt, Pogány ö. 
Gábort, a Nemzeti Galéria főigazgatóját, dr.István Lajos c. egyete
mi tanárt, dr.Szabó Kálmán akadémikust. Az előadások és az azokat 
követő mindig élénk és érdekes vita emlékezetes élmény mindnyájunk 
számára, ugyanakkor hozzájárultak ahhoz, hogy áttekintsük az egész 
látóhatárt.

Tisztelt Plenáris Ülés!
Ez az önmagában is jelentős tevékenység, csak kis része annak a 

munkának, amelyet munkabizottságaink ebben az esztendőben végeztek.
Ha mindez csak annyit jelentett volna, hogy a rendezvényeken részt
vevő bizottsági tagjaink szakmai kompetenciája, látóköre bővült,ma
gában is jelentős eredménynek kellene felfognunk. Az esetek többsé
gében azonban ezeken túlmutató hatás is jelentkezett.

A munkabizottságok munkájában sok esetben meghivott külső tagok, 
főleg gyakorlati és szakigazgatási szakemberek is résztvesznek»akik 
a szakmai viták eredményét az általuk irányított terület munkájában, 
mindenek előtt színvonalának emelésében, a gyakorlatban érvényesítik, 
és ezt a hatást aligha lehet túlbecsülnünk. Gazdasági, de egyáltalán 
egész társadalmi életünk a fejlődés törvényszerűségénél fogva inten
zív szakaszba lép, amelyben már nem a termelés látványos megsokszo
rozódásáról, hanem a minőség és gazdaságosság tized percenteket haj
szoló küzdelmeiről van szó. És itt már valóban csakis a tudomány, hoz
záértés, az intelligencia és a magasabb műveltség segíthet. Számtalan 
példát látunk korunkban erőltetett fejlesztésre, amellyel a társadal
mi, szellemi felkészültség nem tart lépést, s ezért kudarcra van Ítél
ve. A VE AB működésének egyik legfontosabb hatása a szellemi lépéstar
tás a világgal és a fejlődés előmozdítása.

Ebben a nagyszabású munkában önkéntesen és pusztán a szellemi ér
tékek iránti megbecsülésből, mint láttuk, immár több mint ezer VEAB 
tag vesz részt. Az eredmények év végi áttekintésekor tisztelettel 
fejezem ki őszinte köszönetemet mindannyiuknak fáradhatatlan buzgól- 
kodásukért, amit nyilván elsősorban nem magukért, hanem társadalmun
kért ás főleg annak jövőjéért fejtenek ki.

Itt mondok köszönetét Fejér, Győr-Sopron, Komárom, Vas, Veszprém 
és Zala megye párt és tanácsi vezetőinek is, nemcsak és nem is el
sősorban a működésűnkhöz nyújtott jelentős anyagi támogatásért, ha
nem mindenek előtt a kitüntető és munkánkat minden téren segítő fi
gyelemért, amelyet irányunkban ez évben is tanúsítottak. Mondhatom, 
nem volt. olyan kérésünk hozzájuk, amit ne teljesítettek volna kész
ségesen és külön is megköszönöm azt a nagy segítséget, amit a tiszt— 
ujitással összefüggő szervezeti ujjáalakitás során nyújtottak.
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Nincs megkülönböztető szándék, hacsak nem kitüntető értelemben, 
hogy utolsónak mondok köszönetét az Akadémia szervezeteinek, minde
nekelőtt az elnökségnek, az elnöknek és főtitkárnak, az Osztályok
nak, a hivatalok vezetőinek és munkatársainak és a többi területi A- 
kadémiai Bizottság vezetőinek azért a sokoldalú támogatásért, amit 
az év folyamán állandóan élveztünk, ügy gondolom, hogy mindazok mun
kája, akiknek köszönetünket kifejeztük, szétválaszthatatlanul benne 
van azokban az eredményekben, amelyeket elértünk.

Kérem, hogy a plenáris ülés az elnökségi előterjesztést jóváhagyó
lag vegye tudomásul.



A VEGETÁCIÓ- ES AZ ÁRTÉRI SZINTEK FEJLŐDÉSÉNEK KAPCSOLATA
Kárpáti István

Előadásom témáját három országos- és nemzetközi súlyú szakmai ren
dezvény, illetőleg esemény határozta meg.

1980-ban elkészült az országos ökológiai potenciál felméréséhez 
kapcsolódó "Időszakosan vizboritásu termőhelyek hasznositási felté
telei" tárgyú esettanulmány, közreműködésünkkel.

1980. szeptemberében került megrendezésre,Franciaországban a Nem
zetközi Ligeterdő Sympozium,melyben jelentős részt vállalt az MTA 
Veszprémi Akadémiái Bizottsága, a sympoziumhoz kapcsolódó, magyaror
szági Duna látogatás szakmai levezetésével.

1980. november 27-én az Erdészeti- és Faipari Egyetemen munkaér
tekezlet foglalkozott "az erdő és az árvizek" cimü témakörrel.

Mindhárom jelentős szakmai esemény témájához kapcsolódik mai ple
náris ülésünk, mellyel több évtizede foglalkozom mind magam, mind 
munkatársakkal interdiszciplináris együttműködésben.

Előadásomban elsősorban elméleti kérdésekkel foglalkozom, de érin
tem azok gyakorlati vonatkozásait is.

A magyarországi tavak és természetes vízfolyások szukcessziójáról, 
vegetációjának egymásutánjáról számos tanulmányt ismerünk. Ezek el
sősorban a zonációk alakulásából, egymásmellettiségéből /pl. hínár-, 
nádas-, bokorfüzes-, füz-nyár ligeterdő-, elegyes ligeterdő/ igye
keznek a vegetáció időbeli egymásután következésének törvényszerűsé
geit megállapítani.

Zólyomi B. /1937/ ismerteti a szigetközi zátonyszigetek gyors ve
getáció változási folyamatát.

A szentendreszigeti ligeterdők szukcessziós viszonyairól ZSOLT J. 
doktori disszertációjában /Zsolt J. 1943/ ir és a leglényegesebb stá
diumokat feltüntető sémát közöl.

E.Wendelberger—Zelinka /1952/ a Wällsee környéki ligeterdő jel
lemzésénél ismerteti a Duna felső szakasza hordalék bokorfüzeseknek 
zonációs viszonyait.

A szigetközi szukcessziós változásokhoz hasonló játszódik le az 
osztrák Duna ártéren. A Duna felső szakaszán azonban, mint ezt 
E.Wendelberger-Zelinka /1952/ a Wallsee_ környéki ligeterdők jellem
zésénél ismerteti, a durva kavicshordalék pionír bokorfüzesei /Sa
lix incana-Hippophae rhamnoides-ass./ eltérőek a szigetköziektől.
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Részletes példát ismerünk a Szolnok-környéki tiszai zátonyszige
tek szukcessziójáról /Tiraár L.J1946, 1947/. Ez általánosítható meg
állapítást tartalmaz a hazai zátonyok vegetációval való benépesedé- 
sének és a bokor füzesek megtelepedésének ismeretéhez.

A Dráva ártéri szintek vegetációja változásairól Borhidi A. kandi
dátusi disszertációjában találunk hasznos adatokat.

Az állóvizeink közül az általunk feldolgozott balatoni szukcesz- 
szió a legismertebb /Kárpáti I. - Kárpáti V. 1967/, ahol a feltöltő
dési folyamatok mellett az egyes szukcesszió típusoknál a vizek táp
anyagviszonyait is figyelembe vettük.

Az említett szakirodalmon kivül még számos hazai tanulmány, fő
leg Tóth I.‘|/1959/, Simon T./ /1957/ etc. foglalkozik érintőlegesen 
az ártéri szintek vegetációs változásainak, illetve a ligeterdők ki
alakulásának bemutatásával.

Az utóbbi időben korszerű légifelvétel interpretációs módszerek
kel /Kárpáti X. - Kárpáti V. 1970, Kárpáti I. - Varga Gy. - Novotny 
I. 1971/ szerzünk, a "keszthelyi team" tagjaiként egzakt adatokat, 
a vizek és ártéri szintek vegetációs változásaihoz.

A hazai természetes vizek ártéri szintjei
A hazai tavak- és természetes vízfolyások kialakulása és fel- 

szinalkata geomorfológiai megismeréséhez Pécsi Márton "A magyaror
szági Duna-völgy kialakulása és felszinalkata" /1959/ c. müvét vet
tem alapul. A felosztást fejlesztettem tovább és publikáltam több 
tanulmányban.

Tekintsük át röviden az egyes geomorfológiai szinteket:
A. / A mederszinthez ; állandó-, vagy huzamosan vizzel elárasztott tó-, 
vagy természetes vízfolyás medrét soroljuk. Benne az állandó vizet 
tűrő Potametea osztályhoz tartozó hinár vegetáció alakulhat ki.A víz
folyások főágaiban, rendszerint hiányoznak a makrofiton cönózisok,e- 
zek elsősorban csak a lelassuló öblökben telepednek meg.

A holtágakban - és az állóvizekben - a vízfolyás sebességcsökke
nésével a makrofiton hinár fajok is megjelennek és alkotnak változa
tos zonációt,illetőleg mozaik-komplexet. Jelenlétükkel, illetőleg e- 
lőfordulási változásaikkal, mint bioindikátorok hasznos információt 
adnak a vizek minőségi állapotáról.

B. / Zátonyszint az évi-periódus túlnyomó részében vizzel borított és 
általában csak rövidebb időszakra kerül felszine viz fölé. Rajta pi
onír jellegű növényállományok alakulnak ki. A zátonyszintekre jellem
ző, hogy az év túlnyomó részében /pl. a Dianán 250-350 napon át/ viz 
alatt vannak. Csak az alacsony-, vagy igen alacsmv vízállásnál húzó
dik le a viz. Beható vizsgálatokat a Duna-kanyarban végeztünk,ahol a . 
zátonyszint a Duna O-pontja feletti 100-200 cm közötti magasságú tér
szinten helyezkedik el. Az év túlnyomó részében /270-300 napon át/ ke
rül viz alá termőhelye/Kárpáti I. - Pécsi M. - Varga Gy. 1962/.
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C. / Ártér ujholocén alacsonyabb szintje /alacsony ártéri szint/.Ár- 
mentesités nélkül rendszerint már a középviznél magasabb vizállás- 
nál is elárasztódik. Ennek a szintnek változásai a szemünk előtt 
játszódnak le. Korábban az ártér ujholocén teraszának tartották.Ez 
azonban még nem terasz, mert felszínét az árvizek, az ármentési töl
téseken belül- és kivül egyaránt, a jelenben is alakítják.

Az ártér ujholocén alacsonyabb szintjét rendszerint öntéshomok, 
öntés-iszap, öntés-agyag boritja. A hazai Duna-ártér szigetközi sza
kaszának felszínén iszapos-,durva kavicsos hordalék helyezkedik el.

Az ujholocén alacsonyabb szintjén talaj fejlödés még nem indulha
tott meg /'.Pécsi M. 1959/.

A részletesen elemzett Duna-ártéri mintaterületen /Duna-kanyar/ 
a szintnek viszonylagos magassága a Duna O-pontja felett hozzávető
legesen 2,8-3,6 m között van. Az ennek megfelelő fekvésű termőhelyek 
évi-periódusonként 5-7 hónapon át, a vegetációs idő alatt pedig hoz
závetőlegesen 4-5 hónapon át kerülnek viz alá. Az ezzel kapcsolatos 
félszinalakitás /feltöltődés, lehordás/ dinamikája lényegesen megha
tározza az egyes fitocönózisok megtelepedésének ütemét, kiterjedését, 
társulás szerkezetét. A vizjárás rendszeres, nagy vonásokban jellem
zően alakuló periodikus ritmusa mellett az ember műszaki létesitmé—  
nyék létrehozásával döntően beavatkozhat a vegetáció szukcesszójába 
/Kárpáti I. - Pécsi M. - Varga Gy. 1962/, igy a törvényszerűségek a- 
lapos ismerete biztonságos információt adnak a vizügyi műszaki gya
korlatnak, a vízrendezésnek és az erdőművelési gyakorlatnak egyaránt.
D. / Az ártér ujholocén magasabb szintje - /magas ártéri szint/.A ko
rábbi geomorfológiai kutatások a hazai természetes vízfolyásoknál ezt 
a szintet' óholocén korúnak tartották. (Pécsi M. különösen behatóan ta
nulmányozta a Duna-ártér magasabb szintjét. Szerinte ez a szint az 
országhatár és Budapest között középértékben 5-6 m viszonylagos ma
gasságú. Budapesttől kezdve Mohácsig, a magas ártér a Duna O-pontja 
fölé 8-9 méterre emelkedik. - A korábbi kutatások és irodalmi utalá
sok a Dunának ezt a szintjét óholocén korúnak tartották. Sokan még 
ma is igy értelmezik, iPécsi M. szerint a magas ártér szintje az ezt 
boritó üledékkel együtt a kisalföldi- és az alföldi szakaszon álta
lában szintén ujholocén korú. A kisalföldi Duna-szakasz, továbbá a 
Budapest-Mohács közötti széles Duna-ártér tulajdonképpen ma is fej
lődő hordalékkúp. A gyakori mederváltozások, a kanyarulatok fokoza
tos eltolódásának hatására ezeken a szakaszokon az ujholocénben a 
magas ártér is csaknem teljesen átalakult, átformálódott. Ezt igazol
ják az ártér magasabb szintje anyagának felső néhány méteres rétegé
ből származó régészeti leletek /(Pécsi M. L959/. A magas ártérre is 
jellemző, hogy felszinét általában öntés-iszap, öntés-homok, vagy 
finom homokos iszap boritja. Általában hazai vonatkozásban a termé
szetes vízfolyások magas árterét ármentesitették és feltörve, szán
tóföldi kultúrát, vagy réteket, /mocsár- és kaszálórétek/ alakítot
tak ki termőhelyükön.

Az ártéri szinteken lejátszódó vegetáció változások során-, mint 
az ásványi anyagok felhalmozódásával végbemenő minerologén-, mint a 
szervesanyag felhalmozódásával végbemenő organogén szukcesszió mene
tében éles figyelemmel kísérhetők az általános szukcesszió-dinamikai
törvényszerűségek :
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a. / Változik a fajösszetétel, növekszik a faj szám. Ha figyelemmel 
kisérjük ezt a hazai Duna-ártér viszonylatában, a hínároktól kezd
ve, ahol még csak 10-25 faj alkotja a társulás állományait, a ná
dasokban 5-30 faj, bokorfüzesekben 40-50 faj, füz-nyár ligeterdők-' 
ben 140-150 faj és elegyes ligeterdőkben 200 faj fordul elő, - szem
betűnő a változás.
b. / A szukcesszió folyamán növekszik az összes biomassza mennyisé
ge: hinárok 1-10 kg-os fajlagos netto produkciójával szemben a szuk
cesszió során követő, füz-nyár ligeterdők, elegyes ligeterdők /több
szörösen/ hatványozott mennyiségű primérprodukcióját állapithajuk 
meg.
c. / Növekszik az ökoszisztéma strukturájának változatossága, növek
szik a vertikális szintek /etázsok/ száma:

A mederszintben kialakult hínároknál 1 /esetleg 2/ szint /hi- 
nárszint/.

Nádasokban 1-2 szint /hinárszint, nádas állomány szintje/.
Ártér ujhQlocén alacsonyabb szintjén kialakult bokorfüzesekben, 

füz-nyár ligeterdőkben 2-3, - egyes szubasszociációknál 4 
szint /moha-, gyep-, cserje-, lombkorona szint/.

Ártér ujholocén magasabb szintjén kialakult elegyes ligeterdők
ben 4-5 szint /moha-, gyep-, cserje-, alsó lombkorona-»fel
ső lombkorona-, felső lombkorona szint/ alakul ki.

d. / De figyelemmel kisérhető és mérhető az a törvényszerűség is, hogy 
a mederszinttől az ujholocén magasabb szintig kialakuló társulások
ban:

növekszik a klorofill mennyisége, 
növekszik a bruttó produkció mennyisége,

^növekszik az élettelen szervasanyag mennyisége.
A következőkben tekintsük át az árterek geomorfológiai szintjein 

lejátszódó szukcessziós változásokat.

A. Mederszint vegetációjának szukcessziója

A mederszintben lejátszódó vegetáció változási folyamatokat a Ba
latonon tanulmányoztuk. - Más hazai szerző ezt a kérdést nem elemez
te részleteiben. Vizsgálataink tisztázták a mederszintben kialakult 
Lemno-Potamea osztályba tartozó hinárok /vizi makrofitonok/ változá
sait, a termőhely feltöltődésével párhuzamosan, s rámutattak a szuk
cessziós folyamatokat befolyásoló, kommunális-, ipari és agrár kemi
káliákból származó hatásokra. A Balatonra általánosan jellemző szuk
cessziótól élesen elválnak a Keszthelyi-» illetőleg Szigligeti-öblö- 
zetekben jelentkező, valamint a kisbalatoni Zalavári- és Vörsi-vizek- 
ben lejátszódó eutróf-, illetőleg hipertróf jellegű változási irá
nyok, ahol eutrofizálódást indikáló súlyom hinár, tócsagaz hinár je
lenik meg.
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B. Zátonyszint vegetációjának, szukcessziója
A zátonyszint vegetációjának szukcessziójáról kevés irodalmi a- 

dattal rendelkezünk. Leghasznosabb információkat E.Wendelberger- 
-Zelinka /1962/ és Timár L. /1948/ tanulmányaiból ismerjük. Előző, 
Wallsee-környéki geobotanikai tanulmányában, a Duna szigetközi sza
kaszára vonatkozóan ad hasznos összehasonlitó adatot. - Utóbbi egy 
szolnoki-tiszai zátonysziget benépesedéséhez nyújt hasznos, részle
tes információkat. Több tanulmány /Zólyomi B. 1937; Zsolt J. 1943, 
Kárpáti I. - Pécsi M. Varga Gy. 1962/ utalásokat tartalmaz.

A zátonyszinten rendes körülmények között csak néhány rövid éle
tű egyéves /therophyton/ faj, vagy elárasztást jól tűrő évelő /he- 
mikryptophyton/ növény jelenik meg, mint pionir vegetáció, vagy ve
getáció töredék.

A benépesedés a zátonyokon a törpekákásokhoz /Nanocyperionhoz/ 
tartozó pionir növénytársulások alakulnak ki. Ezek váltakozhatnak az 
ártéri ruderális Bidentetalia tripartitihez, vagy a félruderális Ag- 
ropyro-Rumicion crispi-hez tartozó, mélyfekvésü termőhelyekre jellem
ző társulásokkal. Mint igen érdekes és jellemző példát Timár L. egy 
szolnoki zátonyszigetet elemzett.

A mintaterület a szolnoki vizmérce O-pontjának megfelelő magassá
gú, 1946 junius közepén került első alkalommal a viz fölé. Ekkor kez
dődött meg az odajutó magvak csirázása. A rövid vegetációs szakasz u- 
tán több éven keresztül minden oldajutó magból kikelt növény évenként 
újból csirázni kénytelen, mert a zátony gyors elárasztása a termésho
zást nem biztosítja. Kétséget kizáróan megállapítható, hogy sok nö
vény /Salix, Typha, Epilogium, Erigeron, Graphalium, Cirsium, Cardu
us, Taraxacu, Sonchus etc./ a közeli partokról, vagy a nem messze 
fekvő rétekről, a szél utján vagy a vizen úszva /pl. Rumex, Graminea, 
Cyperaceae, Chenopodium-ok/ került a szigetre.

A sziget vízellátása tökéletes. A növényzet ezért homokon: az ár
téri gyomtársulás, iszapon: pedig a gyomokkal erősen kevert törpeká- 
kás kezdeti stádiuma alakul ki.

A viz egyenletesen osztja el a magvakat. A homok és iszap gyűrűs 
eloszlása tehát a döntő az asszociáció-zonációk kialakításában. A 
fentebbi vizhatás miatt az ártéri gyomtársulás, a törpekákás, a ná
das elemek erősen keverednek, a rövid idő miatt tehát a növénytársu
lások a viz által összemosott kezdeti stádiumban maradnak. Borításuk 
egyenletes eloszlással 60-90 %-ig emelkedik.

Az előzőekben részletesen bemutatott, Szolnok környéki tiszai zá
tony példájától némileg eltér a Szigetközi zátonyszigetek szukcesszi- 
ós menete. Egyes termőhelyeken, különösen a holtágak mentén a lazán 
kapcsolódó pionir stádiumokat követően a törpekákás /Nanocyperion/ 
társuláscsoportokba tartozó töredékek alakulnak ki. Egyes holtágak 
mentén különösképpen az organogén szukcesszió során nádasok és ma
gassások boritják a zátonyszinteket. Igen gyakori, hogy mint pionir 
vegetáció jelentkeznek a fő Duna-meder zátonyszintjein a pántlikafü
ves és fehértippanoshoz /Typhoidetum arundinaceae, Agrostion/ tarto
zó állományok durva, kavicsos zátonyokon.
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C. Ártéri ujholocén alacsonyabb és magasabb 
szintje vegetációjának, szukcesszója

Az ujholocén szintek vegetációjának szukcessziójáról - mint már 
említettem - első részletesebb hazai adatokat Zólyomi B. szigetkö
zi tanulmányában találunk /Zólyomi B. 1937/. A közölt szukcesszió- 
-séma csak érinti a mederszint és zátonyszint vegetációjának szuk
cesszióját, de részletesen bemutatja az ujholocén szint növénytársu
lásainak egymásra következését.

Magam /Kárpáti I. 1957 ined/ két évtizede részletesen tanulmái^o- 
zom a dunai ujholocén alacsonyabb- és magasabb szintjein levő fűz és 
keményfás elegyes ligeterdők zonációit és szukcessziós változásait.

Az ujholocén alacsonyabb szinten a durva homokos, iszapos horda
lékon a vörösfüz bozót /Salicetum purpureae/ és a partmenti bokor
füzes /Salicetum triandrae/ állományai alakulnak ki. Ugyancsak az 
ujholocén alacsonyabb szintjén fordulnak elő a füz-nyár ligeterdő 
/Salicetum albae-fragilis/ különböző szubasszociációi. Ezek első
sorban a geomorfológiai szinteken való elhelyezkedésben /relativ ma
gassági fekvésben/ és ennek következtében vizellátottságban és ta
laj fizikai összetételben különböznek egymástól.

Az ártér ujholocén magasabb szintjén az országosan jellemző szub- 
mediterrán jellegű elegyes ligeterdő /Fraxino pannonicae-Ulmetum/ 
különböző szubasszociációi alakulnak ki.

A következőkben az általános jellemvonások ismeretében tekintsük 
át a két lényegesen eltérő szukcessziós vonal jellemvonásait.

C.l. Organogén szukcesszió az ártér ujholocén 
alacsonyabb és magasabb szintjén

A vegetáció folyamatos változása, mint az előzőekben már utaltam 
rá, eredményezi a növénytársulások egymásutánját, szukcesszióját.Az 
organogén szukcesszió a természetes /biotikus/ szukcesszió fogalom
körébe tartozik és ennek lényegét a nem biológus képzettségű tisz
telt hallgatóság számára igy vázolhatom:

"a növénytársulás életműködése az életfeltételeket önmaga számá
ra mindig kedvezőtlenebbé, valamely más növénytársulás számára fo
kozatosan kedvezőbbé teszi, amelynek végre is át kell adni a he
lyét, igy a szukcesszió az ideiglenes kezdeti és átmeneti állapoto
kon át a tartós záró növénytársulás, a klimax felé törekszik."

Az organogén szukcesszió menetére vonatkozóan hasznos informáci
ókkal rendelkezünk a Hanság vidékéről a /Zólyomi B. 1934/, Duna-Ti- 
sza közéről /Komlódi Magda 1959/, a Duna szigetközi szakaszáról /Zó
lyomi B. 1937, Kárpáti I. 1957. ined/.

Az ártér ujholocén alacsonyabb szintjén a magassásoshoz,zsombéksá- 
soshoz /Magnocaricion/ tartozó növénytársulásokat követően a rekettye 
füzes /Calamagrosti-Salicetum cinereae/ és egyéb kevésbé elterjedt Iá 
pi füzeseken keresztül az égeresek /Dryopteridi-Alnetum, Thelypteridi 
netum/ láperdőkön keresztül jut el a szukcessziós fejlődés az ártér 
ujhlolocén magasabb szintjére jellemző szubmediterrán elegyes liget
erdőkig /Fraxino pannonicae-Ulmetum pannonicum/. Az első ligeterdő
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jellegű fejlődési lépcső, az organogén szukcesszió során az égeres 
lombkoronaszintü elegyes ligeterdő /Fraxino pannonicae-Ulmetum al- 
netosum/. Ettől kezdve már a társulás kategóriákat tekintve a mi- 
neralogén- és organogén szukcesszió folyamán kialakult elegyes li
geterdők, társulás-rendszertani szempontból azonosak.

C.2. A mineralogén szukcesszió az ártér ujholocén 
alacsonyabb- és magasabb szintjén

A hazai ártéri szinteken döntő jelentőséggel, az ásványi horda
lék feltöltődésével végbemenő mineralogén szukcessziónak van szere
pe .

Az ártér ujholocén alacsonyabb szintjén, mint pionir növénytár
sulás közvetlenül a törpekákás és ártéri gyomtársulásokat követően 
kavicsos és durva homokos termőhelyeken a vörösfüz bozót /Salicetun 
purpureae/, finom homokos termőhelyeken pedig a partmenti bokorfü
zes /Salicetum triandrae/ jelentkezik. Ezeket követi a füz-nyár li
geterdők /Salicetum albae-fragilis/ szubasszociációinak ökológiai 
sora /Salicetum albae-fragilis myosotidetosum, S.a.f.normale,S.a .f. 
cornetosum sanguineae/. Kisebb, természetes vizfolyások mellett,il- 
letőleg holtágak partján a nefelejcses füz-nyár ligeterdőnek /S.a.f. 
myosotidetosum/ megfelelő ártéri szint magasságban a sásos-nádas ti- 
pusu füznyár ligeterdő /S.a.f. phragmiteto-caricetosum/ alakul ki, 
néha közvetlen a partszegélyen, más esetekben nádas zonációt követő
en.

Az ártér ujholocén magasabb szintjén a keményfás elegyes ligeter
dő /Fraxino pannonicae-Ulmetum pannonicum/ ökológiai sorai követik 
egymást. A legmélyebben fekvő sásos elegyes ligeterdőtől /Fraxino 
pannonicae-Ulmetum caricetosum/ kezdve az erdei szálkaperjés elegyes 
ligeterdőig /F.p.-U. brachypodietosum/. Ettől a térszinttől a szuk- 
cessziós fejlődés egyik ága a kötöttebb talajú üdébb termőhelyeken a 
szagosmügés elegyes ligeterdőn /F.p.-U.asperuletosum/ keresztül a 
kocsános-gyertyános tölgyes /Querco robori-Carpinetum/ felé, a szá
razabb, homokos termőhelyeken a gyöngyvirágos tölgyes /Convallario- 
-Quercetum/ felé halad. - Antropogén hatásra az ártéri szinteken az 
általános szukcessziós változásoktól eltérő irányokat kisérhetünk fi
gyelemmel, igy pl. az elegyes ligeterdő térszintjén kialakult ártéri 
fehérnyárasok túlnyomó többségében tarra vágás eredményeképpen jönnek 
létre.

A következőkben nézzük meg, miképp hatalmasodik el a tarra vágott 
szil-kőris-tölgy ligeterdő helyén az úgynevezett ártéri fehérnyáras.

A szil-kőris-tölgy ligeterdő tarra vágása után, rendszerint erő
teljes sarjadzásba kezdenek a cserjeszint fajelemei, a Cornus sangui
nea, Crataegus monogyna, Crataegus nigra, Crataegus degenii stb.

Ezek a dunaártéri erdészek által gyüricéseknek nevezett ártéri ir
táscserjéseket /Solidagineto-Cornetum sanguini/ alkotják. Nem minden 
esetben maradnak meg ezek huzamosabb ideig cserjeszintü állapotban, 
mert a fehérnyár tulnyomórészben gyökérsarjak utján, vagy kisebb mér
tékben magról szaporodva fejlődésnek indul. A szil-kőris-tölgy liget
erdő többi jellemző fafajai a kocsános tölgy, a szilek, a keskenyle- 
velü kőris nem tudnak versenyezni vele, mert mig a fehérnyár gyökér-
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sarjaival az egész területet rövid idő alatt beborítja, addig a 
többi fafaj általában csak tuskósarjakkal, vagy magról lassan indul 
fejlődésnek.

Azokon a helyeken, ahol a kőris-szil ligeterdők lombkorona szint
jében tarra vágás előtt is fordul elő fehér nyár, ott mint a sarj- 
ról való szaporodást, mind a magról való csirázást könnyen meg tud
juk magyarázni. De előfordul, hogy sokszor olyan helyeken is fellép 
a sarjadzás, ahol nagyobb körzetben nem fordul elő a tarra vágott 
erdőben a nyárfa. Erre vonatkozóan többféle magyarázatot kerestek 
erdészeti körökben /Kárpáti I. 1957. alapján. Ez az érdekes téma 
élénk eszmecserét váltott ki az ez évi nemzetközi ligeterdő sympo- 
zionon is.

Az ártér ujholocén alacsonyabb- és magasabb szintjén a szukcesz- 
szió menetét az erdőgazdasági beavatkozások /erdőművelés, letermelés/ 
mellett döntően befolyásolja a mocsár- és láprétek rétgazdálkodási 
tevékenysége. Ennek során a tervszerű tápanyagpótlás, a rendszeres 
kaszálás, alapvetően megváltoztatja a vegetáció szukcesszióját, meg
akadályozza bokorfüzések és erdei állományok kialakulását.
Tisztelt Plenáris ülés!

A szukcessziós változások törvényszerűségeinek ismerete hasznos 
ismereteket szolgáltat a várható vegetációváltozások egymásutánjá
ról és üteméről.

Céltudatos emberi tevékenységgel, szempontjainknak megfelelően 
előnyösen befolyásolhatjuk a szukcessziós változásokat /vízrendezés, 
erdőművelési-, rétgazdálkodási beavatkozások, tájrendezési tervezé
sek stb./. A törvényszerűségek ismeretében elkerülhetjük, hogy ká
ros antropogén hatás érhesse a természeteshez közelálló, félkultur- 
és kultur ökoszisztémákat.

A szukcessziós változások kisérleti tanulmányozására kívánatos,a 
sikfőkuti- és farkasgyepüi ökoszisztéma kutatáshoz hasonló kutatási 
min ta területet kialakítani az ártéri szinteken is.

Magyarországon a Duna két szakaszán /Szigetköz-, Baja környéki 
Duna ártéri szintek/ javasoljuk "bioszféra rezerváció" kialakítását 
és kutatások végzését.

Az előadás témáját érintő fontosabb irodalom
Bodrogközi, Gy. : Das Leben Tisza XVIII. die Vegetation des Theiss- 

-Wellenraumes. I. Zönologische und ökologische Untersuchungen in 
der Gegend von Tokaj. Acta Biologice Acad. Sci. Hung. 8. 3-4
/1962/

Kárpáti, I. - Kárpáti, V.: Elm-ash-oak grove forests /Querceto-
Ulmetum hungaricum Soó/ tuming intő White poplar dominâtes stands. 
Acta Agronomcie Acad. Sci. Hung. _8, 267-283 /1958/

Kárpáti, I. - Kárpáti, V.î A hazai Duna-ártér erdőtipusai. Az Erdő,
7, 307-320 /1958/
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Kárpáti, I. - Pécsi, M. : Alföldi ligeterdők, szukcessziójáлak és az 
ártéri szintek fejlődésének kapcsolata. Bioi. Vándorgyűlés elő
adásainak ismertetése. Acta Biologica Acad. Sci. Hung. 3 t 24-25
/1959/

Kárpáti, X. - Tóth, I.ï Die Auenwaldtypen Ungarns. Acta Agronomica 
Acad. Sci. Hung. 11, 421-452 /1961/

Kárpáti, I. - Pécsi, M. - Varga, Gy.: A vegetáció és az ártéri szin
tek fejlődésének kapcsolata a Duna-kanyarban. /Zusammenhäge der 
Vegetation mit der Entwicklung der Xnundationsschichten in der 
Donaubiege /Duna-kanyar/. Bot. Közi. 49, 299-308 /1962/

Kárpáti, I. - Tóth, I.: Ártéri nyárasok erdőtipusai. In: Magyar nyár
fatermesztés, Budapest, Mezőgazd. Kiadó, 150-168 /1962/

Kárpáti, I. - Kárpáti, V.: A Duna-ártér félruderális gyepjeinek cö
nológiai és ökológiai értékelése. /Valuation of the Habitat and 
Plant Ecology of Half-Ruderal Vegetation in the Food Area of the 
Danube/ Bot. Köziem. 50, 21-33 /1963/

Kárpáti, I. - Varga, Gy.: A vegetáció kialakulásának és a Duna víz
járásának kapcsolata a Gödi-szigeti mintaterületen. Hidrológiai 
Köziem. 3, 137-141 /1964/

Kárpáti, I. - Márcis, B.: Die natürliche Sukzession von Mooren- und 
Auenwäldern im Überschwemmungsgebiet der Donau im Szigetköz XX. 
Nemzetközi Lápkongersszus KülönKiadv. Keszthely /1965/

Kárpáti, I. - Kárpáti, V.: A balatoni hinárvegetáció szukcessziós 
viszonyai. Bot. Köziem, 55, 51-58 /1968/

Kárpáti, I. - Kárpáti, V.: Die zönologischen Verhältnisse der Donau
auenwälder Ungarns. Verhandlungen der Zoologisch- Botanischen " 
Gesellschaft in Wien. 108-109, 165-179 /1969/

Kárpáti, I. - Kárpáti, V. - Szekér, L. - Borbély, Gy.: Die Vegetation 
der ständig und zeitweilig überfluteten Teile des Neusiedler Sees 
und die Fragen ihrer Natrongewässer-Symposiums Tihany-Szeged-Szar- 
vas /29, 9-4. 10 1969/. /1971/

Kárpáti, I. - Kovács, M.: Dráva ártéri mintaterületek primér fitomasz- 
szájának 1971. évi alakulása /Ined/ /1971/

Kárpáti, I.: Ligeterdők ökoszisztéma kutatása in Erdei ökoszisztémák 
vizsgálatának eredményei MTA. VEAB Monográfia 10. 24-39 /1979/

Keresztesi, B.: A magyar nyárfatermesztés. Az Erdészeti és Faipari 
Egyetem Tudományos Közi. 1-2 , 281-289 /1963/

Komlód!, M.: Sukzessionsstudien an Eschen-Erlenbruchwäldern des 
Donau-Theiss Zwischenstromgebiets. Ann. Univ. Sei. Budapestinen- 
sis, 2, 113-122 /1959/

Kovács, M. : Die Vegetation im Überschwemmungsgebiet des Ipoly /Eipel/- 
-Flusses II. Die ökologischen Verhältnisse der Pflanzengesell
schaften. Acta Botanica Acad. Sci. Hung. 14, 77-112 /1968/
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Majer, A.i Magyarország erdőtársulásai. Budapest, Akadémiai Kiadó, 
/1968/

Máthé, I.i Növényszociológiai tanulmányok a kőrösvidéki liget- és , 
szikes erdőkben /Pflanzensoziologische Untersuchungen in der 
Wäldern des Korös-Gebietes/ Tisia Acta Gebot. Hung. 1, 150-166 
/ 1936/

Pécsi, M. t A magyarországi Duna-völgy kialakulása és felszinalakta- 
na. /Development and surface morphology of the Hungárián Danube 
Valley/. Budapest, Akadémiai Kiadó /1959/

Simon, T.: Az erdő fogalmáról és osztályozásának elvéről. /Uber den 
Begriff und das Klassifikationsprinzip des Waldes/ Acta Univ. 
Debreceniensis, 2, 211-218 /1955/

Simon, T. : Die Wälder des Nördlichen Alföld. Die Vegetation Unga
rischer Landschaften. 1-172 /1957/

Soö, R. : A magyar flóra és vegetáció rendszertani-növényföldrajzi 
kézikönyve. I-V. Synopsis Systematica-Geobotanica Florae Vege- 
tationisque Hungáriáé. I-V. Budapest /1964, 1966, 1968, 1970,
1973/.

Timár, L. : Les associations végétales du lit de la Tisza de Szolnok 
a Szeged. Acta Geobot. Hung. 6 , 70-82 /1947/

Timár, L. : Egy szolnoki zátonysziget benépesedése. Alföldi Tudomá
nyos Gyűjtemény, 2, 6, /1948/
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tipusok összefüggése. /Die Fortstwirtschaft auf den Auen der 
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dészeti Kutatások, 1-2, 77-160/ /1958/
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AZ 1980. EVI PÁLYÁZATOK ISMERTETÉSE
Salänki János

Tisztelt Plenáris Ülés, Kedves Elvtársak!

Hagyományainkhoz hiven a dijnyertes pályázatok kihirdetése előtt rö
vid tájékoztatást kivánok adni az 1980-ban beküldött munkáról. Ez 
évben összesen 57 pályázat érkezett be, az alábbi megyei megoszlás
ban :

A régióba tartozó Győr-Sopron megyéből 12, Fejér megyéből 5, Ko
márom megyéből 3, Vas megyéből 11, Veszprém megyéből 16, Zala me
gyéből 2. Ezen kivül Csongrád megyéből 1, Pest megyéből 7 pályázat 
érkezett. Utóbbival kapcsolatban emlékeztetnék arra, hogy pályáza
ti rendszerünk nyilt, a kiirt pályázatokra nemcsak a régióban élő, 
vagy itt dolgozó kutatók nyújthatnak be munkát, hanem az ország más 
megyéiben tevékenykedők is. A pályázati témák azonban olyanok,hogy 
tartalmát tekintve minden pályamű szorosan kapcsolódik a régióban 
folyó tevékenységhez és feladatokhoz, ilymódon a "külső" pályázók 
is az általunk fontosnak tartott regionális érdekeket szolgálják.

A beérkezett 57 pályázat önmagában is 3eizr,hogy változatlan az 
érdeklődés a kutatók körében a pályázati rendszer iránt és vállal
ják a célkitűzéssel kapcsolatos feladatokat. Bizonyos átcsoporto
sulás és szinvonal módosulás ugyanakkor észlelhető az elmúlt évek
hez képest különböző szakbizottságok javára, illetve kárára. Ez 
évben például jelentősen megnőtt az érdeklődés a Társadalomtudomá
nyi Szakbizottság által kiirt pályatételek iránt. Az elbirálásuál első
sorban nem a szakterületről beérkezett pályázatok számát, hanem a 
munkák színvonalát vettük figyelembe, ezért a különböző szakterüle
tekre eső dijak száma és minősítése az utóbbit, vagyis a színvona
lat jelzi.

Egészében jónak Ítélhető a beérkezett munkák döntő többsége,még
is nyilvánvalóan nem lehetett minden arra érdemeset dijazni, mint
hogy meghatározott összeg felett rendelkezhettünk. A döntésnél el
gondolásunk az volt, hogy ne sok munkát jutalmazzunk alcsony, vagy 
megosztott összegekkel, hanem dijazzuk a legjobbakat és ezzel -a mi
nőségibb, eredményesebb munkákat emeljük ki megfelelő formában.

Összesen 28 pályázat nyert dijat, ezek között három első, 14 má
sodik és 11 harmadik dij van, a megosztott dijak száma 7. A pályá
zatok végső elbírálásánál fontosnak tekintettük azt, hogy a téma 
kidolgozása mennyiben felel meg annak a követelménynek, hogy segít
se a tudomány és a gyakorlat kapcsolatát. Ezt a szempontot a jövő
ben is szeretnénk érvényesíteni, mind a pályázatok kiírásánál,mind
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a munkák elbírálásánál. El szeretnénk érni,hogy a pélyatételek ki
dolgozását ne csak az serkentse, hogy azzal dijat lehet nyerni, hanem az 
is. hogy e munkájukkal olyan tudományos felmérésre jutnak a pályá
zók, ami egy-egy konkrét társadalmi, vagy gazdasági feladat megol
dását viszi előre. Rendkivíil fontosnak tartjuk az alapkutatásokat, 
és minden tőlünk telhetőt megteszünk azok támogatására, elismeré
sére. Mégis úgy véljük, a VEAB pályázati rendszere ne az alapkuta
tási eredmények serkentésére irányuljon elsősorban, sokkal inkább 
a régió társadalmi, gazdasági feladataihoz kapcsolódó konkrét cé
lok megvalósulásának tudományos megalapozását segítse.

A pályázatok elbírálásában jelentős segítséget nyújtottak a fel
kért szaklektorok és a szakbizottságok» Ezúton szeretném megköszön
ni alapos, kritikus, körültekintő munkájukat és kérni a jövőben is 
mindazon kollegák segítségét, akiket ilyen természetű munkára fel
kérünk.

Most pedig ismertetem a díjnyertes pályamunkákat.
Az AGRÁRTUDOMÁNYI SZAKBIZ0TTSÄGNÄ1 

második dijban részesült:
Pfeiférné dr.Flóra Teréz, dr.Somonyi Antalné, Kovácsné 
Koncsag Nóra és dr.Pfeifer Gyula Veszpçém megye/:
"Lupin alkaloidák minőségi és mennyiségi meghatározása 
csillagfürtben" cimü tanulmánya.

A szerzők elemezték két csillagfürt magjának alkaloida komponen
seit. Vizsgálataik során eddig ki nem mutatott 8 alkaloida előfor
dulását igazolták. Kutatásaikban korszerű eljárásokat használtak 
és a rétegkromatográfiás, oszlopkromatográfiás, gázkromatográfiás 
és tömegspektrometriás módszereket alkotó módon alkalmazták témá
juk kidolgozásában.

A BIOLÓGIAI SZAKBIZOTTSÁGNÁL 
harmadik dijat nyert:

Jakucs Erzsébet, Bata Árpád, Lásztity Radomir, Kiss Tamás 
Attila és Neumayer Judit /Pest megye/:
"A kukorica csirakori betegségei elleni védekezés lehető
sége egy uj magyar fungiciddel" c. pályázata.

A szerzők a fuzáriumos betegség elleni védekezés lehetőségét vizs
gálták egy hazai előállítású fungicid felhasználásával. Elsősorban 
laboratóriumi viszonyok között tanulmányozták a patogén gombákra 
gyakorolt hatást, de végeztek szabadföldi kísérleteket is. Azt ta
lálták, hogy a vizsgált fungicid eredményesen alkalmazható csirako
ri védelemre, és használata termésátlagnövekedést eredményez.

Az ERDÉSZETI SZAKBIZOTTSÁGNÁL
megosztott második dijban részesült:

Dr.Káldy József /Győr-Sopron megye/:
"Korszerű felhasználati eljárások" cimü tanulmánya.
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A pályamű a hazánkban alkalmazott és alkalmazható korszerű fel
használati eljárásokat elemezte, és adott azokra szakmai és ökonó
miai értékelést - először szakirodalmunkban. Elemezte továbbá a 
gépek üzemeltetése szempontjából nagy jelentőségű üzemfenntartás 
helyzetét, és a teendőkre javaslatokat dolgozott ki.

Az ERDÉSZETI SZAKBIZOTTSÁGNÁL 
megosztott második dijban részesült:

dr.Márkus László /Győr-Sopron megye/:
"A fafajmegválasztás és fatermesztés ökonómiai vonatko
zásainak feltárása" c. munkája.

A Szerző az általa kialakított modell-módszer alkalmazásával ki
dolgozta az egyes célállományok várható fatermését, erdőművelési, 
erdőnevelési és fahasználati költségeit, értékelte hozamait és jö
vedelmét. Az elért eredmények a fafajpolitika országos szintű irá
nyításában, az üzemtervek összeállításában, a vállalati és üzemi 
tervezésben hasznosithatók.

A JOGTUDOMÁNYI SZAKBIZOTTSÁGNÁL 
második dijat nyert:

dr.Kotz László és dr.Prugberger Tamás /Pest megye/:
"Veszprémi glosszák a szövetkezetekről" cimü munkája.

A szerzők különböző tipusu és jellegű szövetkezeti társulások jog
szabályainak elemzésével foglalkoznak. Rámutatnak az eltérő típusok
nál jelentkező számos problémára és javaslatokat tesznek a jogszerű 
szabályozás olyan fejlesztésére, ami megítélésük szerint a gazdaság
irányítás rugalmasságát és eredményességét növelhetné.

A KÉMIAI SZAKBIZOTTSÁGNÁL

harmadik dijban részesült:
Kovácsné dr.Huber Gyöngyi és Nagyné Gémes Erzsébet 
/Veszprém megye/:
"Modell kísérletek gyomirtó hatású vegyületek meta- 
bolikus változásának követésére balatonvizben" c. 
tanulmánya.

A pályázat R'észitői modellkísérleteket végeztek szubsztituált fe- 
nilkarbamidok bomlásának követésére Balaton-vizben. A változásokat 
modern analitikai módszerekkel követték és tájékoztató adatokat kö
zölnek a vizsgált vegyület-család élő vizben történő bomlási idejé
re és a bomlástermékek termesztésére vonatkozólag.
harmadik dijat nyert:

Tyeklár Zoltán /Veszprém megye/:
"A 3,5-di-terc-butil-pirokatechin autooxidációjának 
vizsgálata" cimü munkája.

A szerző egy biológiailag fontos,hidroxilezett aromás vegyület,a 
pirocatechin oxidativ gyürübomlási reakcióit vizsgálta modellvegyü- 
letekkel. Ennek során részreakciókat elemzett, és egyebek mellett 
újszerű gyürühasitási mechanizmust irt le.
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A MŰSZAKI SZAKBIZOTTSÁGNÁL 
második díjban részesült:

Baksa György, dr.Valló Ferenc, Katzerné Sándorfi 
Katalin, Áment Márton és Sitkéi Ferenc /Veszprém 
megye/:
"A homokszerü timföldgyártás hazai megvalósításá
nak műszaki-gazdasági lehetősége" cimü pályamun
kája.

A szerzők összevetették a lisztes és homokszerü timföldgyártás 
hazai lehetőségeit. Variánsokat dolgoztak ki a homokszerü timföld- 
gyártás optimális technológiai eljárásának kiválasztására és javas
latot tesznek ennek gyakorlati megvalósitására.

Az ORVOSTUDOMÁNYI SZAKBIZOTTSÁGNÁL
második dijban részesült:

Dr.Hochenburger Emil és Pauka Károly /Győr-Sopron 
megye/:
"A nagyotthallók korszerű ellátása" cimü pályáza
ta.

A pályamunka aktuális problémát tárgyal, mert hazánkban a nagyot 
hallók számaránya a környezeti zajhatások fokozódásával állandóan e 
melkedik, az urbanizáció terjedésével. A szerzők ésszerű javaslat
tal élnek a külföldi és rejtett hallókészülék ellátással kapcsolat
ban.

A SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS RENDSZERELMÉLETI 
S ZAKBIZOTTSÁGNÁL

megosztott harmadik dijban részesült:
Baksa György, dr.Valló Ferenc, Katzerné Sándorfi 
Katalin, Szalay Géza és Sitkéi Ferenc /Veszprém 
megye/:
"Korszerű statisztikus módszerek alkalmazása mé
rési eredmények feldolgozásában" cimü pályamunká
ja.

A szerzők gyakorló üzemi szakemberek, akik a laboratóriumi és ü- 
zemi kisérleti adatok feldolgozására, a kikeverő üzem dinamikus vi
selkedésének elemzésére a matematikai statisztika módszereit hivták 
segítségül. A módszert jól, értő módon adaptálták konkrét munkájuk
ban, a folyamat, a technológiai rendszer belső összefüggéseire kö
vetkeztettek a kapott eredményekből és értelmezték a statisztikai 
paramétereket a reális folyamatokban.

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZAKBIZOTTSÁG 
Első dijban részesült:

Dr.Guttman Miklós /Vas megye/
"Hangtani vizsgálatok az általános iskolások nyelv- 
használatában Vas megyében" cimü pályázata.
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A tanulmány szerzője egyrészt a területi nyelvváltozatok alapo
sabb megismerését szolgálta azzal, hogy a Vas megyei nyelvjárások 
hangtani jellegzetességeinek meglétét kutatta, másrészt rámutatott 
arra, hgoy az iskolai anyanyelvi nevelésbn milyen konkrét felada
tok hárulnak a pedagógusokra.
Megosztott második dijban részesült:

dr.Tóth Lajos /Pest megye/:
"Szinbád alakja Krúdy Veszprém környéki müveiben" 
ciroü pályázata.

A tanulmány a Krúdy életmű helyi vonatkozásainak alapos ismere
téről ad számot. A müvek közül Az utitársat, az Asszonyságok diját, 
valamint a Palotai álmokat emeli ki, bemutatva a regionális kapcso
lat és főképpen a kötődés tárgyi,lélektani elemeit.
Megosztott második dijban részesült:

dr.Gutter József /Vas megye/:
"A szocialista műveltség fő hajtóerői és fejlődésé
nek dialektikája" cimü munkája.

A szerző korunk és társadalmunk fejlődésének egyik legaktuálisabb 
kérdésében fejti ki véleményét. Gazdag problémafelvétele, megoldási 
kisérletei alkalmassá teszik a tanulmányt arra, hogy a gyerekek és 
felnőttek nevelésével, pártoktatással és ezek irányításával foglal
kozó szakemberek haszonnal forgathassák.
Harmadik dijat nyert:

dr.Szabadka Attila és dr.Szidarovszky Ferenc /Pest 
megye/:
"A megváltozott gazdasági körülményekhez igazodó di
namikus vezetési rendszer megalapozása export-orien
tált fejlesztési irányokban" cimü pályamunkája.

A tanulmány napjaink és jövőnk alakítása szempontjából igen fon
tos témával,az export és piac-orientált termékszerkezet kialakítá
sával foglalkozik. Jól oldotta meg a műszaki-gazdasági kritériumok 
vállalati szempontból történő kibővítését és egyúttal a különféle 
időtávlatra szóló döntések bekapcsolását az elemzésbe.
Harmadik dijban részesült:

dr.Jándy Géza, dr.Sarlós Miklós, dr.Török Tamás 
/Pest megye/
"Az építőipari Vállalatfejlesztés dinamikus döntés- 
előkészitő rendszerében a termékstruktúra és kapa- 
citásstruktura optimalizálásának lehetősége" cimü 
tanulmánya.

A pályamű komplex vállalati hatékonyságelemzési módszert kiván 
nyújtani a vállalatfejlesztési tervek változatainak elkészítéséhez 
és az optimális változat kiválasztásához. Ezen belül egy gépminősi- 
tési rendszert ajánl, mintegy 20 féle minősítési tényezővel, ame
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lyek zöme kvantifikálható, a többi része pedig kvalitativ értékek
kel jellemezhető, és a fejlesztési változatok rangsorolásában fel
használható.

A TELEPÜLÉSTÖRTÉNETI SZAKBIZOTTSÁGNÁL 
Megosztott második dijban részesült:

dr.Horváth Ferenc /Vas megye/:
"Szombathely rendezett tanácsú város fejlődése a 
dualizmus korában" cimü pályázata

Munkája gazdag levéltári forrásanyagra és a város múltjával fog
lalkozó helytörténeti irodalomra épül. Részletesen vizsgálja a vá
ros életét irányitó autonóm és hivatali szervezet felépitését és 
működését, a virilista kép'viselők meghatározó szerepét a városi po
litikában. A munka eredményei jelentékenyen hozzájárulhatnak Szom
bathely páratlan fejlődésének tisztázásához.
Megosztott második dijban részesült:

dr.Poór Ferenc /Veszprém megye/:
"A magyar közigazgatási nyelvért folyó küzdelem
Zala és Veszprém vármegyékben a XVIII. század végén és a
XIX. század elején" cimü tanulmánya.

A dolgozat Zala és Veszprém vármegyék jobbára ismeretlen tevé
kenységét mutatja be a magyar nyelvű közigazgatásért a XVIII. szá
zad végétől az 1844. évi nyelvrendeletig tartó küzdelemben. Ebben 
a nyelvi mozgalomban a két megye országosan is jelentős szerepet 
játszott. A pályamunka eredményeit a nyelv- és a történettudomány 
egyaránt hasznosíthatja.

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TÁJHASZNOSÍTÁSI 
KOORDINÁCIÓS TANÁCS

Harmadik dijat nyert:
dr.Pfeifer Gyula, dr.Somogyi Antalné, Pfeiférné 
dr.Flóra Teréz /Veszprém megye/:
"A vizi környezetvédelem és a kémiai szúnyogirtás 
kérdései. Maradványanalitikai és bomlásvizsgálatok" 
cimü tanulmánya.

A szerzők a balatoni helikopteres szúnyogirtás egyik legfontosahb 
problémáját a vizbe jutó Malathion inszekticid mennyiségét és annak 
bomlás idejét vizsgálták. Ezenkívül néhány uj kísérleti szunyogirtó 
készítmény felezési idejének vizsgálatát is elvégezték.

A VEAB ÉS FEJÉR MEGYE TANÁCSÁNAK KÖZÖSEN 
MEGHIRDETETT PÁLYÁZATAI

Első dijban részesült:
Pólya Gyula /Fejér megye/:
"Cukorgyári mészkemencék hulladékanyagainak haszno
sítása" cimü pályázata.
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A cukorgyárakban számos hulladék keletkezik, melyek biztonságos 
elhelyezéséről gondoskodni kell: ilyen pl. a mészkőtörmelék, a 
koksztörmelék, az égetési meddő és az oltási maradék, végül a sza- 
turációs gázfelesleg. A szerző ezek komplex hasznosításával fog
lalkozik pályamunkájában. Az átgondolt és megvalósítható javasla
tait gazdaságossági számításokkal is igazolja.

A VEAB ÉS GYÖR-SOPRON MEGYE TANÁCSÁNAK KÖZÖSEN 
MEGHIRDETETT PÁLYÁZATAI

Első dijat nyert:
Fűzi Mária, Szalai Zoltán, Bagóné Babos Beatrix és 
Weicher Edéné /Győr-Sopron megye/:
"Regionális hulladékkezelési modell" cimü pályáza
ta.

A szerzők tanulmányukban egy olyan regionális hulladékkezelési 
rendszer kialakítását javasolják, amely akkor optimális hatásfokú, 
ha Győr-Sopron megyén kivül a három szomszéd megye: Komárom, Vas, 
Veszprém területén is hasznosítják. A javasolt modell más régiók
ban is alkalmazható. A kidolgozott javaslat a gyakorlatban egy 
járás és város területén már működik, igy a modell előrebecsült 
előnyös tulajdonságait az üzemesités tapasztalatai már alátámasz
tották.
Második dijban részesült:

Horváth Antal /Győr-Sopron megye/:
"Az üzem- és munkaszervezés fejlesztésének ösztön
zői és korlátái" cimü tanulmánya.

A pályamunka részletesen elemzi az üzem- és munkaszervezés ha
zai fejlesztésének feltételeit, lehetőségeit. A tanulmány a tőkés 
vállalati tevékenység jellemzéséből és elemzéséből indul ki, majd 
ismerteti a hazai vállalatok szervezettségi színvonalát. Végül rá
irányítja a figyelmet azokra a korlátozó tényezőkre, melyeknek lé
te hazánkban akadályozza az eredményes üzem- és munkaszervezést.
Második dijat nyert:

dr.Kovács Tibor /Győr-Sopron megye/
"A csecsemőhalálozás alakulása, annek elemzése Győr 
megyei városban" cimü pályamunka.

A szerző a csecsemőhalálozás 12 évi statisztikai elemzését adja 
tanulmányában. Betekintést enged Győr város egész csecsemődemográ
fiájába, összevetve azt hasonló természetű országos adataival. Azt 
a következtetést vonja le, hogy a csecsemővédelemben elsőrendű fel
adatunk a kissulyu újszülöttek számának csökkentése.

A VEAB ÉS KOMÁROM MEGYE TANÁCSÁNAK KÖZÖSEN 
MEGHIRDETETT PÁLYÁZATAI

Második dijban részesült:
Polgár László /Komárom megye/:
"A lucerna és a monokultúrás kukorica levéltetü-fauná- 
ját támadó entomophagok vizsgálata” cimü tanulmánya.
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A munka újabb adatokat szolgáltat a kukoricán élő levéltetvek kö
rül kialakuló gazdaközösségekre vonatkozólag és alkalmas kiinduló
pont lehet a védekező módszerek hatékonyságának ellenőrzésére.
Harmadik dijban részesült:

dr.Patkó Györgyné és Dimesi Mihály /Komárom megye/ 
"Kommunális szennyviziszap hasznositásának és ár
talmatlanná tételének feltételei és megoldási mód
szerei" cimü pályázata.

A pályamű rendkívül aktuális, több ágazatot érintő problémát tár
gyal, és a gondok egy részének megoldásához kiván javaslatot adni a 
kommunális szennyviziszap feldolgozásának technológiájával. Egy a- 
dotí megye sajátosságait, helyzetét figyelembe véve ad ajánlást a 
hulladékok összegyűjtésére, azok további hasznosítására.

A VEAB ÊS VAS MEGYE TANÁCSÁNAK KÖZÖSEN MEGHIRDETETT
PÁLYÁZATAI

Harmadik dijban részesült:
Gerse János /Vas megye/
"A Vas megyei szakszervezeti mozgalom a hatalomért 
folyó harc időszakában 1945-1948" cimü tanulmánya.

A dolgozat alapos és értékes munka, amely igen sok elemében bi
zonyltja, hogyan és miért volt képes a baloldali szakszervezeti moz
galom arra, hogy Vas megyében támogassa a szocialista forradalom győ
zelmét, a munkásegység megteremtését, az egységes szakszervezeti i- 
parági szervezkedés és mozgalom kialakítását.

A VEAB ÉS VESZPRÉM MEGYE TANÁCSÁNAK KÖZÖSEN MEGHIRDETETT
PÁLYÁZATAI

Harmadik dijat nyert:
Berki Tibor /Veszprém megye/
"A Bakony idegenforgalma" cimü tanulmánya.

A pályamunka megállapításai a terület idegenforgalmi fejlesztésé
re vonatkoznak, de a terület irányitói, az idegenforgalmi létesítmé
nyek üzemeltetői részére is ad praktikus, előremutató tanácsokat.Fej
tegetései, elemzései közben olyan elvi, elméleti összefüggéseket is 
felsorakoztat, amelyek az idegenforgalomban dolgozók elméleti felké
szültségét is kiegészíthetik.
Harmadik dijat nyert:

dr.Winkler András /Győr-Sopron megye/
"A furfurolgyártásban keletkező fahulladék hasznositási 
lehetősége" cimü tanulmánya.

A pályázat egy jelentős mennyiségben, jelenleg hulladékként je
lentkező anyag felhasználási lehetőségeivel foglalkozik és a hulla
dék hasznosítására reális javaslatot tesz. Ennek megvalósitása elő
segítené a fa komplex feldolgozását.



A VEAB ÉS ZALA MEGYE TANÁCSÁNAK KÖZÖSEN MEGHIRDETETT
pályázatai

Második dijban részesült:
Lukács Tibor, dr.Rodler Imre, dr.Rodler Miklós /Zala
megye/
"A Zala folyó hatása a Keszthelyi-öböleutrofizációjá-
ra" c. munkája.

A tanulmány igen részletesen elemzi a Keszthelyi-medence vizminő- 
ségi helyzetét, az eutrofizáció egyes elemeit, a folyamat jelenlegi 
állapotát. Részletes elképzelést ad egy regionális balatoni figyelő 
és adatrendszer kiépítésére.





1981. ÉVI MUNKATERVEK

(Elnökségi szempontok a VEAB 1981. évi munkatervéhez)
Nemecz Ernő

Az év első bizottsági ülése, a szokásos tárgysorozat keretében,idei 
működésünk néhány fontos kérdésének eldöntésére jött össze. Mielőtt 
ezek tárgyalásába bocsájtkoznánk,legyen szabad köszönetemet kifejez
ni a Győr-Sopron megyei Pártbizottságnak,amiért lehetővé tette mai 
ülésünk Győrbe történt összehívását. Ismeretes, hogy bizottságunk 
váltalkozva keresi fel üléseivel a VEAB régióhoz tartozó megyék szék
helyeit, az utóbbi időben azonban Győr megye egymást követően 1978 
óta 39 VEAB rendezvény színhelye volt, amelyek közül egyiket sem e- 
melhetem ki anélkül, hogy méltatlanul háttérbe szorítanám a meg nem 
emlitett rendezvényt. E felfokozott tevékenység összefügg a Győr me
gyei szellemi élet örvendetes pezsdülésével,ami megnyilatkozik abban 
is, hogy Győr megyei bizottsági tagjaink egyre jelentősebb feladatok
ra vállalkoznak a VEAB életének fellendítésében. E fejleményekben 
nagy szerepe van a megyei pártbizottság biztató figyelmének, amellyel 
a VEAB Győr megyei tagjainak tevékenységét kiséri, s amellyel a VEAí 
vezetésének törekvéseit is támogatja. Ezt a segítséget a magunk ré
széről azzal viszonozzuk, hogy az eddiginél is nagyobb odaadással 
mozdítjuk elő Győr megye tudományos kutatás és annak eredményei irán
ti növekvő igényeinek kielégítését.

Szakbizottságainktól beérkeztek az idei munkaprogramok, amelyek
kel kapcsolatban teendőnk azok elbírálása, egyeztetése és jóváhagyá
sa. Hogy ezt megfelelően elvégezhessük, az anyagot Írásban készítet
tük elő az ülés résztvevőinek.

A konkrét tárgyalás bevezetőjéül két kérdést kívánok részletesebb 
vitára bocsájtani.

Az egyik látszólag kevésbé a lényeget, inkább a szervezés-bürokrá
ciát érintő, de mégsem teljesen elhanyagolható kérdés. Ez pedig az, 
hogy a szakbizottságok s vele muhkabizottságaink munkatervét áttanul
mányozva a rendezvények nagy számában kifejezésre jutó aktivitás kelt 
jóleső érzést, hanem ugyanakkor némi szorogással tölt el a rendezvé
nyek szinte kaotikus nevezésbeni megjelölése. Ennek érzékeltetésére 
ide mellékelem a jelentésekben előforduló megnevezéseket.

ülés ankét
vita ülés kollokvium
előadó ülés konferencia,előadói konferencia
munkabizottsági ülés szimpózium
munkabizottsági vita ülés kapcsolattartás
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ismerkedés jellegű ülés 
alakuló Ülés 
tudományos vitaülés 
felolvasó Ülés 
szakbizottsági ülés 
-.unkaülés
ünnepi ülés rendezése 
szerkesztő bizottsági ülés
előadás
tudományos műszaki előadás 
szakmai előadás 
értekezlet 
munkaértekezlet 
tanácskozás
tudományos tanácskozás 
rendezvény 
közös rendezvény 
megbeszélés
kerékasztal megbeszélés 
munkacsoportok megbeszélése 
koordinációs megbeszélés 
/pl. PAB-bal/

szakmai találkozó 
regisztráló tevékenység
felmérő tájékoztató tevékenység 
pályázatok elbírálása 
monográfiák elősegítése 
társszerzőség vállalása 
kandidátusi dolgozat elősegítése 
laboratórium megtekintése 
nagymüszerék hozzáférhetővé tétele 
együttműködés támogatása 
tanulmányút! beszámoló megvitatása 
különféle "napok" támogatása 
tanulmányi kirándulás 
megemlékezések szervezése

A  nélkül, hogy korlátozni akarnánk e rendezvények sokféleségét, 
minthogy azonban sok esetben inkább nomenklatúra!, semmint a rendez
vény típusaiban rejlő különbség merül fel, a mellékelt javaslatot 
terjesztem elő megvitatásra a VEAB rendezvényeinek elnevezésére./38. oldal/.

ügy gondolom, hogy ha egységes elnevezésben! tudnánk megállapodni, 
ez elősegítené a rendezvények áttekinthetőségét a munkabizottságok, 
szakbizottságok rendezvényeinek összehasonlíthatóságát és bizonyos 
mértékig a titkárság munkáját.

A  rendezvények nem szükségszerűen "tiszta" tipusuak, hanem vegye
sek. Ilyenkor ezt a körülményt feltüntetjük pl. munkabizottsági ü- 
lés, üzemlátogatással, vagy ankét. Kerekasztal megbeszéléssel egy 
szakbizottsági és tudományos ülés, ill. egyéb az összejövetel lénye
gét kifejező jelzőket is használhatunk.

A másik kérdés, amit érinteni akarok,természetesen fontosabb,mert 
bizottságaink működésének lényegét érinti. A beérkezett munkatervek 
témái első áttekintésre, úgy gondolom jó kiválasztással kerültek ja
vaslatra, ha jónak elsősorban a felmerült témák aktualitását tekint
jük. Ahhoz a felfogásunkhoz hiven, hogy a VEAB első feladatának a ré
gió iparirnezőgazdasági, .kulturálist és egészségügyi fejlődésének tudo
mányos eszközökkel való szolgálatát tekinti, a problémák aktualitá
sát fontosnak Ítéljük, de akadémiai bizottság lévén, a kérdés kidol
gozásában azt hiszem,tovább kell lépnünk. Eddig túlnyomóan egy-egy te
rületen az országos tervezés során kialkult tennivalók közvetlen se
gítségét éreztük feladatunknak, amit egyszerűség kedvéért a gyakorla
ti életet követő tudományos tevékenységnek jelölnék. Ennél többre van 
szükség. A fő célkitűzések más és más utakon érhetők el s ezek társa
dalmi kihatása és visszahatása a társadalomra is eltér egymástól. A 
mai emberiség gazdasági és szellemi labilitása nagy nyitottságot kí
ván meg, az uj helyzetek gyors felmérését, egyre újabb és megfelelőbb 
megoldások kidolgozását. Ehhez képest kell munkabizttságaink tevékeny
ségét egyre inkább az uj megoldások keresése felé terelni. Néhány mun
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kabizottságunk jó utón van e magasabb célkitűzések felé s ennek meg
felelően szervesebb, hosszabb távra átgondolt munkatervet készített. 
Már többször megállapítottuk, hogy munkabizottságaink alapításuk i- 
dejétől és helyzetükből következőén nincsenek a fejlődés azonos szint
jén. Úgy gondolom azonban,hogy a legtöbb számára eljött az idő, ami
kor szorgalmas gyűjtőmunkával, a feladatok helyes szervezésével és 
a rendelkezésünkre álló szellemi erők jó kihasználásával egyre több 
uj és jobb elgondolásokkal állhatunk a nyilvánosság elé. Az ilyen 
működés adekvát szervezési mintája pl. az - amit szintén egyes mun
kabizottságaink módszeréből meritek - hogy öt évre vázlatosan elké
szített terv egy-két valóban jelentős témáját, a tudományos ülések 
sorozatán dolgozzák fel részleteiben, amelynek végeredményét hazai 
vagy nemzetközi konferencián kivánják összefoglalni és a nagy nyil
vánosság elé vinni. Egy ilyen terv mintegy gerincét adja a munkabi- 
zttság egész működésének, a munkabizottsági, tanulmányi látogatások 
szervezésétől a publikációig. Ez annál is kívánatosabb, minthogy a 
jövőben egyre inkább csak ilyen szerves munkát tükröző anyagot lesz 
módunkban monográfikus vagy konferencia anyagként kiadni a mai túl
ságos, de nem minden vonatkozásban a VEAB tevékenységét dokumentáló 
kínálattal szemben.

És végül, de nem utolsó sorban,működésűnknek ez az átgondolt és 
egyre inkább a követelés mellett és helyett a tudományos újdonság 
felé fordulása adja a VEAE sajátos elkülönítő jellegét más és igen 
értékes munkát végző, de a mindennapi gyakorlatot közvetlenül szol
gáló szervezetekétől.
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tudományos ülés 
felolvasó ülés 
szakbizottsági ülés 
munkabizottsági ülés 
VEAB ülés 
ankét
konferencia 
nemzetközi konferencia
Tudományos ülés: uj, vagy újszerű kutatási eredmény bemutatá

sa, megvitatása munkabizottsági, szakbizott
sági szinten

Felolvasó ülés: szakbizottsági vagy VEAB rendezésében ünne
pélyesebb külsőségek között egy-egy kutató 
megnyilatkozása tudományterületéről vett ál
talánosabb érdekű témakörben

Szakbizottsági ülés főleg aktuális tudományszervezési irányitá- 
és VEAB ülés: si kérdésekkel foglalkozó szakbizottsági vagy

VEAB ülés
Munkabizottsági 
ülés :

Ankét:

Konferencia:
/szimpózium/

/esetleg kibővített létszámmal/ fő célja szak
mai ismeretek alkalmazása adott körülményekre, 
munkabizottsági állásfoglalás kialakítására
aktuális szükebb téma régióra kiterjedő részvé
tellel való megtárgyalása, több előadóval
országos jelentőségű téma regionális szempon
tú megtárgyalása, plenáris és korreferáló elő
adásokkal, egy vagy több napra terjedő rende
zéssel, esetleg más akadémiai bizottságok, a- 
kadémiái osztályok tagjainak, külső szervek 
bevonásával.

Nemzetközi előre tervbe állitott, az Akadémia Elnöksége
konferencia által engedélyezett konferencia, olyan téma

körben, amelyben az Akadémiai Bizottság szak
mai illetékessége országos jellegű.



U.
A VEAB ESEMÊNYNAPTARA

1980. VII. 1 .-1980 . XII. 31.

1980. VII. 1.

VII. 2.

VII. 3.

Az MTA Veszprémi Akadémiai Bizottság előadói ülése 
Veszprémben, a VEAB Székházban. Előadást tartott: 
Julian Székely /Professor of Materials Engineering 
Massachusetts Institute of Technology, Cambridge 
Mass. / "A vegyipari kémia szerepe az acélgyártási 
technológiák megujitásában" cimmel.
A Környezetvédelmi és Tájhasznositási Koordinációs 
Tanács ülése a Balatoni Halgazdaság ődörögd-pusztai 
Pisztrángtelepén.
A Magyarhoni Földtani Társulat ülése Veszprémben,a 
VEAB székházban.

VII. 9-12. A Nemzetközi Élettani Kongresszus Szatellité Szim- 
DÓziuma Veszprémben, a VEAB székházban.

VII. 11

VII . 13

VII. 17

VII. 18,

Kamaraest a “Zenélő Uuvar“-oan. л Koxozaväri ka
marazenekar hangversenye.
Kamaraest a "Zenélő Udvar"-ban. A Bakrart Bálint 
Lant-Trió hangversenye.
Megjelent angol nyelven a Balaton-modellezési Szim
pózium /Veszprém, 1979. VII. 27-29/ anyaga
Klubest. Az Akadémiai Klub vendége: Amerigo Tot 
szobrászművész.

VII. 22. Kamaraest a "Zenélő Udvar"-ban. Farkas Ferenc és 
kortárs szerzők müvei.

VII. 25. Megjelent a “Felszabadulás utáni fejlődésünk okta
tásának elméleti és módszertani kérdései" cimü kon
ferencia anyaga a VEAB Értesitő 1980. II. számaként.

VII. 25-27. A Nyelvtudományi Munkabizottság kutatás-módszerta
ni tanácskozása Veszprémben, a VEAB Székházban.

VII. 29. Kamaraest a "Zenélő Udvar”-ban. Petrovics Emil és
kortárs szerzők müvei.

VIII. 5. Kamaraest a "Zenélő Udvar"-ban. A Magyar Barokk Trió
hangversenye.
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VIII. 12. Kamaraest a "Zenélő Udvar"-ban.Onczy Csaba 
gordonka-estje.

VIII. 28-29. A Településtörténeti Szakbizottság plenáris 
ülése Veszprémben, a VEAB Székházban.

IX. 1-2. A IUPAC V. 1. Bizottság munkaülése Veszprém
ben, a VEAB Székházban.

IX. 3. A Vállalatkibernetikai Munkabizottság tudo
mányos tanácskozása a létszámgazdálkodás és 
a munkaszervezés időszerű feladatairól Veszp
rémben, a VEAB Székházban.

IX. 5. Az Orvostudományi Szakbizottság alakuló ülé
se Veszprémben, a VEAB Székházban.

IX. 16 Az Agrokemizálási Munkabizottság vitaülése 
a "Nagyüzemi növénytermelés néhány talajbi
ológiai kérdésé"-ről Tatán a Komárom megyei 
Művelődési Központban.

IX. 18. Klubest. "Kultúrtörténeti érdekességek az ö- 
rökletes vérzékenységről" cimmel. Előadást 
tartott dr.István Lajos c. egyetemi tanár.

IX. 19-20. VEAB-PAB Haemostaseológiai Symposium Veszprém
ben, a VEAB Székházban.

IX. 22. Könyvtártudományi Munkabizottság tudományos 
tanácskozása "A társadalomtudományi informá
ció helyzete és lehetőségei a nagyobb közmű
velődési könyvtárakban" cimmel Tatabányán a 
József Attila Megyei Könyvtárban.

IX. 23. A Jogtudományi Szakbizottság közleményeként 
megjelent Bakács-Szentgyörgyi: "Környezet
jog- felelősség" cimü VEAB Monográfia.

IX. 24. A Természetvédelmi Munkabizottság ülése Szent- 
békálán "A Káli medence védendő természeti ér
tékei" cimmel.

IX. 22-24. A Magyar Nyelvtudományi Társaság III. orszá
gos névtudományi konferenciája Veszprémben,a 
VEAB Székházban.

IX. 28-X.2. A KGST országok Műemlékvédelmi Munkacsoport
jának III. tanácskozása Veszprémben, a VEAB 
Székházban.

X. 1-2. VEAB-PAB közös rendezésben Nemzetközi liget
erdő Szimpózium Baján.

X. 2. A Magyarhoni Földtani Társulat ülése Veszprém
ben, a VEAB Székházban.
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X. 2 - ‘ 

X. 3.

X. 4.

X. 6,

X. 6-! 

X. 10

X. 14. 

X. 15

X. 15 

X. 15' 

X. 21

X. 22

X. 23

*
. A XXII. Hidrobiológus Napok Tihanyban, az MTA.

Biológiai Kutató Intézetében.
A Polgári-Gazdasági és Környezetvédelmi Jogi 
Munkabizottság újjáalakuló ülése Veszprémben, 
a VEAB Székházban.
A Neveléstudományi Munkabizottság ülése Veszp
rémben, a VEAB Székházban.
Az Erdészeti Szakbizottság közleményeként meg
jelent "A kocsányostölgy fatermesztésének fej
lesztése" cimü VEAB Monográfia.

. Nemzetközi Kohászati Analitikai Szeminárium
Veszprémben, a VEAB Székházban.
A Kémiai Szakbizottság előadói ülése Veszprém
ben, a VEAB Székházban. Előadást tartott: dr.B. 
R. Kowalski, a Washingtoni Egyetem tanára, a 
kémiai méréselméletről "Chemometrics" cimmel.
A Magyar Tudományos Akadémia Szilikátkémiai 
Munkabizottságának ülése Veszprémben, a VEAB 
Székházban.
Az Aluminiumipari Munkabizottság szakmai nap
ja "A hazai bauxitgazdálkodás aktuális kérdé
sei" témakörben Tapolcán, a Bakonyi Bauxitbá
nya Vállalat Továbbképző Központjában.
Az Elektrotechnikai Munkabizottság tanácsko
zása "Akusztikus emisszió és alkalmazása" té
makörben Veszprémben, a VEAB Székházban.

17. A Rendszerszerkezeti Munkabizottság munkaülé
se Bozsokon, a Vas Megyei Tanács Továbbképző 
Központjában.
Megjelent a Kémiai Szakbizottság közleménye
ként "A szénhidrogénipar környezetvédelme" c. 
VEAB Monográfia.
Az Orvosi-, Mérés-, és Számi tás technika.. Mun
kabizottság, a Számi tás technikai és Rentlözer- 
elméleti Szakbizottság, az MKE Biokémiai Szak
osztálya, valamint a Neumann János Társaság 
közös rendezésében "Kardiológiai farmako- és 
metabolit-kinetikai kerekasztal konferencia" 
Veszprémben, a VEAB Székházban.
Az Entomológiai Munkabizottságnak a TIT Veszp- 
prém megyei Szervezetének és a Veszprém megyei 
Növényvédelmi és Agrokémiai Állomásnak közös 
előadói ülése "Uj környezetvédelmi eljárások 
alkalmazása a növényvédelemben" cimmel Veszp
rémben, a VEAB Székházban.
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X. 23. 

X. 23. 

X. 23.

X. 24.

X. 26.

X. 28.

X. 29.

X. 29.

X. 30-31.

XI. 3-6.

XI. 4.

XI. 11.

XI. 12.

XI. 18.

A Metallurgiai Munkabizottság újjáalakuló il
lése Veszprémben, a VEAB Székházban.
Klubest."Világgazdaság - népgazdaság" ciiranel 
Előadást tartott: Szabó Kálmán akadémikus.
A Műszaki Fizikai Munkabizottság ülése a Veszp
rémi Vegyipari Egyetemen. Előadást tartott:
Prof. dr. I. Stary: "Determination of different 
forms of mercury in the environment" cimmel.
A Gépészeti Munkabizottság ülése Zalaegersze
gen, a Zala Bútorgyárban.
VEAB Értesítőként megjelent a Trombocyta szim
pózium /Veszprém, 1979. IV. 19-20/ anyaga.
A Kertészeti Munkabizottság ülése Győrött a 
Technika Házában.
Az Urbanisztikai Munkabizottság újjáalakuló ü- 
lése Győrött a Városi Tanács tárgyalótermében.
Az Orvostudományi Szakbizottság ülése Veszprém
ben a VEAB Székházban.
Az MTA Veszprémi Akadémiai Bizottság és az Or
szágos Oktatástechnikai Központ közös konferen
ciája: "Képmagnetofon a pedagógusképzésben és 
továbbképzésben" Veszprémben, a VEAB Székház
ban .
Az európai országok szociológusainak a válások
ról szóló tanácskozása Veszprémben, a VEAB szék
házban.
A Biológiai Szakbizottság újjáalakuló ülése 
Veszprémben, a VEAB Székházban.
A Kémiai Szakbizottság és a Magyar Kémikusok 
Egyesületének együttes előadói ülése Veszprém
ben, a VEAB Székházban. Előadást tartott: dr.Beck 
Mihály akadémikus "Overshoot-undershoot reakci
ók" cimmel.
A Környezetvédelmi Munkabizottságnak és a Kőo- 
olaj- és Gázipari Munkabizottságnak a kőolaj
termelő és kőolaj feldolgozó ipar környezetvé
delmi kérdéseivel, illetve helyzetével foglal
kozó együttes előadói ülése Veszprémben,a VEAB 
székházban.
PAB-VEAB Növénytermesztési Munkabizottságainak 
a vetőmagtermesztés időszerű kérdéseivel fog
lalkozó ülése Bolyban, a Mezőgazdasági Kombi
nátnál.
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XI. 19.

XI. 19.

XI. 21.

XI. 25.

XI. 27.

XI. 27.

XI. 28-29.

XI. 28.

XII. 1-2.

XII. 2. 
XII. 2.

XII. 3. 

XII. 5.

XII. 6.

Az Erdőgazdálkodási Munkabizottság alakuló il
lése Veszprémben, a VEAB Székházban.
A Veszprémi Vegyipari Egyetem Kémiai Technoló
gia Tanszékének rendezésében Veszprémben, a 
VEAB Székházban előadást tartott: dr.Zámbó Já
nos az Aluminiumipari Tervező és Kutató Inté
zet igazgatója "A hazai timföldgyártás helyze
te és fejlesztési feladatai” címmel.
Az MTA Veszprémi Akadémiai Bizottság újjáala
kuló ülése Veszprémben, a VEAB Székházban.
A Marxista Propaganda Módszertani Munkabizott
ság és az audiovizuális metodikai és propagan
da alapszervezeti irányítást kutató munkacso
portjainak együttes ülése Veszprémben, a VEAB 
Székházban.
A Rendszertan és ökológiai Munkabizottság ülé
se Zalaegerszegen, a Zala megyei Növényvédelmi 
és Agrokémiai Állomáson.
Az Orvostudományi Szakbizottság tudományos ü- 
lése Veszprémben, a VEAB Székházban. Előadó: 
Klinkhamer A.C. /Holland Királyi Egyetem, Ut
recht/. Az előadás cime: A radiológus szerepe 
a malignus lymphomák felismerésében és stádium- 
beos ztás ában.
VEAB-PAB Malignus lymphoma szinpózium Veszprém
ben, a VEAB Székházban.
A Filozófiai és Szociológiai Munkabizottság új
jáalakuló ülése Veszprémben, a VEAB Székházban.
A Történelmi Szakbizottság IV. Kézmüvesipartör
téneti Szimpóziuma Veszprémben, a VEAB Székház
ban.
Megjelent a VEAB Értesítő 1980. évi III. száma.
Az Állattenyésztési Munkabizottság konferenci
ája "A hústermelés fejlesztése a húsipar igé
nyei alapján" cimmel Mosonmagyaróvárott, az 
Agrártudományi Egyetemen.
A Műszaki Fizikai Munkabizottság ülése Veszp
rémben, a VEAB Székházban.
A Magyar Pszichiátriai Társaság Epidemiológiai 
és Szervezési Szekciójának tudományos ülése 
Veszprémben, a VEAB Székházban.
Az MTA Veszprémi Akadémiai Bizottság évzáró 
plenáris ülése Veszprémben, a Veszprémi Vegy
ipari Egyetem aulájában.
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XI le 

XII. 

XII. 

XII.

XII.

Napirendi 1 . 1 Nemecz Ernő az MTA VEAB r. tagja, a 
VEAB elnökének, beszámolója. 2./ "A vegetáció- és 
az ártéri szintek fejlődésének kapcsolata” előadó: 
dr.Kárpáti István a biológiai tudományok doktora, 
a Koordinációs Tanács elnöke. 3./ dr.Salánki Já
nos az MTA Levelező tagja, a VEAB alelnöke ismer
tette az 1980. évi pályázat eredményeit.

6. A Faipari Munkabizottság alakuló ülése Veszprémben 
a VEAB Székházban.

9. A Gyombiológiai Munkabizottság alakuló ülése Keszt
helyen, az Agrártudományi Egyetemen.

12. A Jogtudományi Szakbizottság újjáalakuló ülése Veszp
rémben, a VEAB Székházban.

16. A Növénytermesztési Munkabizottság ülése. "A Takar
mánynövények termesztésének időszerű kérdéseiről” 
témakörben Mosonmagyaróvárott, az Agrártudományi 
Egyetemen.

18. A Marxista Propaganda Módszertani Munkabizottság a 
propaganda pártalapszervezeti irányitását kutató 
munkacsoportjainak ülése Győrött, az MSZMP Győr-Sop- 
ron megyei Bizottságánál.



Beszámoló
az Agrártudományi Szakbizottság 1980. évi munkájáról

Az Agrártudományi Szakbizottság 2 éves munkaprogramjának megfelelő
en /1979-1980/ célul tűzte ki a következőket:
a. / A Bizottság működési területén egy-egy fontosabb mezőgazdasági

ágazat témáinak megvitatását.
b. / A VI. ötéves tervkészités munkáiba való bekapcsolódást.

A szakbizottság keretein belül 2 tudományos rendezvény szerepelt. 
Az Állattenyésztési Munkabizottság junius 27-én "A juhtenyésztés ak
tuális problémái" témakörben szervezett tudományos ülést, ahol hazai 
és NDK-beli kutatók számoltak be a juhtenyésztésben végzett fontosabb 
kutató munkájukról.

A Kertészeti Munkabizottság "A bogyósgyümölcsüek gazdasági és mű
szaki fejlesztésének alapjai" cimmel junius 18-án tartott tudományos 
ülésszakot. Ez az ülésszak országos jelentőségűnek is tekinthető,mi
vel nemcsak a szakbizottság tájkörzetébe tartozó kutatók szerepeltek, 
hanem az ország más részeiből is tartottak kutatók előadásokat.

Igen hasznos munkabizottsági ülésekről is számot adhat a szakbi
zottság, igy a Kertészeti Munkabizottság által szervezett 2 ülésen 
az 1980.évi tevékenység értékelése és az 1981. évi munkaterv kidol
gozása szerepelt. A Mezőgazdasági üzemszervezési Munkabizottság a 
Szigetközi Agráripari Egyesülés munkáját tanulmányozta munkabizott
sági ülésen ez év januárjában. E munkabizottsági ülésen igen hasz
nos tanácskozást folytattak a Szigetközi Agráripari Egyesülés üzem- 
szervezési tevékenységéről. Fontos volt e tanácskozás azért is,mert 
a működési körzetünkben a Szigetközi Agráripari Egyesülés az egyet
len ilyen integrált szervezet.

A Növénytermesztési munkabizottság november 18-án tartja a bólyi 
Mezőgazdasági Kombinátban munkabizottsági ülését "A vetőmagtermesz
tés időszerű kérdései" cimmel. Ezt az ülést a Pécsi Akadémiai Bi
zottsággal közösen szerveztük meg. A Növénytermesztési munkabizott
ság már szervezett munkabizottsági üléseket PAB-bal közösen, ami a 
VEAB és a PAB közötti együttműködést szolgálja.

Az Állattenyésztési munkabizottság a tájkörzetbe tartozó megyék
ből 6 többnyire gyakorlati szakember doktori munkásságát kiséri fi
gyelemmel. Hasonló munkáról számol be a Kertészeti Munkabizottság 
is, ahol 2 kutató doktori munkáját értékelték.

Az Agrártudományi Szakbizottság egyéb területen végzett munkájá
val kapcsolatban meg kell emliteni azt a tevékenységet, amelyet a 
szakbizottság több tagja a hansági husmarha-program kialakítása és 
fejlesztése témájában végzett, valamint amit az Állattenyésztési 
Munkabizottság az állattenyésztés, takarmányozás terén alkalmazha
tó energiatakarékos módszerek kidolgozásával végzett.
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Az év hátralévő részében az alábbi programok szerepelneki
1. / munkabizottsági ülés - december 2.t "A hústermelés fejlesztése

a húsipar igényei alapján"
2. / munkabizottsági ülés - december 16. ï Takarmánynövény termeszté

sünk helyzete" cimmel.
3. / December hó folyamán a Mezőgazdasági Üzemszervezési Munkabizott

ság tartja alakuló ülését, amellyel egyidőben lesz az Agrártudo
mányi Szakbizottság értékelő ülése és az 1981. évi feladatok meg
határozása.

Varga János 
a szakbizottság elnöke
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B e s z á m o l ó

a Kertészeti Munkabizottság 1980. évi munkájáról

A 25 tagú Kertészeti Munkabizottság egy tudományos ülést és két mun
kabizottsági ülést tartott.

A tudományos ülést -"A bogyósgyümölcsüek gazdasági és műszaki fej
lesztésének alapjai" cimmel - junius 18-án, Fertődön, a "Gyümölcs és a 
Disznövénytermesztési Kutató Intézet Kutató Állomásán tartottuk, s 
ezen a régió területéről és Budapestről 54 szakember jelent meg.

Az ülésen a Kutató Állomás kutatói adtak szinvonalas tájékoztatást 
a  témában elért legújabb tudományos eredményeikről. így dr.Porpáczy 
Aladár igazgatóhelyettes a "Gépi betakarításra alkalmas ribiszke faj
ták és művelési módok"; dr.Kollányi László tudományos főmunkatárs "A 
málnafajták fejlődési sajátosságain alapuló uj müvelésmódok”; Kiss 
Antal tudományos segédmunkatárs a "Néhány uj technológiai elem a sza
móca termesztésében"; dr.Török László tudományos munkatárs "A bogyós
gyümölcsüek talajmüvelése és vegyszeres gyomirtása"; valamint dr.Sas 
Béla tudományos munkatárs "A bogyósgyümölcsüek fenofázásaira alapo
zott éves növényvédelmi technológia" cimmel tartott előadást.

Az előadásokat a Kutató Állomás munkáját szemléltető szakmai be
mutató követte, amelynek során az ülés résztvevői megtekintették az 
állomás bogyósgyümölcs ültetvényeit, a bogyósgyümölcsüek vírusmentes 
szaporitóanyag előállító üvegházait és merisztéma laboratóriumát, a- 
hol - a résztvevők kérdéseire - az egyes témák felelős kutatói adtak 
részletes felvilágositást, kiegészítve ezzel is az előadások anyagát.

A tudományos ülés - aminek keretében az ország egyetlen bogyós- 
gyümölcs-termesztési kutató "műhelye" mutatta be a résztvevőknek leg- 
frisebb eredményeit - lényegében országos jellegű rendezvénynek is 
volt tekinthető, amire az is utal, hogy a megjelentek mintegy 20 %-e 
budapesti szakember volt.

A munkabizottság tavaszi ülését ugyancsak Fertődön, a Kutató Ál
lomáson, őszi ülését pedig Győrben, a Technika Házában tartotta, a- 
melynek napirendjén szerepelt a munkabizottság 1980. évi tevékeny
ségének értékelése és az 1981. évi munkaterv kidolgozása; valamint 
a következő akadémiai ciklusra megbízott uj munkabizottsági tagok, 
illetve két uj doktori értekezés bemutatása.

A Kertészeti Munkabizottság második éve követi azt a gyakorlatot, 
hogy ülésein egy-egy - a régió kutatóhelyein készülő - doktori érte
kezés anyagából tájékoztató előadást hallgat meg, s a bizottsági ta-
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gok értékelésükkel, javaslataikkal segítik a doktorandusz további 
munkáját. Ez év során a munkabizottság Kiss Antal: "A talajtakarás 
hatása a szamóca növekedésére és termésmennyiségére" címmel készü
lő értekezését - különösen a házikerti termesztés vonatkozásában - 
találta igen jónak és időszerűnek; Simon István: "A poliploidia fel- 
használása a Rubus genus nemesítésében" cimmel készülő disszertáci
óját pedig különösen értékesnek Ítélte, mert az nemzetközi viszony
latban is érdeklődésre számottartó uj eljárás kidolgozásáról tájé
koztat.

Nagy György
a munkabizottság elnöke

B e s  z á m o l ö
a VEAB Növénytermesztési Munkabizottságának 

1980. évi tevékenységéről

Az év folyamán az Elnökség jóváhagyásával újjászerveződött a Növény- 
termesztési Munkabizottság.

Kulcsár Miklós a NEVIKI osztályvezetője elhalálozott, három tag
nak másirányu elfoglaltsága miatt megszűnt a tagsága. 10 uj taggal 
egészítettük ki a bizottságunkat és igy bizottsági taglétszámunk 35 
fő.

Tovább erősítettük az elmúlt évek gyakorlatának folytatásaként a 
PAB-al való együttműködésünket, amely különösen dr.Kurnik Ernő aka
démikus és Diófási Lajos intézeti igazgató segítségével valósul meg. 
A soron következő bizottsági ülésünket is a PAB-al közösen rendezzük.

1980,évben november hó 18-án tartjuk Bolyban a Mezőgazdasági Kom
binátban bizottsági ülésünket, melynek tárgya: "A vetőmagtermesztés 
időszerű kérdései".

Ugyancsak folyamatban vannak az előkészületek a Mosonmagyaróvá- 
rott december második felében tartandó ülésünkre is. Ennek kereté
ben a takarmánytermesztés és tartósítás kérdéseit kívánjuk megvitat
ni .

Terveink 1981-re:
1./ A keszthelyi MKSz tevékenységének megismerése és megvitatása,
2 . 1 Zala megye növénytermesztési kérdésének megtárgyalása Zalaeger

szegen a PAB-al közös rendezvény keretében.
3./ A burgonyatermesztés és nemesítés időszerű kérdéseinek megisme

rése Keszthelyen a Burgonyanemesitő Csoportnál.

Nyéki Jenő
a munkabizottság elnöke
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a VEAB Állattenyésztési Munkabizottságának 
1980. évi tevékenységéről

B e s z á m o l ó

1./ Rendezvények
a. / F. év junius-27-én tudományos ülést szerveztünk a juhtenyésztés

aktuális kérdései témakörben. Az ülés programja az alábbi volt: 
Megnyitó: dr.Schmidt János egyetemi tanár, dékán, a mezőgazda- 
sági tudományok kandidátusa.
Dr.Németh Lajos főigazgató /OTÁF, Budapest/: "Juhtenyésztésünk 
időszerű kérdései".
Dr.sc. K.H. König egyetemi docens, /Marx Károly Egyetem,Lipcse/: 
"Tenyésztésszervezéssel kapcsolatos tapasztalatok az NDK juhte
nyésztésében" .
Dr.sc. M.Hoffmann tanszékvezető egyetemi tanár /Marx Károly E- 
gyetem, Lipcse/: "A süritve elletett német husmerinó anyajuhok 
takarmányozása".
Dr.sc. M.Olbrich egyetemi docens, /Marx Károly Egyetem, Lipcse/: 
"Tenyészkosok takarmányozásának vizsgálata az egész évben folya
matos spermatermelés érdekében".
Kosa Lajos egyetemi adjunktus: "Expresszhizlalt kosbárányok test 
súlynövekedésének összefüggés vizsgálata különböző populációknál
Schuszter Tibor tudományos segédmunkatárs, /ÄTK, Gödöllő/: "Kü
lönböző kosbárány populációk napi sulygyarapodási eredményeinek 
vizsgálata".
Dr.Nagy Attila szakállatorvos, /Veszprém, Állategészségügyi Ál
lomás/: "Állategészségügyi aktualitások a báránynevelésben".
Dr.Szabó Illés tanszékvezető egyetemi tanár, a mezőgazdasági tu
dományok kandidátusa: "A juhok Ízlelése és izválogatása".
Dr.G.Brückner egyetem adjunktus, /Marx Károly Egyetem, Lipcse/: 
"Konzerválási és inszeminálási eredmények a juhtenyésztésben az 
NDK-ban".
Dr.Tóth László főosztályvezető-helyettes, a mezőgazdasági tudo
mányok kandidátusa és Zágoni György tudományos munkatárs /MÉM, 
Gödöllő/: "A nagyüzemi juhtartás munkafolyamatainak gépesitése."
Vita. - Szakfilmvetités.
Zárszó: dr.Szajkó László tanszékvezető egyetemi tanár,a mezőgaz
dasági tudományok kandidátusa.

b. / F.év december 2-án konferenciát tartunk "A hústermelés fejlesz
tésére a húsipar igényei alapján" cimmel. Előadó: Zukál Endre, 
a Húsipari Kutató Intézet igazgatója. A konferencia során meg
vitatásra kerül a tájkörzethez tartozó megyékben folyó húster
melés kérdése is.
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Egyéb tevékenység
\ munkabizottság néhány tagja /dr.Szajkó László, dr.Szabó Illés 
rofesszorok, dr.Iváncsics János docens és dr.Gergátz Elemér 

adjunktus/ véleményes javaslatot készített a megyei pártbizott
sági ülés anyagához a hansági husmarha-program fejlesztése témá
dban. Ebben az anyagban több munkabizottsági tag véleménye sze
repel.

* «

b. / Az energiatakarékos gazdálkodás kérdéséről készült előterjesz
tés elkészítésében mint bizottsági elnök dr.Iváncsics János vett 
részt.
Ebben az anyagban az állattenyésztés keretében a tartástechnoló
gia, a takarmányozás terén alkalmazható energiatakarékos módsze
reket dolgozták fel, részletesen tárgyalva az egyes állatfajok 
esetében alkalmazható olcsó energiatakarékos eljárásokat.
A javaslat szintén a megyei pártbizottság elé kerül.

c . / A bizottság tagjai továbbra is feladatuknak tekintik a fiatal szak
emberek tudományos fejlődésének elősegítését.
Ezzel kapcsolatosan több fiatal doktorandusz munkáját /Veszprém 
megyéből 1 fő, Vas megyéből 1 fő, Győr-Sopron megyéből 3 fő, Ko
márom megyéből 1 fő/ kisértük figyelemmel és segítettük cselek
ményének befejezését.

Szajkó László 
a munkabizottság elnöke



Beszámoló
a Biológiai Szakbizottság 1980. évi munkájáról

Az év első felében a bizottság Biológiai és Orvosi Szakbizottságként 
működött és hat munkabizottságban /ökológiai, Entomológiai,Mikrobi
ológiai, Véralvadási, Onkológiai, Számítástechnikai és Nagymüszeres 
munkabizottság/ folytatta tevékenységét.

A Szakbizottság vezetősége 1980. folyamán három ülést tartott.Az 
első /1980. január 30./ az 1980. évi munkaterveket, az 1981-re kií
randó pályázati témákat, valamint a testületi tisztujitással kapcso
latos személyi összetételre tett javaslatokat és egyéb szervezeti 
kérdéseket vitatta meg. A második-/ "ad hoc" ülés /1980. február 28./ 
napirendjén önálló Biológiai és önálló Orvosi Szakbizottságok létre
hozása szerepelt. A vezetőség a Biológiai Szakbizottság átszervezé
sére tett ajánlások alapján a következő munkabizottságok összevoná
sát illetve létrehozását határozta el és terjesztette jóváhagyás vé
gett a VEAB Elnöksége elé :
1. Rendszertani és ökológiai Munkabizottság /Vezetője: dr.Entz Béla, 

a biológiai tudcmányok kandidátusa, MCA Biológiai Kutató Intézet,Tihany/
2. Entomológiai és Mikrobiológiai Munkabizottság. /Vezetője: dr.Sárin

ger Gyula, a mezőgazdasági tudományok doktora, ATE Növényvédelmi 
Intézete, Keszthely/.

3. Gyombiológiai Munkabizottság. /Vezetője: dr.Hunyadi Károly,a mező- 
gazdasági tudományok kandidátusa, ATE Növényvédelmi Intézete, Keszthely/.

4. Élettani és Toxikológiai Munkabizottság. /Vezetője: Dr.Thuránszky 
Károly, osztályvezető, NEVIKI Toxikológiai Osztály, Veszprém/.

iA harmadik vezetőségi ülést /1980. november 4./ már az újjáalakult 
Biológiai Szakbizottság tartotta meg az alábbi napirendi pontokkal:
1. A Biológiai Szakbizottság munkaterülete és feladatai.
2. A korábban is működő munkabizottságok ezévi tevékenysége és 1981. 

évi tervei.
3. Újonnan alakuló munkabizottságok 1981. évi munkatervei.
4. Egyebek.

Az I. félév folyamán az ökológiai, Entomológiai és Mikrobiológiai 
Munkabizottságok az alábbi rendezvényeket szervezték:

ökológiai Munkabizottság: "A Balaton kutatásának újabb eredményei
II." c. előadó ülés a Balatoni Környezetvédelmi Kutatásokat Koordi
náló Tanáccsal, a VEAB Környezetvédelmi és Tájhasznositási Koordi
nációs Tanácsával és a PAB Környezetvédelmi és Urbanisztikai Szak- 
bizottságával közös szervezésében /Veszprém, 1980. junius 18./. a
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négy témában elhangzott vitaindító előadásokat tiz korreferátum e- 
gészitette ki. Az előadások és korreferátumok anyaga a VEAB kiadá
sában, a fenti elmen, nyomtatásban is megjelenik. A monográfia ter
jedelmű kötet a Balaton tudományos tanulmányozásának az V. ötéves 
tervperiódusban született eredményeit összegzi.

Az Entomológlai és Mikrobiológiai Munkabizottságok, a Fejér me
gyei Növényvédelmi és Agrokémiai Állomással, a MAE Fejér megyei 
Szervezetével közös rendezésben 1980. junius 12-én értekezletet tar
tott Velencén, a Növényvédelmi és Agrokémiai Állomáson az ott fo
lyó munkák, továbbá a rovarkártevők illetve növényi virusbetegsé- 
gek elleni uj védekezési-technológiai eljárások terén elért ered
mények megismerése céljából. E témakörből három előadás hangzott 
el, majd a résztvevők megtekintették a MÉM NAK Virológiái Labora
tóriumát és a Virustesztelő faiskoláját.

A II. félév során a már újjáalakult Biológiai Szakbizottság há
rom munkabizottsága korábbi munkaterve alapján folytatta tevékeny
ségét és az alábbi rendezvényeket tartották meg.

Rendszertani és Ökológiai Munkabizottság. A MHT Limnológiai Szak
osztályával és az MTA Biológiai Kutatóintézetével közösen rendezte 
meg a XXII. Hidrobiológus Napokat október 2-4 között Tihanyban, "Ví
zi ökoszisztémák és produktivitásuk" cimmel. Az elhangzott 43 előa
dás közül 38 a hazai hidrobiológiái kutatások legújabb eredményeit 
mutatta be, további öt a romániai, Békás /Bicaz/-tő limnológiai vi
szonyaival foglalkozott.

Entomológiai és Mikrobiológiai Munkabizottság. A TIT Veszprém me
gyei Növényvédelmi és Agrokémiai Állomással közös előadóülést szer
vezett 1980. október 23-án Veszprémben, "Uj környezetvédelmi eljárá
sok alkalmazása a növényvédelemben" cimmel. A programban öt előadás 
foglalkozott a növényvédelem aktuális kérdéseivel /ld. 2. melléklet/.

A Gyombiológiai, valamint az Élettani és Toxikológiai Munkabizott- 
ságov -egalakultak és tényleges tevékenységüket 1981-ben kezdik meg.

Salánki János 
a szakbizottság elnöke

B e s z á m o l ó
a Rendszertani és ökológiai Munkabizottság 

1980. évi munkájáról

A munkabizottság junius 18-án Veszprémben a Környezetvédelmi Koor
dinációs Tanáccsal közös rendezésben szimpóziumot rendezett. Ennek 
tárgyai "A Balaton kutatásának legújabb eredményei" volt. A rendez
vényen mintegy 40—en vettek részt. Több előadás és több korreferátum 
hangzott el, amelyek jórészt az MTA Tihanyi Biológiai Kutató Intézet
ben folyó balatoni tárgyú kutatások főbb eredményeit foglalták össze, 
különös tekintettel a tavi másodlagos termelés kérdéseire. Az előadá
sokat hosszantartó eredményes vita követte. Az előadások anyaga a jö
vő év elején nyomtatásban fog megjelennni.
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A munkabizottság az előző év hagyományaihoz hiven a Magyar Hid
rológiai Társaság Limnológiai Szakosztálya és az MTA Tihanyi Bioló
giai Kutató Intézete Hidrobiológiái Osztályával közösen rendezte 
meg október 2-4 között a XXII. Hidrobiológus Napokat. Ez alkalommal 
45 előadás hangzott el különösen a Velencei-tó, a Balaton, a Fertő
tó, a Duna és a Tisza limnológiai viszonyairól. Az előadásokon kö
zel lOO-an vettek részt.

November 23-án a terv szerint a munkabizottság előadóülést ren
dez Zalaegerszegen a Zalamegyei Növényvédő Állomáson a Zalával és 
a Balatonnal kapcsolatos limnológiai, toxikológiai és növényvédel
mi kérdésekről.

Meg kell említeni, hogy a f. évben májusra tervezett tanulmányi 
kirándulás a rendkívül rossz időjárás miatt elmaradt.

Megtörtént az Ökológiai Munkabizottság kibővítése és több uj tag 
felvétele és bekapcsolása a munkabizottság munkájába. Azóta a Bi
zottság mint Rendszertani és ökológiai Munkabizottság folytatja mun
káját.

Entz Béla
a munkabizottság elnöke

B e s z á m o l ó
az Entomológiai Munkabizottság 

1980-ban végzett munkájáról

A munkabizottság 1980-ban két alkalommal tartott ülést. Az első má
jus 15-én a Vas megyei Növényvédelmi és Agrokémiai Állomáson /Tana- 
kajd/ zajlott le, ahol dr.Sipos Endre igazgató az "Állomás szerve
zete és feladatai" cimmel tartott előadást, majd ezt követően az 
állomás egyes egységeinek vezetői számoltak be tevékenységükről. A 
beszámolók meghallgatását vita követte, végül a laboratóriumok meg
tekintésére került sor. Délután a munkabizottság mintegy 29 tagja, 
a Jeli Arborétumba tett tanulmányi kirándulást.

A második ülés, a TIT Veszprém megyei Szervezete és a Veszprém 
megyei Növényvédelmi és Agrokémiai Állomás közös szervezésében ok
tóber 23-án a VEAB Székházban volt. Az előadó-ülésen 5 előadás hang
zott el "Uj környezetvédelmi eljárások alkalmazása a növértyvédelem
ben" cimü tárgykörből. Az előadók, e témakör legjobb hazai szakembe
rei voltak. Az egyes előadásokat élénk vita követte. Az ülésnek kö
zel 80 résztvevője volt.

Az entomológiai Munkabizottság 1980. évi tevékenységét változat
lanul nagyfokú érdeklődés kisérte, amely azzal magyarázható, hogy 
az összejövetelek témái jól lettek megválasztva és az előadók sze
mélye garancia volt arra, hogy a hallgatóság, uj, a gyakorlatban is 
hasznosítható ismeretekkel gazdagodva térhetett vissza munkahelyére.

Sáringer Gyula 
a munkabizottság elnöke
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a Mikrobiológiai Munkabizottság 
1980. évi munkájáról

B e s z á m o l ó

A Mikrobiológiai Munkabizottság a Fejér megyei 'Növényvédelmi és Ag
rokémiai Állomással és a Magyar Agrártudományi Egyesület Fejér me
gyei Szervezetével közösen 1980. junius 12-én a velencei Növényvé
delmi és Agrokémiai Állomáson kibővített munkabizottsági ülést tar
tott. Ismertetésre került a velencei Növényvédelmi és Agrokémiai Ál
lomás tevékenysége, valamint előadások hangzottak el a gyümölcsösök 
virusmentesitési rendszeréről és a csonthéjas növények virusmentesi- 
tésében alkalmazott szerológiai-szelekciós munka eredményeiről.A meg
jelent 32 szakember megtekintette a Fejér megyei Növényvédelmi és Ag
rokémiai Állomáson, valamint a MÉM NAK Virológiái Laboratóriumában fo
lyó munkát,és a Virustesztelő Faiskolát is. Az előadások után és a 
szemléken számos kérdés hangzott el a tudományos kutatómunkával fog
lalkozók, valamint a termelésben dolgozó szakemberek részéről.A Mik
robiológiai Munkabizottság kezdeményezésére létrejött munkaértekez
let igen szoros szakmai kapcsolatok kialakulását segítette elő a 
VEAB területén dolgozó szakemberek között és javaslatot tett a munka- 
értekezletek folytatására az alkalmazott mikrobiológiai tudományos 
munka területén.

Horváth József 
a munkabizottság elnöke



Beszámoló
a Jogtudományi Szakbizottság 1980. évi munkájáról

 ̂szakbizottság ebben az évben önálló ülést nem tartott. Ennek oka 
részben a bizottság munkájában felkért kutatók hivatali elfoglalt
sága volt /a tagok jelentős része meghatározó szerepet játszott az 
jrszággyülési képviselői és általános tanácstagi választások előké
szítésében, a szervező munka irányításában/. Másrészt az akadémiai 
:iklus lejárta is bizonyos passzivitást okozott.
A bizottsági munkára a belső kutatói tevékenység volt jellemző. A 

szakbizottsági tagok közül 1 fő résztvett a VEAB ezévi pályázatán. 
Megjelent a Jogtudományi Szakbizottság 2 kutatójának /dr.Bakács Ti- 
Dor és dr.Szentgyörgyi Rezső/ önálló monográfiája a környezetvéde
lem jogi kérdéseiről. Publikációt jelentettem meg az Állam és Igazga
tás cimü elméleti és gyakorlati folyóiratban a vb. titkári törvényes
ségi felügyelet módszereiről.

Megtörtént a szakbizottsági tagok előző három éves tevékenységé
nek egyéni felülvizsgálata. Ennek alapján - az illetékes megyei párt
ái zottságokkal történő egyeztetést figyelembevéve - javaslatot tet
tem a VEAB elnöksége felé a szakbizottsági tagok felkérésére az uj 
akadémiai ciklus időszakára.

Ezen túlmenően kapcsolatba léptem a munkabizottságok vezetőivel a 
munkabizottságok összetétele elveinek megállapitására. A munkabizott
ságok egyébként éves tevékenységük összefoglalását a felkérésnek meg
felelően külön teszik meg.

Folyamatban van a szakbizottság 1981. évi munkatervének kidolgo
zása. Az elképzelések szerint a következő főbb kutatási témák megha
tározására kerül sor: a büntetőjogi és szabálysértési jogalkalmazás 
bsszefüggései; a városi szakigazgatási szervezet korszerüsitése; a 
jogpropaganda stratégiájának kidolgozása. Az előzetes elképzelések 
szerint egy-egy téma alapos kidolgozására egy-egy megyei munkacso
port kapna megbizást.

Hardy Zoltán 
a szakbizottság elnöke
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Élénk eszmecsere kapcsán tárgyaltuk meg a faanyag kémiai feldol
gozásának, a méretes faanyag termesztésének és a nyártermesztési 
technológiának a kérdéseit, illetve problémáit, és elismerve a Kis
alföldi EFAG-nak a nyártermesztés terén elért kimagasló eredményeit, 
-unkájának továbbfejlesztésére a mezőgazdaságilag kevésbé hasznosít
ható területek fásítását, valamint a nyárfakitermelés teljes gépesí
tését és a nyárfa anyag még ésszerűbb értékesítését javasoljuk.

2. Az Erdészeti Szakbizottság megbízásából -dr.Majer Antal 12 szer
zőtárssal összeállította és sajtó alá rendezte "A kocsányos tölgy 
fatermesztésének fejlesztése" cimü monográfiát. A monográfia meg 
is jelent.
2. A Környezetvédelmi és Tájhasznosítási Koordinációs Tanács közel
múltban megalakított Természetvédelmi Munkabizottsága az első ülését 
1980. május 29-én Farkasgyepün tartotta. Ennek kapcsán az itt már 52 
évvel ezelőtt elkezdett és újabban kiszélesített bükkös erdei öko
szisztéma-kutatásról bemutatót rendeztünk, melynek során a kutatók 
közül 11-en ismertették a munkájukat, ill. a munkájukban elért ered
ményeiket. Ezek hallatára a Természetvédelmi Munkabizottság néhány 
tagja a komplex kutatásba szintén bekapcsolódik.
4. A szakbizottság két erdészeti tárgyú pályamű elbírálását végezte 
el, s küldte meg róluk véleményes jelentését a VEAB elnökségének.
5. A szakbizottság szervezetében három munkabizottság életrehivására 
történt javaslat, ill. intézkedés. Ez a három munkabizottság:
a. / az Erdőgazdálkodási Munkabizottság,
b . / a Faipari Munkabizottság és
c. / a Vadgazdálkodási Munkabizottság.

Közülük az eddigi szervezetében osztatlanul működő Erdészeti Szak 
bizottság 1980 őszére előirányzott tervének a megvalósitását mintegy 
örökségképpen az Erdőgazdálkodási Munkabizottság vette át, ill. vál
lalta magára.
6. Az Erdőgazdálkodási Munkabizottság a vállalt feladat teljesítése 
végett Veszprémben, a VEAB székházban, 1980.november 19-én 10 órai 
kezdettel tartotta meg ülését.

A munkabizottsági ülés napirendjén a következő pontok szerepeltek
a. / Elnöki megnyitó, és a VI. ötéves terv ismertetése;
b . / Nagy Miklós igazgató előadása: "A VEAB-régió erdői és fejleszté

si lehetőségei" címmel;
c. / a nunkabizottság ] ötéves programja és annak megvitatása.

Az ülés résztvevői az elhangzottak, ill. a vita eredményeként tel 
jesen egyetértettek abban, hogy a következő tervidőszakban a műszaki 
biológiai, kémiai, valamint a környezeti tényezők összangját biztosi 
tó fejlesztés ökonomikus megvalósitását kell korszerű követelménynek 
tekinteni, s ehhez a követelményhez kell a további munkával az Erdé
szeti Szakbizottságnak, ill. mind a három munkabizottságának igazod
nia.

Majer Antal
a munkabizottság elnöke

Magyar János 
a szakbizottság elnöke



Beszámoló
az Erdészeti Szakbizottság 1980. évi munkájáról

1. Szakbizottságunk junius 12-én bemutatóval egybekötött ülést tar
tott a Kisalföldi Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaságnál abból a célból, 
hogy a hansági és az ártéri nemesnyár-gazdálkodás eredményeit meg
tekintsük és továbbfejlesztésére javaslatot tegyünk. A bemutatónk, 
majd az ezt követő ülésnek 23 résztvevője volt.

Győrött, a Kisalföldi EFAG székházában találkoztunk, ahol Kcnrjáthi 
Ferenc igazgató általános tájékoztatást adott az Erdő- és Fafeldol
gozó Gazdaság működéséről, vázolta a hazai nyár-gazdálkodásban be
töltött szerepét, és ismertette a napirendet.

Ma a lébényi medence 7000 hektáros területéből már több mint 5000 
hektárt borit a nemesnyár. Helyenként azonban fűz- és éger-állomá
nyok is találhatók, amelyek a nyárasokkal együtt többé-kevésbé ösz- 
szefüggő erdőséget alkotnak, az egész tájnak, az Észak-Hanságnak uj 
arculatot kölcsönözve.

Útközben igen érdekes és természetes szukcessziónak megfelelő,ki
zárólag a természetadta fatenyészeteket is láttunk. Ezek - a szukcesz- 
szió sorrendjében - bokorfüzesek, fűz- és fehérnyár-puhafás»másutt é- 
geres erdőtársulások, valamint néhány kocsányos tölgyes és magaskőri- 
ses folt is, amelyek létrejöttében egyaránt a természet ereje nyilvá
nul meg. Külön figyelmet érdemel, hogy a mézgás éger mellett a szub- 
alpin jellegű hamvas éger is megjelenik, ill. mutatkozik.

A mosonmagyaróvári erdészet kerületében, a bősi /gabcsikovói/ gát
építést szemléltük meg. A gátépítéssel kapcsolatban a Duna ártéri er
dőkből 1200 hektárnyit kellett a munkák során feláldozni, - hazánk 
talán éppen legnagyobb növedékü nemesnyárasaiból.

Sérfenyőszigeten 13 éves óriás nyárast vettünk szemügyre, amely
be szálanként olasz nyárat is ültettek. Az óriás nyár itt igen jó 
növekedésű és fejlődésü; átlagosan eléri már a 30 cra-es, egyes tör
zsei pedig még a 40 cm-es mellmagassági átmérőt is, és a 25 m-es ma
gasságot. A közbe elegyített olasznyárak között azonban akad olyan 
is, amely mellmagasságban már 70 cm vastag.

A helyszíni erdőbejárás után elsőnek dr.Magyar János ismertette 
/fényképek bemutatásával/ az egész országra kiterjedő, 18 éve kez
dett nemesnyár-telepitési kísérleteinek az eredményeit. Az eredmé
nyek mind biológiai, mind ökonómiai tekintetben egyaránt a nagydug- 
ványos és az elegyfás telepítés előnyössége mellett szólnak.

Kárál János igazgatóhelyettes, az Erdészeti Szakbizottság tagja, 
a hansági és a Duna-ártéri nyártelepitések történetét mondta el.
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a Büntetőjogi Munkabizottság 
1980. évi munkájáról

B e s z á m o l ó

A Büntetőjogi Munkabizottság 1980. évi munkájának középpontjában az 
1979. évi julius hó 1-én hatályba lépett büntető törvénykönyv /to
vábbiakban Btk./ alkalmazásával kapcsolatos gyakorlati tapasztala
tok elemzése, illetve az ezekből vonható és a gyakorlatot helyes i- 
rányban segitő elméleti következtetések levonása állt.

A büntető törvénynek, a büntető jogalkalmazásnak az állami és 
társadalmi rendre gyakorolt hatása, az állampolgárok személyi és va
gyoni jogviszonyainak védelmét biztositó szerepe és a jogfejlődés 
azt indokolják, hogy a mindennapi gyakorlati igényeken túlmenően is 
foglalkozzanak a büntető jogszabályok a most már több, mint egy éve 
hatályban lévő 1978. évi IV. sz. Tv.-el, a jelenleg hatályos bünte
tő törvénykönyv rendelkezéseinek hatályosulásával. Éppen ezért a tör
vény helyes alkalmazásához fűződő politikai érdek folytán is a munka- 
bizottság úgy döntött, hogy 1980. és 1981. években tudományos elemzé
seinek középpontjában a Btk. rendelkezéseinek hatályosulását, a kiala
kuló büntetőjogi gyakorlat tudományos elemzését helyezi.

Mind a történeti fejlődés, mind az uj korszerű és a szocialista 
jogszabályt jellemző rendelkezések azt indokolták, hogy a munkabi
zottság a jelen időszakban kiemelt figyelmet forditson a Btk. ha- 
tályosulására.

Ide kívánkozik az az ok is, hogy a mintegy 100 éves múltra visz- 
szatekinthető magyar bírósági büntetőjogi gyakorlatban a még a Cse- 
megi kódexben kialakított klasszikus megoldások az eltelt évszázad 
alatt beidegzetté váltak a gyakorlati Ítélkezési munkában.

így például kétségtelen gyakorlati nehézséget jelent az uj bünte
tő törvényben a pénzbüntetések kiszabásának uj rendszere.

A büntetőjogi munkabizottság 1980. évi programjában éppen a pénz- 
büntetések kiszabására vonatkozó gyakorlat elemzése és feldolgozása 
állt. Második témaként a Munkabizottság a büntető törvénykönyv 82.§- 
ában, valamint a törvényhez kapcsolódó 1979. évi 11. sz. Tvr. 93 §- 
ában szabályozott pártfogó felügyelet elrendelésének és végrehajtá
sának elemzését tűzte ki célul. Ez utóbbi összesítés és feldolgozás 
most van folyamatban.

A munkabizottság 1980. április 21-i ülésén megtárgyalta a dr.Gye
pes István, a munkabizottság titkára által összesített és pénzbünte
tések kiszabásának gyakorlati tapasztalatairól szóló jelentést, i Az 
ülésen a munkabizottság veszprémi, komáromi, székesfehérvári, győri 
és szombathelyi tagjain kivül megjelent dr.Földvári József a Pécsi 
Tudományegyetem rektora, a büntetőjogi tanszék vezető egyetemi taná
ra, a Pécsi Akadémiai Bizottság tagja is.

Az összesítő jelentés több javaslatot tartalmazott egyrészt a leg
felsőbb bírósági iránymutatás igényére, másrészt a birák és ügyészek 
szakmai oktatásának továbbfejlesztésére, illetve a nyomozati munkára 
vonatkozó kérdések tisztázására.
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A munkabizottság javasolta a VEAB Elnökségének, hogy az összesí
tett jelentést küldje meg az igazságügyi és bűnüldöző szervek főha
tóságainak figyelembevételével és a további gyakorlat irányítása ér
dekében felhasználás végett.

A munkabizottság ezen az ülésen fogadta el a pártfogó felügyelet 
alkalmazásának és végrehajtásának elemzésére vonatkozó javaslatot.
Az ezzel kapcsolatos vizsgálatokat 1980. novemberéig kell elvégez
ni, összesítés után pedig még lehetőleg 1980. december havában, de 
legkésőbb 1981. január vagy február havában hasonlóan a vitaülés ál
lásfoglalása után e témáról összesített jelentés készül. A munkabi
zottság elhatározta, hogy ennek az összesitett| jelentésnek a megkül
dését is kéri a VEAB Elnökségétől, az illetékes igazságügyi és bűn
üldöző szervek főhatóságainak.

Az 1981. évi munkatervet a már jelzett keretek között továbbra is 
a büntető törvénykönyv egyes rendelkezései alkalmazási tapasztalata
inak összegyűjtésére fogjuk fordítani. A konkrét téma meghatározása 
a következő munkabizottsági ülés feladata lesz.

Szilcz Ákos
a munkabizottság elnöke



Beszámoló
a Kémiai Szakbizottság 1980. évi munkájáról

A VEAB Kémiai Szakbizottsága és munkabizottságai a kidolgozott mun
katervek szerint végezték 1980. évi munkájukat.

A Kémiai Szakbizottság folytatta az előző években megkezdett elő
adói ülés-programját, amelynek keretében - a Magyar Kémikusok Egye
sülete Veszprém megyei Csoportjával együtt - ez évben három előadói 
ülést tartott. Az első ülés /április 23./ előadója dr.Bodor Endre e- 
gyetemi tanár volt, előadásának témája: "A sztöchiometriai törvények 
és az anyagszerkezeti ismeretek egyeztetésének problémái a kémia ok
tatásában". A második ülés során /október 10./ dr.B.R. Kowalski, a 
Washingtoni Egyetem tanára tartott előadást a kémiai méréselméletről 
"Chemometrics" cimmel. A harmadik ülésen /november 11./ dr.Beck Mihály 
akadémikus, egyetemi tanár, az MTA Kémiai Osztálya elnöke tartott e- 
lőadást "Overshoot - undershoot reakciók" cimmel.

A Szakbizottság foglalkozott a munkabizottságok tárgyévi program
jának koordinálásával, az uj akadémiai szakaszra vonatkozó munkater
vek és tevékenységi irányok kialakitásával. Foglalkozott továbbá te
vékenységi területére tartozó 1980. évi pályázati témakörök kialaki
tásával és a korábbiakhoz képest megnövekedett számú pályázatok fel
dolgozásával és bírálatával. Előkészítette végül a pályázati temati
ka 1981. évre vonatkozó kimunkálását.

Az év első felében /május 20./ a szakbizottság és a Nehézvegyipa
ri Kutató Intézettel együtt megszervezte és lebonyolította Hevesi 
Jenő "Benzinreformáló üzemi katalizátorok minősítése laboratóriumi 
és szimulációs módszerekkel" c. kandidátusi értekezésének házi védé
sét.

A szakbizottság munkabizottságainak beszámolóit külön csatoljuk.

László Antal 
a szakbizottság elnöke
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a VEAB Agrokemizálásl Munkabizottság
1980. évi munkájáról

B e s z á m o l ó

1980. junius 26-án a VEAB Székházban kerekasztal megbeszélést tar
tottunk a kémiai vegyületek biológiai-hatástani szűrésének idősze
rű kérdéseiről meghívott résztvevőkkel. A felkért előadók Kis 
György /MÉM-NAK/ és Szabó László /NEVIKI ismertették azokat a 
követelményeket és feltételeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy 
az uj növényvédőszer kutatás folyamán szintetizált kémiai vegyü
letek biológiai-hatástani szűrését pontosan végre lehessen hajtani.
A hozzászólók hangoztatták, hogy a nagyon költséges háttér tevékeny
ség /a műszerek és a berendezések a személyi feltételek és a kárte
vők ill. kórokozók tömegtenyészete/ miatt célszerű hazánkban egy 
központi szűrőrendszer létrehozása, amely egységes metodikával áll
jon rendelkezésére a hazai kutató helyeknek. E rendszer létrehozásá
ig viszont fel kellene mérni az ország különböző kutató helyein meg
lévő és elaprózott szűrőkapacitásokat és ezeket koordináltan kelle
ne működtetni. A kerekasztal megbeszélés javaslata egy széleskörű bi
zottság létrehozása ennek megvalósitására.

1980. szeptember 16-án a MAE Komárom megyei Tanács VB Mezőgazda- 
sági és Élelmezésügyi Osztályával, és a MAE Talajtani Társaságának 
Talajbiológiai Szakosztályával együtt vitaülést rendeztünk Tatán a 
Komárom megyei Művelődési Központban. A vitaülés tárgya "Nagyüzemi 
növénytermelés néhány talajbiológiai kérdése".

A vitaülésen mintegy 80-100 fő részvétele mellett a bevezető elő
adást dr.Szegi József állami dijas, a mezőgazdasági tudományok dokto
ra tartotta, "A növények és gyökérzetükön élő mikroorganizmusok köl
csönös hatásának néhány kérdése" cimmel.Előadásában a rhizoplán és 
rhizoszféra mikroorganizmusainak, főleg a növények tápanyagellátá
sában betöltött szerepéről tartott igen szinvonalas, részletes tájé
koztatást, megvilágítva mindazokat a szempontokat, amelyeket a mező- 
gazdasági gyakorlatban a műtrágyázás és növényvédelem területén te
kintetbe kell venni.

A bevezető előadást öt korreferátum követte. Hopka Lajos agroké
miai főmérnök a monokultúrás növénytermesztés talajfizikai problémá
iról beszélt, s vizsgálati eredményekre alapozva javasolta, hogy no- 
nokulturális termesztése esetén minden negyedik évben 40-50 cm-es 
mélymüvelést alkalmazzanak, periodikusam ismételve.

Dr.Gulyás Ferenc tudományos munkatárs "A cellulózteszt módszer al
kalmazhatósága az intenzív műtrágyázás talajbiológiai hatásnak diag
nosztizálása céljából" cimü korreferátumában részletesen ismertette a 
vizsgálati /UNGER-teszt,szűrőpapír-, vászoncsik, stb./ módszereket, 
a módszerek előnyeit és kényes pontjait, s e módszerekkel kapott e- 
redményeket. Igazolta, hogy a cellulózbontás a 10 mg% felvehető P- 
tartalom mellett a legintenzivebb.

Kovács Géza aspiráns /Gödöllői Agrártudományi Egyetem/ a monokul
turális 'kukoricatermelés feltételei mellett végbemenő lebomlási fo
lyamatok sebességéről és a lebontó szervezetek előfordulásáról refe
rált, jórészt saját vizsgálati eredményei alapján.
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Dr.Bodor Pálné talajerőgazdálkodási, ágazatvezető /IKK/ azokkal a 
biológiai hatású anyagokkal az IKR'taggazdaságokban többezer hektá
ron végzett nagyüzemi kísérletek eredményeiről számolt be, amelyek 
a Cytomsyme és Agromax készítményekkel végeztek. E készítmények jő 
hatásait terméseredményekkel és ökonómiailag is bizonyította.

Dr.Tóth Benedek kandidátus, tudományos osztályvezető /NEVIKI/ 
"Nagyüzemi kukoricatermesztés talajbiológiai kérdései" cimmel tar
totta meg korreferátumátl, amelyben a talajbiológiai kutatások és 
a mezőgazdasági gyakorlat szoros együttműködésének szükségességét 
hangsúlyozta és szorgalmazta az agrárkemikáliák talajbiológiai ha
tásainak vizsgálatára, /ezen belül a peszticidek szekunder hatása
inak vizsgálatára/, a talajba kerülő vegyianyagok mikrobiológiai 
tesztelésére szolgáló hazai vizsgálóbázis létrehozását.

A vitaülésen számos kérdés, hozzászólás és kiegészítés hangzott
el.

Az ülés előadásainak anyagát a VEAB Értesítőben kívánjuk megje
lentetni .

1980. május 20-án megszerveztük és lebonyolítottuk Hevesi Jenő 
"Benzinreformáló üzemi katalizátorok minősítése laboratóriumi és 
szimulációs módszerekkel" c. kandidátusi értekezletének házi védé
sét. Az erről készült jegyzőkönyvet továbbítottuk az MTA-TMB-hez.

Az elmúlt évben aNematológiai Munkabizottsággal közösen tartott 
nagysikerű Nematológiai Értekezlet anyagát összeállítottuk és meg
jelentetésre készen átadtuk a szerkesztőségnek.

Nádasy Miklós 
a munkabizottság elnöke
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A Környezetvédelmi Munkabizottság 
1980. évi munkájáról

B e s z á m o l ó

A Környezetvédelmi Munkabizottság programja alapján a tárgyévben ki
adásra került - a Kőolaj- és Gázipari Munkabizottság közreműködésé
vel, ugyanakkor a Magyar Ásványolaj- és Földgáz Kisérleti Intézet 
/MÁFKI/, a Magyar Szénhidrogénipari Kutató-Fejlesztő Intézet /SzKFI/, 
illetve jogelődje:, a NAKI és az OGIL, valamint a Veszprémi Vegyipari 
Egyetem /WE/ szénhidrogénbázisu környezetvédelmi kutatásaira támasz
kodva - a VEAB Monográfiák 11. kötete. A kötetbe foglalt tanulmányso
rozat a kőolajok termelésével, feldolgozásával és felhasználásával 
kapcsolatos környezetvédelem terén a regionális kutatóhelyek kutatá
si munkáit és realizálható eredményeit dolgozza fel, tárgyalja a prob
lémák elméletét és gyakorlatát, ismerteti a kidolgozott környezetvé
delmi módszerek alapjait és részleteit.

A munkabizottság az első félévben a Vas megyei Bozsokon /junius
11./ a Vas Megyei Tanács támogatásával a megyét érintő környezetvé
delmi kérdésekkel foglalkozó előadássorozatot szervezett és hallga
tott meg. Az előadói ülésen Horváth János /Vas Megyei Tanács/ Vas me
gye környezet- és természetvédelmi helyzetéről, Major József /Nyugat- 
dunántuli Vízügyi Igazgatóság/ a Kis-Balaton védőrendszere beruházá
sának előkészítéséről, Keresztúri János /Vas Megyei Viz- és Csatorna
mű Vállalat/ a korszerűen megvalósított szombathelyi szennyviztisztí
tásról és dr.Hirschberg Frigyes /Állatifehérje-Takarmányokat Előállí
tó Vállalat/ a hazai állatifehérje-feldolgozó üzemek környezetvédelmi 
helyzetéről tartott előadást.

A második félévben a munkabizottság a Kőolaj- és Gázipari Munkabi
zottsággal együtt a kőolajtermelő és feldolgozó ipar területén az 
ipari környezetvédelem helyzetét, problémáit és elképzeléseit tár
gyalta és vitatta meg Veszprémben /november 12./ előadói ülés kereté
ben. Az ülésen Reiterné Kondor Edit /Dunai Kőolajipari Vállalat/ a 
DKV környezetvédelméről, Dallos Ferencné /Kőolaj- és Földgázbányásza
ti Vállalat/ a szénhidrogénbányászat környezetvédelmi helyzetéről és 
Erdei Attila /Komáromi Kőolajipari Vállalat/ a KKV környezetvédelmi 
problémáiról adott tájékoztatást.

A bizottság az uj akadémiai ciklus kapcsán munkabizottsági ülés 
keretében /november 12./ tárgyalta meg további programját, ezen be
lül 1981. évi tevékenységének célkitűzéseit, tárgyköreit.

Kerényi Ervin 
a munkabizottság elnöke
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a Kőolaj és Gázipari Munkabizottság 
1980. évi tevékenységéről

B e s z á m o l ó

Munkabizottságunk az év során három ülést tartott, március 11-én Rép
celakon a Szénsavtermelő Vállalatnál, junius 5-én Zalaegerszegen a 
Zalai Kőolajipari Vállalatnál és november 12-én Veszprémben a VEAB 
székházban.

A répcelaki ülésen a CO2 ipar helyzete, fejlesztési iránya és a 
C02 mezőgazdasági hasznosításának lehetőségei szerepeltek előadási 
témaként. Zalaegerszegen a kőolajfeldolgzás tervei mellett fő hang
súlyt a bitumengyártás, bitumen modifikálás kapott amely a ZKV fő 
gondja, problémája.

A veszprémi ülést a Környezetvédelmi Munkabizottsággal közösen ter- 
veztük, mivel ennek témájául a kőolajipar környezetvédelme szerepelt. 
Az előadások között szerepelt a kőolajtermelés mellett a feldolgozás 
százhalombattai illetve komáromi problémáinak ismertetése is.

A munkabizottsági üléseken kivül a VEAB Elnökségével közösen szer
vezett előadáson dr.Dank Viktor az OKGT főgeológusa a hazai szénhid
rogénkutatás helyzetéről és perspektíváiról tartott nagy érdeklődés
sel kisért tájékoztatást.

Munkabizottságunk tevékenységének szélesedését jelentette,hogy az 
elmúlt évi felmérés alapján lehetőséget adtunk a régió területén mű
ködő szakemberek tudományos minősítését elősegítő konzultációs jelle
gű előadásokra.

Első kezdeményezésként május 27-én rendezte meg munkabizottságunk 
Molnár Jenő kandidátusi témájának vitaülését. Az előadó témájában a 
magyarországi fehér, invert emulziós furóiszapok előállításával és 
alkalmazásával kapcsolatos kutatások tapasztalatait dolgozta fel. A 
vitaülésen résztvettek és felszólaltak az ország különböző intézményei
ből érkezett szakemberek, kutatók, egyetemi előadók.

A november 12-i veszprémi munkabizottsági ülésükön került ismerte
tésre és elfogadásra az 1981. évi munkaterüvnk, amely a következőket 
tartalmazza:
március: MB ülés a Dunántúli Kőolajipari Gépgyárnál Nagykanizsán /Té

ma: korrózió/

április: VEAB Elnökség és munkabizottságának közös előadói ülése Veszp
rémben. /Téma: Műszaki Fejlesztés, kutatás hatékonysága/.

május: Kapcsolatfelvétel és közös rendezvény a Miskolci Akadémiai
Bizottság illetékes szervezetével.

október: MB ülés Szőnyben a Komáromi Kőolajipari Vállalatnál /Témá: 
kenőolajgyártás, adalékolás./.

Horváth Róbert 
a munkabizottság elnöke



Beszámoló
a Műszaki Szakbizottság 1980. évi munkájáról

A szakbizottság vezetősége január 31-én tartott ülést. Ennek kereté
ben megvitatta és elfogadta a munkabizottságok, valamint a szakbi
zottság éves munkatervét, a pályázati kiirások témajavaslatait és 
azokat az elnökséghez továbbította.

A vezetőség foglalkozott az "Ésszerű energiagazdálkodás" téma
körben rendezvény szervezésével. A szakbizottság vezetősége minden 
évben napirendre tűz egy általános érdeklődésre számottartó téma
kört, amelynek megvitatására meghivja a szakbizottság munkabizott
ságait, valamint társ szakbizottságok tagjait is. Ez évben az ész
szerű energiagazdálkodás témakört választottuk és az elektrotechni
kai munkabizottságunk szervezésében rendeztünk tanácskozást május 
14-én a VEAB Székházban.

Ennek keretében 4 előadás és 2 korreferátum hangzott el. A plená
ris előadást dr.Juhász Ádám NIM államtitkár tartotta "Az országos e- 
nergiagazdálkodás feladata, célja és módszerei" címmel. A színvona
las előadásokat élénk vita követte, amely bizonyította a tanácskozás 
hasznosságát is.

A szakbizotttság területét érintő 5 pályamű érkezett be, amelynek 
bírálatát a felkért tagok elvégezték, a vezetőség ezek alapján javas
latait eljuttatta az elnökséghez.

A szakbizottság vezetősége értékelte a munkabizottságok vezetősé
gének és tagjainak tevékenységét, a szükséges módosításokra és meg
bízásokra javaslatait jóváhagyás céljából az elnökséghez továbbítot
ta.

A szakbizottság tevékenységi körébe 8 munkabizottság tartozik.
Két munkabizottságunknál történt a vezetőségben /elnök vagy tit

kár/ változás.
A munkabizottságok jelentéseit mellékeljük.

Keszler József 
a szakbizottság titkára
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a Metallurgiai Munkabizottság 
1980. évi munkájáról

B e s z á m o l ó

Az újjáalakult Metallurgiai Munkabizottság október 28-án tartotta il
lését dr.Szijj Zoltán uj elnök vezetésével. Az ülésen megállapodtunk 
a bizottság jövőbeni munkaprogramjáról és munkarendjéről. Eszerint a 
korábbi témákat az alábbiakkal egészítettük ki:

öntödei tüzállóanyag-ellátás, vas- és acélgyártás minőségét javí
tó eljárások keresése,kohászati segédötvözetek kifejlesztése, plazma 
alkalmazása a kohászatban. Ez utóbbiról dr.Brájer László tanszékve
zető egyetemi tanár tartott előadást. A nagy érdeklődésre való te
kintettel úgy döntöttünk, hogy következő ülésünkön ezt a témát konk
rét kohászati eljárások vonatkozásában tovább tárgyaljuk. Ennek ered
ményeként tervezzük,hogy a témával foglalkozó kutatóintézeteknek és 
vállalatoknak ajánlásokat teszünk 1981-ben.

Javasoljuk az 1980-as pályázti. témák kiirását 1981-re.

Riederauer Szilárd 
a munkabizottság titkára

B e s z á m o l ó  
az Elektrotechnikai Munkabizttság 

1980. évi munkájáról

A beszámolási időszak a munkabizottság életében fordulópontot jelen
tett. Az energiaköltségek növekedése és az ezzel járó szerkezeti vál
tozás az energiaellátásban - párosulva a működési területen találha
tó energetikai létesítmények viszonylag nagy számával - szükségsze
rűvé tették, hogy bizottságunk tevékenységét az energetika területé
re is kiterjessze. Ezért már a beszámolási időszakban is külső szak
értőket vontunk be a munkába.

A munkabizottság újjáalakulásának folyamatában - az energetikai 
szempontot is figyelembevéve - bővitettük bizottságunk tagságát. Az 
ujjáalakitott bizottságnak 20 tagja van, közülük 8 kimondottan az e- 
nergetika területén dolgozó szakember. Uj szint jelenthet a bizott
ság munkájában a professzionális hirközlés problémakörének figyelem
mel kisérése; erre az uj összetételben szintén mód lesz.

Munkabizottságunk a beszámolási időszakban 2 rendezvényt tartott.
A tavaszi munkabizottsági ülést /május 14./ bővitett formában és 
tartalomban rendeztük meg plenáris ülés formájában. Vezérfonal a 
villamosenergia racionális felhasználása volt. A racionális energia- 
gazdálkodással az előadó szakemberek foglalkoztak Észak-Dunántul me
zőgazdasági üzemeiben. Ehhez korreferátumként kapcsolódott az orszá
gos tapasztalatok ismertetése. Előadás hangzott el a racionális ener- 
giahasznositás tervezéséről és korreferátumként a villamos-energia 
racionális felhasználásának tapasztalatairól Észak-Dunántulon. Át
fogó képet kaptak az ülés résztvevői az atomenergia hazai felhasz
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nálásának távlatairól. A részekről az egész felé haladó előadás- 
sorozatot dr.Juhász Ádám államtitkár előadása zárta le, melyben az 
előadó az országos energiagazdálkodás feladatait és módszereit is
mertette. A plenáris ülés előadássorozatát a késő délutáni órákba 
nyúló élénk vita követte.

Az őszi munkabizottsági ülést október 15-16-án tartottuk. Munka- 
bizottságunk felhasználta ezt az alkalmat arra, hogy egy korszerű 
roncsolásmentes anyagvizsgálati módszert és annak alkalmazását meg
vizsgálja. A munkabizottsági ülésen megismerkedtünk bizottságunk uj 
tagjaival, meghatároztuk a bizottság feladatait a következő akadé
miai ciklusban. A munkabizottsági üléshez csatlakozóan az akuszti
kus emisszión alapuló, roncsolásmentes anyagvizsgálati eljárással 
és a szükséges műszerparkkal ismertették meg a munkabizottság tag
jait a Brüel & Kjaer szakértői.

Az ÉDÁSZ és a Soproni Postaigazgatóság, valamint a Brüel & Kjaer 
szakértőinek készsége folytán lehetőség nyilott a különböző vezeték- 
tartó oszloptipusokon szilárdsági vizsgálatok végzésére, akusztikus 
emissziós módszer felhasználásával. A vizsgálati eredmények azért 
jelentősek, mert éppen illetékességünk területén épül az első kísér
leti szaksz, amelyen erősáramú és távközlő vezetékek közös tartószer
kezeten helyezkednek el. A tartószerkezetek állékonysága, ill. ál
lékonyságuk vizsgálata ez esetben gazdaságilag is lényeges. A vizs
gálati eredmények kiértékelése folyamatban van.

Régeni László 
a munkabizottság elnöke

B e s z á m o l ó
a Gépészeti Munkabizottság 

1980. évi munkájáról

A munkabizottság - munkaterve alapján - két ülést tartott.
- 1980. junius 25-én a Nitrokémia Ipartelepek tanintézetében Fűzfő- 

gyártelepen október 24-én Zalaegerszegen a Zala Bútorgyárban es 
a Kozmetikai- és Háztartás Vegyipari Vállalat gyáregységében.

- Az első ülésen a környezetvédelem és azon belül a szennyviztisz- 
titás témaköréből négy előadás hanzott el.
Az első ülésen a környezetvédelem és azon belül a szennyvíztisz

títás témaköréből négy előadás hangzott el:
a./ A gázok oldószermentesitése abszorbcióval,
b •/ Emulzióbontás és vizgőzdesztilláció rotációs filmreaktorban,
c. / Ülepedés! sebesség mérése szennyvízben holográfiás utón.
d. / A Nitrokémia Ipartelepek környezetvédelmi tevékenységéről.

Az előadásokat követő vita után a helyszínen megtekintettük a
részben működő, ill. fejlesztés alatt álló gyári tisztítóberendezést.
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valamint a Balaton északi partjának "régiót kiszolgáló" szennyviz
e i  j tő, semlegesítő és tisztitó létesimtény tervezését és elké
szült berendezéseit.

A második ülésen a Bútorgyárban tájékoztatást kaptunk a gyár 
_jlődéséről, tevékenységéről. Tanulmányoztuk a raktározás és a bel
ső anyagmozgatás megoldásait, sok információt cseréltünk és a prob
lémák megoldásához segítséget is adtunk. E témát igen fontosnak i- 
-éitük iparági vonatkozásban is és határozatot hoztunk beépítésre 
távlati munkatervünkbe és az e területen jelentkező műszaki felada
tok megoldásának pályázatok kiírásával történő elősegítésére.

A KHV-ban történő gyárlátogatás után megvitattuk a bizottság jö
vőbeni összetételét és távlati, valamint 1981-i munkatervét.

Halász Aurél 
a munkabizottság elnöke

B e s z á m o l ó
a Közlekedéstudományi Munkabizottság 

1980. évi munkájáról

A bizottság első ülését 1980. április hó 29-én tartotta a VEAB szék
házában. Ez volt az alakuló ülés, amelyen a VEAB vezető tisztségvi
selőinek aktiv közreműködésével a munkabizottság megvitatta és el
fogadta működési szabályzatát, hosszabb távra vonatkozóan megtár
gyalta, hogy mely témák napirendre tűzése kivánatos, majd elfogadta 
1980. évi munkatervét.

Az ülés második napirendi pontjaként dr.Kőszegfalvi György,a mű
szaki tudományok doktora, a VÁTTI tudományos igazgatóhelyettese tar
tott előadást "Településhálózatiéjlesztés közlekedési és hírközlé
si feltételei" cimmel. Az előadást követő vita sokoldalú megvilágí
tásba helyezte a megye-nagyságú régiók település-fejlesztésének prob
lémáit, valamint azt, hogy a közlekedés, valamint a hírközlés mi
ként járulhat hozzá a településhálózat optimális alakulásához.

A bizottság f. évi december 12-én tartja második ülését Tatabányán. 
Első napirendi témája: A megyeközpontok kapcsolatai az országos közle
kedési hálózattal és a megyén belüli településekkel. Előadó: Pohner
László, műszaki igazgatóhelyettes /VOLÁN/ és Nagyrónai László, mű
szaki igazgatóhelyettes /MÁV Igazgatóság, Budapest/, a munkabizottság 
tagjai. Második napirendi téma; a munkabizottság 1981. évi munkaterve.

Hegedűs Gyula 
a munkabizottság elnöke
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az Alumíniumipari Munkabizottság 
1980. évi munkájáról

B e s z á m o l ó

1980. folyamán két munkabizottsági ülést tartottunk:
Az első félévben a Mosonmagyaróvári Timföld- és Mükorundgyárban 

a timföldgyártási témacsoport fontosabb kérdései kerültek megvita
tásra. Itt megismerkedett a munkabizottság a MOTIM fejlesztési e- 
redményeivel, a termékstruktúra korszerű kialakítására kifejtett si
keres tevékenységével.

A második félévben a bauxitbányászati témacsoportunk szervezésé
ben tartottuk meg Tapolcán a Bakonyi Bauxitbányák Vállalatnál kibő
vített munkabizottsági ülésünket. Ez alkalommal dr.Bárdossy György, 
a földtudományok doktora, /Magyar Aluminiumipari Tröszt/: "Bauxit- 
gazdálkodásunk időszerű kérdései" cimmel, Szepeshegyi István a BBV 
műszaki igazgatóhelyettese: "A bauxittermelés helyzete a Bakonyi Ba
uxitbánya Vállalatnál" és Kiss István a BBV hidrológiai osztályveze
tője: "Számitógépes viznivósüllyesztés" cimmel tartott nagy érdeklő
dést kiváltott előadást. Mindhárom előadás rövid kivonata a VEAB 
Értesítőben meg fog jelenni.

A munkabizottság rendezvényein kerülnek megvitatásra a kiadványai 
is, mint ez évben a kohászati témacsoport által készített monográfia, 
amelynek kézirata elkészült és várhatóan 1981. elején jelenik meg.

Tevékenységi feladatunknak tekintjük a pályázati kiírásokra kivá
lasztandó témakörök kijelölését, a pályamunkák kidolgozásának az
eredményeknek a sorsát is.

A munkabizottság az első félévi ülésén leköszönt; újjáalakulására 
a VEAB elnöksége által adott szempontok gondos mérlegelésével és fi
gyelembe vételével az év második felében került sor.

A második félévben tartott munkabizottsági ülésünkön kialakotta 
a munkabizottság az 1981. évre előirányzott munkatervét.

Bálintné Ambró Irén 
a munkabizottság titkára

B e s z á m o l ó
a Földtudományi Munkabizottság 

1980. évi munkájáról

A Földtudományi Munkabizottság megalakulásától 3 szakcsoportban mű
ködik. A bányászati szakcsoport decemberre az eocén program távlati 
feladati témakörben tervez kerekasztal konferenciát.
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A geodinamikai szakcsoport az év elejére a dunántúli regionális 
anomália témakörben tervezett kerekasztal konferenciáját sajnos az 
érdekeltek időegyeztetési nehézségei miatt erre eddig nem kerülhe
tett sor.

A bányászati és a geodinamikai szakcsoport az intézettel, vala
mint a szakegyesületekkel együtt október 15-16-án két napos konfe
renciát rendezett "A geotudományok szerepe az energiaforrások fel
tárásában" cimmel. Itt közel 20 előadás hangzott el, amelyek közül 
dr.Kapolyi László akadémikus: "A geodinamiká szerepe a bányászat- 
bem" ill. A.A. Izotov moszkvai professzor: "A geodinamika és prob
lémái" c. előadás jelentett elsősorban a szakcsoportok szempontjá
ból érdekes és további problémákat felvető eszmefuttatást. Alkalom 
nyilott ekkor kötetlen formában a bányászat, a geodézia és a geofi
zika területén dolgozó számos szakember eszmecseréjére is.

A geológiai szakcsoport május 23-án az építőipari nyersanyagok 
cimmel tartott ankétot, junius 16-17-én pedig kétnapos tanácskozást 
az V. ötéves terv regionális áttekintése és felkészülés a VI. öté
ves terv feladataira cimmel.

Wallner Ákos 
a munkabizottság titkára

B e s z á m o l ó
a Műszaki Fizikai Munkabizottság 

1980. évi munkájáról

A Műszaki Fizikai Munkabizottság 1979. márciusában alakult. A mun
kabizottság tevékenységét két tématerületen fejti ki: radioaktiv i- 
zotópok alkalmazása és fémfizika.

A munkabizottság a fémfizikai témacsoport rendezésében 1980.má
jus 15-én egynapos hőkezelési ankétot tartott Győrött, a Közleke
dési és Távközlési Műszaki Főiskolán.

Az ankét tárgya: acélok és aluminium ötvözetek hőkezelésének 
problémái.

Három előadás az aluminium ötvözetek hőkezelésének legfontosabb 
mozzanatait tárgyalta, a homogenizálás, az újra kristályositás és 
a termomechanikai kezelések témakört. Az előadók az ALUTERV FKI nun- 
katársai voltak: dr.Laknék' József kandidátus, dr.Banizs Károly kan
didátus és Hajnal Mihályné tudományos munkatárs. Az előadásokon i- 
gen szép kivitelű és tanulságos mikrofelvételeket láthattunk.

Ezután került sor a főiskola laboratóriumainak megtekintésére. 
Itt a metallográfiái labor munkatársai és az FKI munkatársai kö
zött közvetlen tapasztalatcsere folyt.

A délutáni előadások acélok hőkezelésével foglalkoztak. Az elő
adók a Dunai Vasmű, a Magyar Vagon és Gépgyár, valamint a KTMF mun
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katársai voltak. Különösen nagy érdeklődés kísérte Zsámbok Dénes: 
"Hidegen hengerelt finomlemez optimális szemcseméretének beállítá
sa" c. előadását, aki ezen a területen a Dunai Vasműben folyó im
ponálóan nagy volumenű kisérletsorozatáról számolt be.

Ugyancsak nagyon jelentős ipari problémát és annak "direkt ed
zés" utján történő megoldását ismertette dr.Takács József főtechno
lógus /MVG/.

Kardos Károly és Tarcsay Iván KTMF Technológiai Osztályán folyó 
kisérleti munkákról számolt be.

Az előadások után élénk vita alakult ki. Az ankét egyik talán 
legnagyobb - érdeme,hogy lehetőséget adott különböző vállalatoknál, 
intézményeknél dolgozó ipari szakemberek találkozására, az egyes i- 
pari üzemek technológiai problémáinak megismerésére, esetenként se
gítésére .

Az ankét ideje alatt a Műszaki Fizikai Munkabizottság bizottsági 
ülést tartott.

A munkabizottság őszi rendezvényén 1980. október 23-án a Veszpré
mi Vegyipari Egyetem meghívására hazánkban tartózkodott állami di- 
jas Prof. Dr.J.Stary: "Determination of different forms of mercury 
in the environment" cimmel tartott igen érdekes, környezetvédelmi 
szempontból is figyelmet érdemlő előadást.

A Műszaki Fizikai Munkabizottság december elejére tervez még egy 
bizottsági ülést, ahol az uj 3 éves akadémiai ciklusra vonatkozó ter
veket, feladatokat beszéljük meg.

Kocsis Zsuzsanna 
a munkabizottság titkára

B e s z á m o l ó
a Hulladékhasznosítási Munkabizottság 

1980. évi munkájáról

1. Az 1980. évi munkaterv alapján feladataink egyik legfontosabb ré
sze a részletes hulladékkataszter elkészítése volt. Ez a munka már 
korábban is folyt, de csak társadalmi aktivitás igénybevételével. 
Sajnálattal voltunk kénytelenek azt tapasztalni, hogy ez a módszer 
nem bizonyult eredményesnek: már a futólagos áttekintés is azt mu
tatta, hogy igen jelentős hulladéktermelő szervek kimaradtak a ka
taszterből. Ezért uj módszerhez folyamodtunk: a Posta és a Magyar 
Nemzeti Bank által rendelkezésre bocsátott címlista alapján igye
keztünk - a teljesség igényével - számbavenni a lehetséges hulladék
forrásokat. Ezt a munkát Veszprém megye vonatkozásában befejeztük. 
/Megemlítjük, hogy ez a kataszter terjedelemben csaknem annyit tesz 
ki, mint a társadalmi aktívák segítségével összeállított és emiatt 
nem teljes, a régió egész területére kiterjedő korábbi kataszter/.
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Megkezdtük két további megye: Győr-Sopron és Vas megye hulladék
termelőinek hasonló szempontú feldolgozását. A cimlisták elkészül
tek; a kérdőivek kiküldése 1981. elején várható.

2. és 3. Munka tervünk szerint egy nagyrendezvényt kívántunk szer
vezni 1980. második felében, hogy összehozzuk a hulladékok termelő
it és potenciális felhasználóit, tekintet nélkül a hulladék minősé
gére és mennyiségére. Menetközben kénytelenek voltunk ezt az elkép
zelést megváltoztatni, mert féltünk attól, hogy a túlságosan szé
leskörű célkitűzés az érdemi munka rovására megy. Helyette erőfeszí
téseinket egyetlen problémára összpontosítottuk; a részletes felmé
rés alapján kiemelkedően fontosnak, jellegzetesen interdiszcipliná
ris és regionális jellegűnek mutatkozott a kukoricacsutkából ill. 
-szárból történő furfurolgyártás kérdése. Szeretnénk megvalósítani, 
hogy munkabizottságunk lehetőségeihez képest összehozzuk a rendel
kezésre álló mezőgazdasági kínálatot és a vegyipari keresletet. Az 
ilyen módon történő furfurolgyártásnak gazdasági /árkalkuláció/ és 
technológiai nehézségei vannak. Tény az, hogy a Péti Nitrogénmüvek 
furfurolüzeme jelenleg nem hulladékot, hanem speciálisan erre a cél
ra lombosfa-köszörületet használ fel nyersanyagként. A kérdés meg
oldása érdekében megbeszéléseket folytattunk több érdekelttel /Bá
bolnai Állami Gazdaság, bábolnai Intenziv Kukoricatermesztési Rend
szer, TamásLÁllami Gazdaság, Péti Nitrogénmüvek/; úgy látjuk azonban, 
hogy a jelenlegi helyzetben még nem érett meg az idő ezzel foglalko
zó nagyrendezvény megtartására. A végleges árkalkuláció után, 1981. 
első negyedévében kerülhet sor erre a tanácskozásra.

4.Ebben az esztendőben 2 hulladékhasznosításra vonatkozó pályamű 
érkezett. A munkabizottság tagjai résztvettek ezek elbirálásában.

Tamás Ferenc 
a munkabizottság elnöke



Beszámoló
az Orvostudományi Szakbizottság 1980. évi munkájáról

Az Orvostudományi Szakbizottság 1980. szeptember 5-én vált önállóvá, 
addig a Biológiai- és Orvosi Szakbizottság keretében működött.Figye
lembe véve a VEAB területén lévő tudományos minősítéssel rendelkező
ket, az orvostudományi kutató munkát végzőket és a terület egészség- 
ügyi intézményeit 5 munkabizottság alakult:

1. Kardiológiai
2. Orvosi Mérés- és Számítástechnikai
3. Munkaegészségügyi
4. Genetikai
5. Haematológiai és Onkológiai

A szakbizottság szeptemberi alakuló ülésén részletesen megvitat
ta a terület adottságait figyelembe vevő célkitűzéseit és 2 évre terr- 
jedő programot fogadott el. Évenként 2 ülést a VEAB-hoz tartozó me
gyei székhelyeken tart, ahol egyrészt megvitatja az orvostudományi 
kutatómunka megyei helyzetét, másrészt tudományos ülés keretében a 
helyi kutatók eredményeibe nyer betekintést. A szakbizottság nagy 
súlyt helyez arra, hogy tevékenységét a terület egészségügyi intéz
ményeivel össszehangoltan végezze, - hogy a lakosság egészségügyi el
látásával kapcsolatos legidőszerűbb tudományos kérdésekkel foglalkoz
zék és kiemelten kezeljen olyan tudományterületeket, ahol uj tudomá
nyos eredményeket kell a gyakorlatban alkalmazni. Ennek szellemében 
rendezett ezévben a malignus lymphomákról és a haemophilia genetiká
járól és epidemiológiájáról országos érdeklődést kiváltó szimpóziumo
kat és vette tervbe, hogy 1981-ben az emlőrák kezeléséről rendez ha
sonló tanácskozást. A Szakbizottság tervszerűen kiván a tudományos 
kutatómunkával összefüggő kérdésekkel foglalkozni - igy a meglévő mű
szerpark regisztrálásával, a folyóiratok lelőhelyének közlésével, a 
területén tevékenykedő kutatók témáinak ismertetésével /un. témajegy
zék összeállításával/, a tudományos minősítésre készülők támogatásá
val, a tudományos utánpótlás kérdésével. Szükségesnek tartja a jelen
legi pályázati kiírási rendszer felülvizsgálatát ill. a pályázatok 
lektorálásának továbbfejlesztését. A szakbizottság igen jelentősnek 
tekinti azt a támogatást, amit a VEAB-tól, ill. annak Szerkesztő Bi
zottságától kapott és amelynek eredményeként ez év októberében az
1979. évi thrombocyta symposium, decemberben pedig az 1980'. évi ma- 
lygnus lymphomaszimpózium előadásai a VEAB Értesítő önálló kötetei
ként megjelentek. A Szakbizottság a továbbiakban is fenn akarja tar-
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tani a Biológiai Szakbizottsággal kialakult kapcsolatait és énnek 
szellemében rendez évente egy közös tanácskozást a terület környe- 
zetvédelmének időszerű tudományos kérdéseiről.

István Lajos 
a Szakbizottság elnöke

B e s z á m o l ó
a Haematológiai és Onkológiai Munkabizottság

1980. évi munkájáról

A munkabizottság 1980-ban alakult és jelen szervezeti formájában e- 
gyesiti és folytatja a korábbi 4'éralvadási ill. az onkológiai munka- 
bizottságok tevékenységét. A 2 fő tudományterületnek megfelelően egy 
haematológiai és egy onkológiai kérdésekkel foglalkozó titkárt vá
lasztott. Évi munkatervét februárban megküldte mindazoknak, akik a 
VEAB területén vagy az ország más egészségügyi intézményeiben a hae- 
matológia, a véralvadás ill. az onkológia iránt érdeklődnek, ill. a 
VF.AB korábbi ilyen tárgyú rendezvényein részt vettek. Ennek értelmé
ben az alábbi rendezvényekre került sor:

1. Február 1-2-án a PAB malignus lymphoma munkacsoportjával közö
sen szimpóziumot i rendezett, amelynek teljes anyagát sajtó alá rendez
te és a VEAB Értesítő külön köteteként jelenik meg.

2. Az 1979-ben megrendezett thrombocyta symposium anyagát sajtó 
alá rendezte, mely a VEAB Értesitő külön köteteként októberben meg
jelent.

3. Az érdekelt egészségügyi intézmények közreműködésével multi
centrikus tanulmányt szervezett a VEAB területén élő haemophiliás 
családok epidemiológiai, genetikai vizsgálatára, amely szeptember
re befejeződött.

4. A maglignus lymphoma munkacsoportban közreműködő kutatók részt 
vettek 1980. márciusában Grazban megrendezett osztrák-magyar onko- 
haematológiai szinpóziumon /1. az Orvosi Hetilap 1980. 25. számában 
megjelent beszámolót/. -

5. 1980. április 16-án sor került a chemotherapiás szeminárium 
megrendezésére.

6. Feldolgozásra kerültek a haemophiliával kapcsolatos epidemio
lógiai-genetikai vizsgálatok eredményei. Szeptember 19-20-án Veszp
rémben a VEAB Székházban országos érdeklődéssel kisért szimpózium ke
retében került sor a Győr-Sopron, Vas, Veszprém és Zala megyei ka
taszterek adatainak ismertetésére, - a haemophilia genetikájával és 
epidemiológiájával kapcsolatos tudományos kérdések megvitatására /meg
hívó mellékelve/.

7. November 28-29-én kerül sor a PAB malignus lymphoma jsymposúur- 
mával közösen rendezendő szimpóziumra /meghivó-tervezetek mellékelve/

István Lajos 
a munkabizottság elnöke
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az Orvosi Mérés- és Számítástechnikai Munkabizottság 
1980. évi munkájáról

B e s z á m o l ó

Munkabizottságunk is közreműködött a Haematológiai Munkabizottság ál
tal február 1-én a VEAB Székházban rendezett VEAB-PAB együttes tu
dományos ülésen, hozzászólással a radioizotópok nyújtotta daganat
diagnosztikus lehetőségekről, a különböző daganat-ellenes szerek
nek a sejt-osztódási ciklusra gyakorolt hatásáról.

Prof. Kuikka /fizikus/ és Kuikka asszony /matematikus/ bevonásá
val munka-megbeszélést és labor-bemutatót tartottunk nemzetközi te
kintélyű finn vendégeinkkel. Rokon-témánkban /a radiokardiográfiás 
modellezés/ progamok cseréjére is sor került és még USA-beli ta
nulmányút juk kapcsán kidolgozott program cheep-eket nyújtottak át 
TI 59-hez.

A szegedi hagyományos decemberi Neumann konferencián hangzik el 
előadás Németh L., Horváth M. Hajduczki I., Kármán M. és Kántor E.- 
től "EMG 71-666-ra adaptált ciklikus szivfunkció-vizsgáló komplex 
programunk" cimen, melyet más intézmények számára is felajánlottuk.

/Horváth M. szervezésében és moderátorsága mellett került sor ke- 
rekasztal-konferenciára a Dunántúl kardio-rehabilitációval foglal
kozó szakértőinek részvételével a Dunántúli Belgyógyász Vándorgyű
lés keretében Esztergomban május 29-én, mely elősegítette a VEAB 
Kardiológus Munkabizottság szerveződését is.

A tárgyalás klinikai súlypontjai a következők voltak: korszerű
belgyógyászati kezeléssel elérhető eredmények angina pectorisban és 
ischaeniás eredetű ritmuszavarokban; áthidaló koszoruér-mütét /by
pass/ és aneurizma-zsák kimetszés műtéti javallata? keringési 
/haemodinamikai/ elégtelenséggel járó ischaemiás kardio-miopathia; 
a már sziv-infarktust szenvedetteken a betegségtudat teljesitmény- 
tudattá való átalakítása; elsődleges megelőzés a rizikófaktorok csök
kentésével, életmód rendezéssel. Klinikai .referensek voltak: Böször
ményi Ernő Prof. /Balatonfüred, Szivkórház/ gyógyszeres vonatkozások, 
Bohenszky György Prof. /Pécs, Megyei Kórház/: kimográfia, mediano /és 
echo/-, kardiográfia, Brenner Ferenc főorvos /Tatabánya, Megyei Kór
ház/ Holter^-monotorozás, Endersz Frigyes főorvos /Sopron, Állami Sza
natórium/: ergometriás terhelési vizsgálatok. Szigeti Gyula főorvos 
/Balatonfüred, Szivkórház/ és Szontágh Csaba kardiológus / főorvos 
/Esztergom, Városi Kórház/ lipoid-anyagcsere és véralvadás vonatko
zások, Horváth Mihály főorvos /Balatonfüred, Szivkórház/: Nukleár-
kardiológiai szempontok és metodikai kritika. A tárgyalás során sze
repeltek a Balatonfüredi Állami Szivkórházban 1979-í-ben készített két 
díjnyertes pályamunka tanulságai.

A VEAB Számítástechnikai és Rendszerelméleti Szakbizottsággal és 
a Neumann Társasággal együttesen szervezte Horváth dr. a VEAB szék-, 
házban október 22-én tartott Kardiológiai metabolit- és farmako-ki- 
netikai kerekasztal konferenciát, melyen először vettek részt a mun
kabizottság munkájába bevont gyógyszerészek és számosán kapcsolódtak 
be a vitába a VEAB területéről és Budapestről érkezett mintegy 30 
résztvevőből. A rendezvény elősegítette a gyógyszerhatások korszerű 
kinetikai szemlélettel való megközelitését, metodikai modelleket és
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kalkulátoros megoldásokat kínált fel és a partnereket kétoldaluan 
figyelmeztette a modellezési és klinikai területen egyaránt meglé
vő nagyszámú buktatóra, mig realisztikus modell kialakításához jut
nak. A kerekasztal előzetesen közzétett tematika alapján tárgyalt, 
klinikai példa-betétekkel, alaphangját dr.Kanyár Béla a biológiai 
tudományok kandidátusa, inditó előadása: "Kinetikai mérések értéke
lése és a paraméterek becslése" cimmel, a MTA MÜKKI-ből Lakatos Bé
la vitazáró összefoglalója "Kritikai szempontok a radio-kinetikus 
modellezéshez" cimmel adta meg, melybe a MÜKKI-ben ezirányban tör
tént munkát is beleszőtte a Számítástechnikai és Rendszerelméleti 
Szakbizottság részéről segítséget ajánlott fel.

Már az uj Orvosi Műszer- és Számítástechnikai Munkabizottságban 
megbízásra állította össze és referálta a Szakbizottság október 29-i 
ülésén Horváth Mihály dr. bizottsági elnök az általa felújított mű
szeres kooperációs tervet. Már 5 évvel ezelőtt is kidolgozott hason
lót és ennek folyamányakép /a mostani elaboratóriumban bővebben rész
letezett/ eredmények is születtek. Mindkét alkalommal kiemeljük azt 
a segitőkészséget, melyet a Veszprémi Vegyipari Egyetem /WE/ Tan
székei, a Veszprémi Tudományos és Kutató Intézetek és laboratóriuma
ik /MTA-MÜKKI, NEVIKI, MÂFKI, 00K ! az egészségügyi kooperációs kéré
sekkel kapcsolatban tanúsítottak, >lasonlókép, főleg a Balatonfüredi 
Szivkórház részéről élénk volt /& műszaki kooperáción túl/ a terü
let egész ségügyi intézményeivel való együttműködés is. Jelenleg a 
munkabizottság tagjai tanulmányozzák az ismertetett felkínált lehe
tőségeket, területük kutatóival egyeztetik és most már konkrét té
mákra irányulóan dolgoznak ki kutatási együttműködési "végrehajtási 
utasitás"-t. Elősegítheti ezt még a múlthoz hasonlóan az egyes labo
ratóriumokban történő látogatás, továbbá a NEVIKI toxikológiai labo
ratóriuma vizsgálati sémájának köröztetett közhirré tétele. Egyébként 
folyamatos a munkakapcsolat Thuránszky Károly osztályvezető által ve
zetett Toxikológiai Osztállyal a VEAB organizáción keresztül is, a- 
mennyiben néhányan a Biológiai Szakbizottság keretében működő Élet
tani Munkabizottságnak is tagjai, ill. konzulensei vagyunk. Ugyan
csak közölte Horváth dr. munkatervünket a PAB Vezetőségével, hiszen 
jelenlegi témakörben korábban PAB munkabizottsági tag is volt.

végül megtisztelő felkérésre az egyik 1980. ctecemoen előadói ü- 
lést Horváth Mihály dr. tartja, melynek cime: "Nukleár kardiológia 
helye a kardiológiai diagnosztikában, mely visszautal az 1979. évi 
monográfia pályázatra. Ebben főként azt a tevékenységet kivánja is
mertetni, melyet az általa vezetett radioizotóp labor a hazai nukle- 
ár-kardiológia fejlesztésében kifejtett, melynek kapcsán a Nemzetkö
zi Atomenergia Ügynökség referencia laboratóriuma lett a gyors-dina- 
mikáju folyamatokra vonatkozóan, különös hangsúllyal a kardio-reha- 
rilitációs alkalmazásra.

Horváth Mihály 
a munkabizottság elnöke



Beszámoló
a Számítástechnikai és Rendszerelméleti Szakbizottság 1980. évi munkájáról

Az év folyamán ujraalakuló szakbizottságunk szervezésénél igyekez
tünk a régióhoz tartozó szakemberek az eddiginél még szélesebb kö
réből történő bevonását biztosítani. A jövőben tehát több szakember 
együttműködésére számíthatunk, a VIDEOTON, az Almásfüzitői Timföld
gyár, a Komáromi Kőolajipari Vállalat, a Dunai Vasmű részéről is.

Kapcsolatot kerestünk az Akadémia más területi bizottságaival is 
igy egyeztettük munkaterveinket a PAB Számitástedinikai Szakbizott
ságával, s kölcsönösen delegáltunk tagokat szakbizottságainkba.

A tudományos kapcsolatok kiterjesztése mellett a szakbizottságon 
belül folyó munka hatékonyságát kivánta fokozni, az a törekvésünk, 
hogy munkabizottságainkba valóban aktiv tagokat javasoljunk, akik
kel már sikerült eredményes munkakapcsolatot megvalósítani. Ebben 
az értelemben került sor az újabb munkabizottság, az "Alkalmazott 
Matematikai és Számítástudományi Munkabizottság" megalakítására is.

Három másik meglevő munkabizottságunk ezévi tevékenységét az e- 
gyes munkabeszámolók tartalmazzák.

Blickle Tibor 
a szakbizottság elnöke

B e s z á m o l ó
a Rendszerszerkezeti Munkabizottság 

1980. évi munkájáról

A munkabizottság az év folyamán elsősorban három tématerületen foly 
tatott kutatásszervező és összehangoló tevékenységet, biztosítva a 
szakterületen dolgozók közötti közvetlen párbeszéd és konzultáció ki 
alakulását:

1. Hierarchikus rendszerek szerkezete és modellezése.
2. Mérlegegyenletes modellezés.
3. összetett rendszerek számítása.
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A szakterületen dolgozók eredményeiről az év folyamán számos elő
adás és publikáció született, valamint néhány doktori és kandidátusi 
disszertáció anyaga is tükrözi a munka eredményeit.

Az eredmények viszonylag koncentrált formában jelentkeztek a VEAB 
Számítástechnikai és Rendszerelméleti Szakbizottsága, valamint az MTA 
Műszaki Kémiai Kutató Intézet rendezésében lezajlott Műszaki Kémiai 
Rendszerek '80 cimü tudományos konferencián, amelyre hagyományos mó
don ez év tavaszán ismét sor került, ezúttal Csopakon.

A munkabizottság tagjai és a szakterületen dolgozók egy részének 
részvételével ez év október 15-17-én Bozsokon munka-ülést tartottunk 
a fenti tématerületen elért eredmények megbeszélésére. A 25 résztve
vővel megtartott ülésen kilenc előadás hangzott el. Az előadásokat 
követő részletekbe menő vita során nagymértékben sikerült tisztázni 
és közelíteni az álláspontokat.

Gyenis János 
a munkabizottság elnöke
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Beszámoló
a Társadalomtudományi Szakbizottság 1980. évi munkájáról

A Társadalomtudományi Szakbizottság szervezettsége és tevékenysége, 
az elmúlt ciklus során konszolidálódott, kialakult a kutatás profil
ja, amely a differenciáltság és a szelektivitás tekintetében össz
hangban van a KB Tudománypolitikai irányelveivel, a régió gyakorlati 
és az adott ismeretterület kutatási igényeivel, a munkabizottságok 
tagjainak érdeklődésével.

A fejlődés pozitiv jeleként értékelendő, hogy a szakbizottság sok
oldalú kapcsolatokat épitett ki a helyi párt- és állami szervekkel, 
felső- és középfokú oktatási intézményekkel, kutatóbázisokkal, tö
megkommunikációs fórumokkal, a MTA egyes osztályaival -rés különböző 
főhatóságokkal. Megfelelően illeszkedik be a VEAB tevékenységének e- 
gészébe és jól kiegészíti azt. Mindinkább megfelel azoknak a felada
toknak, amelyek szolgálatára hivatott. Tevékenységét a tudományos i- 
gényü elméleti tanácskozások, publikációk egész sora jelzi, s az el
múlt év során egy kis doktori disszertáció-vitát, s két kandidátusi 
elővédést is lebonyolított. Aktivan közreműködik a VEAB és a régió 
közművelődési feladatainak végrehajtásában is.

Az idei tisztujitás előkészületeként ’ megtörtént a munkabizottsá
gok szervezeti és tartalmi munkájának felülvizsgálata, s a kutatók 
kataszterének kiegészítése. Ma már a Társadalomtudományi Szakbizott
ság kereteiben dolgozik a régió társadalomtudományokkal foglalkozó ku
tatóinak túlnyomó többsége. A felülvizsgálat révén az Irodalomtörténe
ti Munkabizottságot - tevékenységének elégtelensége miatt - átmeneti 
jelleggel megszüntettük, a Pályaválasztási Munkabizottság vezetésére 
uj megbízásokat adtunk, a Munkásmüvelődés-történeti Munkabizottság te
vékenységének javításával a következő évben kívánunk foglalkozni.

Jelenleg a Marxista Propaganda-, a Filozófia-Szociológiai-, a Szo
cialista Vállalat-, a Könyvtártudományi-, a Nyelvtudományi-, és a Ne
veléstudományi Munkabizottságaink tevékenysége kiemelkedő.

Mérlegelve az elmúlt év tapasztalatait megállapítható, hogy a VEAB 
Társadalomtudományi Szakbizottsága végrehajtotta a munkatervében kitű
zött feladatokat, munkájának szervezettsége és tartalma kiegyensúlyo
zott fejlődést mutat, amit a beérkezett pályaművek száma is bizonyit.

A munkabizottságok beszámolóit mellékelten csatoljuk.
Gutter József 

a szakbizottság titkára
Timár Ede

a szakbizottság elnöke



80

a Könyvtártudományi Munkabizottság 
1980. évi munkájáról

B e s z á m o l ó

A munkabizottság - az éves tervének megfelelően - két rendezvényt 
tartott.

Az első rendezvénynek 1980.február 21-én a győri Kisfaludy Károly 
Megyei Könyvtár adott helyet. A konferenciának az volt a célja,hogy 
képet adjon a megyei könyvtárak helyismereti irodalomfeltáró tevé
kenységéről és hasznosítsa a győri könyvtárban szerzett tapasztalato
kat a régió többi, hasonló nagyságrendű intézményében is. A konfe
rencia egyben a munkabizottság kibővitett ülése is volt, amelyen a 
tagokon kivül számos meghívott érdeklődő /mintegy 60 fő/ vett részt.

Pernesz Gyula könyvtárigazgató /Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár, 
Győr/ a Győr megyei helytörténeti kutatások kezdeteiről és jelenlegi 
helyzetéről tartott előadást. Ezt követően Sinay Jenő igazgatóhelyet
tes /Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár, Győr/ korreferátuma hangzottéi, 
amelyben a győri Megyei Könyvtár helyismereti állományának gyűjtőköri 
határait és tartalmi megfogalmazását, valamint a gyüjteményfeltáró ap
parátusának problematikáját elemezte a korreferens. Az előadást és a 
korreferátumot igen élénk vita követte. - A tanácskozáson Szaló Lajos 
elvtársnak a Győr-Sopron megyei Tanácsa általános elnökhelyettesének 
képviseletében a művelődésügyi osztály helyettes vezetője vett részt.

A második rendezvényt a Komárom megyei Könyvtári Napok keretében 
1980. szeptember 22-én szervezte a munkabizottság a Tatabányai József 
Attila Megyei Könyvtárral közösen. A tanácskozás cime: "A társadalom- 
tudományi információ helyzete és lehetőségei a nagyobb közművelődési 
könyvtárakban" volt.

A társadalomtudományi információ általános és magyarországi hely
zetéről, gondjairól és feladatairól dr.Rózsa György a Magyar Tudomá
nyos Akadémia Központi Könyvtárának főigazgatója készített előadást. 
Előadásában hangsúlyozottan szólt a hazai és a nemzetközi együttmű
ködésben rejlő lehetőségekről, azok bővítéséről és felhasználásáról, 
a központi szolgáltatások ésszerű felhasználásának fontosságáról,va
lamint a társadalomtudomány információszolgáltatás képesítési lehe
tőségeinek távlatairól.

A bevezető előadást két korreferátum követte. Takács Anna és 
Herczigné Mlakár Erzsébet a tatabányai és a Komárom megyei tapaszta
latokról számoltak be magas színvonalú és rendkívül nagy érdeklődést 
kiváltó előadásukban. Konkrét példákkal alátámasztva, tanulságosan e- 
lemezték a vidéki városokban élő szakemberek társadalomtudományi in
formáció iránti igényét, az igények kielégítésére, ill. fejlesztésé
re rendelkezésre álló tárgyi és személyi feltételek helyzetét,a könyv
tári és a nem könyvtári lehetőségeket.

Az élénk, egyes esetekben szenvedélyessé váló hozzászólásokban fő
ként a korreferátumok váltottak ki vitát. Ez is nyilvánvalóvá tette, 
hogy a helyi sajátosságok feltárása mellett, az útkereséssel együtt
járó tapasztalatok egyeztetésére, a feladatok és munkamódszerek ösz- 
szehangolására rendkívül nagy szükség'van.
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Mindkét rendezvény sikere /az érdeklődés mértéke, a résztvevők 
száma, az elhangzott előadások és hozzászólások színvonala, a köz
vetlen tapasztalatcsere lehetősége, a folyosói "meeting”-ek haszna, 
stb./ azt bizonyította, hogy hasonló tanácskozásokra a jövőben is 
sort kell keríteni.

Ezért a Könyvtártudományi Munkabizottság a következő időszakban 
is legfontosabb feladatának tekinti, hogy ilyen módon járuljon hoz
zá az Észak-dunántuli régió könyvtári rendszerének megerősítéséhez, 
a különböző hálózatokba tartozó könyvtárak közötti szakmai, szemé
lyi kapcsolatok gazdagításához.

Az év során figyelmet fordítottunk a bizottság újjászervezésére, 
bekértük és elbíráltuk a személyi összetételekre vonatkozó javas
latokat, majd a véglegesítés után felterjesztettük jóváhagyásra a 
bizottság uj névsorát. Részt vettünk a bizottság szakterületéhez tar
tozó, beérkezett pályamunkák értékelésében és elkészítettük az újabb 
pályázatok meghirdetéséhez kért VEAB pályázati témajavaslatokat.

Takács Miklós 
a munkabizottság elnöke

B e s z á m o l ó
a Munkásmüvelődés-történeti Munkabizottság 

1980. évi munkájáról

Munkabizottságunk tagjai kutatást végeztek, és folytatnak a levéltá
rak, szakkönyvtárak anyagában, folytatva az Államvasutak Szombathe
lyi Műhelyének 1895-ben "Haladás" cimen megalakított dal-, és önkép
ző egyletének a megye, sőt Nyugat-Dunántul munkásmüvelődésére, és 
munkásmozgalmára gyakorolt kezdeményező hatásának a feltárását. így 
a Horthy korszak kezdeti időszakában tüntetésekkel, sztrájkokkal ki
sért bérmozgalmáról kezdődött meg az eddig még kellően fel nem tárt 
történelem kutatása.

A munkásmüvelődés-történeti kutatáshoz nagy segítséget nyújt az 
MSzMP Győr-Sopron megyei Bizottság Archivuma, és munkabizottságunk 
tagjaként Kovács Győzőné, a párttörténeti archivum volt vezetője.

Ugyancsak ezen a vonalon halad sokat Ígérőén a Szombathelyi Tanár
képző Főiskola munkásmüvelődés, és munkásmozgalom-történeti kutatása, 
ahol a végzős hallgatók szakdolgozatuk anyagának a munkásmüvelődés 
témáját is választják.

A soproni nyomdász párttag-veteránok még élő képviselőinek a mun
kásmüvelődés, és munkásmozgalom témakörébe tartozó visszaemlékezése
it az utókor számára rrunkabizottságunk hangszalagra rögzített beszá
molókban örökítette meg. Mindezeknek a feldolgozása, okiratokkal tör
ténő alátámasztása, levéltári kutató-tevékenységgel való dokumentálá
sa az e tárgykörben még kellően fel nem dolgozott levéltári anyagok 
igénybevételével történik.
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Vas megyében is folytatódik a Horthy korszak idejéből származó 
munkásmüvelődés, és munkásmozgalom történeti dokumentumok folyama
tos gyűjtése, illetve kutatása. A fent emlitett, és Jáki Tibor fő
iskolai docens által a szombathelyi "Haladás" dal és önképző egyesü
let megalakulásáról, és működéséről szóló 25 oldalas tanulmány meg
felelő anyag a népművelők részére előadásokon történő felhasználás
ra, és ez az anyag alkalmas mélyebb tartalmú politikai tevékenység 
kifejtésére, az előadásokon történő felhasználás mellett a még élő 
veteránokkal történő ismertetés során az Írásos anyaggal esetleg kel
lően nem dokumentált, de emlékezetéből felidézhető munkásegyletek 
tevékenységének a feledés enyészetétől történő megmentésére.

Munkabizottságunk az 1980-as évet az 1979-ben feltárásra jelent
kező és a feledés küszöbén lévő értékes Írásos, és szóbeli anyag meg
mentésére, rendszerezésére fordította, amelynek eredménye előrelát
hatóan a következő évtől kezdődően fokozatosan propagálhatóvá válik.

Hiller István 
a munkabizottság titkára
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a Nyelvtudományi Munkabizottság 
1980. évi munkájáról

B e s z á m o l ó

A VEAB Nyelvtudományi Munkabizottsága 1979. második felében önálló
sult.

A szervező munka /1979, szeptember-december/ után 1980. március 
21-én Veszprémben került sor a bizottság első plenáris ülésére. Az 
értekezletnek a bevezetés, az utjelzés volt a feladata. Beszámolójá
ban dr.Molnár Zoltán titkár ismertette a régionális akadémiái bi
zottságok céljait, a VEAB szervezeti felépitését, a Nyelvtudományi 
Munkabizottság létrejöttének körülményeit és az idei munkatervet. A 
nyelvtudományi kutatásokra arányosan jelentkeztek munkatársak Fejér, 
Győr-Sopron, Komárom, Vas, Veszprém és Zala megyéből, sőt Somogyból 
is. _Ezután dr.Szabó Géza elnök "A nyelvjáráskutatás időszerű kérdé
sei a VEAB-régióban" cimmel tartott vitainditó előadást. Hangsúlyoz
ta, a szaktudomány, illetve a társadalom érdeke is megkivánja, hogy 
területünkön serkentsük a dialektológiai kutatásokat. A VEAB-régió- 
hoz kapcsolódó nyelvföldrajzi-nyelvszociológiai /nyelvjárási, regi
onális köznyelvi, nyelvi érintkezési/ vizsgálatokat - széles kutatá
si alapra helyezve - hatékonyabbá tehetjük. A jelenlevők egyetértet
tek az elhangzottakkal, illetőleg azt hasznosan egészítették ki.

A munkaterv szerint 1980. augusztus 25-től 27-ig Veszprémben ku
tatásmódszertani tanácskozást rendezett munkabizottságunk.Dr.Molnár 
Zoltán titkár időszerű tájékoztatóval nyitotta meg a foglalkozásso
rozatot, majd dr.Szabó Géza elnök "Nyelvjáráskutatás, nyelvjárásgyü;- 
tés" cimmel tartott elméleti és gyakorlati kérdésekről egyaránt sze
lő előadást. Másnap - a Szombathelyi Tanárképző Főiskola Magyar Nyel
vészeti Tanszékének és az Országos Oktatástechnikai Központnak tech
nikai segítségére is épitve - öt munkacsoporttal nyelvjárásgyüjtés 
következett Bakonyszentlászló, Veszprémvarsány, Győrasszonyfa és Ra- 
vazd községben. A harmadik napon az egyes csoportok beszámoltak a 
terepgyakorlat tapasztalatairól, részletek hangzottak el a magneto
fonfelvételekből, és lehetőség nyilott szöveglejegyzésre is. Az ér
tékelés, a tanulságok megbeszélése zárta a szakember-utánpótlásra is 
gondoló tanácskozást.

Következő feladatként munkabizottságunk elbírálta a VEAB pályáza
tára 198C. szeptember 1-i határidővel beérkezett, nyelvészeti témájú 
pályamunkákat. Közben folynak az előkészületek az 1981. márciusában 
a Szombathelyi Tanárképző Főiskolán sorra kerülő nemzetközi dialek
tológiai szimpozion megrendezésére.

Molnár Zoltán 
a munkabizottság titkára

Szabó Géza
a munkabizottság elnöke
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a Neveléstudományi Munkabizottság 
1980. évi munkájáról

B e s z á m o l ó

Mint fiatal munkabizottság, a tartalmi munka elmélyítésével párhu
zamosan a szervezeti fejlesztésre is komoly gondot fordítottunk az 
elmúlt évben is. A jelentésben ennek megfelelően külön foglalkozunk 
a szervezési tevékenységgel és a tartalmi munkával.

I. Szervezés
1. A munkabizottság a tényleges munkát 1977-ben kezdte mindössze 

8-10 taggal. Ezek zöme alkalmasnak bizonyult a folyamatos munkabi
zottsági tevékenységre; néhányan azonban nem tudtak lépést tartani 
az egyre jobban terebélyesedő tevékenységgel, ezért lemondtunk köz
reműködésükről .

Szervezőmunkánk eredményeképpen azonban évről-évre gyarapodott 
az aktiv tagok száma, igy 1979. végéig 28-ra emelkedett a taglétszám. 
Ez a 28 fő négy munkacsoportban /honismereti és neveléstörténeti,ne
veléselméleti-nevelésszociológiai , pszichológiai és zenepedagógiai/ 
dolgozott.

2. Az 1980. évben 15 taggal gyarapodott és két uj munkacsoporttal 
egészült ki munkabizottságunk. Ezek: a pedagógiai technológiai és a 
szomatikus munkacsoport.

3. A tagok területi egységenkénti megoszlása is javult az elmúlt 
évben: Veszprém megyéből való 12, Vasból 19, Fejér és Győr-Sopron me
gyéből 6-6 munkatárs.

Szervezőmunkánk fogyatékossága, hogy Komárom megyei szakembert 
mind ez ideig nem sikerült beszerveznünk. Ezt a tényt csak részben 
magyarázza az a helyzet, hogy Komárom megyében csak egyetlen kisebb 
intézmény tekinthető szaktudományi bázisunknak, és ez is inkább Buda
pest felé orientálódik.

4. Gyümölcsöző kapcsolatot építettünk ki a Veszprémben székelő Or
szágos Oktatástechnikai Központtal. Ez az együttműködés a kutatómun
kán kivül rendezvények szervezésére és szakmunkák kiadására is kiter
jed.

5. A fentiek alapján a jövőben kétirányú szervezési tevékenységet 
tervezünk:

a. / Bekapcsoljuk a még nem érintett területet /Komárom megyét/.
b . / Bővítjük kapcsolatainkat további intézményekkel.
И. Tartalmi munka
1. Mig az első évek tevékenységét nagyjából az jellemezte, hogy a 

VEAB szervezeti kereteitől függetlenül indult egyéni kutatásoknak biz
tosítottunk fórumot mind a munkabizottság, mind az egyes munkacsopor
tok ülésein, addig az utóbbi két évben már bizottsági, ill. munkacso
port szinten koncipiált kutatásokat is kezdtünk, ill. ezek részeredmé
nyeiről szerveztünk vitaüléseket.
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Ilyen munka eredményeként született első önálló kötetünk is a 
VEAB Értesítő külön számaként.

2. Az 1980. évben eljutottunk arra a szintre, hogy munkabizott
ságunk tevékenységi koncepcióját hosszabb távra meghatározhattuk.
E koncepció fundamentális tényezőit

a. / Kapjanak kellő súlyt a legújabb szaktudományi tendenciák és
témák.

b . / Olyan egyéni, de inkább kollektiv, gyakorlati értékű és elmé
leti jelentőségű kutatásokat kezdeményezünk amelyek önmaguk
ban is jelentősek, és van régión belüli, s azon túlmutató ak
tualitásuk, összességükben pedig elméleti általánosításokat 

, tehetnek lehetővé.
c. / E kutatásokkal egyidejűleg, ezek folyamatában végezzük újabb

kutatók metodológiai és kutatásmódszertani képzését.
3. Az idei munkatervünk már ennek a koncepciónak a jegyében ala

kult.
Üléseink témáinak egy kis hányada továbbra is kapcsolódik aktuá

lis-ünnepi eseményekhez. Ilyen volt az 1980. április 12-én a neve
léstörténeti munkacsoport szervezésében tartott ünnepi ülésünk, a- 
melyen Vaskó László kandidátus, egyetemi docens, a DAB Neveléstudo
mányi Munkabizottságának tagja tartott előadást "Közoktatáspoliti
kánk fő jellemzői a felszabadulás után" cimmel. Ez az ülés egyúttal 
jó alkalom volt más vidéki akadémiai bizottsággal való kapcsolatte
remtésre.

A további üléseinken a technikai információhordozók pedagógiai 
alkalmazhatóságával kapcsolatos részkutatások eredményeit mutattuk 
be és vitattuk meg, igy 1980. október 4-én Pehi László: "A pedagó
gusképzésben alkalmazott videofelvételek jellegzetességei, tipizá
lásuk egy lehetséges változata" c. előadása kapcsán alakult ki é- 
lénk vita, október ЗО-31-én pedig "Videofelvételek komplex felhasz
nálási lehetőségei a pedagógusképzésben" cimmel szerveztünk orszá
gos jellegű vitaülést, ahol két nap alatt összesen 12 referátum 
hangzott el mintegy 70 szakember jelenlétében. Az előadók képvisel
ték a DAB, a PAB és a SZAB megfelelő munkabizottságait is.

Az e témával foglalkozó ülések sorát folytatjuk 1981. tavaszán, 
két ülésen alkalmazott kutatási eredmények.referálására és vitájá
ra kerül sor, majd mintegy ezen alkalmazott kutatások elméleti ál- 
talánositásait is magában foglaló,elméleti kutatási beszámoló követ
kezik a pedagógiai folyamatszabályozás elméleti problémáiról, ami 
egyúttal programadó előadás lesz a további alkalmazott kutatások szá
mára, most már- újabb diszciplínák /pl. neveléselmélet, pszichológia/ területén 
végzendő kutatásokhoz.

Ilyen módon hosszabb távon a gyakőrlati-elméleti-gyakorlati kutatá
sok rendszerében kívánjuk munkánkat egyre inkább kiteljesiteni.

4. Korábban egy-egy újabb munkacsoportot úgy alakítottunk meg, 
hogy valamely részdiszciplinában valamelyes kutatási eredményt el
ért 4-5 szakember kinyilvánította kutatási szándékát, ezen az ala
pon megszerveztük a kívánt munkacsoportot, előlegezvén ezzel a bi
zalmat. Ilyen módon jött létre még ebben az évben is a szomatikus 
nevelési munkacsoport.
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Újabban a munkabizottság előtti "tudományos bemutatkozás" a 
feltétele uj munkacsoport alakításának. 1980. március 1-én dr.Zsol
nai József tartott igen színvonalas előadást "Az oktatástechnológia 
helye a neveléstudomány rendszerében" címmel. A téma rendszerszemlé
letű megközelitése nagyon élénk vitát váltott ki. Az előadás és a 
vita igazolta egy uj munkacsoport létjogosultságát, igy megalakítot
tuk a pedagógiai technológiai munkacsoportot, amely azóta is nagyon 
intenziven dolgozik, egyik legjobb munkacsoportunkká vált e rövid i- 
dő alatt is, mig a régebben létrejött munkacsoportok között még most 
is akad olyan, amely csak keresi helyét, alakítgatja profilját.

5. Gondot fordítunk kollégáink tudományos fokozat megszerzésére i- 
rányuló törekvéseinek a támogatására.

Jelenleg a 43 tagunk közül kettő rendelkezik tudományos fokozat
tal, egynek a kandidátusi védése 1980. november 27-én lesz, egy as
piráns, egy aspiranturán kivül késziti kandidátusi disszertációját, 
két kandidátusi témát rövidesen a TMB szakbizottság elé terjesztünk 
jóváhagyásra, egy tag akadémiai doktori disszertáción dolgozik.

Ezek a munkálatok részben még VEAB kereten kivül indultak, de e- 
zek gondozását is végezzük olyan formán, hogy menet közben problémá
ikat, eredményeiket megvitatjuk, tehát szakmai segítséget ezekhez is 
nyújtunk.

6. Első önálló kiadványunkat továbbiak követik. Ferencsik János: 
"Pedagometria" c. terjedelmes munkájának megtörtént a lektorálása; 
a szerző a lektori vélemények alapján most önti végső formába kéz
iratát. Megjelenése 1981-ben várható VEAB-OOK közös kiadványként.

További két kötet kézirata 1981-ben készül el. Ezek már jórészt 
VEAB keretben végzett kutatások termékei.

Orosz Sándor 
a munkabizottság elnöke

B e s z á m o l ó
a Filozófia-Szociológia Munkabizottság 

1980. évi munkájáról

Az 1980-as évben is legfőbb feladatunknak tekintettük a marxista-le
ninista ideológia mind szélesebb körű terjesztését, s különféle pol
gári és kispolgári anti-marxista elméletek tudományos igényű bírála
tát.

Munkánkat az alábbiak szerint terveztük:
I. Kutató munka, szervezés
a. / Folytatjuk az együttműködést a Társadalomtudományi Szakbizottság 

más munkabizottságaival.



87

b. / A lehetőségekhez képest ebben az évben is bekapcsolódtunk a ré
gió területén folyó társadalomtudományi tanácskozások, megemlé
kezések, ünnepi ülések szervezésébe és lebonyolításába.

c. / Felülvizsgáltuk a Filozófia-Szociológia Munkabizottság össze
tételét, létszámát és elkészítettük az elkövetkezendő ötéves i- 
dőszakra felkérésre javasoltak névsorát. Megyénként általában 
2-3 személy felkérésére tettünk javaslatot.

d. / Ebben az évben egy kandidátusi védésen vettünk részt, és egy e-
gyetemi doktori disszertáció munkahelyi vitáját szerveztük.

II. Munkabizottsági ülések
Az 1980-ra két munkabizottsági ülést terveztünk; az egyiket feb

ruár 29-én Tatabányán megtartottuk, a másik pedig november hó folya
mán kerül sorra.
III. Elméleti tanácskozások
a. / 1980. május 23-án Dunaújvárosban a TIT városi elnökséggel közö

sen elméleti tanácskozást szerveztünk "Pártvezetés - társadalmi 
fejlődés" cimmel. A városi tanács dísztermében tartott tanácsko
záson 7 előadás hangzott el, amelyet mintegy 80 fős hallgatóság 
nagy érdeklődéssel és tetszéssel fogadott.

b. / Az 1980. évben megszerveztük és beindítottuk Dunaújvárosban is
a "Társadalomtudományi Szabadegyetemet", melynek keretében a ré
gió legjobb szakembereinek bevonásával 10 témakörben elemezzük 
az MSzMP XII. kongresszusán megfogalmazott irányelvek és útmu
tatások szellemében gazdasági-társadalmi fejlődésünk időszerű 
kérdéseit.

c. / Még ez év végére terveztünk egy elméleti tanácskozást Győrben
a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán "A szocialista tu
dat fejlődésének elméleti és gyakorlati kérdései" címmel.

IV. Jövő évi terveink
a. / Újból felmérjük és egyeztetjük az elkövetkező ötéves terv során

a régió területén tervezett társadalomtudományi kutatásokat.
b. / Kiemelten támogatjuk és szervezzük továbbra is a szocialista é-

letmód, a szocialista demokrácia és a szocialista tudatosság 
fejlesztésével kapcsolatos kutatásokat, tanácskozásokat.

c. / 1981-ben Hegel halálának 150. évfordulóján egy nagyobb elméleti
tanácskozást tervezünk a hégeli örökség aktualitása és marxista- 
leninista kritikája szellemében.

Sztankó János 
a munkabizottság elnöke
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a Szocialista Vállalat Munkabizottság 
1980. évi munkájáról

B e s z á m o l ó

Munkabizottságunk 1980-ra célul tűzte ki a vállalati termelékenység 
növelésének elősegítése érdekében a termelékenységi kérdések to
vábbi vizsgálatát.

Ennek keretében 1980. március 28-án munkabizottsági ülésen megvi
tattuk az eddigi kutatási tapasztalatokat, eredményeket, problémá
kat. Felszínre kerültek a termelékenységi színvonal mérési mutatói
nak torzításai, a tartalékok feltárásának problémái. Az ülés kere
tében előadás hangzott a vállalati termelékenységi színvonal nemzet
közi összehasonlításának szerepéről, problémáiról /dr.Kiss Lajos/és 
a nemzetközi összehasonlítás helyzetéről a bányászatban /dr. Köves 
Gyula/. Az ülésen aktivabb munkára kértük munkabizottsági tagjain
kat a pályázatok terén. Ennek eredményeképpen ez évben már nagy szám
ban érkeztek be közgazdasági témájú pályázatok is.

1980. junius 9-én Veszprémben tudományos ülést szerveztünk "Haté
konyság, termelékenység fő célkitűzései a VI. ötéves tervidőszakban" 
cimmel.Előadó dr.Török Zoltán, az Országos Tervhivatal főosztályve
zetője volt.

Tudományos ülésünkön a munkabizottság tagjain kivül más szerveze
tek és intézetek képviselői is résztvettek /MKT, NIMIGÜSZI, stb./ Az 
előadást követően élénk vita bontakozott ki a résztvevők között.1980. 
októberében a Társadalomtudományi Szakbizottság elnökének felkérésére 
szakvéleményt készítettünk a beérkezett pályázatok egy részéről.

Munkabizottságunk következő évi főbb célkitűzései:
1. Hatékonyság, termelékenység témakörében tovább folytatni a válla

latok ezirányu munkájának segítését.
2. Munkánk koordinálása és esetenként közös végzése a Dunántúli Ter

melékenységi Társulással és a Magyar Közgazdasági Társasággal.
3. A kiirt pályázatok terén munkabizottsági tagjaink ez évi aktivi

tásának fenntartása.
Vándor Józsefné 

a munkabizottság elnöke

B e s z á m o l ó
a Marxista Propaganda Munkabizottság 

1980. évi munkájáról

A Társadalomtudományi Szakbizottság Marxista Propaganda Módszertani 
Munkabizottsága ez évi tevékenységének kiemelkedő eseményét jelen
tette a "Felszabadulás utáni fejlődésünk oktatásának elméleti és 
módszertani kérdései", a XII. pártkongresszus és hazánk felszabadu
lásának 35. évfordulója tiszteletére 1980. márciusában Veszprémben 
tartott tudományos ülés. A konferencia referátuma feltárta a kortör
ténet és a jelenkor kutatás elvi és módszertani kérdéseit, bemutatta
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és összegezte a népi demokratikus korszak történeti irodalmának 
historiográfiáját, megjelölte a jövőben megoldandó legfontosabb fel
adatokat. Több tudományág, igy a filozófia, a pedagógia, a politi
kai gazdaságtan, a politikatudomány és a történettudomány együttes 
erőfeszítései révén képet kaptunk arról, hogy a régió területén je
lentős erőfeszítések és figyelemre méltó eredmények születtek a po
litikai felnőttoktatás hatékonyságát segitő tudományos munkában. A 
felszólalások arra is módot nyújtottak, hogy ideológiai vitákban üt
köztessék a nézeteket, felfogásokat és tapasztalatokat, ezzel is e- 
lősegitve az oktatás minőségének fejlesztését és módszereinek gazda
godását.

örvendetes, hogy a tudományos ülés anyaga példás gyorsasággal kü
lön kötetben megjelent, s a referátum, 21 korreferátum és felszóla
lás illetve a tanácskozástiártékelő összefoglalók hozzáférhetővé vál
tak a témakör oktatói, propagandistái és az ideológiai munka irányi
tói számára.

A munkabizottság szombathelyi.,- tatabányai és veszprémi ülései 
nagy szerepet vállaltak a régió területén dolgozó egyetemi és főis
kolai marxizmus-leninizmus oktatók, a megyei Oktatási Igazgatóság 
tanárai, valamint a tömegszervezetekben és a TIT-ben tevékenykedő 
propagandairányitók tevékenységének és tapasztalatainak jobb megis
merésében és közös állásfoglalásaik kialakításában olyan témákban, 
mint az alapszervezeti oktatás ellenőrzése és értékelése, vagy a 
politikai oktatás pedagógiai kérdései speciális továbbképző tanfo
lyamok munkájáról.

Eredményesen dolgoznak a munkabizottság keretében tevékenykedő 
munkacsoportok: az audiovizuális metodikai,\alamint a propaganda a- 
lapszervezeti irányítását kutató csoport.

Nagy jelentőségű úttörő munkát végeztek az év során számos mo
d e m  ismerethordozó kísérleti szériáinak elkészítésében, kipróbálá
sában és az oktatásuk során szervezett tapasztalatok megvitatásában. 
Ez évben a politikai gazdaságtan, a történelmi materializmus, továb
bá a marxizmus-leninizmus középfokú iskolák transzparens sorozatai
nak kipróbálását, majd megvitatását végezték el. E tevékenység so
rán szoros és gyümölcsöző munkakapcsolat alakult ki a Kossuth Könyv
kiadó Szemléltető Osztályával, az Országos Oktatástechnikai Központ
tal, a Budapesti Műszaki Egyetemmel és a Budapesti Oktatási Igazga
tósággal.

A munkabizottság tevékenysége iránt széleskörű érdeklődés nyilvá
nul meg a régió állami és pártoktatási intézményeiben, a párt és tö
megszervezeti oktatás irányitói és a propagandisták körében, és ez 
a tevékenység a maga lehetőségeit a tudományos munkába való bekapcso
lódás biztosítása, tudományos fórumokon való részvétel, tapasztalatok 
ütköztetése vitafórumok teremtése, országos kitekintés nyújtása ré
vén a tehetséges és szorgalmasan dolgozó szakembereknek nagy fejlődé
si lehetőséget nyújt.

Beszteri Béla 
a munkabizottság elnöke



Beszámoló
a Településtörténeti Szakbizottság 1980. évi munkájáról

X. Kézimüvesipartörténetl Munkabizottság
A munkabizottság 1980. évi tevékenysége két egymással szorosan egy
befonódó főfeladat köré csoportosult. Az egyik a többéves adatgyűj
tő munka alapján számitógépes módszerrel összeállított Magyarorszá
gi Árszabás Jelzetkataszter elkészítése, a másik a IV. Kézmüvesipar- 
történeti Szimpózium megrendezése Veszprémben.

A kb. 30 levéltári őrzőhelyről és nagyszámú folyóiratból, vala
mint szakkiadványból kereken 3500 adatlap került kitöltésre. Ezekben 
mintegy 15.000 db kézművesipari termék- és mezőgazdasági terményár, 
munkabér, vámtétel, mérték- és pénzegység stb. adat szerepel. Az e- 
zekre vonatkozó források pontos jelzete található meg a kataszterben, 
megyei és városi területi hatály szerint, ezeken belül időrendbe ál
lítva, a 15. század végétől a 19. század közepéig. A jelzetkatasztert 
4 szakmutató egészíti ki. Ezek a kutatók elsőrendű gyakorlati igényét 
vannak hivatva kielégíteni a számitógépes feldolgozás adta igen ked
vező lehetőségek kihasználásával. Az árszabás-kataszter a munkabi
zottság folyamatos forrásfeltáró munkásságának újabb szakaszát zár
ja le, jelentős segítséget nyújt a sokirányú gazdaságtörténeti kuta
tások számára.

Az 1980. december 1-2-i veszprémi IV. Kézmüvesipartörténeti Szim
póziumon, amely immár hagyományosan kétévenként kerül megrendezésre, 
ezúttal - éppen a limitációkataszter elkészülte nyomán - elsősorban 
gazdaságtörténeti vonatkozású kérdésekkel foglalkozott 30 előadás, 
illetve korreferátum keretében, több mint 60 résztvevővel. A szimpó
ziumon került bemutatásra az elkészült árszabás-kataszter és Domonkos 
Ottónak, a nunkabizottság tagjának "Soproni és Sopron megyei árszabá
sok" c. bevezető tanulmánnyal ellátott forrásanyagválogatása is,a- 
melyet a VEAB anyagi támogatásával a MTA Néprajzi Kutató Csoport a 
"Magyarság Néprajza Előtanulmányai" sorozatban jelentetett meg.

A Munkabizottság titkára, Nagybákay Péter május hóban résztvett 
a romániai Nagyszebenben megrendezett XIII. Nemzetközi Fazekasipar
történeti Szimpóziumon és ott előadást tartott a 18-19. századi du
nántúli céhkorsókról. A munkabizottság 1980, évi teljes üléseit ápri
lis és november hóban tartotta meg.
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XI. Településtörténeti Munkabizottság
A munkabizottság 1980. év első felében megtartotta, gondos előké

szítés után, a IV. Dunántúli Településtörténeti Konferenciáját.A tu
dományos tanácskozásra 1980. május 22-23-án került sor Siófokon, a 
Pécsi Akadémiai Bizottsággal közös rendezésben. A konferencián, a- 
mely a Dunántúl 1867-1900 közötti településtörténeti kérdéseit tár
gyalta, kb. 100 résztvevő jelent meg. A négy főreferátumon kivül 5 
szekcióban /agrár- és ipartörténet, település- és igazgatástörténet, 
művelődéstörténet, nemzetiségtörténet, genealógia/ összesen 58 elő
adás hangzott el. A konferencia anyagának szokásos publikálása e- 
gyelőre még megoldatlan. A siófoki tanácskozás a régió, helyesebben 
az egész Dunántúl településtörténeti kérdéseivel foglalkozó tudomá
nyos intézeti, egyetemi és főiskolai történészek, levéltárosok és 
helytörténészek immár hagyományos, sikeres seregszemléje volt.

A munkabizottság az év második felében a soron következő V. Dunán
túli Településtörténeti Konferencia előkészítésével foglalkozott.Ezt 
az Alba Regia napok alkalmából a Városi Tanács kérésére 1981.májusá
ban Székesfehérvárott rendezzük meg. A konferencia az 1900-1945 kö
zötti időszak településtörténeti kérdéseit vitatja meg. A jelentke
zett előadók és korreferátorok száma mégis meghaladja az ötvenet.

III. A szakbizottság 1980. augusztus 28-29-én Veszprémben a mun
kabizottságok meghívott tagjaival és a régió néhány olyan szakembe
rével, akik bevonása a bizottság munkájába hasznosnak és szükséges
nek látszott, ülést tartott. Az ülésen javaslatot tettek a szakbi
zottság nevének "Történelmi Szakbizottság" névre történő megváltoz
tatására és három munkabizottság, a Településtörténeti, a Kézműves-, 
ipartörténeti és az Iparrégészeti Munkabizottság személyi összeté
telére. Egyidejűleg meghatározták a munkabizottságok munkatervét is 
az elkövetkező 1981-1985. évek közötti, uj ötéves akadémiai ciklus 
tartamára.

Éri István
a szakbizottság elnöke

Nagybákay Péter 
a szakbizottság titkára '



Beszámoló
a Környezetvédelmi és Tájhasznosítási Koordinációs Tanács 1980. évi munkájáról

A VEAB Környezetvédelmi és Tájhasznosítási Koordinációs Tanácsa az 
év során 4 alkalommal ülésezett. Két alkalommal együttes ülést tar
tottunk a Balatoni Intéző Bizottság /BIB/ Környezetvédelmi és Vizmi- 
nőségvédelmi Szakbizottságával. A dunántúli táj összehangolt környe
zetbiológiai kutatásának biztosítására 2 alkalommal együttes ülést 
tartottunk a PAB Környezetvédelmi és Urbanisztikai Szakbizottságá
val.

1980. április 28-án a VEAB Környezetvédelmi és Tájhasz^ositási 
Koordinációs Tanácsa elnökének részvételével Pécsett a PAB Környe
zetvédelmi és Urbanisztikai Szakbizottsága ülést tartott, amelyen 
megvitatták a VEAB és PAB együttműködésének lehetőségét a környe
zetvédelmi kutatásokban.

1980. február 22-én a VEAB székházban üléstItartott a Koordináci
ós Tanács, amelyen a következő főbb kérdésekkel foglalkoztak:

Az 1979. évben díjazott környezetvédelmi jellegű pályadolgozatok 
bemutatása és alkalmazási lehetőségeinek megvitatása. A Koordináci
ós Tanács és Munkabizottsága^ eredményei-, feladatainak megvitatása.

Ez alkalommal került sor a Természetvédelmi Munkabizottság mega
lakulására. A Koordinációs Tanács elnökének bevezetőjét követően a 
Természetvédelmi Munkabizottság elnöke vázolta a létrehozást indok
ló szempontokat és áttekintette a Munkabizottság előtt álló felada
tokat utalva arra, hogy a természetvédelmi jellegű kutatásokat az 
Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatallal /OKTH/ teljes
összhangban kivánjuk folytatni. A munkabizottság tagjainak névsorát 
az alábbiakban közöljük:
Elnök: Dr.Csapodi István természetvédelmi felügyelő

Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal Északdunántu- 
li Igazgatósága, 9400 Sopron Kőfaragó-tér 9.

Titkár: Dr.Szabó István egyetemi adjunktus
ATEK Keszthelyi Mezőgazdaságtudományi Kar, 8360 Keszthely, 
Deák F. u. 16.

Tagjai: Moór Gyula osztályvezető
OKTH. Középdunántuli Igazgatóság 8200 Veszprém, Tolbuchin u. 
31.
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Fűzi Ferenc igazgatóhelyettes
OKTH.Középdunántuli Igazgatóság, 8900 Zalaegerszeg, Balaton 
u. 6.
Dr.Cimber Gyula a mezőgazdasági tudományok kandidátusa, e- 
gyetemi docens
ATEK Mosonmagyaróvári Mezőgazdaságtudományi Kar Növénytani- 
és Növényélettani Tanszék 9200 Mosonmagyaróvár,Vár u. 2.
Kárpáti László tudományos munkatárs
Erdészeti és Faipari Egyetem Erdővédelemtani Tanszék
9400 Sopron, P£.132.
Dr.Mátyás Csaba igazgató
Kámoni Arborétum, Erdészeti Tudományos Intézet /ÉRTI/
9700 Szombathely, Vöröshadsereg útja
Dr.Horváth Ernő igazgatóhelyettes,
Savaria Muzeum, 9700 Szombathely, Vöröshadsereg útja
Galambos István muzeológus,
Bakony Muzeum 8420 Zirc
Dr.Palkovics György vadgazdálkodási ágazatvezető 
Tatai Állami Gazdaság, 2890 Tata, Toldi M. u. 15/A.
Sindelyes Gábor környezetvédelmi szakmérnök 
Balatoni Intéző Bizottság /BIB/
8230 Balatonfüred, Pf. 18.
Mendl Gyula titkár,
Bakonyi Intéző 'Bizottság, 8200 Veszprém, Tolbuchin u. 31.
Fejér Vilmos KDT Vizügyi Igazgatóság, Tófelügyelőség vezetője, 
osztályvezető,
24^3 Gárdony, Üdülők u. 33.

A Munkabizottság elnöki tájékoztatóját a VEAB Értesitőben közöljük.
1980. május 7-én a VEAB veszprémi székházában a VEAB Környezetvé

delmi és Tájhasznositási Koordinációs Tanácsa, a Pécsi Akadémiái Bi
zottság és a Balatoni- Intéző Bizottság Környezetvédelmi és Vízvédelmi 
Szakbizottsága együttes ülést tartott. Az elnöki bevezetőt követően 
a következő főbb kérdésekkel foglalkoztak:
1. a./ A Balaton környezetvédelmi feladatai a 70-es évek második fe

lében.
Előterjesztő: Laár Árpád OKTH főosztályvezetőhelyettes.

b./ Az V. ötéves terv vízvédelmi munkálatainak eredményei a szenny
víztisztításban.
Előterjesztő: Rózsavölgyi Imre D R W  Igazgató

2. a./ A Balaton üdülőkörzet regionális rendezési tervének ismerteté
se .
Előterjesztő: Kotsis Lajos VÁTI osztályvezető

b./ A Balaton fejlesztés VI. ötéves tervi koncepciójának ismerte
tése.
Előterjesztő: Illés István BIB főmérnök

3. Tájékoztató a Magyar Tudományos Akadémia Balatoni Kutatásokat Ko
ordináló Tanácsának munkájárói.
írásban előterjesztő: dr.Mátá Ferenc igazgatóhelyettes, MTA. Bi
ológiai Kutató Intézet, Tihany.
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Az együttes munkabizottsági ülés egyértelműen a tudományos ered
mények gyakorlati hasznosulását szolgálta.

1980. junius 17-én a Balatoni Környezetvédelmi Kutatásokat Koor
dináló Tanács, a VEAB Környezetvédelmi és Tájhasznosítási Koordiná
ciós Tanács, a VEAB Biológiai Szakbizottságának ökológiai Munkabi
zottsága, a PAB Környezetvédelmi és Urbanisztikai Szakbizottsága e- 
gyüttes rendezésében előadó ülést tartottak a VEAB székházban: "A 
Balaton kutatás újabb eredményei IX.” cimen.

Az előadóülést a Koordinációs Tanács határozata alapján rendez
ték meg, mely szerint évenként előadóülést tartanak a Balaton ku
tatás egy-egy fontos területének legújabb eredményeiről. Az 1980. 
évi előadó ülés az állatvilág kutatásának legfőbb eredményeit fog
lalta magába. A következő témákról hangzottak el előadások, illető
leg kapcsolódtak azokhoz korreferátumok, majd azokat vita követte.
A Balaton élővilága kutatása, különös tekintettel a vízminőség vé
delmére.
Bevezető előadás: dr.Kárpáti István a biológiai tudományok doktora
1. téma: A balatoni Zooplankton mennyiségének és minőségének tér

és időbeli változásai és a változások okai.
Vitaindító előadás: dr.Póriyi Jenő, a biológiai tudományok

kandidátusa.
2. téma: A Balaton parti övében és a vizfenék élővilágában az utób

bi évtizedekben bekövetkezett változások állattani vonat
kozásairól.
Vitaindító előadás: dr.Entz Béla a biológiai tudományok

kandidátusa
3. téma: A halállomány strukturális változásai a Balatonban, külső

és belső tényezők hatására.
Vitaindító előadás: dr.Biró Péter a biológiai tudományok

kandidátusa.
4. téma: Madárvilág összetételének változásai a Balaton és vízgyűj

tő területén az utóbbi években.
Vitaindító: dr.Keve András a biológiai tudományok kandidá

tusa.
Az előző évhez hasonlóan az áttekintő előadások és korreferátu

mok anyagát teljes terjedelemben, rövid angol és orosz nyelvű tar
talmi kivonattal kívánjuk megjelentetni a VEAB kis-monográfiák so
rozatában.

1980. julius 2-án a VEAB Koordinációs Tanács ülést tartott. Ezen 
a következő főbb kérdéseket tárgyaltuk meg:
a. / "A Balaton halbiológiai kutatása, különös tekintettel a halászat

és vízminőség szempontjaira".
Előadó: dr.Biró Péter a biológiai tudományok kandidátusa

b. / "A környezetvédelmi és Tájhasznositási Koordinációs Tanács máso
dik ötéves programjának elvi szempontjai".
Előadó: dr.Kárpáti István a Koordinációs Tanács elnöke.
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Az év hátralévő részében két Koordinációs Tanács ülést tervezünk 
megrendezni.

1980. szeptemberében a VEAB és BIB együttes szervezésében Siófo
kon rendezzük meg ülésünket az "Idegenforgalom és a Balaton környe
zetvédelmi összefüggései" témakörből. Az ülés anyagát BIB anyagi 
támogatásával kis-monográfiáként kivánjuk megjelentetni, sokoldalú- . 
an megvilágítva az idegenforgalom alakulásának hatását a Balaton 
környezetének alakulására és természeti környezetünk gyakran előny
telen változásaira, élővilágunk pusztulására, elszegényedésére.

1980. novemberében a VEAB székházban Koordinációs Tanács ülés ke
retében vitatjuk meg a VEAB Környezetvédelmi és Tájhasznositási Fő
irány II. ötéves tervét.

A Koordinációs Tanács Urbanisztikai- és Természetvédelmi Munka- 
bizottsága 1980-ban munkáját az éves tervben foglaltaknak megfelelő
en végezte.

Kárpáti István 
a Tanács elnöke

B e s z á m o l ó
a Természetvédelmi Munkabizottság 

1980. évi munkájáról

A VEAB Természetvédelmi Munkabizottságának megalakulására a VEAB Kör
nyezetvédelmi és Tájhasznositási Koordinációs Tanácsa f. év február 
22-iki ülésén került sor. Ezen az ülésen a munkabizottság hosszutá- 
vu programját az alábbi 5 pontban foglaltuk össze:
1. / Aktiv részvétel a VEAB működési területén már folyamatban lévő

természetvédelmi kutatásokban;
2. / Aktiv részvétel a VEAB működési területén beinduló természetvé

delmi kutatásokban;
3. / Kezdeményező és előkészitő tevékenység természeti értékek védet

té nyilvánitására;
4. / Rendszeres információcsere a természetvédelmi jellegű kutatások

hatékonnyá tételére;
5 . 1  Fórum biztosítása a lezárt vagy folyamatban lévő természetvédel

mi kutatások számára.
E program biztosítása érdekében a VEAB Elnöksége a munkabizott

ságba 13 főt választott, illetve nevezett ki. A bizottsági tagok mind 
területileg, mind szakágak szerint arányosan képviselik a felsőokta
tási és kutató intézményeket, illetve az egyes intézőbizottságokat 
és természetvédelmi hatósági szerveket.

A munkabizottság az első évet a beindulás évének tekintette, és 
arra törekedett, hogy ha saját kutatási eredményeket az uj keretben 
még nem is tud felmutatni, szervesen bekapcsolódjon a VEAB rokon 
szakbizottságainak munkájába és megtegye a kezdeti lépéseket a so-
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ronkövetkező, legsürgősebb védetté nyilvánítások érdekében. Mindkét 
célt egy-egy helyszíni bejárással összekapcsolt munkabizottsági ü- 
lés szolgálta.

Az első ülést 1980. május 29-én Farkasgyepün tartottuk, ahol 
dr. Májer Antal egyetemi tanár, a VEAB Erdészeti Szakbizottsága ré
széről bemutatta az ottani természetvédelmi területen már évek óta 
folyó komplex kutatási eredményeket.

A második ülést 1980. szeptember 24-én Szentbékállán tartottuk:
"A Káli-medence védendő természeti értékei" cimmel. A bemutatót Son- 
nevend Imre csoportvezető erdőrendező erdőmérnök vezette.

Mindkét munkabizottsági összejövetel látogatott volt, a bizottsá
gi tagok közül csak azok maradtak /igazoltan/ távol, akiket megjele
nésükben halaszthatatlan elfoglaltság akadályozott. A bizottsági ta
gokon kivül a helyileg érdekelt természetvédelmi szakhatósági, erdő- 
rendezőségi, erdőgazdasági, tanácsi, egyéb hatósági és gazdálkodó 
szervek is meghivást kaptak, mert meggyőződésünk, hogy törekvésein
ket csak széleskörű társadalmi összefogással érhetjük el. E téren ta
pasztalataink máris kedvezőek, érintettek szivesen és aktivan kap
csolódtak be munkánkba, ezt a gyakorlatot a jövőben is folytatni kí
vánjuk. Az ülésekről jegyzőkönyvek készültek.

Egymás informálására, az alkotói légkör kialakítása szellemében 
és a helyszíni bejárás tapasztalataira támaszkodva intézkedések tör
téntek részünkről:
1. / a Pápasalamon és Pápakovácsi térségében húzódó láprét védetté

nyilvánítása ügyében /OKTH Közép-dunántuli Felügyelősége/;
2. / a Bakonyalja botanikai feldolgozása ügyében /OKTH központja és

ELTE Növényökológiai Intézet/;
3. / a Káli-medence tudományos igényű feldolgozására /Sonnevend I./ és

védetté nyilvánítására. Ennek első lépéseként a munkabizottság 
elnöke kérte a Veszprémi Erdőrendezőséget, hogy a Barkás-tavat ö-i 
vező 11/F erdőrészletet a favágatási tervből törölje. Továbbiak
ban a munkabizottság kezdeményezi a Kővágóőrsi Kőhát és a Kékkú
ti csarabos védett területhatárának Szentbékkálla községhatárára 
történő kiterjesztését is.

Időzavar következtében a tervezett 3. munkabizottsági ülésre nem 
JP.t sor. Ezt az Urbanisztikai Munkabizottsággal közösen rendeztük 

volna meg "Veszprém városrendezési terve" megvitatására. Az ülést jö
vő évben kívánjuk pótolni.

Végezetül megemlítem, hogy a munkabizottság felvette a kapcsola
tot a PAB Természetvédelmi Bizottságával és ott, a Biológiai Társa
ság Pécsi Csoportjával közös rendezésben a munkabizottság elnöke e- 
lőadást tartott "Nyugat-Dunántul természetvédelme" cimmel /szeptem
ber 4./. Ugyancsak kapcsolat létesült az OKTH Kutatási önálló Osz
tályával /Budapest/ és a MAB Magyar Nemzeti Bizottságával, sőt Fer
tő-témában előadás hangzott el Sopronban, a MAB Osztrák és Magyar 
Nemzeti Bizottsága közös ülésén /április 12./.

Csapody István 
a munkabizottság elnöke
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B e s  z á m o 1 ó
az Urbanisztikai Munkabizottság 

1980. évi munkájáról

Az Urbanisztikai Munkabizottság 1980. évi munkatervében szereplő 
vizsgálati témákkal tovább kívánta erősíteni azokat a kapcsolato
kat, melyek működési területén kialakultak; arra törekedett, hogy 
ilymódon is hozzájárulást'biztosítson a felmerülő urbanisztikai kér
dések értelmezéséhez, a jelentkező tennivalók megoldásához.

Napjaink egyik legizgalmasabb kérdése az urbanizációs folyamatok 
figyelemmel kisérése; uj, koncentrált munkahelyek, korszerű lakóte
lepek, bővülő infrastruktúra jön létre.

E kedvező irányú átalakulás mellett azonban az urbanizáció ked
vezőtlen hatásai is érződnek. A bizottság legfőbb feladata annak 
igazolása,hogy a települések pozitiv fejlesztése csak a meglévő a- 
dottságok tiszteletben tartásával, ésszerű hasznosításával, nagyfo
kú védelmével mehet végbe.

Ezévi munkatervünk alapján is hasznosan vizsgálni igyekeztünk a 
térségben lévő városok és környezetének, a régi,- történelmi város
magok megőrzésének és az uj lakótelepek kialakításának ésszerű,terv
szerű arányait.

1980. május 16-án Tatán: "A tatai medence, mint KGST komplex kör
nyezetvédelmi modellterület" cimmel Szigeti László, a Városi Tanács 
VB osztályvezetője tartott előadást. Ezt diavetítés követte, bemu
tatva a medence természeti szépségeit, adottságait és az emberi te
vékenység urbanizáció által okozott változásait, következményeit.

Az előadás meggyőzően igazolta, hogy az emberi, társadalmi tevé
kenység ókozta károkat a táj történelmi múltját ismerő környezetvé
delmi tevékenység megfelelő társadalmi és tudományos együttműködés 
keretében ellensúlyozni tudja. Megállapitást nyert, hogy a tatai me
dence térségében olyannyira kiemelkedő hangsúlyt kapott a terület ur
banizációs munkaperiódusaiban az emberi környezet védelme, hogy az 
ülés ajánlotta a VEAB-nak az MTA-n kesztül is támogatni, hogy a Ta
ta város és környezetében folyó természetvédelmi tevékenység, ill. 
ennek objektumai válhassanak a környezetvédelmi képzés, továbbkép
zés bázisává.

1980. október 29-én Győrben "Egy nagyváros fejlődési szerkezeté
nek alakulása, a városközpont és uj városrészek kapcsolata" cimmel 
Varga László főépítész tartott előadást. Az előadó szemléletesen ér
zékeltette, hogy a népesség dinamikus növekedésével, a nagyarányú 
lakásépítéssel az elmúlt évtizedben a város arculata, a lakosság 
összetétele jelentősen megváltozott. A népesség városrészenkénti 
elosztásában bekövetkezett változások az ellátási igényeket terüle
tileg is módosították. A bizottság megállapította, hogy a városfej
lesztéshez ma már nem elegendők a város egészére vonatkozó informá
ciók; szükséges a belső szerkezet és a funkcionális tagozódás fel
tárása. Az arányok ésszerű kialakításának legfontosabb eszköze az 
általános és részletes rendezési tervek realitása.
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Ugyanezen az ülésen az Urbanisztikai Munkabizottság újjáalakult. 
Sokirányú hivatali elfoglaltságára tekintettel,a bizottság elfogad
ta Kustos Lajos elnöki tisztség alóli felmentését, helyette Csuti 
János elvtársat, Zalaegerszeg város tanácselnök-helyettesét bizta 
meg az elnöki teendők ellátásával, és megújította Baránka József é- 
pitésztervező titkári megbízatását.

A munkabizottság mindkét ülésén tapasztaltuk a vendéglátó város 
és a megyei szervek elismerését azért, hogy -figyelmünkkel megtisz
teltük a területen folyó munkát.

Az ülés házigazdái - Tatán és Győrben is a városi tanács elnöke 
- nagyra értékelték a bizottság munkáját és személyesen is sokat 
tettek azért, hogy jó hangulatot biztositó szervezéssel hasznos és 
eredményes munka folyhatott.

A bizottság ülésén 18, illetve 15 fő vett részt, aktiv érdeklő
déssel és a témához kapcsolódó szakmai megnyilvánulással.

Az Urbanisztikai Munkabizottság munkaterv szerint még egy ülést 
tart: 1980. december lO-én Veszprémben: "Műemlékvédelem és városé
pítés, a belső területek reorganizációjának módszerei és megoldásai" 
címmel Baráth Etele tart előadást, a város rendezési tervének készí
tője.

A két lezajlott ülés tapasztalatai egyértelműen igazolják, hogy 
a rövid múltra visszatekintő Urbanisztikai Munkabizottság hozzáértő 
szakemberek tudása és természetszeretete révén eredményesen vizsgál
ta az urbanizáció és természetvédelem egyre sokasodó problémáit, se
gítséget nyújt a városépítő, városfejlesztő munka sikeréhez.

Csuti János
a munkabizottság elnöke



Beszámoló
a Szerkesztő Bizottság 1980. évi munkájáról

Az MTA VEAB Szerkesztő Bizottsága az eddigi gyakorlatnak megfelelő 
en egy ülést tartott 1980. április 17-én. Az ülésen a 13 bizottság 
tag közül 9-en vettek részt és döntések születtek az 1980-81. évi 
kiadványokról.

1980. évben megjelentek a VEAB I.,II., III. Értesítők, és a mo
nográfia sorozatban a Környezetvédelmi Munkabizottság tagjai által 
készített "A szénhidrogénipar környezetvédelme", a Jogi Szakbizott 
ság keretén belül a "Környezet-, jog-, felelősség" és az Erdészeti 
Szakbizottság keretein belül a "Kocsányostölgy fatermesztési folya 
mát” c. kis monográfiák.

Egyéb kiadványok:
1 . 1  VEAB Értesitő 1979. IV. /Trombocyta szimpózium anyaga/
2./ Balaton modellezés, nemzetközi szimpózium anyaga.

Előkészületben :
1 . 1 Három kismonográfia, melynek megjelenése 1981. I. félévben vár 

ható.
2 . 1 Az Orvosi Szakbizottság értesítője a Malignus Lymphoma szimpó

ziumról.

Szántó András 
a bizottság elnöke



A VEAB SZAKBIZOTTSÁGAINAK ES MUNKABIZOTTSÁGAINAK
1981. EVI MUNKATERVE

Az AGRÁRTUDOMÁNYI SZAKBIZOTTSÁG 1981 évi munkaterve 
Vezetője: dr.Varga János rektor/

Szakbizottsági ülések:
Január: Kutatási tervek a VI. ötéves tervben

Helye: Keszthely, Agrártudományi Egyetem
Május: A VI. ötéves terv termelési feladatai

Helye: Veszprém, VEAB Székház
Október: Minőségi problémák a mezőgazdasági termelésben

Helye: Mosonmagyaróvár, Agrártudományi Egyetem
Az egyes munkabizottságok tervei 1981-re:
Állattenyésztési Munkabizottság
/Vezetője: dr.Szajkó László tanszékvezető egyetemi tanár/ 
Rendezvények:
1. /A hústermelés fejlesztésének tenyésztési, technológiai lehetősé

ge hazáinkban.
Konferencia. Mosonmagyaróvár, 1981. április, május

2. /Az északdunántuli megyék hústermelésének helyzete.
Munkabizottsági ülés.
Veszprém, VEAB Székház 1981. szeptember, október
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Kertészeti Munkabizottság
/Vezetője: dr.Nagy György tanszékvezető egyetemi tanár/

A Kertészeti Munkabizottság értékelte 1976-1980. évi tevékeny
ségét, s megállapitotta, hogy az tartalmilag és formailag megfelelt 
céljának. Kívánatosnak tartja azonban, hogy arányosan fogja át te
vékenységével a régió területét, s fő célkitűzéseit megbizatása tel
jes idejére határozza meg, ezzel nagyobb távlatot nyújtva a régióban 
folyó tudományos munka eredményeinek publikálásához.

C é l k i t ű z é s e k
/1981-1985/

1. / A Kertészeti Munkabizottság feladata, hogy Fejér, Győr-Sopro:,, 
Komárom, Vas és Veszprém megyében - a VEAB alapszabály szerinti cél
jainak megfelelően - tevékenységével hatékonyan hozzájáruljon mina 
a tudomány, mind a régió kertészeti termelése, s ezzel hazánk szo
cialista mezőgazdasága fejlesztéséhez.
2. / A vidéki akadémiai bizottságok uj területbeosztása szerint Za
la megye a Pécsi Akadémiai Bizottság régiójába tartozik, mégis - a 
Veszprémi és a Pécsi Akadémiai Bizottság elnöksége Közötti megálla
podás értelmében - a Zala megyei szakemberek kivánságuk szerint dol
gozhatnak a VEAB munkabizottságaiban is. Ezért - már csak az eddigi 
kellemes kapcsolatra és eredményes együttműködésre is alapozva - Mun
kabizottságunk az uj ciklusban is számit Zala megye tagjainak aktív 
munkájára.
3. / A munkabizottság a területén - kutatóhelyeken, mezőgazdasági ü- 
zemekben és vállalatoknál - folyó kertészeti kutató-, illetve fej
lesztő munkát tagjain keresztül kisérje figyelemmel és ülésein,nyil
vános tudományos tanácskozásain - 1981-ben Zala megyében zöldségter
mesztési, 1982-ben Vas megyében disznövénytermesztési, 1983-ban Veszp
rém megyében szőlőtermesztési, 1984-ben Komárom megyében zöldfelüle
ti és 1985-ben Győr-Sopron megyében gyümölcstermesztési témakörben - 
biztositson fórumot az összegezhető tudományos eredmények publikálá
sára.
4. / A munkabizottság az ötéves tervidőszakban 10 munkabizottsági ü- 
lés és 5 nyilvános ankét megrendezését tervezi. Ezek részleteit é- 
ves munkatervekben határozza meg.

R e n d e z v é n y e k
/1981/

Tavaszi munkabizottsági ülés: 1981. március 27. Zalaegerszeg 
Napirend:
1. /Tájékoztató az Agrártudományi Szakbizottság 1981. január 21-i ü-

léséről.
2. /Az 1981. évi tudományos tanácskozás előkészitése.
3 . 1 "A körte betakaritásának technológiája, eszközrendszere, üzem- és 

munkaszervezése" cimmel készülő doktori értekezés bemutatása.
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Ankét: 1981. junius 26. Zalaegerszeg 
Téma: Zöldségtermesztés
őszi munkabizottsági ülés: 1981. október 23. Keszthely 
Napairend:
1. /Titkári beszámoló és az 1982. évi munkaterv előterjesztése.
2. /"Vizsgálatok és védekezési kisérletek az. uborka lisztharmat le

küzdésére" cimmel készülő doktori értekezés bemutatása.
3. /Tájékoztató a Keszthelyi Agrártudományi Egyetem Keszthelyi Mező-

gazdaságtudományi Kara Kertészeti Tanszékének tevékenységéről.
Növénytermesztési Munkabizottság 
/Vezetője: dr.Nyéki Jenő egyetemi tanár/
Munkabizottsági ülések:
l.lAz agrokémiai centrumok szerepe a tájegység gazdálkodásának fej

lesztésében.
Helye: Zalagerszeg, Agrokémiai és Növényvédelmi ÁllomáB 

/РАВ-al közösen tervezett értekezlet/
2./ A MKSz tevékenységének jelentősége a nagyüzemi növénytermesztés 

szinvonalának növelése érdekében.
Helye: Keszthely, esetleg Veszprém

Távolabbi terveink 1982-re:
1. / A növénytermesztési kutatás eredményeinek tükröződése a gyakor

latban.
Helye: Termelésfejlesztési Intézet Keszthely, esetleg Mosonmagya 

róvár .
2. / Hazai növénynemesitésünk gazdasági eredményei gazdálkodásunkban.
3. / Mezőgazdasági felsőoktatásunk irányvonala, jövője.

Mit kiván a korszerű mezőgazdasági nagyüzem a mezőgazdasági okta 
tástói.
Helye: Bábolna

i J  Az etika, mint a mezgőazdasági kutatás alappillére.
Mennyiben járul hozzá fejlődésünk gyorsaságához és tisztaságához 
az etika elveinek betartása.
Helye: Keszthely, /PAB-al közösen tervezett ülés/

Mezőgazdasági üzemszervezési Munkabizottság 
/Vezetője: dr.Búzás Gyula tanszékvezető egyetemi tanár/
I, negyedév:
Munkabizottsági ülés a Pápai Állami Gazdaságban.
Napirendi pontok:
1. /A munkabizottság programjának megvitatása.
2. /Előadás: "A vállalati tartalékok feltárására irányuló törekvések

és azok eredményei a Pápai Állami Gazdaságban" cimmel.
Előadó: Csepregi István kandidátus, a Pápai Állami Gazdaság igaz 

gatója.
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IX. negyedév:
Későbbi megbeszélés alapján; közös rendezvény a Társadalomtudományi 
Szakbizottság Szocialista Vállalat Munkabizottságával.
Napirend:
1./ Előadás: "Jövedelmezőség és hatékonyság kapcsolata a vállalati nör 

vekedésben" cimmel.
Előadó: dr.Vági Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár, MKKE

IV. negyedév:
Munkabizottsági ülés a korszerű munkadijazási rendszerek bevezetésé
nek feltételeiről és eredményeiről Győr-Sopron megye mezőgazdaságá
ban.
Előadás, korreferátum és vita.

A BIOLÓGIAI SZAKBIZOTTSÁG 1981. évi munkaterve
/Vezetője: dr.Salánki János a MTA levelező tagja/
A Szakbizottság vezetősége 1981. január 27-én /Veszprénben tartott ü-
lésén a munkabizottságok vezetőinek előterjesztése alapján az aláb
bi munkatervet fogadta el:
Rendszertani és ökológiai Munkabizottság
/Vezetője: dr.Entz Béla a biológiai tudományok kandidátusa,
1 . 1 1981. februárjában Székesfehérvárott a Magyar Hidrológiai Társa

ság Székesfehérvári Csoportjával közös rendezésben szakbizottsáqi ülést terve
zünk, melynek keretében egy előadás a balatoni partközeli kotrá
sok limnológiai hatásairól, egy másik előadás pedig a Balaton leg
fontosabb északparti befolyásainak egyes kiemelkedő foszforterhe
lési értékeiről szól.

2./Júniusban Tihanyban rendezünk szakbizottsági ülést, melynek tár
gya a Tihanyit félsziget nyugati oldalán lévő karsztbokarerdő rend
szertani és ökológiai transzekt vizsgálata. Az előadást a terepen 
demonstráció egésziti ki.

3.1 ősszel a szokásos módon résztveszünk a 23. Hidrobiológus Napok e- 
lőkészitésében és megrendezésében Tihanyban.

4./Májusban az 1980-ban elmaradt tanulmányi kirándulást kivánjuk pó
tolni a Nyugat-Dunántul néhány természetvédelmi területének megis
merésére.

Entomológiai és Mikrobiológiai Munkabizottság
/Ve2etője: dr.Sáringer Gyula a mezőgazdasági tudományok doktora/
1981. évben két kerekasztal megbeszélést tervezünk:
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1./ Növényi virusok és roikoplazmák vektorai /május első fele, VEAB 
Székház.
Előadók: dr.Horváth József a mezőgazdasági tudományok doktora 

dr.Kuroli Géza kandidátus, 
dr.Szalay-Marzsó László kandidátus és 
Meszlényi András kandidátus

Öt előadás hangzik el, ezt követi egy élménybeszámoló az USA legszín
vonalasabb vektorológiai intézetében töltött féléves tanulraányutról.
2 J  A növényi károsítok és a rezisztencia néhány kérdése /október el

ső fele, VEAB Székház/
Előadók: dr.Jermy Tibor és

dr.Király Zoltán akadémikusok, 
dr.Dolinka Bertalan kandidátus, 
dr.Szentesi Árpád kandidátus, 
dr.Mesterházy Ákos kandidátus és
dr.Sáringer Gyula a mezőgazdasági tudományok doktora. 

Gyombiológiai Munkabizottság
/Vezetője: dr.Hunyadi Károly a mezőgazdasági tudományok kandidátusa/
1981-ben két tudományos ülés szervezését tervezzük. Mindkét ülés té
mája szorosan kapcsolódik a szakterület kiemelt feladataihoz.
1. /Az ülés időpontja és helye: április 8. Baranya megyei Növényvédel

mi és Agrokémiai Állomás, Pécs.
Témaköre: A szántóföldi gyomfelvételezés számitógépes kiértékelé

sének tapasztalatai.
A közelmúltban kidolgozott módszer lehetőséget biztosit a termelő 

gazdaságok részére a növényvédelmi tervek készítéséhez és a megfele
lő herbicidek kiválasztásához.
Az e területen szerzett tapasztalatok értékelésére kivánunk fóru

mot biztosítani. A tanácskozás programjának összeállitása és az e- 
lőadók felkérése folyamatban van.
2. /Az ülés időpontja és helye: junius 4. MTA. Mezőgazdasági Kutató

Intézete, Martonvásár
Témaköre: A kukorica vegyszeres gyomritásának helyzete és fejlesz

tési irányai /intézetlátogatás, a kísérletek megtekinté
se/ .

A tanácskozás színhelye Martonvásár lesz, mivel ebben a körzetben 
jelent meg és szaporodott el az Amaranthus retroflexus .gyomnövény 
triazin rezisztens biotipusa. A gyomnövény-rezisztencia kialakulásá
nak elméleti kérdéseivel és a védekezés lehetőségeivel foglalkozik a 
tervezett ülés.
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Élettani és Toxikológiai Munkabizottság 
Vezetője: dr.Thuránszky Károly

Az Élettani és Toxikológiai Munkabizottság újonnan alakult bi
zottság, igy célszerű általános célkitűzéseit körvonalazni.
1 . 1  Tekintettel arra, hogy a biológiailag aktiv anyagok kutatása te

rületén az MTA és az Országos hosszutávu Gyógyszer, Növényvédő
szer és Intermedier Programban résztvevő intézmények egyaránt 
érdekeltek, ennek elősegítésére a VEAB területén is fokozottabb 
erőfeszítéseket kívánunk tenni.
Elsősorban olyan kutatásokat, illetve együttműködéseket támoga
tunk, melyek támpontot nyújthatnak uj bioaktiv anyagok kifejlesz
téséhez, és javíthatják azok felhasználásának biztonságos felté
teleit. Ezek közül külön kiemeljük a peszticidek kutatását köz
vetlenül elősegítő rovarélettani, valamint a VEAB régió egészség- 

. ügyi intézményeiben folyó orvos-élettani kutatásokat.
2. / A VEAB Orvosi Szakbizottságának megfelelő munkacsoportjaival szo

rosan együttműködve tervezzük a VEAB régión belül az élettani és 
toxikológiai kutatásokban érdekelt kvalifikált szakemberek össze
fogását, és közös célra orientált kutató csoportok támogatását.I- 
lyen együttműködés több év óta létezik az MTA Tihanyi Biológiai 
Kutató Intézete és a NEVIKI között; ezen a területen a kooperá
ció hatékonyabb továbbfejlesztése a cél. Újszerű együttműködés 
van továbbá kialakulóban a Balatonfüredi Állami Kórház és a 
NEVIKI között, amelyet továbbra is támogatni kivánunk.

3. 4unkabiAzottságunk a NEVIKI-nél kiépitett toxikológiai bázis tu
dományos és gyakorlati munkájának továbbfejlesztésével elősegí
ti, hogy az onnan kikerülő tudományos eredményeket, illetve do
kumentációkat nemzetközi fórumok és hatóságok is elismerjék.

A Számitástechnikiai és Rendszerelméleti Szakbizottsággal együtt
működve el kivánjuk érni,hogy a NEVIKI-nél illetve a Keszthelyi Toxi
kológiai Laboratóriumban működő nagymüszereket a VEAB régió terüle
tén működő más intézmények is használhassák.
1981-ben tervezett munkabizottsági ülések:
1. / Általános, ismerkedés jellegű ülés, március folyamán. Ezen az ü-

lésen a Munkabizottság minden területéről a résztvevők röviden is
mertetik munkaterületüket, és a vita során alkalmat teremtünk az 
együttműködési lehetőségek megbeszélésére.
Az ülés helye: Veszprém, VEAB Székház

2. / Toxikológiai témájú ülés, május folyamán, később meghatározandó
helyen.
Dr.Antal Attila a Keszthelyi MÉM NAK Tox. Laboratórium igazgató
jának előadása, és ahhoz kapcsolódó korreferátumok, illetve vi
ta .

3. / Toxikológiai metodikai témájú ülés, julius elején, a NEVIKI meg
látogatásával egybekötve.
Helye: Veszprém, VEAB Székház
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4./ Októberi tudományos ülés:
Program: dr.Fehér Gyula beszámolója a Balatonfüredi Állami 
Kórház és a NEVTKI Toxikológiai Osztálya között együttműkö
désben végzett vérkeringés fiziológiai és toxikológiai mun
kájáról.
Előadások a Tihanyi Biológiai Kutatóintézet neurobiológiai 
munkájáról.
Helye: Tihanyi Biológiai Kutatóintézet.
Előadások után a Biológiai Kutatóintézet laboratóriumainak 
megtekintése.

Az ERDÉSZETI SZAKBIZOTTSÁG 1981. évi munkaterve
/Vezetője: dr.Magyar János az MTA levelező tagja/
Szakbizottsági ülések:
1./ Munkaterv összeállitása

Pályázati témajavaslatok összeállitása 
Költségigény megállapitása. 
ügyiratkezelés rendje.
Publikálási lehetőségek.
Egyebek.
Időpont: január 21.
Hely: Sopron

2 . 1  Beszámoló a munkabizottságok 1981. évi tevékenységéről. Javasla
tok a munka fejlesztésére.
Az 1982. évi ülések, rendezvények előkészítése.
/Plenáris ülés a munkabizottságok tagjainak részvételével/ 
Időpont: november második fele 
Hely: Sopron vagy Veszprém

Erdőgazdálkodási Munkabizottság
/Vezetője: dr.Majer Antal tanszékvezető egyetemi tanár 
Munkabizottsági ülések:
1. / A kisbalatoni vízvédelmi rendszer /erdészet, környezet/ problé

mái. Közös helyszíni ülés a NYUVIZIG-gel,(valamint a Környezetvé
delmi és Tájhasznosítási Koordinációs Tanáccsal.
Időpont: junius 
Hely: Keszthely

2. / A fahasználat helyzete és fejlesztésének célkitűzései
Időpont: október 
Hely: Tatabánya

Faipari Munkabizottság
/Vezetője dr. Cziráki József tanszékvezető egyetemi tanár 
Munkabizottsági ülések:
1./ A bútoripar fejlesztésének fontosabb kérdései.

Időpont: március
Hely: Zalaegerszeg és Nagykanizsa
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2. / A fürészipari rekonstrukció problémái.
Időponti junius 
Hely: Lenti

3. / A lemezipar fejlesztésének kérdései.
Időpont: október 
Hely: Szombathely

Vadgazdálkodási Munkabizottság
/Vezetője: dr.Kőhalmy Tamás tanszékvezető egyetemi docens/ 
Munkabizottsági ülések
1. / Alakuló ülés. Célkitűzések megfogalmazása. A munkamódszer kiala

kítása. Feladatok megjelölése és elfogadása.
Időpont: január 29.
Hely: Veszprém

2. / Intenziv apró- és nagyvadtenyésztés
Időpont: március
Hely: Mezőföldi EVAG, Székesfehérvár

3 . 1 Zárt- és szabadtéri nagyvad?- és vadföldgazdálkodás 
Időpont: október
Hely: Vértesi EFAG, Tatabánya

A szakbizottság és munkabizottságai előre elkészített anyagot tár
gyalnak, melyet általában néhány legllletékesebb szakember állit ösz- 
sze és ad elő. Az ülésekről rövid feljegyzés készül, amely részlete
sen tartalmazza az elfogadott ajánlásokat, javaslatokat.

A JOGTUDOMÁNYI SZAKBIZOTTSÁG 1981. évi munkaterve
/Vezetője: dr.Hardy Zoltán, a Veszprém Megyei Tanács VB. titkára/
Tudományos ülések:
I. negyedévi ülés: /Veszprém, VEAB Székház/
I. / A közigazgatás fejlesztésének irányai.

Előadó: dr. Lőrincz Lajos az állam- és jogtudományok doktora, fő
iskolai tanár.

2 . 1 Környezetpolitika- jogpolitika,
Környezeti károk és kártérités
Előadó: dr.Bakács Tibor a szakbizottság titkára, vezető jogtaná

csos.
3. / Kevés hulladékkal járó technológiák.

Előadó: dr.Bene László a Veszprémi Vegyipari Egyetem tanszékveze
tője, a szakbizottság tagja.

II. negyedévi ülés: /Tatabánya/
1./ A tanácstagi munka elemzése továbbfejlesztésének lehetőségei a 

városokban.
Előadó? dr.Magyar Henrik a szakbizottság tagja, a Komárom megyei 

Tanács VB. titkára.
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2. / A környezetvédelem gyakorlati megvalósítására irányuló törekvé
sek a bíróság jogalkalmazási gyakorlatában.
Előadó: dr.Klss Ernő a Veszprém Megyei Bíróság elnöke, a szak

bizottság tagja és dr.Tarr György a Veszprémi Megyei Bí
róság bírája

III. negyedévi ülés: /Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola,
Győr/

1./ A jog fejlődésének irányai a'közlekedés területén.
Előadó: dr.Papp Endre kandidátus, főiskolai tanár, a Közlekedé

si Munkabizottság tagja és dr.Szalay Gyula főiskolai do
cens, a szakbizottság tagja.

2 . 1 Az alkoholizmus elleni küzdelem jogi és társadalmi eszközei, a
küzdelem eredményei Fejér megyében.
Előadó: dr.Tóth István a Székesfehérvári Megyei Biróság elnökhe

lyettese, a szakbizottság tagja.
IV. negyedévi ülés: /Veszprém, esetleg helyszíni tapasztalatszerzés

Ajkán és Balatonfüreden/
1. / A kisvárosi szakigazgatási struktúra korszerűsítése.

Előadó: dr.Verebélyi Imre kandidátus, az Államigazgatási Szer
vezési Intézet igazgatója, a szakbizottság tagja.

2 . 1 Az Ajkai és Balatonfüredi városi tanácsi szervezet működésének
tapasztalatai.
Előadó: dr.Hardy Zoltán a Veszprém Megyei Tanács VB titkára.

3. / Az államigazgatási munka korszerűsítése és egyszerüsitése érde
kében tett Veszprém megyei intézkedések történeti feldolgozása
és a középtávú korszerűsítési megyei koncepció bemutatása.
Előadó: dr.Hardy Zoltán a Veszprém Megyei Tanács VB titkára,

dr.Szabó Lajos a Veszprém Megyei Tanács VB osztályveze
tője, a szakbizottság tagja.

4. / A szakbizottság tagjainak munkaterv-javaslata az 1982. évre.
1982. I. negyedévi ülés: /Veszprém, VEAB székház/
1. / A szövetkezetek és a szocialista állam viszonya.

Előadó: dr.Sármán György a Komárom megyei MÉSZÖV elnöke, a szak- 
bizottság tagja.

2. / A bűnüldözés szervezeti rendszere, a bűnözés okainak feltárása
és a megelőzés lehetőségei.
Előadó: dr.Szilcz Ákos Veszprém megyei főügyész, a szakbizott

ság tagja.
3 . 1 A szakbizottság 1982. évi munkatervének megvitatása.
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KUTATÁSI TERV
A Polgári és Gazdasági Jogi Munkabizottság kutatási programja kü

lönösen a következőkre terjed ki:
Monográfiák:
1./ "A környezet minősitése". Munkaközösség tagjaként társszerzőként.
2 . 1 "Környezeti károk és idegenforgalom". BIB megrendelésre társszer

zőként.
3./ "Nemzetközi környezetvédelmi jog". Valószinü befejezése 1982-ben. 
Kandidátusi értekezés:
"Környezeti károk és kártérítés" Az év végére elkészül.
Előadás témák:
1./ "A környezetjogi felelősség"
2 . 1 "Környezeti károk és kártérítés"
3./ "Környezetpolitika-jogpolitlka"
Cikktémák:
1./ "A környezet minősége"
2 . 1 "A környezeti kár"
3. / "Érdekütközések a környezetvédelemben"
4. / "A munkahelyi környezetvédelem"
5 . 1 "A környezetvédelmi felsőoktatás"
6 . 1 "Glossza a Balaton környezetvédelméről"
Témafelelős: dr.Bakács Tibor a szakbizottság titkára

"A számítástechnika alkalmazása a jogtudomány területén” c. kutatási 
téma keretében foglalkozni kell a jogszabályok nyilvántartásával ösz- 
szefüggő kérdésekkel, a számítástechnikai modellek alkalmazásának le
hetőségeivel, a jogalkalmazási részfolyamatok számitógépes feldolgo
zásának kutatásával, a jogi információ elméleti kérdéseivel.
Témafelelős: dr.Szalay Gyula a szakbizottság tagja

A büntetőjog kutatási témái között az alábbi témák kapnak jelentő
sebb hangsúlyt.

Átfogó elméleti kutatási téma a szocialista törvényesség alkotmá
nyos garanciarendszere, s ezen belül különösen a bűnüldözés szerve
zeti rendszerének, a bűnözés okainak és a megelőzés lehetőségeinek a



H O

feldolgozása. Xdelcaposolódóan a szocialista állam bűnüldözési szer
vezeti rendszerének vizsgálata, illetőleg a bűnözés okaira és a meg
előzés lehetőségeire vonatkozó téma szociológiai megközelitésü fel
dolgozása.
Témafelelős: dr. Szilcz Ákos a szakbizottság tagja.

A kriminológiai szemlélet hatása a legújabb büntetőjogi jogalko
tási folyamatokra és a büntető Ítélkezési gyakorlatra.
Témafelelős: dr.Tóth István a szakbizottság tagja

Az államjogi és államigazgatási munkaterületet érintően a követke
ző elvi és gyakorlati kutatások indokoltak:
A közigazgatás fejlesztésének hosszutávu programja.
Témafelelős: dr.Lőrincz Lajos a szakbizottság tagja

"A közigazgatás fejlesztésének komplex tudományos vizsgálata" c. 
kutatási főirányhoz kapcsolódóan a kutatási eredmények integrálása 
a szakbizottság tájékoztatása céljából.
Témafelelős: dr.Verebélyi Imre a szakbizottság tagja.

Az államigazgatási munka korszerűsítésének és egyszerűsítésének el
vi és gyakorlati kérdései.
Témafelelős: dr.Hardy Zoltán és dr.Szabó Lajos a szakbizottság tag

jai.
A tanácshálózat és a tanácsi szervezet korszerűsítésének lehető

ségei, továbbá a városkörnyéki igazgatás Vas megyei tapasztalatai.
Témafelelős: dr.Szabó István a szakbizottság tagja.

A tanácsigazgatásban megvalósítható vezetőképzés tartalmi-módszer
tani kérdései.
Témafelelős: dr.Búzás Huba a szakbizottság tagja.

A szakbizottság tagjai kutatási részeredményeikről folyamatosan 
tájékoztatást adnak a szakbizottsági üléseken, a munkabizottsági ü- 
léseken.
Polgári-Gazdasági és Környezetvédelmi Jogi Munkabizottság

1981-ben három munkabizottsági ülést tervezünk.
1./ III. 15. - IV. 15. között később megállapítandó napon.

Téma: A Balaton környezetvédelmének jogi eszközei.
Elöadás-hozzászólások-vita-javaslatok. A javaslatokat a 
Jogtudományi Szakbizottságon keresztül eljuttathatnánk az 
érdekelt szervekhez.

2 . 1  Júniusban, később megállapítandó napon.
Téma: A környezetvédelmi jogi szankciórendszer f ej lesztésének le

hetőségei .Eiőadás-hozzászólások-vita-javaslatok.
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3 . 1  Október, valószínűleg 12. és 13.
Téma: Környezetvédelem és biztosítás. Biztosítási jogi eszközök 

a nemzetközi környezetvédelemben. Kétnapos tanácskozás a 
MJSZ Biztosítási Jogi Bizottságával közös rendezésben Veszp
rémben.

Mindhárom alkalommal egy-egy polgári jogi vagy gazdasági jogi té
ma is szerepelhet a műsoron, attól függően, hogy 1981 elején megala
kul-e az önálló Polgári és Gazdasági Jogi Munkabizottság.

A munkabizottság tagjainak publikációs tevékenységét és tudomá
nyos minősítés szerzését folyamatosan ösztönözzük.

A munkaterv aj minimális program, feltehetően bővülni fog. 
Büntetőjogi Munkabizottság 
/Vezetője: dr.Szilcz Ákos megyei főügyész/

X.
A Büntetőjogi Munkabizottság 1981. évi tevékenységének középpont

jában a Btk. /1978. IV. sz. Tv./ uj jogintézményei gyakorlati alkal
mazásának tudományos kutatása, a tapasztalatok összegezése áll. A 
munkabizottság tervezi, hogy az ezzel kapcsolatos tanulmányokat meg
küldi az igazságügyi főhatóságok vezetőinek és a VEAB működési terü
letén működő igazságügyi szervek vezetőinek. A munkabizottság a te
vékenységével a gyakorlati jogalkalmazás tudományos megalapozására 
törekszik.

Szükségesnek tartja a munkabizottság a bűnözés alakulásával,a meg
előzés lehetőségeivel való foglalkozást, a bűnözésnek, mint deviáns 
társadalmi jelenségnek szociológiai szempontok szerinti okkutatását 
és feltételeinek elemzését. E témával párhuzamosan foglalkozni kell 
a bűnüldöző szervek szervezeti rendszerével, feladataival és a szer
veknek az állami szervek szervezeti rendszeréhez való viszonyával.E 
témával a VEAB Jogtudományi Szakbizottsága 1981. évi munkatervében 
foglalt kutatási témához kiván kapcsolódni a munkabizottság.

A VEAB általános és széleskörű kutatási területe a környezet- és 
a természetvédelem. A munkabizottság feladatának tartja, hogy —  a 
szűk gyakorlati tapasztalatok mellett is - a büntetőjog és a bünte
tőjogi elmélet oldaláról foglalkozzon a környezetvédelem kérdései
vel.

Ezen általános célkitűzéseknek megfelelő feladatokat három fő té
makör kutatásával kívánjuk megoldani.

XI.
Kutatási témák 1981-ben

1./ A Btk. uj jogintézményei gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos 
tapasztalatok kutatása és elemzése.
Témafelelős: dr.Gyepes István megyei bírósági elnök Győr, a mun

kabizottság titkára.
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2 . 1 .  h  bűnözés okainak és feltételeinek szociológiai feltárása,a meg
előzés lehetőségeinek kutatása. A bűnüldözés szervezeti rendsze
re a szocialista államban.
Témafelelős; dr.Szilcz Ákos megyei főügyész, a munkabizottság el

nöke.
3./ A környezet- és természetvédelem büntetőjogi biztositékai és a- 

zok érvényesülésének lehetőségei.
Témafelelős: kijelölendő bizottsági tag.

III.
Munkabizottsági ülések

l./Első negyedévi ülés: 
Témák:
a. / A Btk. rendelkezéseinek hatályosulása a pártfogó felügyelet

alkalmazási gyakorlatában Fejér, Komárom, Győr-Sopron és Vas 
megyékben.
Előadó: dr.Gyepes István megyei birósági elnök

b. / A munkabizottság 1981. évi munkatervében szereplő témák fel
dolgozásával kapcsolatos szervezeti kérdések, feladatok meg
beszélése, munkacsoportok kialakítása.
Előadó: dr.Szilcz Ákos megyei főügyész.

2. /Harmadik negyedévi ülés:
Téma:
A Btk. uj jogintézmények köréből az előző ülésen meghatározott 
témakörben az összefoglaló anyag értékelése 
Előadó: dr.Gyepes István megyei birósági elnök

3. /Negyedik negyedévi ülés:
Témáit:
a. / A bűnözés okairól és feltételeiről,|a megelőzés lehetőségeiről,

valamint a bűnüldöző szervek szervezeti rendszeréről szóló ta
nulmány megvitatása.
Előadó: dr.Szilcz Ákos megyei főügyész.

b. / Az 1982. évi munkaterv összeállítása, javaslatok megbeszélé
se.

IV.
Egyéb szervezeti kérdések

A munkabizottság elő kivánja segíteni, hgoy tagjai szabadon vá
lasztott témákkal is vegyenek részt a büntetőjogi tudományos kutató 
munkában. Az ilyen tanulmányok értékelése a bizottsági ülések napi
rendjén szerepelni fog. További célkitűzés a VEAB szociológiai mun
kabizottságával való együttműködés kialakítása, esetleg együttes ü- 
lés tartása a 2./ pont alatti kutatási témára figyelemmel. Ugyaneb
b ő l ^  célból kapcsolatot alakítunk ki a Pécsi Akadémiai Bizottság 
Büntetőjogi Szakbizottságával, továbbá a Pécsi Tudományegyetem Ál
lam és Jogtudományi Karának büntetőjogi Tanszékével.
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A KÉMIAI SZAKBIZOTTSÁG 1981. éyi rounkaterve 
/Vezetője: dr.László Antal egyetemi tanár/

A Kémiai Szakbizottság az uj akadémiai ciklusban - munkabizottsá
gainak elmúlt ciklusbeli megerősödése nyomán - a korábbiaknál tágabb 
körben kívánja folytatni munkáját. Ennek kapcsán a szakbizottság a 
következő időszakban a munkabizottságok által képviselt szakterüle
tek, illetve irányok mellett kiemelten kiván néhány olyan tárgykör
rel foglalkozni, amelyek a VEAB általános célkitűzéseivel összhang
ban vannak és amelyek a régió tudományos-kutatási adottságainak is 
megfelelnek. Ilyen kiemelt szakterületként, illetve irányként kisé
ri a s.zakbizottság fokozott figyelemmel a korróziós kutatások terén 
elért eredményeket, a kis energiaigényű műveletek terén folyó kuta
tásokat és műszeres szerves analitikában végzett régióbeli tevékeny
séget. Közvetlen programjában az MTA Kémiai Tudományok Osztálya bi
zottságaival és a VEAB egyéb szakbizottságaival /és esetenként a Ma
gyar Kémikusok Egyesülete területi csoportjával is/ együttműködni 
kiván.

A Kémiai Szakbizottság - 1981. évi programja szerint - az 1. ne
gyedévben /januárban/ szakbizottsági ülést tart, amelyen Kincses 
Gyula: "A modern ammóniatechnológia kialakulása a Péti Nitrogénmü
veknél" c. előadása után a szakbizottság és munkabizottságai tevé
kenységével és programjaival, továbbá pályázati és publikációs kér
désekkel foglalkozik. /Az ülés január 15-én volt/.

A 2. negyedévben /előreláthatóan májusban/ tudományos ülést ter
vezünk a röntgenfluoreszcencia-spektrometriában elért eredményekről 
a szerves mátrixu fémtartalom-elemzés terén.

A 3. negyedévben /előreláthatólag szeptemberben/ kerekasztal meg
beszélést rendezünk a régió területén folyó korróziós kutatások át
tekintésére. A 4. negyedévben /előreláthatóan novemberben/ tudománysa 
előadással kapcsolt szakbizottsági ülésre kerül sor.
Agrokemizálási Munkabizottság
/Vezetője: dr.Nádasy Miklós tudományos igazgatóhelyettes/

Az Agrokemizálási Munkabizottság az 1. negyedévben /februárban/ 
újjászervezésével kapcsolatos alakulóülést tart Veszprémben.A 2. ne
gyedévben /májusban/ - a Környezetvédelmi Munkabizottsággal együtt - 
munkabizottsági ülést rendez a peszticidmaradványok vizsgálata tárgy
körében Veszprémben. Ugyancsak a 2. negyedévben /júniusban/ - a Nö
vénytermesztési Munkabizottsággal közös szervezésben - munkabizott
sági ülésre kerül sor Keszthelyen a Mezőgazdaság Kemizálási Szolgá
lata munkájának bemutatására, különös tekintettel a folyékony műtrá
gyázás problémáira. A 3. negyedévben /szeptemberben/ Nemesvárooson, a 
Csopak Tája TSz-nél tervezett tudományos ülés a kemizálás lehetősége
ivel és korlátáival kiván foglalkozni, különös tekintettel a mezőgaz
dasági termelőszövetkezetekre. A munkabizottság ezeken kivül tervezi 
egy előző évi nematológiai konferencia anyagának monográfia jellegű 
feldolgozását is.
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Környezetvédelmi Munkabizottság
/Vezetője: dr.Kerényi Ervin tudományos főosztályvezető/

A Környezetvédelmi Munkabizottság - a kialakított programja sze
rint, uj ciklusbeli tevékenysége alapelveinek korábbi munkabizottsá
gi megtárgyalása alapján - a 2. negyedévben /májusban/ az Agrokemi- 
zálási Munkabizottsággal együtt és az MTA Analitikai Bizottsága Szer
ves- és Gyógyszeranalitikai Munkabizottsága tagjainak meghívásával 
tudományos ülést rendez a peszticidmaradvanyok vizsgálata tárgykör
ben Veszprémben. A 4. negyedévben /előreláthatóan októberben/ Fejér
megye kémiai környezetszennyezési problémáinak és környezetvédelmi 
eredményeinek megismerésével és megvitatásával foglalkozó munkabi
zottsági ülésre kerül sor Székesfehérváron a székesfehérvári és du
naújvárosi iparvidékkel, valamint a megyei vízrendszerrel kapcsola
tos kérdések kiemelésével.

A munkabizottság tervezi a környezetvédelemmel kapcsolatos tudo
mányos anyagfeldolgozás előkészítését.
A Kőolaj- és Gázipari Munkabizottság
/Vezetője: Horváth Róbert műszaki-gazdasági tanácsadó/

A Kőolaj- és Gázipari Munkabizottság - kidolgozott munkaprogram
ja alapján - az 1. negyedévben /márciusban/ korrózióval foglalkozó 
munkabizottsági ülést rendez Nagykanizsán, a Dunántúli Kőolajipari 
Gépgyárnál. A 2. negyedévben /áprilisban/ a VE AB Elnökségével együtt 
a műszaki fejlesztés, illetve a kutatás hatékonysága tárgykörébe tar
tozó előadásra kerül sor Veszprémben, meghívott előadóval. Ugyancsak 
a 2. negyedévben közös rendezvényt tervez a Munkabizottság a Miskol
ci Akadémiai Bizottság megfelelő munkabizottságával. Végül a 4. ne
gyedévben munkabizottsági ülést szervez Szőnyben a Komáromi Kőolaj
ipari Vállalatnál a kenőolajgyártás és kenőolaj adalékolás probléma
körének megvitatására.
A MŰSZAKI SZAKBIZOTTSÁG 1981. évi munkaterve 
/Vezetője: dr.Déri Márta tanszékvezető egyetemi tanár/
1. / Szakbizottsági ülések:

1.1. IX. hó második felében: éves munkatervek megvitatása,jó
váhagyása; munkabizottságok tevékenységi körének pontosítá
sa; kapcsolataik, együttműködésük fokozása; pályázati kiírá
sok; egyéb kérdések.

1.2. XI.\hó első felében: éves munka értékelése, további fela
datok; pályázatok birálata, javaslatok; fiatal szakembe
rek felmérése, tudományos minősítés lehetőségei, előkészí
tése; egyéb kérdések

2 .  / Újonnan megbízott munkabizottsági elnökök és titkárok munkájához
fokozott segítségadás.

3 . 1  Kapcsolat felvétel a vidéki akadémiai bizottságok hasonló szak- 
bizottságaival, tapasztalatcsere.

#
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Közös rendezvény a szakbizottság összes munkabizottságai részé
re a Közlekedéstudományi Munkabizottsággal együtt. Témakör: Gép
jármüvek üzemanyagfogyasztását befolyásoló tényezők /első félév
ben Győrött/.

5. / Beérkező pályaművek szakvéleményezése és javaslatok az Elnökség
hez.

6. / A dijat nyert pályamunkák hasznosításának vizsgálata.
7. / A szakbizottsághoz tartozó 8 munkabizottság tevékenységének ko

ordinálása, irányitása.
Földtudományi Munkabizottság 
/Vezetçje:.dr.Somogyi József igazgató/
1./ Bányászati Szakcsoport

A szakcsoport két munkacsoport létrehozását tervezi az alábbi té
makörökre:
a. / Karsztvizveszélyes eocén-bányák vízvédelmére;
b. / Az eocép-bányák müveléstechnológiai és ásványvagyon-gazdálkodá

si feladatainak komplex vizsgálatára.
A csoportok kb. 8-10 főből állnának, feladatuk az érintett válla

latok és intézmények szakembereinek bevonásával a tervezési ill. ku
tatási-fejlesztési elképzelések figyelembevételével az eredmények 
összegzése, értékelése és a felmerülő feladatokra javaslattétel.

A szakcsoport 3 ülést tervez:
1. / Az I. negyedévben a következő napirenddel:

a. / Szakmai előadás
b. / Munkacsoportok feladatának megbeszélése
c. / Pályázatok tematikájának megvitatása

2. / A III. negyedévben a következő napirenddel:
a. / Munkacsoportok megbeszélése
b . / A szakcsoport és a Földtudományi Munkabizottság kapcsolatá

nak kialakitására vonatkozó elképzelések megbeszélése
3. / A IV. negyedévben a következő napirenddel:

a. / Munkacsoportok munkájának értékelése
b. / Az 1982. évi munkaterv javaslatok megbeszélése

2 . 1  Geodinamikai Szakcsoport
A szakcsoport az alábbi tematikákkal kiván behatóbban foglalkoz

ni :
a. / A , dunántúli geoelektromos vezetőképességi anomália értelmezési 

problémaköre;
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b./ Bányaműveléssel kapcsolatos mozgások /rengések/ geodéziai és 
geofizikai vizsgálati módszereinek alkalmazása bányabiztonsági 
szempontból.

A szakcsoport 2 ülést tervez:
1 . 1  A II. negyedévben a következő napirenddel:

a. / Szakcsoport ülés a dunántúli vezetőképesség-anomáliáról. Be
vezető előadást tart dr.Ádám Antal tud.igaz'gatóhelyettes

b. / Az ülés eredményeihez kapcsolódó pályázat tematikájának ki-
alakitása.

2 . 1  A III. negyedévben a következő napirenddel:
a. / A Bányászati és Geodinamikai Szakcsoport közös szakcsoport

ülése a bányaműveléssel kapcsolatos mozgások /bányarengé
sek/ geodéziai és geofizikai vizsgálati módszereiről. /A 
Mecseki Szénbányák szakembereinek bevonásával.

b. / Az 1982. évi munkaterv összeállítása a határozatok alapján.
3. / Geológiai Szakcsoport

Fő témakörök geológiai prognosztikai és a környezetvédelem geo
lógiai és bányászati vonatkozásai.

A szakcsoport két ülést tervez az év folyamán. A következő pá
lyázati tematikára teszünk javaslatot:
a. / A bányaműveléssel kapcsolatos mozgások fizikai és geometriai pa-i

ramétereinek meghatározása és értelmezése, különös tekintettel a‘ 
kőzetmozgásokból eredő veszélyek elhárítására.

b. / A mélyművelésű uj szénbányák vizmentesitésével kapcsolatban je
lentkező karsztvizelvonás hatása és kiküszöbölése az érintett te
rületek közműves ivóviz-ellátásának vonatkozásában.

Gépészeti Munkabizottság:
/Vezetője: dr.Halász Aurél tanszékvezető egyetemi tanár/

Az újjászervezett munkabizottság tagjainak száma és érdeklődési 
köre, valamint a nagyobb földrajzi terület indokolja, hogy 1981. év 
első felében a bizottság tagjai ismertessék munkaterületük gépésze
ti jellegű problémáit. Ennek érdekében március-áprilisban egy munka- 
bizottsági ülést szervezünk a VEAB székházban. Majd az itt elhangzott 
beszámolók alapján meghatározzuk a bizottság távlati és éves munka- 
programjait.

1981. őszén előreláthatóan a Győri Műszaki Főiskolán tartunk ü- 
lést, ahol a helyi gépészeti problémák megismerésén túl a faipari 
albizottság: "A faanyagok megmunkálásának és feldolgozásának jelen- 
clegi helyzete és feladatai" cimü tudományos helyzetképét értékelnérk.

A munkabizottság 1981. évre önállóan uj pályázatot nem kiván ki
írni, de a Műszaki Bizottságban energiagazdálkodással kapcsolatos 
közös téma kiírását javasolja.
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A Gépészeti Munkabizottság ülésterve:
1981- ben 2 ülést tervezünk

márciusban 
s zeptemberben

1982- ben 3 ülést tervezünk
j anuárban
áprilisban
októberben

Hulladékhasznosítási Munkabizottság
/Vezetője: dr.Tamás Ferenc egyetemi docens/
1. /. Folytatni kívánjuk a régió hulladékainak kataszterezését. Mint

már korábbi munkaterveinkben, illetve jelentéseinkben irtuk,ezt 
a munkát társadalmi aktivitás igénybevételével kezdtük el, de 
hamarosan meg kellett állapítani, hogy ez a módszer nem célra
vezető: jelentős hulladéktermelő, sőt hulladékfelhasználó szer
vek is kimaradtak a kataszterből. Uj módszerünk lényege: a Pos
ta és az MNB által rendelkezésre bocsájtott címlista alapján 
küldjük ki a kérdőíveket és a teljesség igényével kívánjuk fel
dolgozni egy-egy megye hulládékforrásait. 1980-ban elkészült a 
Veszprém megyei rész /Megemlítjük, hogy ez a kataszter terjedel
mében csaknem annyit tesz ki, mint korábban, a társadalmi akti
visták segítségével összeállított és az egész régióra kiterjedő 
jegyzék/. 1981-ben két korábbi megye: Győr-Sopron és Vas hulla
dékkataszterét kívánjuk elkészíteni.

2. / Mint már korábban jeleztük, nem tartjuk feladatunknak, hogy a
régió területén keletkező valamennyi hulladékfajta hasznosítá
sával foglalkozzunk. Helyette 2-3 jelentős hulladék felhaszná
lásával kívánunk intenzivebben foglalkozni. A részletes tanul
mányozásra kijelölt hulladékok kiválasztásának szempontjai: le
gyen nagyobb mennyiségben keletkező, jelentős mennyiségű vagy 
felhasználhatóságu anyag; olyan anyag, melynek hasznosítása in
terdiszciplináris erőfeszítést igényel; végül o±yan, mely a ré
gió területén keletkezik és lehetőleg -/_?tt is használják 
fel. E szempontok alapján választottuk ki a kukoricaszar, il
letve csutka hasznosítását, mint a fentieknek mindenben megfe
lelő kérdést. /1-2 további anyagot később fogunk kijelölni, ld.
4. pont/. Még az első negyedévben munkamegbeszélést kívánunk 
rendezni a kukoricaszárból ±11. csutkából történő furfurolgyár- 
tás műszaki és gazdasági problémáinak megvitatására. A munkaér
tekezleten mind a termelők /pl. Intenziv Kukoricatermelő Rend
szer, Bábolna/, mind pedig a felhasználó /Péti Nitrogénmüvek/ 
képviselői résztvesznek. A felmerülő, elsősorban pénzügyi és ko
ordinálási kérdések-megoldása érdekében az Országos Tervhivatal 
egyik elnökhelyettesét kértük fel a vita vezetésére.

3. / Az előző pontban említett munkaértekezlet határozatai alapján kí
vánjuk a kukorica-furfurol kérdést tovább is napirenden tartani.
E munka azonban - előreláthatólag - újabb nagyrendezvényt nem i- 
gényel, csak a kapcsolattartásban, tudományos tanácsadásban je
lentkező "aprómunkát".

4. / A folyó év során kiválasztjuk azt a további egy, legfeljebb két
témát, mellyel intenziven foglalkozni kívánunk. Ilyen lehet pl. 
a régió területén lévő bányák meddőhányóinak újrahasznosítása, 
rekultivációja, vagy a faipari hulladékok feldolgozásának kérdé
se.
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5./ Részt kívánunk venni a hulladékhasznosítási témájú pályázatok 
elbírálásában.

Metallurgiai Munkabizottság
/Vezetője: Szij Zoltán főiskolai adjunktus/

Előzmények:
A bizottság az elmúlt akadémiai ciklusban, megalakulása óta dr.Hor

váth Aurél vezetésével működött, egészségi állapotára való tekintet
tel az uj ciklusra ezt a munkát nem vállalhatta. így a bizottság fe
lére uj elnököt kért fel a VEAB elnöksége Szij Zoltán személyében 
1980. augusztusában.

A bizottság összetétele is kissé átalakult, amit a témaválasztás 
is indokolt.

Uj összetételben a bizottság 1980. október 23-án ülésezett elő
ször Veszprémben, ahol az uj elnök röviden körvonalazta a tervezett 
célokat és a működési módszereket.

A bizottság 4 tématerületen kiván tevékenykedni, nevezetten:
a. / öntészeti,
b. / vas- és acélkohászat,
c. / plazmatechnika,
d. / környezetvédelem és hulladékhasznosítás.

A témacsoportok /szekciók/ élére a bizottság vezetőket kért fel, 
akik sorrendben: dr.Varga Ferenc, dr.Szegedi József, Hédai Lajos, 
Kálmán István.

Célkitűzés:
A bizottság az uj akadémiai ciklus alatt a régió öntészeti, ko

hászati üzemeinél folyó munkák javitását azzal kivánja elősegíteni, 
hogy sajátos eszközeivel hivja fel mind a munkát végzők, mind az i- 
rányitók figyelmét azokra a lehetőségekre, amelyekkel takarékosabb 
módon lehet termelni, minőséget lehet javitani. Szolgálni kivánja 
azt a világméretű mozgalmat, amely környezetünk védelmére és az ipa
ri folyamatokban képződő hulladékok racionális felhasználására irá
nyul .

Rá kivánja irányítani a figyelmet a régióban található azon ásvá
nyi anyagokra, amelyek feldolgozása során a kohászat és öntészet szá
mára igen hasznos, esetenként import—pótló, minőséget javitó segéda
nyagok nyerhetők. Különös figyelmet kiván fordítani a kohászati, ön
tészeti folyamatok szervezettségének kérdésére, az ehhez szükséges 
mérési és ellenőrzési lehetőségek egységes elveinek és gyakorlatának 
propagálására. E mellett széles teret kap a munkánkban a plazmatech
nika kohászati alkalmazásának kérdése, amely hazánkban uj, sokak ál
tal Ismeretlen szakterület.

Harmonikus együttműködésre törekszünk a VEAB azon bizottságaival, 
amelyek szakterületükön hasonló kérdésekkel foglalkoznak. Kapcsola
tot akarunk létesíteni a környezetvédelmi, hulladékhasznosítási,föld
tudományi, műszaki fizikai munkabizottsáaosi .
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Hasonló módon programunkat egyeztetni kívánjuk a miskolci NME-en 
működő MTA Kohászati Bizottságával, velük egyetértésben kívánjuk 
regionális céljainkat megvalósítani.

Regionális jellegünk fenntartása mellett nem zárkózunk el olyan 
átfogó kérdések napirendre tűzésétől, amelyek a régióban is jelen 
vannak és eddig még nem leltek gazdára. E miatt más régiók szakem
bereivel való munkakapcsolatok létesítése is lehetséges.

Igénybe kivánjuk venni munkánkban a régiókban működő OMBKE szer
vezetek segítségét, szeretnénk személyesen is találkozni a régió 
szakirányú vállalatainak kéviselőivel, azokat szeretnénk meglátogat
ni.
Munkabizottsági ülések

A bizottság az év folyamán 5 ülést fog tartani.
Ezek időpontja és helye: február Veszprém

május ?
julius ?
október ?
december Veszprém

A soronkövetkezo ülés helyszínét mindig az előző ülésen határozzuk meg.
Az ülések programja:
1 . 1 Február 20-án: A szekcióvezetők tájékoztatója a tervezett munká

ról. Előadás meghallgatása a VI. ötéves terv öntészeti fejlesz
téséről. Regionális felmérés indítása az öntödei technológiával 
kapcsolatos mérések helyzetéről.

2. / Május 6-án: Előadás meghallgatása az LD-konverteres acélgyártás
irányítási problémáiról. A kapcsolatfelvételek megindítása a 
tervben szereplő munkabizottságokkal. Ehhez a tagok felkérése.

3. / Julius 8-án: Előadás meghallgatása az ipari hulladékok hasznosít
hatóságáról a kohászatban. Tájékoztatás meghallgatása a Bizottsá
gi kapcsolatfelvétel eredményeiről.

4. / Október: Előadás meghallgatása a plazmatechnika és kohászat kap
csolatáról. Annak előkészítése, hogy ilyen előadás/ok/ hangozzék 
el az OMBKE Kohászati ankétján. Tájékoztatás meghallgatása az ön
tödei felmérésről. Az eredmények ismeretében a további teendők 
rögzítése. .

5 . 1 December: Elnöki tájékoztatás az év során végzett munkáról,a pá
lyázatok helyzetéről. Az 1982. évi feladatok körvonalazása. Elő
adás meghallgatása a minőségi vasöntvénygyártást befolyásoló ha
zai tényezőkről.

Műszaki Fizikai Munkabizottság
/Vezetője: Straub Gyula egyetemi tanár/

Munkabizottságunk 1981. évben két rendezvényt tervez.
1981. májusban a Műszaki Fizikai Munkabizottság és az Elektrotech

nikai Munkabizottság közös rendezésében 1 napos ankétet tartunk a 
VEAB székházban. Az ankéton a VEAB régió területén működő nagymüsze-
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rekről kivánunk tájékoztatást adni. Célunk, hogy munkabizottságunk
kal kapcsolatban lévé szakemberek tájékoztatást kapjanak a régió 
területén működő nagymüszerek helyéről, típusáról, az azokon végez
hető vizsgálatokról, teljesítőképességükről és a szolgáltatás igény- 
bevételének módjáról.

A tájékoztatáson túlmenően feladatunknak tekintjük olyan előadá
sok beállítását, melyek a legfontosabb modern vizsgálati módszerek 
fizikai alapjait ismertetik. Terveink szerint az első ankét rendez
vény sorozattá alakulhat, melyen lehetőséget kapnának az ipari szak
emberek a modern anyagvizsgálati módszerek mélyebb megismerésére.Ez
zel segiteni kívánjuk azon probléma megoldását, mely többször elhang
zott munkabizottsági ülésünkön és a VEAB más fórumain, ti. a nagyüze
mekben lévő nagyértékü műszerek gyakran nincsenek kellően kihasznál
va.

1981. őszén meglátogatjuk a Dunai Vasmüvet, ahol "A technológiai 
folyamatok fizikai alapjai" címmel összefoglaló megbeszélésre és e 
területen egy nagyobb volumenű munkaprogram kidolgozására kivánunk 
sort keríteni.
Közlekedéstudományi Munkabizottság 
/Vezetője: dr.Hegedűs Gyula főiskolai tanár/
Munkabizottsági ülések:
1981. április: A posta és távközlés fejlesztési koncepciója 2000-ig.

Előadó: Kopemiczky Károly KPM Posta Főosztály osz
tályvezető

1981. junius: A közlekedés és hírközlés távlati tervezésének elméle
ti és módszertani kérdései.
Előadó: dr.Udvari László OT főosztályvezető

1981. október: A jog fejlődésének irányai a közlekedés és hírközlés 
területén.
Előadó: dr.Papp Endre főiskolai tanár és

dr.Szalay Gyula KTMF főiskolai docens 
/A VEAB Jogtudományi Munkabizottsággal közös ülés/

Az ORVOSTUDOMÁNYI SZAKBIZOTTSÁG 1981. évi munkaterve
/Vezetője: dr.István Lajos az orvostudományok kandidátusa/
Január 15. VEAB Székház, szakbizottsági felolvasó ülés.
Veszprém Hankiss János: Szemléletváltozások az orvostudományban.

Horváth Mihály: A nuklear cardiológia jelene és jövője a 
a cardiológiai diagnosztikában.

Január 27. Kihelyezett szakbizottsági ülés
Győr Méhes Károly: Az orvostudományi kutató munka helyzete Győr-

Sopron megyében
Cholnoky Péter: A VEAB genetikai munkabizottságának 1981. 

évi programja
Mészáros István: A VEAB Munkaegészségügyi Munkabizottságá

nak 1981. évi programja
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Január 27. 
Győr

Tudományos ülést Győr-Sopron megyei kutatók előadásai, 
az 1980. évi VEAB pályadljat nyert tanulmányok bemuta
tása.

Junlus
labánya

Szeptember
Veszprém

Kihelyezett szakbizottsági ülés.
Böszörményi Ernőt A Cardiológiai Munkabizottság 1981-82 

évi programja
M.Tóth Antal: A líaematológiai Munkabizottság 1981-82 év, 

programja.
Tirrér Károly: Az Onkológiai Munkabizottság 19 81-82 évi 

programj a
"Iatrogenia az urológiai sebészetben” főtémáju tudomá
nyos ülés az Osztrák és Magyar Urológiai Társaságok kö
zös rendezésében /német nyelven/. Rendező a VEAB részé
ről: Vecsey Dénes

November VEAB Székház, szakbizottsági ülés.
Veszprém 1981. évi pályázatok elbírálása. Az Orvostudományi Szak- 

bizottság 1982. évi munkaterve.
A szakbizottság elnöke évente egy alkalommal résztvesz a Munkae

gészségügyi, a Genetikai, a Cardiológiai és a Haematológiai-onkoló- 
giai Munkabizottság ülésén.

A szakbizottság elnöke koordinációs megbeszéléseket folytat a PAB, 
a VEAB és a SZAB orvostudományi sakbizottságaival.

A Haematológiai-onkológiai Munkabizottság a VEAB Értesítő külön- 
számaként kiadásra késziti elő az 1980. február 1-2-i és az 1980.no
vember 28-29-i malignus lymphoma symposium anyagát.

A szakbizottság elnöke tárgyalást folytat Győr-Sopron, Veszprém, 
Komárom és Vas megyében a megyei pártbizottságokkal és a megyei kór
házak vezetőivel a megyében folyó orvostudományi kutató-munka hely
zetéről, a VEAB ezirányu teendőiről.

A szakbizottság konzultációt tervez a MTA Orvosi Szakosztálya ve
zetőségével a Szakbizottságban és Munkabizottságokban folyó munka 
elemzése, koordinálása és segitése érdekében.

A Biológiai Szakbizottsággal közösen környezet- és természetvédel
mi témájú tudományos ülést készítünk elő.

A SZÁMÍTÁSTECHNIKÁI ÉS RENDSZERELMÉLETI SZAKBIZOTTSÁG 1981. évi mun
ka terve
/Vezetője: dr.Blickle Tibor igazgató/

A szakbizottság és a hozzátartozó munkabizottságok február 25-én 
a VEAB székházban tartják alakuló ülésüket. A tervezett programban 
szerepel még tudományos előadás, közös ebéd és délután az Egyetem szá
mítóközpontjának megtekintése.

A VEAB és az MTA,MÜKKI közös rendezésében április 27-29 között tart
juk Csopakon a "Műszaki Kémiai Rendszerek '81" konferenciát. A szakbi= 
zottságunk profiljának megfelelően az alábbi témakörökben hangzanak tf 
előadások:
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a. / A rendszer szerkezeti, rendszerelméleti és rendszertechnikai ku
tatások újabb elméleti eredményei.

b. / A kémiában és a vegyészmérnöki gyakorlatban a matematikai mo
dellezés és számítástechnika alkalmazásával elért újabb eredmé
nyek.

c. / A termelő szervezetek, mint kibernetikus rendszerek vizsgálata
/vezetési, információ-rendszerek, számitógépes termelésirányí
tás, vállalati alrendszerek integrállása, vezetői döntéshozatal, 
stb. /

d. / A vegyipari műveletek és gépek fejlesztésének ágazati programja
a gyógyszer és növényvédőszeriparban.

A konferenciával egyidőben kerül sor a Szocialista Országok Tudo
mányos Akadémiái Nemzetközi Központja munkaprogramja szerint megren
dezendő kristályositási iskolaszemináriumra, nemzetközi résztvevők
kel. A szakbizottság az adott területen végzett munkájáról plenáris 
előadásban számolunk be: "A rendszerelmélet alkalmazása a kristályo
sítás elméleti és gyakorlati kutatásánál".

A szakbizottság érdeklődő tagjaival kibővítve tervezi munkabizott 
sági ülését megtartani a Rendszerszerkezeti Munkabizottság, az ősz 
folyamán, Bozsokon. A megvitatásra kerülő témakör: "A diszkrét ob
jektumokat tartalmazó anyagi rendszerek modellezésében az objektunok 
mérete szerinti léptékváltás problematikája, a kétféle léptékű mo
dellezési kapcsolatok".

ALKALMAZOTT MATEMATIKAI ÉS SZÁMÍTÁSTUDOMÁNYI MUNKABIZOTTSÁG
/Vezetője: dr.László Zoltán tanszékvezető egyetemi tanár/
1. / A munkabizottság alakuló ülése. Ennek során megismerjük egymás 

érdeklődési területeit, körvonalazzuk az együttnüködés formáit és 
megvitatjuk a munkatervet /1981. február 9./

2 . 1  Résztveszünk és előadásokkal bemutatkozunk a szakbizottság által 
szervezett "Műszaki Kémiai Rendszerek '81" c. rendezvényen /1981 
április/.

3. / "Operációkutatás a közlekedéstervezésben" cimmel a győri Közle
kedési és Távközlési Műszaki Főiskolán szakmai találkozót szer
vezünk /1981. szeptember/.

4. / Előkészítjük a Pécsi Akadémiai Bizottság Számítástechnikai Szak-
bizottságával közösen megrendezendő szakmai találkozót.

5. / Az 1981. évi munkát értékelő és az 1982. év előkészítő munkabi
zottsági vezetőségi ülés /1981. december/.

Rendszerszerkezeti Munkabizottság 
/Vezetője: dr.Gyenis János igazgatóhelyettes/
1. / A munkabizottság profiljának megfelelően előadásokkal vesz részt

a "Műszaki Kémiai Rendszerek '81" konferencián.
2. / A munkabizottság a szokásos évi rendes ülését Bozsokon tartja

1981. október első felében.
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A Munkabizottság által javasolt pályázati kiírásról - Rendszer
elméleti és uj számítástechnikai eredmények alkalmazása gyakorlati 
feladatok megoldásában - értesítette a Szakbizottság titkárát.
Vállalatkibernetikai Munkabizottság
/Vezetője: dr.Bene László egyetemi tanár/
1. / Az újjászervezett munkabizottság március hó folyamán tartja ala

kuló ülését a VEAB székházában.
Az alakuló ülés programja: előadás a vállalat-kibernetika témakö
réből, beszámoló a Munkabizottság három évi tevékenységéről, az 

v 1981. évi munkaterv megvitatása, "Műszaki Kémiai Rendszerek '81" 
konferencia előkészítése.

2. / Március 18-án a VEAB régióban működő SzVT szervezetekkel közösen
egész napos kibővített ankétot szervezünk a népgazdaság szerve
zettségéről, a vállalati szervezőmunka helyzetéről és a VI. öt
éves terv szervezési feladatairól. Ennek keretében megvitatjuk 
a külföldi szervező cégek magyarországi működésének tapasztala
tait.

3. / Áprilisban részt veszünk a "Műszaki Kémiai Rendszerek '81" kon
ferencián. A munkabizottság tagjai a "C" szekcióban 8-10 előa
dást tartanak. Ezzel egyidejűleg a munkabizottság kibővített ü- 
lést tart.

4. / Május folyamán elkészítjük a munkabizottság tagjainak egyéni ku
tatási terveit és azok figyelembevételével 5 éves távlatban fel
vázoljuk a munkabizottság teendőit

5 . 1 Junius folyamán kihelyezett munkabizottsági ülést tartunk a bi
zottság tagjainak elhatározása szerinti megyében és témakörben.

6 . 1 A IV. negyedévben a Jogtudományi Szakbizottsággal közösen munka- 
bizottsági ülést szervezünk "A környezetvédelem jogi és szerve
zési kérdései" címmel.

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZAKBIZOTTSÁG 1981. évi munkaterve 
Szakbizottsági ülések: 1981. február,VEAB Székház, Veszprém
I. 1. Munkatervek vitája és elfogadása

2. Pályatételek kijelölése
3. Aktuális problémák, feladatok
4. Előadás: A tudomány szerepe a szocializációban és a szemé

lyiség kibontakozásában 
Előadó: Gutter József

1981. május, Erdészeti és Faipari Egyetem, Sopron
II. 1. Pályválasztási és Pályaorientációs Munkabizottság beszámolója

2. Munkásmüvelődéstörténeti Munkabizottság beszámolója
3. Előadás: A nyelvtudomány témaköréből

Előadó: Szabó Géza
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III. 1. Évi munka értékelése 
Előadó: Timár Ede

2. A beérkezett pályázatok előzetes értékelése
3. Előadás a könyvtártudomány témaköréből.

Előadó: Varga Béla
Filozófia és Szociológia Munkabizottság 
/Vezetője: dr.Sztankó János főiskolai tanár/
I. Szervezés, kutatómunka koordinálása
a. / Szervezeti keretünk fejlesztése érdekében megvizsgáljuk, hogy mi

lyen igények és lehetőségek vannak munkacsoportok létrehozására 
filozófiatörténetből^valamint a tentészettudenényck filozófiai kér
déseit tanulmányozó filozófusok részére.
Határidő: 1981. szeptember 
Felelős: a munkabizottság titkára

b. / Figyelemmel kiâérjük a régió területén folyó társadalomtudományi
kutatásokat, ahol igénylik,segítséget nyújtunk, koordináljuk a 
párhuzamos kutatásokat.
Határidő: folyamatos
Felelős: a munkabizottság elnöke

c. / Folytatjuk az együttműködést a Társadalomtudományi Szakbizottság
más munkabizottságaival, esetenként résztveszünk rendezvényeiken, 
illetve meghívjuk őket elméleti tanácskozásainkra.
Határidő: folyamatos
Felelős: a munkabizottság titkára

d. / Továbbra is bekapcsolódtunk a régió területén folyó társadalomtu
dományi tanácskozások, megemlékezések, ünnepi ülések stb. megszer
vezésébe és lebonyolításába. /Pl. a győri KTMF 1981.márciusában 
tervezett III. Tudományos Szakkollégiuma; és az MSZMP tatabányai, 
zalaegerszegi, veszprémi stb. Oktatási Igazgatóságokon szervezett 
tanácskozások /.
Határidő: folyamatos
Felelős: a munkabizottság titkára

e. / Felvesszük a kapcsolatot a SZAB és a PAB Társadalomtudományi Szak-
bizottságával, keresve az együttműködés lehetőségeit.
Határidő: 1981. december 
Felelős: a munkabizottság elnöke

-1• Munkabizottsági ülések
1./ 1981. január, Dunaújváros

Téma: Az 1981. évi munkaterv megbeszélése, feladatok vállalása, 
bejelentések.

2 . 1  1981. március, Győr
Téma: Munkacsoportok szervezésének kérdései, tájékozódás a folyó 

kutatások állásáról, esetleges problémákról.
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3 . 1 1981. szeptember, Veszprém
Téma: Hegel-tanácskozás előkészítése, bejelentések, tájékozódás.

4./ 1981. december
Téma: Az 1981. évi munka értékelése, javaslatok, ajánlások az

1982. évi munkaterv elkészítéséhez, szociológiai vizsgá
latok módszertani kérdései.

XII. Konferenciák
1. / "A szocialista tudat fejlődésének elméleti és gyakorlati kérdé

sei"
Időpont: 1981. március
Helye: Győr, KTMF Marxizmus-Leninizmus Oktatási Intézet 
Felelős : a munkabizottság titkára

2 . 1 "A hegeli örökség a marxizmus fényében/
Időpont: 1981. szeptember 
Helye: Veszprém, VEAB Székház 
Felelős: a munkabizottság elnöke

Nyelvtudományi Munkabizottság
/Vezetője: dr.Szabó Géza a nyelvtudományok kandidátusa/

Törekvéseink általános céljaként a VEAB régióban a nyelvtudomá
nyi kutatások ösztönzését határozzuk meg. Minthogy a munkabizottság 
bázisintézménye a Szombathelyi Tanárképző Főiskola Magyar Nyelvésze
ti Tanszéke, ezért elsősorban a dialektológiai-nyelvszociológiai mun
kacsoport működését kivánj.uk ösztönözni.

A dialektológiai-nyelvszociológiai munkacsoport tevékenysége szer
vesen kapcsolódik a Szombathelyi Tanárképző Főiskola jMagyar Nyelvésze- 
ti Tanszékének egyik középtávú kollektiv kutatási témájához : "Nyugatp 
Dunántúl nyelvének nyelvföldrajzi és nyelvszociológiái kutatása". U- 
gyanakkor hangsúlyozni szeretnénk, hogy az utóbbi időben a magyar 
nyelvtudományban a dialektológiai kutatások háttérbe szorultak.Ezért 
a szaktudomány, illetőleg a társadalom érdekét tekintve területünkön 
serkenteni kívánjuk a dialektológiai kutatásokat. Az elszigetelten 
kutató szakembereket, illetőleg érdeklődőket közös kutatási témákra 
kivánjuk szervezni. Lehetőségeink határain belül hozzájárulunk nyelv
járáskutatók képzéséhez is.

Ezt az ügyet is szolgálná az 1981. márciusában a Szombathelyi Ta
nárképző Főiskolán rendezendő nemzetközi dialektológiai azimpozion.'
A kétnapos szakmai tanácskozást a következő' témákBól rendezSsTDc flieg:
1 . 1 A modern nyelvjárási monográfia elvi és módszertani kérdései;
2. / A tájszótárak, a szókészleti gyűjtés és feldolgozás kérdései;
3. / A regionális nyelvatlaszok problémái;
4. / A nyelvjárástan a felsőoktatásban.

A szimpozion előadásainak anyagát kötetben szeretnénk kiadni. Ez 
a publikáció ösztönző hatással lenne a további munkálatokra, illető
leg hasznosan szolgálná a tudományos információcserét.
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Munkatervünkben a dialektológiai—nyelvszociológiái munkacsoport 
kutatási témáit fogalmazzuk meg:

1. Dunántúl nyelvjárásának kutatása
2. Dunántúl regionális köznyelveinek kutatása
3. A nyugati magyar peremnyelvjárások nyelvi 

érintekzésének kutatása.
A témákat úgy jelöltük meg, hogy a VEAB-régióban felmerülő nyelv- 

földrajzi és nyelvszociológiái kutatásokat átfogják. Természetesen 
kivánatos lenne a témák kutatását összehangolni. Ehhez szervező és 
kutatásmódszertan! munkára van szükségünk.

Az 1. és 2. témában a szókészlet kutatási területe kínálkozik ösz- 
szehangolásra. Természetesen minden témában sajátos anyagfeltáró mun
kára iS szükség van. így például szükség van spontán szövegek /be
szédszövegek/ felvételére mindhárom témához, ösztönözzük a spontán 
tájszógyüjtést, amelyet társadalmi gyűjtők ma is végezhetnek.

A nyelvföldrajzi-nyelvszociológiai kutatásokat a VEAB régióban a 
maga sokszínűségében kell felfognunk, amely szinte e spontán feljegy
zéstől, adatgyűjtéstől az elméleti kérdések feszegetéséig, sőt kimun
kálásáig terjedhet.

Szorgalmazzuk más munkacsoport létrehozását is. Kivánatos lenne u- 
gyanis, hogy a magyar nyelvjárási kutatások mellett a VEAB régióban 
lévő horvát, szlovén és német nyelvjárások kutatása is fellendüljön.

Ugyanakkor kapcsolatfelvételre, illetve -erősítésre töerekszünk 
társintézményekkel, tudományos társasággal: a Magyar Tudományos Aka
démia Nyelvtudományi Intézetével és a Magyar Nyelvtudományi Társaság
gal.

Éves munkánkat az alábbi ütemezésben végezzük:
1 . 1 Az 1980. szeptember 1-i határidővel beérkezett pályamunkák elbí

rálása /1980. október 1./
2.1 Dialektológiai szimpozion rendezése a Szombathelyi Tanárképző Fő

iskolán /1981. március/
3. / Dialektológiai tanulmánykötet szerkesztése /1981. szeptember/
4. / Kutatásmódszertani tanácskozás nyelvjárásgyüjtők számára /1981.

augusztus/
5. / Nyelvföldrajzi-nyelvszociológiai szókészleti előkutatásokhoz kér

dőíves gyűjtés szervezése a VEAB régióban /folyamatos/
A Marxista Propaganda Módszertani Munkabizottság
/Vezetője: dr.Beszteri Béla igazgatóhelyettes/

A munkabizottság tevékenysége az elmúlt évbon tovább gazdagodott. 
Teljesítettük az 1980. évi munkatervben foglaltakat, sőt a terv cél
kitűzésein túl is oldottunk meg feladatokat. Különösen fontosnak tart
juk, hogy az Akadémia közgyűlése után rövid időn belül, 1980. novem
berére a munkabizottságot és két munkacsoportját sikeresen ujjászer-
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veztük. Az újjászervezés során a munkabizottság és munkacsoportok 
tagságának 40 %-a kicserélődött. Ez azért jó, mert uj, friss erők 
kapcsolódtak be munkánkba, de feladatot is ad; az uj tagokkal mi
nél előbb meg kell ismertetnünk célkitűzéseinket és munkamódsze
reinket.

Igen sikeresnek Ítéljük az elmúlt évben,hazánk felszabadulásának 
35, évfordulója tiszteletére: "Felszabadulás utáni fejlődésünk ok
tatásának elméleti és módszertani kérdései" cimmel rendezett mód
szertani tudományos konferenciát,' amelynek anyagát a VEAB Értesítő 
külön számában még 1980-ban megjelentettük.

A munkabizottság és munkacsoportjai 1980-ban is sikeresen szol
gálták a marxizmus-leninizmus propagandája hatékonyabb módszereinek 
a feltárását és terjesztését a régió területén.

I.
A munkabizottság és munkacsoportjai 1981. évi tevékenységének a 

tartalmát a következők határozzák meg:
a. / A Párt tudománypolitikai irányelvei és a KB 1976. októberi, a

pártpropaganda továbbfejlesztéséről szóló határozata, amely elő- 
irja: javuljon a marxista-leninista képzés, a világnézeti neve
lés, fokozódjék meggyőző ereje; jobban hasznosítsák a propagan
damunkában a társadalomtudományi kutatások eredményeit,

b. / A párt XII. kongresszusának határozata: feladat a propaganda meg
győző erejének növelése, módszereinek korszerűsítése, hatékony 
hozzájárulás szemlélet- és magatartásformáló feladatainkhoz; a 
társadalomtudományok művelői növeljék a fejlődésünk szempontja
iból fontos témák kutatásának arányát, vállaljanak nagyobb sze
repet és felelősséget az uj kérdések megválaszolásában,a marxiz
mus-leninizmus pozícióinak erősítésében.

Munkabizottságunk és munkacsoportjai a fenti célok és feladatok 
megvalósitására kivánja mozgósítani a régióban dolgozó marxizmus-le
ninizmus oktatókat és propagandistákat.

II.
1./ 1981-ben három munkabizottsági ülést tervezünk:

a . / Február :
b . / Május:
c . / November:

Székesfehérvár
Sopron
Veszprém

A tanácskozások programja:
Székesfehérvár

1 . 1  Az 1981. évi munkaterv megvitatása és elfogadása. "A propaganda- 
munka pártalapszervezeti irányításának elvei és módszerei" c. tu
dományos konferencia programjának megtárgyalása.
Előadó; dr.Beszteri Béla és 

dr.Klss Géza
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2./ A történelmi materializmus irásvetitő transzparens sorozat kí
sérleti kipróbálása tapasztalatai.
Előadót László József

Sopron
1. / A marxizmus-leninizmus esti egyetemi propagandista osztályok mun

kájának tapasztalatai.
Meghivott: a KB Agit. Prop. Osztályának illetékes munkatársa, a 
Propagandista c. folyóirat szerkesztőség és a régió propagandis
ta osztályaiban tanitó tanárok.
Előadó: Biró Gyula és 

Szabó Péter
2. / A hosszabb átfutású, átfogóbb és újszerű témák kutatásának kitű

zése, figyelemmel más VEAB bizottságokkal való együttműködésre.
Meghívottak: a rokon szak- és munkabizottság vezetői.
Előadó: dr.Beszteri Béla

Veszprém
1 . 1 A propaganda tudományos kutatásának elméleti és metodológiai ösz- 

szefüggései - a VEAB pályázatok tükrében -
Előadó: dr.Beszteri Béla

2. / A két munkacsoport elnökének beszámolója az éves munkáról és a
jövő évi tervekről.
Előadó: dr.Kiss Géza és 

Heinrich Rezső
3. / Tudományos módszertani konferencia:

Tervezett időpontja: 1981. április vége vagy május eleje. Cime:
"A propagandamunka pártalapszervezeti irányításának elvei és mód
szerei" .
Helye: Székesfehérvár
A konferencia célja: a propaganda alapszervi irányítása elveinek 
elméleti igényű feltárása és összegezése, az általánosításra ér
demes gyakorlati tapasztalatok feltárása és terjesztése a VEAB- 
régióban, hogy ezzel is segítséget nyújtsunk a propagandamunka 
irányításának tudományos megalapozásában, a propaganda hatékony
ságának növelésében, ezzel a XII. kongeresszus határozatai meg
valósításának jobb tudati megalapozásában.
A konferencia egész tartalmi és szervezeti előkészítéséért fele
lős: dr.Beszteri Béla

dr.Kiss Géza 
Lackovits László 
László József

4 . 1  A régió Oktatási Igazgatóságai könyvtárosainak tanácskozása:
Helye: Sopron, 1981. május 
Felelős: Prekker Józsefné
Meghívottak: a Politikai Főiskola és a Budapesti Oktatási Igaz
gatóság könyvtárvezetője.
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XII.
Munkacsoportjaink kiemelt feladatai 1981-ben:
1 . 1 A propaganda alapszervezeti irányítását kutató munkacsoport -
a. / Folytatni kell a tapasztalatcsere céljait szolgáló értekezlete

ket a következő témákban: az agitációs és propaganda munkát i- 
rányitók képzése, felkészítésük feladataik jó színvonalú ellá
tására; vagy az alapszervezetek munkája a propagandamunka he
lyi tartalmi feladatainak meghatározásában;

b . / meg kell szervezni "propagandamunka pártalapszervezeti irányítá
sának elvei és módszerei" cimü témával foglalkozó tudományos ü-
lését;

c . / el kell kezdeni a megyei csoportokkal való beszélgetést. Célja:
pontosabb és mélyebb információkat szerezni a munkacsoport tag
jainak munkájáról, érdeklődési köréről, kutatásairól. Segiteni 
és ösztönözni kell a további munkát;

d . / fel kell frissíteni a propaganda alapszervezeti irényitásának
tanulmányozását szolgáló irodalomjegyzéket, az 1980-ban megje
lent irodalommal együtt;

Felelős: dr.Kiss Géza és
Laczkovits László

2 . 1 Audiovizuális metodikai munkacsoport
a. / A történelmi materializmus Írásvetítő transzparenssorozat kísér

leti kipróbálását megszervezi, a tapasztalatokat összegezi, a 
korrekciókat elvégezteti. A javított szakanyagot átadja a Kos
suth Könyvkiadó Szemléltető Osztályának;

b . / megtervezi egy komplex taneszközrendszer kísérleti szakanyagát
a régió oktatóinak közreműködésével.
A taneszköz alapvető célja: segiteni a tanitási-tanulási folya
matot /homogén tárgykörben/, a filozófia, a politikai gazdaság
tan és a tudományos szocializmus tantárgyaknál.
Felelős: Heinrich Rezső és 

dr.Póbis István
/A munkacsoportok külön munkaterv szerint dolgoznak/

IV.
Megszervezzük és lebonyolítjuk a pályázatok elbírálását régión be

lüli és kivüli szakemberek bevonásával.
Határidő: 1981. október 15.
Felelős: dr.Beszteri Béla

László József
Szocialista Vállalat Munkabizottság
/Vezetője: Vándor Józsefné tanszékvezető egyetemi docens/

Munkabizottságunk 1981. évi munkatervének célja két kutatási té
makörhöz kapcsolódik:
1./ A vállalati hatékonyság, termelékenység további vizsgálata.



130 -

2 . 1  h  termelés társadalmi, gazdasági hátterének elemzése a vállala
ti önállósulás időszakában.

Program-tervezet:
1981. I. negyedév 
Munkabizottsági ülés:
a. / Ez évi kutatási feladatok megbeszélése, munkacsoportok kialakí

tása.
b. / A munkabizottság és a W E  Uzemgazdaságtan Tanszéke együttműködé

se.
Hely: Tatabánya vagy Esztergom 
Idő: 1981. március
II. negyedév 
Tudományos ülés
Téma: A termelés társadalmi,gazdasági háttere 
Hely: Tatabánya vagy Esztergom 
Idő: junius
IV. negyedév 
Munkabizottsági ülés:
Téma: Közgazdasági szabályozórendszer és hatékonyság. A bázis-érde

keltség hátrányai 
Helye: Veszprém vagy Sopron 
Idő: 1981. október

Az első kutatási témakörben a szabályozórendszer hatását vizsgál
juk. Keressük azokat a lehetőségeket, megoldásokat, amelyek megszün
tetik vagy csökkentik a bázisérdekeltség negativ vonásait.

A második kutatási témakörben a termelés társadalmi hátterét vizs
gáljuk a vállalati önállásulás tükrében.

Munkánkat összhangoljuk az MKT és a DTT tevékenységével.
Könyvtártudományi Munkabizottság
/Vezetője: Takács Miklós könyvtárigazgató/

A régióban működő könyvtárak jellegének megfelelően az alapvető 
társadalmi rétegek - mindenekelőtt a munkásságé és az ifjúság - ön
művelésével és irodalmi ellátottságával összefüggő könyvtárügyi te
rületek kutatását, a hasznosítható tapasztalatok elméleti összege
zésének szorgalmazását tartja a munkabizottság a tárgyévben is leg
fontosabb feladatának. Ezt a célt szolgálják a tervezett bizott
sági ülések, valamint az'összegyűjtött és a VEAB Titkársághoz to
vábbított pályázati témajavaslatok is.
A munkabizottság ülései a tárgyévben:
1./ Veszprém, 1981. január 31-ig

Témák: A munkabizottság 1981. évi munkatervének és feladatainak 
megbeszélése. Beszámoló a nyugat-németországi szakkönyvtárakban
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szerzett tapasztalatokról. Az 1981. évi pályázati kiirás témái
nak vitája és véglegesitése.
Felelős: Varga Béla
A könyvtári terület pályázati témajavaslatainak összeállitása 
és a munkabizottsági ülésen történő megvitatása.
Felelős: Takács Miklós

2 . 1  Zalaegerszeg, 1981. október 31-ig
Téma: Az 1981. junius 2-3-án tartandó IV. Országos Könyvtárügyi 
Konferencia ‘ajánlásaiból fakadó együttműködési feladatok a régió 
könyvtári', 111. szakirodalmi ellátásában. A bizottsági tagokon 
kívül meghívjuk az észak-dunántuli régió közművelődési, felsőok
tatási és szakkönyvtárainak képviselőit.
Felelős: Varga Béla

3. / Felmérés készitése
A kutatói együttműködés elősegitése érdekében részben a munkabi
zottsági tagok által végzett, részben a hat megye könyvtári in
tézményeiben folyó különböző szintű kutatómunkáiról intézményi 
megbizások, szakfolyóiratok pályázati kiirásai, szakdolgozatok, 
stb. felmérést készitünk.
A körkérdés alapján összeállított jegyzéket - a témákról és a 
munkatársakról - a munkabizottság tagjainak megküldjük.
Határidő: 1981. február 15.
Felelős: Varga Béla

4. / Javaslat a pályadijak számának felemelésére
A Munkabizottság megkereséssel fordul a Társadalomtudományi Szak- 
bizottság elnökén keresztül a VEAB elnökségéhez, hogy a társada
lomtudományi: szakbizottság hatáskörébe tartozó pályázatok pálya
dijainak számát emelje fel. További pályadijak felajánlásához 
- megfelelő indoklás után - bizonyára meg lehetne nyerni a na
gyobb könyvtárakat fenntartó tanácsokat ill. felsőoktatási intéz
ményeket. A munkabizottság tagjainak ugyanis az a véleménye,hogy 
a meghirdetett könyvtárügyi témák száma, valamint a készülő ill. 
benyújtott pályázatok száma nincs arányban a kiosztásra kerülő 
pályadijat számával. így történhetett, hogy jó minősítéssel el
fogadták ugya, de a pályadij kifizetését 1981-re halasztották, 
így az 1981. évben kiadható pályadijak száma tovább csökkent.A 
kérdés orvoslásához ezúton is segítséget kérünk.

TÖRTÉNELMI SZAKBIZOTTSÁG
/vezetője: Éri István az MRMK vezetője/
Kézmüvesipartörténeti Munkabizottság
1. 1981 első felében tanulmánykötetbe szerkesztjük és kiadjuk az 

1980. december 1-2-i IV. veszprémi Kézmüvesipartörténeti Szimpó
ziumon elhangzott előadások és korreferátumok szövegét. A kötet 
három fő témakörben 26 tanulmányt tartalmaz, előreláthatóan 200- 
250 oldal terjedelemben.
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2 . 1  Ugyancsak 1981 év első felében újból megjelentetjük javított és 
bővített kiadásban a magyarországi kézmüvesipartörténettel fog
lalkozók - először 1978-ban közzétett - névjegyzékét, hozzáve
tőleg ÍOO szakember nevével, elmével és kutatási részterületé
nek megjelölésével.

3 . 1 A múlt évben elkészült Magyarországi Árszabások Jelzetkataszte
rét 1981. év első felében kiegészítjük a Hajdu-Bihar megyei és 
a Győr-Sopron megyei Győri Levéltár adataival, majd a második 
félévben felülvizsgáljuk a számitógépes anyagot, valamint a mu
tatókat és kiadásra előkészítjük a katasztert.

4./ A céhkataszter megjelenése óta begyült adatok számitógépes fel
dolgozásával a céhkataszterhez pótkötetetet állítunk össze. Eb
ben az összes adatokat tartalmazó alapkötethez csak pótlást a- 
dunk, a mutatókat viszont teljes egészében bővitett formában ki-r 
vánjuk lehozni. Megjelentetése előreláthatóan: 1982.

Љ . / A kézmüvesipartörténeti szakbibliográfiát 1981-ben lezárjuk és 
1982-i megjelentetését előkészítjük.

6 . / A mesterségnévszótárt kiegészítésére és "Mesterség-Kislexikon
ná történő kibővítésére tervezetet készítünk.

7. / Folytatjuk a hazai és külföldi céhpecsétek anyagának összegyűj
tését és összehasonlító feldolgozásra való előkészítését.

8. / Megkezdjük az 1982 szeptemberében a Budapesti Gazdaságtörténeti
Világkongresszushoz kapcsolódóan megrendezendő II. Nemzetközi 
Kézmüvesipartörténeti szimpüziumunk előkészítését.

A munkabizottság munkájának anyagi fedezetéül a Művelődésügyi Mi
nisztérium Múzeumi Osztálya által rendszeresen biztosított TUKUFA 
támogatás szolgál.
Településtörténeti Munkabizottság
/Vezetője: dr.Solymosi László tudományos munkatárs/
1. / A munkabizottság 1981 május 26-27-én Székesfehérvárott a helyi

városi tanács támogatásával megrendezi V. konferenciáját "Telepü
léstörténeti problémák a Dunántúlon a kapitalizmus utolsó évtize
deiben /1900-1945/" cimmel. A PAB közreműködésével településtör
téneti /mezőgazdaság-, illetve város- és ipartörténeti/, nemzeti
ségi, kultur-család és igazgatástörténeti /1872-1945/ szekcióban 
vitatja meg a témát. A konferenciára eddig mintegy 80 előadás és 
hozzászólás érkezett be. A konferencia szervezője Farkas Gábor a 
Fejér megyei Levéltár igazgatója.

2. / A munkabizottság 1981. májusában módszertani tájékoztatót tart a
16-19. századi összeirások feldolgozásáról. A megvitatásra kerü
lő előadást Faragó Tamás tartja. A résztvevők egyeztetik a kuta
tási témát.

3. / 1981 harmadik negyedében a munkabizottság megbeszélést tart az
összeirások feldolgozásával kapcsolatos munka állásáról és a fel
vetődő problémákról.
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4./ A munkabizottság kívánatosnak tartja, hogy a 4. Dunántúli Tele
püléstörténeti Konferencia /Siófok, 1980/ anyagát az év folya
mán publikálják.

A munkabizottság működéséhez /kiküldetések, sokszorosítás, stb./ 
szükséges anyagi fedezetet a VEAB biztosítja.
Iparrégészeti Munkabizottság
/Vezetője: dr.Heckenast Gusztáv tudományos főmunkatárs/
1./ Az 1980. julius 28-30-i soproni régészeti tanácskozás anyagának 

megjelentetése a VEAB Értesítő külön számában. Terjedelem kb. 
300 gépelt oldal /illusztrációkkal együtt/.
A kézirat nyomdába adása: 1981. május

2 . 1  A magyarországi műhely- és ipari kemence- leletkataszter adat- 
felvételi és nyilvántartó lapjainak megtervezése, régész és mű
szaki szakemberek.bevonásával. 1981 első felében előkészítő meg
beszélések iparáganként •. /kerámia és téglaégetés, vas- és fémol
vasztás és feldolgozás, üveggyártás/. Az adatlapok tervezetének 
megvitatása 1981. év harmadik negyedében.

3. / Iparrégészeti Tájékoztató időszakonkénti megjelentetése az ipar
régészeti kutatások szervezésére. Szerkesztő: Gömöri János, kia
dó: Éri István.

4. / Tudományos kutatások az iparrégészet tárgykörében:
a. / Ipari kemencék I feltárása._Albeker Mária /Országos Műszaki

Muzeum/ mészégetők, Gömöri János /Liszt Ferenc i'Muzeum Sop
ron/ vasolvasztak /Nemeskér/.

b . / Geofizikai kísérletek régészeti leletek felkutatására, Verő
József /MTA Geofizikai Kutató Intézet, Sopron/ /Nemeskér/

c. / Fizikai kormeghatározási kísérletek. Benkő Lázár /MTA Izotóp
Intézet,, Budapest /Nemeskér/

d. / Anyagvizsgálatok. Kisházi Péter /Bányászati Kutató Intézet/;
Lenin Kohászati Müvek Laboratóriuma.

5. / Anyagi kiadások: a 2. pontban foglalt adatlapok sokszorosítási
költségeit és a 3. pontban foglalt.tájékoztató előállítási költ
ségeit fedezi a Művelődési Minisztéifium'Muzeumi Osztálya által 
folyósított TUKUFA támogatás.

A KÖRNYEZETVÉDELMI- ÉS TÁJHASZNOSÍTÁSI KOORDINÁCIÖS TANÁCS 1981. évi
munkaterve

/Vezetője: dr.Kárpáti István tanszékvezető egyetemi tanár
Munkaértekezletek a Környezetvédelmi- és Tájhasznosítási Kutatási 

Főirány következő ötéves terve részleteinek megvitatására
Tudományos ülések:
Helye: Veszprém VEAB Székház vagy Keszthely, Agrártudományi Egyetem.
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1 . 1  Élővilág flórisztikai- és faunisztikai kutatása, természeteshez 
közelálló, félkultur- és kultur ökoszisztémák kutatása.

2 . 1  Alkalmazott biológiai /mezőgazdaság, kertészet, erdőgazdaság/ 
kutatási feladatok.

3. / Vizi ökoszisztémák kutatási feladatai.
4. / Táj-kultura, illetve a tájvédelem és tájépítés körébe eső, va

lamint a természeti értékek védelmével kapcsolatos kutatások. 
/Természetvédelmi Munkabizottság késziti elő/.

5. / Település- és városfejlesztési kutatások /Urbanisztikai Munka-
bizottság késziti elő/.'

6 . 1  Gazdasági, polgári jogi, államigazgatási jogi és nemzetközi jo
gi kutatások /a Jogi Szakbizottság késziti elő/.

7./ Munkahelyi környezetvédelem.

A Koordinációs Tanács ülései
1. ülés
1981. február közepe, Veszprém, VEAB Székház 
Napirend:
1 . 1  Az 1980. évben díjazott környezetvédelmi jellegű pályadolgoza

tok bemutatása és alkalmazási lehetőségeinek megvitatása.
a. / Dr.Pfeifer Gyula, dr.Somogyi Antalné, Pfeiférné dr.Flóra

Teréz: A vizi környezetvédelem és a kémiai szúnyogirtás kér
dései. Maradványanalitikai és bomlásvizsgálatok.

b . / Dr.Patkó Györgyné, Gimesi Mihály: Kommunális szennyvíziszap
hasznosításának és ártalmatlanná tételének feltételei és meg
oldási módszerei.

c . / Berki Tibor : A Bakony idegenforgalma.
2 . 1  Tájékoztató a VEAB Környezetvédelmi és Tájhasznosítási Kutatási 

Főirány II. ötéves terve munkabizottsági előkészítéséről, megvi
tatásáról.

3./ A Természetvédelmi- és Urbanisztikai Munkabizottságok 1981. évi 
munkaterveinek ismertetése.

2. ülés /VEAB-BIB-PAB közösen/.
1981. március eleje, Keszthely 
Napirend:
1 . 1  Tájékoztató a BIB V. ötéves terve tapasztalatairól, eredményei

ről.
Előadók: Veszprém Megyei Tanács környezetvéd. titkár 

Zala Megyei Tanács " "
Somogy Megyei Tanács " *

2 . 1  VI. ötéves terv fejlesztési programja 
Előadó: BIB főmérnöke

3 . 1  Vegyes ügyek



135

3. ülés /PAB-al közösen/
1981. május hó második fele, Veszprém VEAB Székház előadóterme 
Napirend:
1./ A Balaton kutatás újabb - eredményei III.

a. / Előadások
b . / Referátumok
c . / Vita

4. ülés /VEAB-OKTH közösen/
1981. szeptember, ATEK Mosonmagyaróvári Kar előadóterme 
Napirend:
1./ A szigetközi bősi vizierőmü kiépitésével kapcsolatos változások 

a termőhelyben és a Szigetköz ökoszisztémáiban.
Előadó: dr.Czimber Gyula egyetemi docens 
Korreferátumok

5. ülés
1981. november, Veszprém, VEAB Székház 
Napirend:
1./ Tájékoztató a Kémiai és Jogi Szakbizottság Környezetvédelmi mun

kabizottságainak munkájáról.
2 . 1  Az 1983. évi környezetvédelmi jellegű témák kiírásával kapcsola

tos javaslatok.
3./ Az 1981. évi környezetvédelmi kutatási eredmények felmérésének 

előkés zitése.
Urbanisztikai Munkabizottság
/Vezetője: Csuti János elnökhelyettes

A munkabizottság 1981-ben is arra törekszik, hogy hozzájáruljon 
a felmerülő urbanisztikai kérdések tisztázásához és a jelentkező 
problémák megoldásához.

A bizottság üléseinek rendje és 
tématerve

1981. február: /1980-ról elmaradt/
1. / Műemlékvédelem és városépítés Veszprémben. Belső területek re

organizációjának módszerei és megoldása.
Előadók: Baráth Etele és Koszorú Lajos épitészmérnök a városren

dezési tervének készitői.
2 .  / Városcentrum és a vár megtekintése.

Vezeti: Maróti Rezső, Veszprém város tanácselnöke
3. / A munkabizottság 5 éves és éves tervjavaslata

Előadó: Csuti János, a munkabizottság elnöke

1981. május:
1./ A Velencei-tó országos üdülőkörzetté fejlesztésének indokai, fel

tételei és megvalósítása.
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2./ A Velencei-tó megtekintése.
Előadói a Velence-tavi Intéző Bizottság főtitkára.

1981. szeptemberi
1 . 1 Müemlékegyüttesek és a város, illetve a város és környezetének 

komplex tájhasznosítása Sopronban.
Előadói Sopron Városi Tanács műszaki osztályvezetője

2 . 1 Sopron város műemlékeinek és környezetének megtekintése.
Vezetii Markó József Sopron város tanácselnöke

1971. november:
1. / Agglomerációs tervezés Szombathely-Kőszeg, illetve Szombathely-

-Vasszécsény vonatkozásában
Előadói Bakos Béla VASITERV igazgatója

2 . 1 Szombathely és környékének látnivalói
Bmutatja: Czinek Miklós Szombathely város tanácselnöke

Természetvédelmi Munkabizottság
/Vezetője: dr.Csapody István természetvédelmi felügyelő/

A VEAB Természetvédelmi Munkabizottsága az 1981. évre az alábbi 
részben helyszíni sétával összekapcsolt munkabizottsági ülé
seket tervez:'.
Márciusi ülés, Sopron
Téma: Fertő-tavi Bioszféra Rezervátum 
Napirend :
1 . 1 Tájékoztatás a Fertő-tó Tájvédelmi Körzet, 111. a Fertői Bioszfé

ra rezervátum helyzetéről, folyó és tervezett kutatásokról.
2. / A Fertő-táj flórája és a vegetációja.

Az 1-2. témák előadója: dr.Csapody I.
3. / A Fertő part talajfaunájára vonatkozó eddigi vizsgálatok

Előadó: dr.-Loksa I. egyetemi docens, ELTE
4. / Fertő-parti Collembola-fajok.

Előadó: Traser György aspiráns, EFE
5. / A Fertő avifaunája.

Előadó: Kárpáti László bizottsági tag, tud.munkatárs, EFE 
Délután: bejárás
Felelős: dr.Csapody István a munkabizottság elnöke

I. negyedévben elkészül a munkabizottság tagjainak teljes publi
kációs jegyzéke 1981. január 1-i állapot, szerint, összeállítja a 
munkabizottsági tagok adatszolgáltatása alapján a munkabizottság el
nöke.
Májusi ülés, Fenyőfő
Téma: Erdei és homoki ökoszisztémák Fenyőfőn.
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Napirendi
1. / A terület általános ismertetése

Előadó: Moór Gyula munkabizottsági tag
2. / Botanikai értékek

Előadó: dr.Majer Antal professzor, távoliét esetén Galam
bos István munkabizottsági tag

3. / Zoológiái értékek.
Előadó: dr.Tóth Sándor muzeumigazgató, Zirc, a munkabizottság 

meghívott vendége
4. / Bauxitmüvelés

Előadó: a Bányamüszaki Felügyelőség felkért előadója 
Délután helyszíni bejárás.
Felelős: Galambos István muzeológus, munkabizottsági tag, Zirc.

II. negyedévben a VEAB Közleményei számára a munkabizottság elnö
ke elkészíti a "Magyarország védett növényfajai" cimü, többéves elő
készítő munka után az OKTH-ban általa elkészített publikáció átdol
gozott, publikálatlan anyagát.
3. Júliusi /vagy augusztusi/ ülés Zánka
Téma: Az Uttörőváros környezetvédelmi tábora és problémái.
Szervezés: A VEAB környezetvédelmi Munkabizottságaival, közösen 
Napirendje:
1 . 1 Környezetvédelmi tájékoztató 

Tartja: Mikusné dr.Nádai Magda
2.1 A vízszennyeződés balatoni problémái

OKTH és VÍZIG területi szerveinek tájékoztatója, eddigi vizsgá
lati eredmények

3 . 1 Eutrofizáció a Zánkai-öbölben. Általában a Balaton Eutrofizáció-
ja
Felkért előadó: dr.Kárpáti I., a Koordinációs Tanács elnöke

4. / Szabadon hagyott téma. Ellátásáról a Környezetvédelmi Munkabizott
ság gondoskodik.

Délután tájékozódó bejárás.
Felelős: dr.Szabó István, a munkabizottság titkára
4. Októberi ülés, Veszprém
Téma: Veszprém zöldövezeti terve és az urbanizáció.
Szervezés: A VEAB Urbanizációs Munkabizottságával közösen 
Napirendje:
1./ Veszprém város zöldövezetei és a fejlesztési tervek

Veszprém város Tanácsának Műszaki Osztályától felkért előadó
2 . 1 Kertészeti elvárások és természetvédelmi érdekek 

Előadó: Mesterházy Tihamér OKTH kertészeti főelőadó
3 . 1 Modern várostervezés

Előadónak javasolva: Csuti János munkabizottsági elnök
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4. / Szabadon hagyott téma.
Ellátásáról a Környezetvédelmi Munkabizottság gondoskodik.

Délután helysiini vizsgálat
Felelős: dr.Szabó István a munkabizottság titkára 
Indoklás :

A témák kiválasztásakor a munkabizottság arra törekedett,’ hogy 
egyrészt időszerű megoldásra váró kérdéseket tűzzön napirendre,más
részt a munkabizottság tagjai egyéni kutatási eredményüket nyilvá
nosságra hozhassák. Figyelembe vettük a VEAB elnökségének azt a kí
vánságát is, hogy a VEAB egyes munkabizottságai szorosabb együttmű
ködést alakítsanak ki,

A VI. ötéves terv további, 1982-1985 közötti időszakában - egye
lőre időrend nélkül - az alábbi helyi vagy tematikus kérdések látsza
nak időszerűnek:
1 .  / Szigetköz a tájrendezés előtt /Mosonmagyaróvár/
2. / A Bakony természeti értékei /Zirc/j
3. / Erdei ökoszisztémák és erdőgazdálkodás /Veszprém/
4 . 1  Modellek városi agglomerátumok környezetvédelmi tervezéséhez 

/Sopron, Szombathely, Pécs/
5. / Kisbalaton környezet- és természetvédelme /Keszthely/
6 . 1  Alpokalja Természeti Képe. Kutatási beszámoló /Szombathely/
7. / A Balatonfelvidék ÉK-i üdülő-agglomeratuma /Tihany/
8. / A Keszthelyi-hegységben végzett kutatások eredményei és természet-

védelmi hasznosításuk /Keszthely/
9. / A növényvilág indikátorszerepe a levegő tisztaságvédelmében /Ta

tabánya/
ÍO./ Az őrség TK értékei és kezelésük. Kutatásaink és az eddigi ered

mények /őrszentpéter/
11. / Herbicidek és műtrágyázás védett területeken /Mosonmagyaróvár/
12. / Védett növényfajok szaporítási kísérleteinek tanulságai /Sopron/
13. / Arborétumok szerepe, a génrezervációban /Kámon/
14. / Szentgyörgyhegy ürügyén (geológiai értékeink védelméről /Keszthely/
15. / Hidrológiai váltbzások következményei /öntésmajor, Hanság/
16. / Tájidegen állat- és növényfajok természetvédelmi vonatkozásai

/Fertő/
17. / Kutatások a Kőszegi.Téjvédelmi Körzetben.
18. / Beszámoló a MAB 8. és 5. projekt keretében folytatott hazai és

osztrák kutatásokról.
A SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG 1981. évi munkaterve
/Vezetője: dr.Szántó András igazgató/

Egy szerkesztő bizottsági ülést tervezünk 1981. I. félévében, va- 
lószinüleg március hó folyamán.
1981-re tervezett kiadványok:

VEAB Értesítő 1981. I. szokásos félévi 
VEAB Értesítő 1981. II. "Malignus Lymphoma"
VEAB Értesítő 1981. III. szokásos félévi
16. Monográfia. A Balaton kutatás újabb eredményei II.
17. Monográfia. A karsztbauxit prognózis tudományos alapjai.



-  139 -

Egyéb kiadványokt
VEAB-BIB Idegenforgalom-környezetvédelem körében 
A bányászat mechanikai rendszere II-IIÏ. kötet 
PAB-VEAB kiadvány a Dunántúl településtörténetéről 
Erdő- és v í z  témakör /Erdészeti Szakbizottság/ 
VEAB-OOK közős kiadvány
VEAB-Szombathelyi TK közös kiadvány. Tud. közlemények



SZEMÉLYI HÍREK

KINEVEZÉSEK 
Dr.Dudich Endréit

□r.Kapolyi László 

Dr.Köves Gyula

Takács Miklós-t 

TORNYOS FERENC-et

KITÜNTETÉSEK 
Dr.Árva Péter-nek

Horváth Ottóné-nak

Nigó Józsefné-nek 

Dr.Szűcs Zsuzsarmá-

Dr.Tamás Ferenc

1981. január 1. hatállyal dr.Fülöp. József,a Köz
ponti Földtani Hivatal elnöke a Magyar Állami 
Földtani Intézet tudományos főmunkatársává ne
vezte ki, három éves igazgatóhelyettesi megbizás- 
sal.
akadémikust a Magyar Népköztársaság Elnöki Taná
csa 1981. január 1-i hatállyal ipari minisztéri
umi államtitkárrá nevezte ki.
üzemszervezési főosztályvezetőt a Nehézipari Mű
szaki Egyetem rektorhelyettese kinevezte a NME 
Bányamérnöki Kar Bányaipari Gazdasági mérnöki 
szak Állami Vizsgáztató Bizottságának tagjává.
a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár igazgatóját 
a művelődési miniszter 1980. szeptember 1-i ha
tállyal a szombathelyi Tanárképző Főiskola cím
zetes főiskolai docensévé nevezte ki.
az OKGT vezérigazgatója 1981. január 1. hatály- 
lyal a Dunántúli Kőolajipari Gépgyár igazgatójá
vá nevezte ki.

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa 1980.XI. 
7-én a "Munka Érdemrend" ezüst fokozata kitün
tetést adományozta.
a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa 1980.XI. 
7-én a "Munka Érdemrend" arany fokozata kitünte
tést adományozta.
a Hazafias Népfront városi elnöksége "Kiváló Tár
sadalmi Munkás" kitüntetést adományozott.

■nak a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa 1980. 
XI. 7-én a"Munka Érdemrend" arany fokozata ki
tüntetést adományozta.
az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztertől 
"Kiváló Munkáért" kitüntetést kapott.
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TUDOMÁNYOS MINŐSÍTÉS 
Dr.Bartha László-t

Dr.Buzási György-öt 

Dr.Gróf József-et

Dr.Iváncsics János-t 

Dr.Jáger Idá-t

EK
a TMB "Hamumentes detergens-diszpergens hatá
sú motorolaj adalékok vizsgálata" cimü disszer
tációja alapján a kémiai tudományok kandidátu
sává nyilvánította.
a TMB "Ischaemiás szívbetegségek falun élő la
kosságban" cimü disszertációja alapján az or
vostudományok kandidátusává nyilvánította.
a TMB "Approximatios kérdések vizsgálata nem
korlátos halmazokon" cimü disszertációja alap
ján a matematikai tudományok kandidátusává nyil
vánította.
a TMB "Kísérletek az ivarspecifikus sperma elő
állítására és felhasználására a szarvasmarha
tenyésztésben" cimü disszertációja alapján a 
mezőgazdasági tudományok kandidátusává nyilvá-* 
nitotta.
a TMB "A gyakorlat marxista megértésének je
lentősége az esztétikában" cimü disszertáció
ja alapján a filozófiai tudományok kandidátu
sává nyilvánította.

Dr.Mátyás Csabá-t a TMB "Hazai erdeifenyő állományok öröklődő 
növekedési tulajdonságainak vizsgálata" cimü 
disszertációja alapján a mezőgazdasági tudo
mányok kandidátusává nyilvánította.

Dr.Megyeri Mihály-t a TMB "A feltöltéses nyomásemelkedés-mérési el
járás kidolgozása és üzemi bevezetése" cimü 
disszertációja alapján a műszaki tudományok 
kandidátusává nyilvánította.

Dr.Nagy György-öt a TMB "A dinamikájának szerepe 
ribiszke dugványgyökereztetése során" ri:éimü 
disszertációja alapján a mezőgazdasági tudo
mányok kandidátusává nyilvánította.

Dr.Szántó András-t

MUNKATÁRSAINK MEGJEL 
Dr.Czimber Gyula:

Dr.Csapody István:

a TMB "A tüdőrák röntgenernyőképes szűrésének 
hatásfok elemzése" cimü disszertációja alapján 
az orvostudományok kandidátusává nyilvánította.

ÉNT KÖNYVEI
A somkoró. Melilotus MILL /Magyarország kultur- 
flórája III. kötet 4. füzet/ Akadémiai Kiadó, 
1980. 134 1. 40. ábra.
Erdő mező növényei. /Társszerzők: dr.Csapody 
Vera és dr.Jávorka Sándor/ Mezőgazdasági /Na
tura/ Kiadó, 1980.
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Kertész Károly s

Dr.Krutsay Miklós:

Az állományépités kérdései a középfokú közmű
velődési könyvtárakban. Országos Széchenyi 
Könyvtár, Könyvtártudományi és Módszertan Köz
pont. Budapest, 1979. NPI. 47 1. 24 cm.
Szövettani technika. Medicina, Budapest, 1980. 
202. old.

Dr.Majer Antal: A Bakony fclszafása. Akadémiai Kiadó, 1980. 373
1.

TÁVLATI TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK TERÉN ELÉRT EREDMÉNYEK 
JUTALMAZÁSA 1980-ban

Jutalmazásban részesültek az alábbi VEAB tagok:
Országos szintű kutatási főirányok 

Magyar Tudományos Akadémia
Az életfolyamatok szabályozásának mechanizmusa /bioreguláció/
Dr.S.Rózsa Katalin
1. "Analysis of the neural network regulating the cardio-renal Sys

tem in the central nervous system of Helic pomatia L."
2. "Heart regulatory neural network in the central nervous system of 

achatina fulica /Férussac/ /Gastropoda: Pulmonata"
Jutalom: 7.000.- Ft

Nehézipari Minisztérium 
Biológiailag aktiv vegyületek kutatása

Dr.Nádasy Miklós, dr.Nagy Bálint, Varga László, Enisz János, dr.Kovács 
Magda, Tüske Márton, dr.Matolcsy György
"PIREB: Egy uj hazai kisérleti gombaölőszer"
Jutalom: /Egyenlő megosztásbem/ 28.000.- Ft

Oktatási Minisztérium
Dr.Celler Zsuzsanna
"A tanulási forrásközpontok /Működésűk, kialakításuk és hatásuk a ta
nítási—tanulási folyamatra"
Jutalom: 5.000.- Ft
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Tárcaszintű kutatási főirányok 
Magyar Tudományos Akadémia 

A számítástechnikai kutatások és alkalmazásaik
Virág Tibor
"Az áramlástanilag lineáris vegyipari berendezések matematikai mo
delljeinek egységes kezelése"
Jutalom: 7.000.- Ft

Az ember és természeti környezetének védelme 
/bioszféra/

Dr.Pfeifer Zsuzsanna
"A települési szilárd hulladék elhelyezésének és hasznosításának kör
nyezetvédelmi aspektusai”
Jutalom: 8.000.- Ft
Dr.Biró Péter
"Human impacts on biomass, population size yield-perrecruits of asp 
/Aspius aspius L ./ in Lake Balaton"
Jutalom: 5.000.- Ft

Petrolkémiai kutatások
é

Galamb Vilmos, Pályi Gyula, Horváth István Tamás, Váradi Gyula
"Homogénkatalitikus karbonilezési reakciók /szénbázison is hozzáfér
hető petrolkémiai reakciók kutatása".
Jutalom: Galamb Vilmos 5.000.- Ft

Pályi Gyula 8.000.- Ft
Borváth István Tamás 5.000,- Ft
Váradi Gyula 6.000,- Ft
összesen: 24.000.- Ft

Országos Vízügyi Hivatal 
Csatornázás és szennyvíztisztítás

Dr.Nagy Zoltán, Kovács Attila, Rauschenberger Jenő
"Az "Air-lift" levegőztető és alkalmazása a szennyvíztisztításban"
Jutalom: /Egyenlő megosztásban/ 24.000,- Ft
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RÉSZVÉTEL TUDOMÁNYOS 
Dr.Czimber Gyulá-t

Dr.Csapody István

Dr.Déri Mártá-t

Dr.Rónai Ferenc 

Dr.Sáringer Gyulá-t

Dr.Tamás Ferenc-et,

EGYESÜLETEKBEN
a biológiai tudományok kandidátusát az 19 81-85. 
évekre megválasztották az MTA Tudományos Minő
sítő Bizottság Általános Biológiai Szakbizott
sága és a Biológiai Tudományok Osztálya Botani
kai Munkabizottsága tagjának. Az Ember és a Bio
szféra /Man and the Biosphère/ nemzetközi prog
ram Magyar Nemzeti Bizottsága /3. projekt/ tag
jává választották.
természetvédelmi felügyelőt az alábbi nemzetkö
zi szervezetekben bízták meg Magyarország kép
viseletével: International Union for Conserva
tion of Nature and Natural Resources /IUCN/ 
Threatened Plants Comitee, Európai Nemzeti Par
kok és Parkerdők Szövetsége /FNNPE/, Középeuró
pai Flóratérképezés Szervező Bizottsága. Az 
1981-85. évekre megválasztották az MTA Biológi
ai Osztálya és az OKTH közös Természetvédelmi 
Bizottsága, és az MTA MÉM Erdészeti Bizottság 
Környezetvédelmi és ökológiai Albizottsága tag
jának. Az Ember és Bioszféra /Man and the Bio
sphère/ nemzetközi program Magyar Nemzeti Bi
zottsága /8. projekt/ tagjává választották.
a kémiai tudományok doktorát az 1981-85 évekre 
megválasztották az MTA Kémiai Osztálya kereté
ben működő Szilikátkémiai Munkabizottság elnö
kévé és a Műszaki Kémiai Bizottság tagjává. A 
Szilikátipari Tudományos Egyesület XII. Kül
döttközgyűlésén az Egyesület társelnökévé vá
lasztották.
egyetemi tanárt az 1981-85 :évekre az MTA Tudo
mányos Minősítő Bizottság Gépész-Kohász Szakbi
zottsága tagjai közé választotta.
a mezőgazdasági tudományok doktorát az 1981-85. 
évekre a Magyar Tudományos Akadémia Növényvédel
mi Bizottsága tagjává, a Tudományos Minősitő Bi
zottság Növénytermesztési Szakbizottsága tagjá
vá, a Magyar Biológiai Társaság ökológiai Szak
osztálya vezetőségének tagjává, valamint a Ma
gyar Rovartani Társaság elnökévé választották.
a kémiai tudományok doktorát az 1981-85. évekre 
megválasztották az MTA Kémiai Tudományok Osztá
lya keretében működő Szilikátkémiai Munkabizott
ság és a Szilárdtestkémiai Munkabizottság tagjá
vá. A Szilikátipari Tudományos Egyesület XII.Kül
döttközgyűlésén az Egyesület Országos Elnökségé
nek tagjává választották.
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KÜLFÖLDI TANULMÁNYUTAK, RÉSZVÉTEL KÜLFÖLDI KONFERENCIÁKON
Hédai Lajos tudományos munkatárs 1980. október 20-24 között

részt vett a 9. Nemzetközi Elektrotermiás Kong
resszuson Cannes-ban. A kongresszuson előadást 
tartott a plazmák tulhevitett fémkarbidolvadékok- 
ban lejátszódó redukcióiról.

Dr.Macher Frigyes fömetallurgus 1980. szeptember 8-12 között NDK-
ban tett tanulmányutat az öntödei Vállalat megbi- . 
zásából Lipcse-Schönheiderhammer-ben.

Dr.Méhes Károly az orvostudományok doktora az alábbi nemzetközi 
konferenciákon tartott előadást:
Az Európai Humángenetikai Társaság Kongresszusa, 
Dubrovnik, 1980. október 6-8:
Méhes, K., Bajnóczky,K.: Early centromere divisi
on: analysis of G-banded human chromosomes and 
family investigations.
Az NDK I. Humángenetikai Kongresszusa, Neubranden- 
bürg, 1980. november 9-13.
Meggyessy, Veronika, Révhelyi, Mária, Méhes K.:
Minor Missbildungen bei geistig retardierten Kin
dern.
"Wachstum und Entwicklung" symposium, Leipzig,1980. 
november 13-14.
Méhes,K.: Fetales Wachstum bei Chromosomenaberra^ 
tionen

Dr.Rónai Ferenc egyetemi tanár az alábbi nemzetközi konferenciákon 
tartott előadást:
CIGR II. Nemzetközi Konferencia, Gödöllő, 19 80.aug.: 
"The creep of wood product as an orthotropic fibre 
material"
"Fa az építőipari szerkezetekben c. nemzetközi 
Symposium, Bratislava-Kocovce, 1980. szept.:
"Die Berechnung der Formänderungen mit Deformations
fläche bei langzeitiger Biegung"
A Komplex fahasznositás alapkutatásaival foglalko
zó III. Nemzetközi Symposium, Tharandt-Grillenburg, 
1980. szept. 28. - okt. 5.
"Das Kriechen von Holzspanplatten! und Holzspanlat
ten" .

Dr.Sáringer Gyula a mezőgazdasági tudományok doktora a Kulturális 
Kapcsolatok Intézetének ösztöndijával 1980. októ
ber 22. és november 7. között Görögországban tett 
tanulmányutat, ahol a következő intézményeket lá
togatta meg: School of Agricultural Sciences os 
Athens, Athen; Benaki Phytopathological Institut , 
Kiphissia és Faculty of Agriculture and Forestry 
University of Thessaloniki, Laboratory of Applied 
Zoology and Parasitology, Thessaloniki.

Dr.Tóth Ferenc mérnök biológus a Csehszlovák Akadémia Botanikai
Intézet Algológiai Szekciója és a Limnológiai Tár
saság szervezésében a XII. Algológiai Nyári Isko
lán Pozsonyban, 1980. május 5-7-ig algológiai szak
mai továbbképzésen vett részt.
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Dr.Várkonyi Péter főorvos az 1980. szeptember 25-27 között Buda
pesten megrendezett nemzetközi "Duna Symposiu- 
mon" az alábbi referátummal vett részt:
Szilágyi, A., Várkonyi, P., Gulyás,J.: 
"Psychiatrische Krankheitsbilder von Alkoholi
ker im Komitat Fejér in Ungarn"

Dr.Csapody István természetvédelmi felügyelő 1980-ban az alábbi
külföldi tanulmányutakon vett részt: junius 13- 
20 Szlovákia /Magas Tátra Nemzeti Park és Szlo
vák Paradicsom/ julius 25.-augusztus 16.: NSzK 
/Sauerland, Winterberg, Hohe Venn, Rajna-vidék, 
Mainz, Würburg, Nürnberg. München és Ausztria /Salzburg, Totes Gebirge/ október 1-7: Ausztria: 
Steiermark. Grazban két előadást tartott. Egyet 
a Grazi Egyetem Növényélettani Tanszéke szeminá
riumán "A környezet- és természetvédelem Magyar- 
országon. Természetvédelmi értékeink" cimmel.Má
sikat a Naturwissenschaftliche Verein für Steier 
mark szekcióülésén "Nyugadunántul florisztikai é 
cönológiai növényföldrajza" cimmel
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KÖNYVISMERTETÉ SEK

Dr.Bakács Tibor - dr.Szentgyörgyi Rezső: Környezet - jog - felelős
ség /VEAB Monográfiák 13. kötet/.
A magyar és a szocialista országok jogirodalmában első olyan monog
ráfia terjedelmű tanulmány, amely a környezeti jelenségekkel kapcso
latos jogi felelősség tartalmát, elemzi, és a környezeti károk térí
tésével kapcsolatos magyar jogfejlődést részletesen bemutatja, beve- 
tcben olyan alapvető fogalmak tisztázására törekszik, mint például 
a környezet a kár, a környezeti kár, a környezetvédelmi jog és he
lye a jogrendszerben.

A fogalmak tisztázását logikai sorrendben azon jelentős összefüg
gések elemzése követi, amelyek a környezet védelmének természettudo
mányos és társadalomtudományi eszközrendszere között léteznek, ille
tőleg egyrészről a közgazdaságtudomány és gazdaságpolitika, másrész
ről a jogalkotás és jogalkalmazás kapcsolatában jelentkeznek.

A környezeti jelenségek elemzésénél nélkülözhetetlen interdiszci
plináris és komplex szemlélet megkívánja, hogy a különböző tudomány- 
területek fogalomrendszere azonos legyen. Ennek a jogtudomány vonat
kozásában többek között az a következménye, hogy a környezeti kár 
értelmezésénél és a kártérítés szabályozásánál nem engedhető meg sem
mi fajta másutt nem ismert és nem létező jogi fikció, "sui generis" 
jogi kárfogalom, az "als ob" tegyünk, úgy mintha "filozófiának akár 
akaratlan becsempészése a Ikörnyezetvédelmi jogba,hanem ezzel éppen el
lentétben a makro-, mező- és mikrokörnyezetben egyaránt tökéletes 
^összhangban kell lenni a kapcsolódó tudományterületek fogalomrend
szerével és a felelősségi jog történeti fejlődésében kialakult tör
vényszerűségekkel és kategóriákkal.

A tanulmány áttekintést ad az államok által létrehozott jogrend
szer összetett környezetvédelmi mechanizmusa eszközrendszerérői, az 
ökológiai felelősség formáiról.

Ennek keretében foglalkozik az államigazgatási jogi, a gazdasági 
jogi, a munka- és szövetkezeti jogi, a szabálysértési és büntető jo
gi, valamint a nemzetközi jogi felelősség szabályaival.

A tanulmány lényegét a környezeti károk téritésével kapcsolatos 
magyar civilisztikai jogalkotás és joggyakorlat áttekintése jelenti.
A joggyakorlatot illetően a tanulmány a Legfelsőbb Biróság Ítélkezé
si gyakorlatára támaszkodik.

A hatályos magyar jogból kiemeli a Polgári Törvénykönyv 345. §-t, 
amely minden korlátozás nélkül rendeli alkalmazni a tárgyi felelős
ség szabályait a környezeti károk térítésére.

Foglalkozik a tanulmány a környezet védelmét szolgáló szerződéses 
felelősségi formával, a biztosítással is, és progrosztikusan a külön
böző felelősségi rendszerek, igy a doliktuális vagy a tárgyi felelős
ség rendszer és a kontraktuális felelősségi forma kombinált alkalma
zásában látja a megoldást, a környezet és benne az ember védelmét.

Befejezésként a szerzők a jogalkotás számára tesznek több javasla
tot a környezeti károk térítésének tényleges érvényesíthetőségével 
kapcsolatosan.
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Az 1980. októberében 500 példányban kiadott monográfia három hó
nap alatt elfogyott.

Majer Antal:"A Bakony tiszafása” cimii müvének bemutatása.
A szerző több évtizedes, sokoldalú kutatómunka alapján 373 gépelt 
oldal terjedelemben, 141 ábrával, illusztrálásával, valamint 89 
táblázat tételes adataival alátámasztva, az Akadémiai Kiadó kiadá
sában jelentette meg 1980-ban a "Bakony Tiszafása" cimü müvét.

A raü egyik legsokoldalúbb és legrészletesebb, tiszafáról /Taxus 
baccata/ készült monográfia Európában. Bár sok szerző foglalkozik 
a tiszafa bemutatásával, mégis azt mondhatjuk, hogy az ismeretek 
legteljesebb foglalatát Majer Antal könyvében találjuk meg.

A szerző előszavában megemliti, közel félévszázada már, hogy e- 
lőször találkozott tiszafával. Kutatómunkája visszanyulik az 1944- 
es évbe, amikor a Közép-Európa legjelentősebb tiszafás állománya 
termőhelyére Szentgálra került erdőmérnöki munkakörbe és ez időtől 
kezdve ennek a fenyőfajnak és termőhelyének monografikus feldolgo
zásának szentelte jelentős munkaidejét. A munka a cimnél lényegesen 
többet mond, mert hiszen nemcsak a bakonyi tiszafásra vezet el ben
nünket, bemutatva annak természettudományos értékét és szépségét,ha
nem a növényt, illetőleg társulásait részletekbemenően tárgyalja a 
szakirodalom széleskörű áttekintése, kritikai értékelése és saját 
kutatásai alapján a következő fejezetek szerint:
I. A tiszafa növénytani jellemzői
II. A bakony-szentgáli tiszafás termőhelyi tényezői
III. A szentgáli erdők és a tiszafás történeti vonatkozásai
IV. A bakonyi tiszafában gazdag és tiszafás-bükkösök növénytár

sulási jellemzése
V. A bakonyi tiszafás növényföldrajzi jellemzése. Kapcsolata Eu

rópa és más földrészek tiszafásaival
VI. Az erdőgazdálkodás és a természetvédelem feladatai a szentgáli 

tiszafásban
VII. A tiszafa szerepe a diszkertészetben. Ngyfáink.

A röviden bemutatott mü széles nemzetközi érdeklődésre tart szá
mot. Meggyőződéssel javaslom idegennyelvü kiadását az Akadémiai Ki
adó, vagy más tudományos müvek kiadásával foglalkozó kiadó részéről.

EGYEBEK
Dr.Sztankó János kandidátus, a Filozófia-Szociológia Munkabizottság 
elnöke, 1981. február l-től 5 hónapos tanulmányútra a Szovjetunióba 
utazott. Távollétében minden munkabizottsági kérdéssel Baráth József
hez, a munkabizottság titkárához kell fordulni /cime: Veszprém,Schőn- 
herz Zoltán u. 1/A. 8201/.



t á j é k o z t a t ó

Munkatársaink figyelmét az alábbiakban hívjuk fel a leadott köz
lemények tartalmának és külső formájának egységesitése céljából:

Tartalmi célkitűzések
1. A közlemények témájának kidolgozására vonatkozóan kérjük mun

katársainkat, hogy mondanivalóikat tömören fogalmazzák. Mellőzzék 
az öncélú történeti áttekintést, az általános bevezetést, illetve 
ezeket csak a cikk megértéséhez és az eredmények kiértékeléséhez ok
vetlenül szükséges terjedelemben adják meg. E n n e k  m e g f e l e l ő e n  k é r 
j ü k ,  h o g y  k ö z l e m é n y e i k  n e  h a l a d j á k  meg a 8 - 1 0  g é g é i t  o l d a l t .

2. A közlemények tartalmáért és publikálhatóságáért a szerzők fe
lelősek.

3. A közlemények végén kérjük tüntessék fel, hogy az irodalmi és 
saját anyagok összegyűjtését mikqr zárták le.

Kézirat
A l a k i  e l ő í r á s o k .  A kézirat 30 soros, soronként 60 leütéssel /be

tű + köz/ készüljön, minden kéziratlapnak csak az egyik oldalára sza
bad imi.

C i m o l d a l . Főcim az oldal felső részének közepén tiszta nagy be
tűkkel/, aláhúzva, alatta középen a szerző, vagy szerzők neve, egy
más mellett. Az utónév jobb felső részén csillag/-ok/, a munkahelyet 
feltüntető lábjegyzetre való utalás céljából. Kérjük, hogy a köz
lendő sorrendben adják meg a szerző és társszerzők nevét. /Tudomá
nyos minősítését, munkahelyi beosztást nem közlünk/. A cimoldal al
ján /lábjegyzet/ a fentieknek megfelelő sorrendben tüntetendő fel 
a szerző és a társszerzők munkahelye.

A főcim után két sor kihagyással kezdjük az szöveget.
C ím e k . 1. rendű cim középen egyszer aláhúzva, 2. rendű cim sorba 

zárva, egyszer aláhúzva.
Á b r a -  é s  t á b l á z a t h i v a t k o z á s o k .  Az ábrákat és táblázatokat arab 

számmal kérjük ellátni és azokra a szövegben minden esetben hivat-
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kozni kell. Mellőzzük a felesleges "számú" szócska rövidítését /pl. 
1. sz. táblázat/. Az ábra- és táblázathivatkozások helyén, azokat 
a kéziratoldal bal margóján ismételjük meg és a táblázathivatko
zást kék, az ábrahivatkozást piros irőnnal keretezzük be.

K é p l e t e k .  A kézzel irt, szöveg között levő képletekre különös 
figyelmet kell fordítani. Bonyolult képleteket célszerű jól olvas
ható kézírással beírni. /Szabályos betűkkel berajzolni/. A közle
ményben alkalmazott képletek betűjeleinek értelmezését külön la
pon soroljuk fel,'és ezzel elkerüljük a szövegben való ismétlést.A 
képletek, egyenletek közül csak azokat számozzuk meg /jobb oldalon 
sorszámmal/, amelyekre a szövegben a sorszám megjelölésével később 
hiva tko z unk.

I r o d a l m i  h i v a t k o z á s o k . A hivatkozás helyén zárójelbe zárt, pont 
nélküli szám. Több hivatkozás esetén az egyes számokat ne tegyük kü- 
lön-külön zárójelbe, hanem vesszővel válasszuk el egymástól.

I r o d a l o m j e g y z é k . Az irodalomjegyzéknek tartalmaznia kell aZ idé
zett mü alább felsorolt bibliográfiai adatait a következő sorrend
ben:

A szerző családneve és utónevének kezdőbetűje. Az utónév kezdő
betűje után pontot; ha nem magyar a szerző, az utónév előtt vesszőt 
kell tenni. Kettőnél több szerző esetén az utónév közlése elmarad
hat és a családneveket nagy kötőjellel kapcsoljuk össze. Az utónév 
után kettőspontot kell tenni.

A szerző feltüntetése nélkül megjelent, vagy ismeretlen szerző 
által irt munka esetén a szerző neve helyére az Anon. rövidítést Ír
juk.

Ha valaki nem szerzője, hanem szerkesztője pl. egy gyűjteményes 
kötetnek, akkor ezt a név után /a kettőspont előtt/ zárójelbe tett 
/Szerk./ kiegészítéssel jelöljük.

Könyv esetén ezután következik a mü címe. Idegen nyelvű könyv e- 
redeti címét kell közölni. Ezt követi a kiadó /utána vessző/, a meg
jelenés helye és a kiadás éve /utána pont/, egyéb adatok /kötet ol
dalszám. /

Folyóirat esetén a szerző vagy szerzők neve után a folyóirat ci
me /ha van, akkor elfogadott,rövidített cime/ következik4Utána az
alábbi adatokat kell megadni: a folyóirat kötetszáma, vagy évfolyam 
száma /aláhúzva, utána vessző/ oldalszám /adott esetben tól-ig oldal
szám is megadható/, utána zárójelben a folyóirat megjelenési éve.

Egyes folyóiratok és a napilapok az évfolyamon belül minden szám
ban újra kezdik 1-től az oldalszámozást. Ilyen esetben a kötetszám u- 
tán feltétlenül meg kell adni a folyóiratszám sorszámát /füzetszámot/ 
is, a végén zárójelben pedig az évszám mellett a hónap, illetve napi
lap esetén a nap megjelölését is.

Példák:
Knight,L.B. - Childers,A.G.: J.Chem.Phys. 73, 4198-4202 /1980/
Nyers R. - Tardos M. : Valóság 2_4, 3. szám, 9-19 /1981. már a .  /  •
Bánki A.: Magyar Hirlap 14, 39. szám, 6 /1981. febr. 15./
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Angol nyelvű elmekben csak azokat a szavakat Írjuk nagy kezdőbe
tűvel, amelyeket az angol nyelvtan szabályai szerint úgy kell Írni.
/Nem az összes "jelentős" szavakat./

Cirill betűs /pl. bolgár, szerb, mongol, orosz, ukrán/ neveket 
és elmeket betű szerinti /könyvtári/ latinbetüs átírásban adunk meg.
/A "kemény jel" a bolgárban: ö, az oroszban:"; a lágy jel az orosz
ban:' az e az oroszban: e /nem je/, a cirill i az ukránban: ü/.

Gyűjteményes kötetben megjelent Írásra való hivatkozás példá
ja: /In:/

Földes É.: II. Rákóczi Ferenc oktatáspolitikája. In: Mészáros I.
/Szerk./: Tanulmányok a magyar nevelésügy XVII-XX. századi történe
téből. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1980. 41-58.old.

Nehezen hozzáférhető publikációra való közvetett hivatkozás pél
dája: /Idézi:/

Nyúlás F.: Az Erdély országi orvos vizeknek bontásáról közönsé
gesen. Szerző kiadása, Kolozsvár 1800. Idézi: Szabadváry F. - Sző
kefalvi Nagy Z.: A kémia története Magyarországon. Akadémiai Kiadó, 
Budapest 1972. 100-101. old.

A szövegben ritkított leírás nem lehet, aláhúzás lehet,ez a kur- 
ziválás jele.

Ha egymásra következő hivatkozásokban /pl. a 14. és a 15-ben a 
szerző és a mű is megegyezik, csak pl. az oldalszám tér el, akkor 
csak az első esetben Írjuk ki az összes adatokat, a másodikban azt 
Írjuk, hogy

15. Uo. 67. old.
Ha egy szerzőnek valamelyik müve az irodalomjegyzékben gyakran, 

de nem szigorúan egymás után fordul elő, eljárhatunk úgy, hogy ösz- 
szes bibliográfiai adatait csak az első előfordulásnál tüntetjük fel 
/mondjuk, ez legyen a 12. irodalomi hivatkozás/, a többinél a szer
ző neve után kettőspont, majd Id. mű és zárójelben az első előfor
dulás sorszáma - a mi esetünkben /12/ - és az eltérő kötet vagy/és 
oldalszám.

Példa
12. Barrow, G.M.: Chemia fizyczna. Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 

Warszava 197Ü 94. old.
15. Barrow, G.M.: Id. mü /12/ 298. old.
A b r a o i m e k  é e  á b r a a l á i r á e o k . Külön lapon készítendők el. Az ábrák 

szám- vagy betűjelzéseinek magyarázatát minden esetben az ábraalái- 
rásban közöljük. A közlés módja: betű vagy szám /félzárójel, illet
ve pont nélkül/, aláhúzva, utána kisbetűvel kezdve a magyarázó szö
veg, ezután pontosvessző, majd a következő betű, ill. szám stb.

T á b l á z a t o k . Külön lapon készítendők el. Cim középen kétszer alá
húzva, fölötte (jobboldalt a táblázat száma egyszer aláhúzva. Kér
jük, hogy a táblázat, oszlopait külön bevonalazni és a fejrovatokban ‘ 
levő szöveget a mértékegységtől zárójel helyett vesszővel elválasz
tani szíveskedjenek.
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Ábrák
Az ábrákat a szerkesztőség az egységesség céljából lemásoltatja, 

ezért méretarányos, vonalas ábrákat fogadhatunk csak el /ceruzarajz 
is megfelel/. Fényképek esetében lehetőleg kerüljük a reprodukciók 
közlését.

Az ábrákon minden felirat nagybetűkkel kezdődjék. Diagramok,nomo- 
gramok, paramétereinek megnevezésétől a mértékegység rövidítését zá
rójel helyett vesszővel válasszuk el. Az ábrákon a jelmagyarázatot, 
ábracimet ne tüntessük fel /lásd: Ábracimek és ábraaláirások/. A ma
gyarázó számok, 111. betűk után se pontot, se félzárójelet ne tegyink 
ki. Kerüljük a diagramok vonalainak extrém jelölését, mert ezeket a 
nyomda az ábraaláirásban nem tudja kiszedni.

A mértékegységek jelölése
A mértékegységek használatára és jelölésére az 1976. julius 1-én 

hatálybalépett 8/1976. /IV. 27./ MT számú kormányrendelet kötelező. 
Kérjük, hogy a kéziratokat ennek megfelelően szíveskedjenek elkészí
teni. Külön felhívjuk a figyelmet a következőkre:

Az anyagmennyiség mértékegységének neve mól, jele azonban mól /rö
vid o-val/.

A származtatott mértékegységekben az alapmennyiségek közé szorzó
pontot kell tenni, pl.: kg.m.s- .

A törvényes mértékegységekben megadott értékek után ezek más mér
tékegységekben kifejezett egyenértéke is feltüntethető.

Jelenleg kiadványokban már nem szerepelhetnek a következő mérték- 
egységek: az angström, a barn, a karát, a mázsa, az erőkilogramm, a 
kilopond, az atmoszféra, a torr, a higanyoszlopmilliméter, a vizosz- 
lop-milliméter, a kalória, a lóerő, a poise, a stokes, a curie,a rád 
és a röntgen.

Ha valamely alapegység, vagy külön névvel jelölt származtatott mér
tékegység mérőszám nélkül fordul elő a szövegben, akkor nem a jelét kell hasz
nálni, hanem ki kell Írni a nevét.

Az alábbiakban felsoroljuk a leggyakrabban használt mértékegysé
gek sokszor hibásan irt nevének és jelölésének szabályos alakját:

Idő: másodperc: s; perc min; óra: h; nap: d /nem mp, p, ó, nap/.
Tömeg: gramm: g /nem gr/; dekagramm: dag /a hétköznapi használat

ban dkg is lehet/; kilogramm: kg; tonna: t /nem to/.
Erő: Newton: N /nem kilopond/.
Nyomás: pascal: Pa /nem at, vagy torr/.
Munka és energia: joule: J /nem kalória/

Hőmérséklet: kelvin: K /nem °K/; Celsius-fok: °C /nem C ° /

Frekvencia: hertz: Hz vagy s ^
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Fordulatszám: Hz vagy s 1 /nem ford/в vagy ford/mln/. ,
Hővezetöképesség: W.m_1.K ^“J.s ^.K 1

-1 -2 -1Hőátadási tényező: J.s .m .K .
Felületi feszültség: N.ra ^

_2Dinamikai viszkozitás: N.s.ra /nem poise vagy centipoise/.
2 -1Kinematikai viszkozitás: m .s /nem stokes/.

A vegyületek Írásmódja
A vegyületek Írásmódjára az uj kémiai nomenklatúra szabályai az 

irányadók. (Megjelent az MTA Kémiai Tudományok Osztályának Osztály
közleményei 17. évfolyam 1-4. kötetében, valamint "A magyar kémiai 
elnevezés és helyesírás szabályai X., II." c. könyvben /Akadémiai 
Kiadó, Budapest, 1972./)





A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 

VESZPRÉMI AKADÉMIAI BIZOTTSÁGÁNAK 

6981. évi
PÁLYÁZATI KIÍRÁSA



PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

Pályázhatnak tudományos vagy gyakorlati munkakörben 
dolgozó egyéni kutatók és kutató kollektívák.

A pályázaton eddig nem publikált, másutt be nem 
nyújtott, olyan tanulmányokkal lehet részt venni, 
amelyek a feldolgozott téma eddigi irodalmához ké
pest eredeti, uj gondolatanyagot tartalmaznak. A 
megyékkel közösen meghirdetett témák kidolgozása az 
adott megyére vonatkozzon. A pályázat jeligés. A pá
lyázathoz zárt borítékban csatolni kell a pályázó 
nevét és pontos elmét.

A pályázatot öt példányban ritkított sorokkal gé
pelve, A/4 formátumban kell beadni a Veszprémi Akadé 
miai Bizottság Titkárságához, 82ol Veszprém,Tolbuhin 
u. 37.

A tanulmányhoz egy-egy oldalas összefoglalót is 
kell csatolni, és a pályázónak meg kell jelölnie a 
gyakorlati felhasználhatóság szempontjából számbajö- 
hető területeket, intézményeket, illetve üzemeket.

A pályázatok terjedelmét a Veszprémi Akadémiai Bí 
zottság nem kívánja korlátozni.

A Bíráló Bizottság fenntartja a jogot, hogy a pá
lyadijakat megosszon, illetve visszatartson, amennyi 
ben megfelelő tudományos színvonalú mü valamelyik té 
makörből nem érkezne be.

Az 1981, 1982, szeptember 1-ig beküldendő pályá
zatok eredményhirdetésére minden évben a VEAB decem
beri plénumán kerül sor.

MTA VESZPRÉMI AKADÉMIAI BIZOTTSÁGA
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A Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottsága a 
Közép- és Északdunántuion folyó tudományos tevékenység haté
konyabbá tételére részben saját anyagi erőből,részben az ille
tékességi területén lévő hat megye: Fejér, Győr-Sopron, Komárom, 
Vas, Veszprém és Zala megyei Tanácsai által rendelkezésre bocsáj- 
tott anyagi támogatás révén az alábbi témakörből hirdet pályáza
tot :

"A termelés hatékonyságával összekapcsolt munkadijazási 
rendszer kidolgozása mezőgazdasági termelőszövetkezetek, 
illetve állami gazdaságok részére a VEAB területén szer
zett tapasztalatok alapján"
"A forgóeszköz gazdálkodás racionalizálását biztositó el
járások kidolgozása és értékelése a mezőgazdaságban a 
VEAB tereületén szerzett tapasztalatok alapján"
"A Balaton felvidék talajerőfenntartásának és növényvédel
mének megszervezése tekintettel a környezetvédelemre"
"A gyepgazdálkodás szerepe a takarmánytermesztés fejleszté
sében a VEAB területén"
"A komplex melioráció jelentősége adott tájegység növény- 
termesztésének tervezésében a VEAB területén"
"Az energiatakarékos hústermelés módszereinek kidolgozása 
és gazdaságosságának vizsgálata a VEAB területén"
"A juhhustermelés fejlesztésének lehetőségei a VEAB terü
letén"

"A ketreces tartás fejlesztése a broiler előállításához a 
VEAB területén szerzett tapasztalatok alapján"
Beküldési határidő: 1982. szeptember 1.

agrártudományi szakbizottság

Pályadijak:

I. di j
II. dij

III. dij

lo.ooo Ft
6.000 Ft
4.000 Ft
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BIOLÓGIAI SZAKBIZOTTSÁG

"Pusztuló dunántúli élőlények és fennmaradásuk biztosítá
sának környezeti feltételei"

"A bakonyi vízfolyások faunája és az egyes fajok elterjedé
sének korlátái”
"A vektorok szerepe a növényi virusok és a mikoplazmák ter
jesztésében"
"Az integrált védekezési módszer jelenlegi helyzete és a jö
vő kilátásai a növények védelmében"

Beküldési határidő: 1981. szeptember 1.
"Valamely édesvizi társulások anyagforgalma a VEAB körzetében"
"Erdei ökoszisztémák rendszertani és ökológiai problémái a 
VEAB területén"
"Peszticidmentes vagy peszticid szegény védekezési módszerek 
kidolgozása erdő-,mező- és kertgazdasági kultúrák károsi- 
tói eílen a VEAB területén"

"Vírusmentes módszerek, különös tekintettel a meristema kul
túrára és a hőterápiára a VEAB területén szerzett tapaszta
latok alapján"
"Adott kultúrnövény vagy földrajzi körzet gyomflórájának le
írása és védekezési módszerek kidolgozása a VEAB területén"
"A gyomnövények és kultúrnövények kompeticiójának tisztázása 
a VEAB valamely területén"
"Biológiai aktiv ipari és mezőgazdasági vegyianyagok és az 
élő szervezetek kölcsönhatásai a VEAB területén végzett 
kutatások tapasztalatai alapján"
"Egyes balatoni szervezetek táplálkozása és anyagforgalma"
Beküldési határidő: 1982. szeptember 1.

Pályadijak :

II. dij
di jIII.

1o.ooo Ft
6.000 Ft
4.000 Ft



3

ERDÉSZETI SZAKBIZOTTSAC

"A fahasználat helyzete és fejlesztésének lehetőségei a 
VEAB valamely területén"
"Az erdőművelés nehézségei és a kivezető ut /VEAB területi 
vonatkozásokkal '/ "
"Az erdészeti szaporitóanyag-termesztés uj módszerei a VEAB 
területén szerzett tapasztalatok alapján"
"A szalagfürészes rönkfeldolgozás előnyeinek érvényesitése 
a szelvényárugyártás technológiájában a VEAB területén"
"A butoripargyártás érzékenysége a faalapanyagra a VEAB 
területén szerzett tapasztalatok alapján"
"Fahulladékok hasznosítása magas műszaki követelményeket 
és felületi minőséget biztositó összetett falemezipari szer
kezetekben a VEAB területén"
"Szerkezeti megoldások kidolgozása a bútoriparban, 19 mm.-r.éi 
vékonyabb forgácslapok felhasználásához a VEAB területér, 
szerzett tapasztalatok alapján"

"A környezet változásának hatása a vadgazdálkodásra a VEAB 
valamely területén"

Beküldési határidő: 1982. szeptember 1.

Pályadijak :

I. dij lo.ooo Ft
II. dij 6 .ooo Ft

III. dij 4 . ooo Ft
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JOGTUDOMÁNY! SZ AkBIZOTOAG

”Az államigazgatási munka korszerűsítésének és egyszerűsí
tésének eredményei és további feladatai,1965-1985. között 
A VEAB területén szerzett tapasztalatok alapján"
"A Btk. gyakorlati alkalmazásának eddigi tapasztalatai a 
régió joggyakorlatának tapasztalatai alapján./A dolgozat 
a Btk. általános vagy különös részéről egyes jogintézmé
nyek vonatkozásában is elkészíthető/"
"Elhatárolási problémák a büntettek és vétségek, illetve a 
szabálysértést is megvalósító tényállások köréből a régió 
joggyakorlatának tapasztalatai alapján"
"Szabadon választott téma a környezet és a természet bünte
tőjogi védelme köréből a régió joggyakorlatának tapasztala
tai alapján"
"A vizminőségvédelem szankciórendszerének szabályozása és a 
vizminőségvédelemre vonatkozó jogviszony célszerű alakítá
sának lehetősége Észak-Nyugatdunántuli tapasztalatok alap
ján” .

Beküldési határidő: 1982. szeptember 1.

Pályadijak :

I. díj lo.ooo Ft
II. di j 6 .ooo Ft

III. dij 4.000 Ft
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kém iai szakbizottság

"Kis energiaigényű elválasztási műveletek elsősorban nagy 
tisztaságú anyagok előállítására a VEAB területén"
"Uj segédanyagok kifejlesztése importált segédanyagok ki
váltására vegyipari technológiáknál, illetve vegyipari 
termékeknél, a VEAB régióban"
"Módszerek és eredmények a korróziós kutatások területén, 
uj eljárások a korróziós károk csökkentésére a VEAB terü
letén szerzett tapasztalatok alapján"
"Analitikai módszerek biológiailag aktiv anyagok káros /pl. 
különlegesen toxikus/ szennyezőkomponenseinek meghatározá
sára a VEAB területén szerzett tapasztalatok alapján"
"A műtrágyázás és termésminőség össaíüggései a VEAB terüle
tén szerzett tapasztalatok alapján"
"A mezőgazdaság kemizálásának ökonómiai vizsgálata a VEAB 
területén szerzett tapasztalatok alapján"

"Víz és/vagy talaj szerves, illetve szervetlen mikroszennye 
zőinek vizsgálata, a meghatározásukkal kapcsolatos módsze 
rek és eredmények a VEAB területén szerzett tapasztalatok 
alapján"
"Uj módszerek, illetve műszerek a környezetvédelem analiti
kájában, a levegő- és a vízszennyezettség vizsgálatában a 
VEAB területén szerzett tapasztalatok alapján”
"Lehetőségek és megvalósitások a műanyaghulladékok vagy más 
szerves hulladékok kémiai hasznosítása terén a VEAB régió 
bán szerzett tapasztalatok alapján"
"Sajátságmódósitó adalékok előállítása, vizsgálata és fel- 
használása kőolajtermékek gyártása és alkalmazása kapcsán 
a VEAB területén szerzett tapasztalatok alapján"

Beküldési határidő:-1982. szeptember 1.

Pályadijak :

I . di j
II. dij

III. dij

lo.ooo Ft
6.000 Ft
4.000 Ft
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MŰSZAK! SZAKBIZOTTSÁG

"Hazai bauxitkészletünk gazdaságos k termelésének és fel
használásának távlati lehetőségei"
"Oxigénes konverteres acélgyártás maximális szilárd betét 
alkalmazásának műszaki-gazdasági lehetőségei"
"Energiatakarékossági megoldások adott üzemben, munkaterü
leten"
"A bányavidék környezete természetes radioaktivitásának ta
nulmányozása”
".Megoldások egy termelési hulladék hasznosítására /megvaló
sult vagy üzemkisérleti szintig eljutott javaslatok előny
ben részesülnek/”

Beküldési határidő; 1981. szeptember 1.

"Hulladékhasznosítási alapkutatások /alapkutatási részered
mény egy jelentős - legalább évi lo e tonna mennyiségű vagy 
lo millió Ft. értéknek megfelelő - hulladék hasznosításának 
előmozdítására,/ "
"A mélyművelésű uj szénbányák vizmentesitéséve1 kapcsolatban 
jelentkező karsztvizelvonás hatása és kiküszöbölése az érin
tett területek közműves ivóvízellátásnak vonatkozásában a 
VEAB területén szerzett tapasztalatok alapján”
"Mérési lehetőségek, elvek és azok alkalmazhatósága az önt
vényminőség ellenőrzésében a VEAB körzetében szerzett ta
pasztalatok alapján"
"Városi közlekedés szervezése és irányítási módszereinek fej
lesztése a VEAB területén"

“A megyeközpontok és az országos hálózat szállítási kapcsola
tainak fejlesztése a VEAB körzetében"
"Számitógépes vállalatvezetési információs rendszer a közhasz
nú közúti közlekedésben a VEAB érdekeltségi területén"
"Melléktermék, vagy hulladék hasznosítási módszerek, eljárá
sok kidolgozása, alkalmazása egy adott üzemben a régióban”
Beküldési határidő;-1982. szeptember 1

Pályadijak:
I. dij lo.ooo Ft

II. dij 6.000 Ft
III. dij 4.000 Ft
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OHVOSTUROMÀNYI SZAKBIZOTTSÁG

"Devizás orvosi készülékeket helyettesítő méréstechnikai el
járások vagy terápiás megoldások a VEAB területén"
"Az elhízás kliniko-patológiai következményei /VEAB területi 
tapasztalatok alapján/"
"Az idült alkoholizmus okozta egészségkárosodások /VEAB terü
leti tapasztalatok alapján/"
"Az emlőrák, morbiditási és terápiás kérdései a VEAB területén"
"A malignus lymhomák onko-pathológiája, kla.sszifikációja és ke
zelése a VEAE területén végzett vizsgálatok tükrében"
"A coagulopathiák epidemiológiája, genetikája, klinikopatholó- 
giája a VEAB területén végzett vizsgálatok tükrében"
"Korszerű rehabilitációs módszerek munkaképességjavitó hatása 
/VEAB területi tapasztalatok alapján/

Beküldési határidő: 198i. szeptember 1.
"A szivizom infarctus praehospitális fázisának kérdése a 
VEAB területén szerzett tanasztalatok alánján"

"Valamely öröklött betegség egy vagy több megyére vonatkozó 
feldolgozása a VEAB körzetében"
"Az aluminium feldolgozás egészségügyi ártalmai a VEAB kör
zetében"
"Valamely haematológiai betecrség feldolgozása a VEAB terü
letén"
"Az emlőrák epidemiológiai kérdései a VEAB területén"
"Valamely VEAB területi nagy kórház központositott rutin la
borfunkciójának megszervezése és folyamatos működtetési prob
lémái /gazdasági szempontokra kiterjesztve/"
"Valamely daganatos'betegség ellátásának helyzete a VEAB te
rületén"

Beküldési határidő: 1982. szeptember 1.

Pályadijak :

I. dij
II. dij

III. dij

lo.ooo Ft
6.000 Ft
4.000 Ft



SZÁMÍTÁSTECHNIKÁI ES RENDSZERE IM E LETI SZAKJÖiZOTTSAC

"A rendszerelmélet és uj számítástechnikai- eredmények al
kalmazása gyakorlati feladatok megoldásában a VEAB terü
letén”
"Operációkutatási módszerek alkalmazása a közlekedés opti
mális szervezésében a VEAB területén"
"Kis- és közepes méretű hazai számítástechnikai eszközök 
hardware és software fejlesztése hatékonyságuk fokozása 
érdekében a VEAB területén"
"Szervezeti tartalékok feltárása iparvállalatokban /módszer
ismertetés és gyakorlati megoldás/a VEAB területén "
"Az államigazgatást és az iparvállalatokat egyaránt szol
gáló információrendszer szervezése a VEAB területén"

Beküldési határidő: 1982. szeptember 1.

Pályadijak:

I. dij lo.ooo Ft
II. dij 6.000 Ft

III. dij 4. ooo Ft
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î Arsadalomtudomasyi szaicbizotiyao

"A régióban végbement szociális-struktura változások a fel- 
szabadulástól napjainkig, konkrét vizsgálatok alapján"
"Konkrét vizsgálatok, elemzések az életmód változások köréből"
"A hivatásra, pályaérettségre nevelés és pályaadaptációs vizs
gálatok a középfokú iskolákban”
"A régió munkásmüvelődésének /énekkarok, könyvtárak, munkássáj- 
tó, kulturegyesületek, önképző körök stb./ története"
"Az oktatástechnika és technológia elméleti vagy gyakorlati kér 
dései"
"Az MSZMP KB oktatáspolitikai határozata végrehajtásának tapasz 
talataiból"
"Regionális nyelvi vizsgálatok”
"Audio-vizuális ismerethordozók szakanyagának elkészítése és 
alaklmazása a filozófia, a politikai gazdaságtan, a nemzetkö
zi vagy a magyar munkásmozgalom története oktatásához /irás- 
vetitő, transzparens, dia, film, video stb./"
"A közgazdasági szabályozó rendszerünk és a termelékenység ösz- 
szefüggése a vállalati tevékenység tükrében"
"A helyismeret és tájkutatás és a tájvédelem könyvtári eszközök 
kel történő segítésének lehetőségei, feladatai"
"A régió könyvtárai közötti együttműködés lehetőségei és felada 
tai a szakirodalmi ellátásban"

Beküldési határidő: 1981. szeptember 1.
"A szocialista tudat helyzete és kialakulásának folyamata a 
VEAB régió területén"
"A közművelődés helyzete, ellentmondásai, fejlődésének tenden
ciái a VEAB régióban"
"Veszteségforrások módszeres feltárása a VEAB régió valamely 
vállalatánál"
"A könyvtárak lehetőségei és feladatai az általános- közép- és 
felsőfokú iskolai oktatás-tartalmi-nevelési céljainak megvaló- 
sitásában a VEAB régió területén”

Beküldési határidő: 1982. szeptember 1.
Pályadijak:

I.dij lo.ooo Ft
II.díj 6.000 Ft
III.dij 4.000 Ft
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TÖRTÉNELMI SZAKBIZOTTSÁG

"Egy vagy több 16-19. századi a VEAB régióhoz tartozó 
megyei összeirás feldolgozása. /A választás lehetőleg 
az 153o-as évek, a 17-18. század fordulója, a 18.szá
zad vége, vagy a 19. század dereka összeírásaira essék/"

"A 18. századi telepítési szerződések összehasonlító vizs
gálata . /Választható egy régió vagy egy nagybirtok a Dunán
túlon/"

"A falusi értelmiség lakásviszonyai a 17-19. században a 
Dunántúlon"

"Az ipari célú fakitermelés környezeti hatásai a 18-19.szá
zadban a VEAB érdekeltségi területén"

Beküldési határidő: 1982. szeptember 1.

Pályadijak :

I. di j lo.ooo Ft
II. di j 6 .ooo Ft

III. di j 4 .ooo Ft
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KöRNYEZETVEDELSA' ÉS TÁJHASZNOSÍTÁSI KOORDIN AOOS T AN Ars

"A Balaton és Bakony térsége és a Tatabányai-medence kör
nyezetvédelmére vonatkozó alap- és alkalmazott kutatások"
"Agroökoszisztémák környezetvédelmi problémái"
"Szigetközi tájalakitő tevékenység hatása a természeteshez 
közelálló és félkultur ökoszisztémákra”
"A Fertő-táj környezetbiológiai kutatási eredményei"
"A VEAB illetőségi területén lévő természetvédelmi terüle
tek tudományos értékeinek monográfikus feldolgozása"
"A VEAB illetékességi területe védett természeti értékeivel 
kapcsolatos bibliográfia elkészítése”
"A város üzemeltetése, a környezetvédelem és gazdaságosság 
aktuális kérdései”
"A bányászat és a környezetvédelem összefüggései"
"Városok környezetének komplex tájhaszr.ositása"
Történelmi városok rekonstrukciós fejlesztésének tapasztala
tai "
Beküldési határidő; 1981. szeptember 1.

"A Káli- medence természetes értékei"
”A Fenyőfői-ősfenyves és a bauxitbányászat"
"Káros hidrológiai jelenségek és természetrontó hatásuk a 
VEAB körzetében"
"Házgyári lakóépületek karbantartásának korszerű módszerei a 
VEAB körzetében"
"Városi zöldfelületek gépi karbantartását igényesen biztositó 
rendszer kialakítása a VEAB körzetében"
"A településszerkezet és a lakáskultúra összefüggései, köl
csönhatása a VEAB régióban szerzett tapasztalatok alapján”

Beküldési határidő: 1982. szeptember 1.

Pályadijak :
I. dij

II. dij
III. dij

lo.ooo Ft
6.000 Ft
4.000 Ft
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A VT AB ES F E IE R  MEGYE TANÁCSÁNAK KÖZÖSEN MEGHIRDETETT
PÁLYÁZATAI

"Celiuloziostok felületének minősítése adszorpeiós és 
iiranerciós mikrokalometriás módszerekkel"
"A gazdasági középvezetők szakmai, politikai képzettsége, 
társadalmi presztízse - Fejér megye egyik ipari vagy me
zőgazdasági nagyüzemében"
"A büncselekményhiányos nyomozás megszüntetések és birói 
felmentések tapasztalatai Fejér megyében 197o-198o-ban"

"A mezőgazdasági szabadalmak szerepe a kapitalizmuskori 
vállalkozásokban Fejér megyében"
"A tési fennsík karsztjai"
"A húshasznú szarvasmarha tartás fejlesztésének lehetősé
gei Fejér megyében a kukorica melléktermékeire és a gyep
területekre"

"A középfokú központok és a középfokú társközpontok fejlő
dése és urbanizációs problémái az V. ötéves tervidőszak 
éveiben Fejér megyében"
"Epekövesség szűrésének és ellátásának gazdaságossági szem
pontjai "

Beküldési határidő: 1981. szeptember 1.
"A gumihulladékok gazdaságos újrahasznosításának lehetőségei"
"Forgatás nélküli talajmüvelés alkalmazásának lehetőségei, 
biológiai, gazdasági kihatásai”
"A propagandisták pedagógiai, pszichológiai képzésének rend
szere, fejlesztésének utjai"
"Mezőföldi tanyák településtörténeti vizsgálata"
"A székesfehérvári Rácváros történeti feldolgozása"
"Fejér megye alsófoku központ szerepkörű településeinek fej
lődése 197o-198o között, különös tekintette] a település
hálózat-fejlesztési koncepció által rögzített követelmények
re és ellátási funkciókra"

Beküldési határidő: 1982. szeptember 1.

Pályadijak :
I. dij

II. dij
III. dij

5.000 Ft
3.000 Ft
2.000 Ft
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A VEAB ÉS GYŐR —SOPRON MEGYEI TANÁCSÁNAK KÖZÖSEN MEGHIRDETETT
P Ä L Y Ä Z A T A I

"Acut myocardiális infarctus thrombolitikus kezelése me
gyei tapasztalatok alapján"

"A kérődzők Ízlelésének vizsgálata a karbamidos takarmányok 
etetésének fokozására"
"Terhesség alatti gyógyszeres kezelés gyakorlati kérdései Győ 
Sopron megyében"
"Létesítmények állapotának elemzése valószinüség számítással 
Győr-Sopron megyében"
"Valamely Győr-Sopron megyei város területrendezési tevékeny
ségének értékelése"
"Valamely műemlék vagy műemléki együttes társadalmi tudatra 
gyakorolt szerepe"

Beküldési határidő: 1981. szeptember 1.
"Speciális husmarhatenyésztés fejlesztése a hansági tájon"
"A növénytermesztési melléktermékek energiatakarékos tartó- 
sitása"
"Légi és űrfelvételek alapján készült fekete-fehér és szines 
ortófotó térképek alkalmazása a tájrendezésben és a környe
zetvédelemben Győr-Sopron megyében"
"Mübőrgyártás során keletkezett hulladékok újrahasznosításá
nak, illetve megsemmisitésének leggazdaságosabb, környezet
kímélő formái"
"Dunakiliti térségében az épülő víztároló régészeti,műemléki 
feltárása"
"A timföldgyártás melléktermékeként jelentkező vörösiszap é- 
pitőipari és épitőanyagipari célra való felhasználásának le
hetőségei Győr-Sopron megye területén"
"A fogyasztási szolgáltatások múltja, jelene, jövője életszin 
vonal-politikánk tükrében GYőr-Sopron megyében"

Beküldési határidő: 1982. szeptember 1.

Pályadijak :

I. dij
II. dij

III. dij

5.000 Ft
3.000 Ft
2.000 Ft
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A VEA8 ES KOMAROM MEGYE TANÁCSÁNAK KÖZÖSEN MEGHIRDETETT
PÁLYÁZATAI

"A községi igazgatás rendszerének és gyakorlatának alakulása 
a XIX. -XX. században"

"A Komárom megyei lótenyésztés története"
"A bányászok életmódjának és művelődési szokásainak változá
sa"

"Az iparszerü termelési rendszerek és közös vállalkozás sze
repe a szocialista mezőgazdaság fejlesztésében"
"A mezőgazdasági célú olajtüzelésű száritók helyett energia
takarékosabb megoldások"

"A galócamérgezés kezelésének újabb eredményei"

"Kun Béla hagyományok a VEAB régióban"

Beküldési határidő: iadl. szeptember 1.

"Műanyaggyártó és feldolgozó üzemekben keletkező hulladék 
hasznosításának lehetőségei Komárom megyében"
"Tata és Tóváros egyesítése"
"Sztrájkmozgalmak Északdunántulon az 1929-33-as gazdasági 
válság idején"
"Bronchoscopia javallatai és korlátái a tüdőrák kórismézésé-
ben”
"Az eocénprogram nagyberuházásainak társadalmi, politikai, ga 
dasági hatása Fejér és Komárom megyékben. Realitás és távlat 
/Különös tekintettel a munkaerő illetve a foglalkozási struk 
túra alakulására./"

"Az íItalér vízminősége és javításának lehetőségei"
"Komárom megye munkásmozgalma 1918. és 1945. között. A fel
dolgozás kiterjedhet a korszak egészére, egy időszakra, vagy 
egy-egy mozgalomra regionális szinten a megyében, illetve 
egy településen"

Beküldési határidő: 1982. szeptember 1.

Pályadijak :

I.dij 5.000 Ft
Il.dij 3.000 Ft

III.dij 2.000 Ft
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A VEAB ES VAS MEGYE TANÁCSÁNAK KÖZÖSEN MEGHIRDETETT
PÁLYÁZATAI

"Vas megye csecsemőhalálozásának elemzése 2o év anyagán”
"Kukoricamoly kártétel hatása a termésmennyiségre és előre
jelzésének lehetőségei"
"Vas megye búza termésátlaga ingadozásának főbb okai,és az 
alacsony termésátlagok kiküszöbölésének lehetőségei"
"Repcetermesztés hatása és jelentősége Nyugat-Dunántul gaz
daságaiban, különös tekintettel a gabonatermesztésre"
"A nemzetiségek sorsának alakulása Vas megyében 1945-1949"
"Az ellenforradalmi rendszer művelődéspolitikája Vas megyé
ben"

Beküldési határidő: 1981. szeptember 1.

"A mezőgazdasági eredetű melléktermékek gazdaságos betakarí
tása és felhasználása"
"A talajvédő gyepek hasznosításának lehetőségei"
"Az árpa termesztésének ökonómiai vizsgálata és hasznosításá
nak elemzése, Nyugat-Dunántul gazdaságaiban"
"A helyes hibridmegválasztás szerepe Nyugat-Dunántul kukorica 
termésátlagainak növelésében"
"Eljárás fehérje takarmánykiegészitők előállítására kérődző 
állatok részére"

Beküldési határidő: 1982. szeptember 1. 9

Pályadijak :

I.dij 
II.dij 

III.dij

5.000 Ft
3.000 Ft
2.000 Ft
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A VEAB ÉS VESZPRÉM MEGYE TANÁCSÁNAK KÖZÖSEN M EGHIRDETETT
P Á L Y Á Z A T A I

"Állattartó telepi szennyvizek bioenergetikai hasznositása"
"A regionális feltételek befolyása a vállalati termékszerke
zet korszerüsitésére"

"Gazdaságos ivóvizellátás megoldása az ivószegény, vagy szeny 
nyezett ivóvizü területeken"
"Szélenergia hasznosításának helyi lehetőségei"
"A társadalmi struktúrában 1945-lS8o között bekövetkezett 
változások Veszprém megyében"
"Az információ áramlások hatása a munkahelyi demokráciában"
"A pedagógus továbbképzés hatékonysága, fejlesztésének kérdé
sei"

"A mezőgazdaság termékszerkezetének változása a gazdasági sza 
bályozók hatására, 1968-198o között Veszprém megyében"

3eküldési határidő; 1981. szeptember 1.

"A Balaton-parti idegenforgalom fejlődése és ennek infrastruk 
turális vonzata"

"A mezőgazdasági üzemek optimális méreteit meghatározó ténye
zők Veszprém megyében

"A Balaton-felvidék történelmi borvidékén környezetkimélő 
szőlőművelés és telepités, valamint a borászati vertikum 
fejlesztésének lehetőségei"

"A gazdálkodó szervezetek közötti együttműködés lehetőségei 
a számitástechnika gyakorlati alkalmazásában Veszprém megyé
ben" «
"Komplex művelődési intézmények létrehozásának lehetőségei 
Veszprém megyében"

Beküldési határidő: 1982 szeptember 1.

Pályadijak :

I. dij
II. dij

III. dij

5.000 Ft
3.000 Ft
2.000 Ft



17

A VEAB ÉS ZALA MEGYE TANÁCSÁNAK KÖZÖSEN MEGHIRDETETT
P Á L Y Á Z A T A I

"Zala megyei kisközségek társadalmi viszonyainak alakulása 
az 197o~es években"
"Koncentrált szennyvíz terhelés a Zala folyó vizgyűjtő te
rületén"
"Korszerű vezetés-szervezet kialakítása, figyelembe véve a 
Zala megyei mezőgazdasági üzemek sajátosságait"

Beküldési határidő; 1981. szeptember 1.

"Egyes társadalmi rétegek jövedelem viszonyainak és élet- 
körülményeinek változása Zala megyében"
"Zalai gyepekre alapozott jövedelmező husmarhatartás fel
tétel rendszere"

Beküldési határidő: 1982. szeptember 1.

Pályadijak :

I. dij 
II. dij

III. dij
5.000 Ft
3.000 Ft
2.000 Ft
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