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A Bizottság — 1965-ben elfogadott munkatervének megfelelően — 
mindenekelőtt a hazai meteorológiai kutatások koordinálását és elvi irányítását 
tűzte ki egyik fő céljául. E feladat gyakorlati végrehajtását három albizottságra 
hízta, azzal a konkrét útmutatással, hogy a különböző intézetekben és tanszé-
keken folyó egészségügyi és bio-, hidro-, mikro- és agrometeorológiai kutatáso-
kat koordinálja. 

A teljesség kedvéért szólnunk kell arról, hogy az MNK Meteorológiai 
Szolgálatának keretében — az említetteken kívül — még számos területen 
tevékenykednek meteorológusaink, s mert másutt ilyen irányú kutatásokkal 
nem foglalkoznak, koordinációra — országon belül — nincs ugyan szükség, 
de azért az eredményeket és a további terveket tartalmazó beszámoló megvita-
tására természetesen ugyancsak sor került a Bizottság március havi ülésén. 

E helyt utalunk arra, hogy az MNK Meteorológiai Szolgálatának kereté-
ben az európai szocialista országok meteorológiai szolgálatával egyeztetett, 
szám szerint tíz közös téma alkotja a kutatási program gerincét, s hazai kutató-
intézeteink és -helyeink bármelyike — a koncentráltabb és hatékonyabb munka 
érdekében — csatlakozhat e nemzetközileg is koordinált tematikához. 

Az albizottságok — 1966 folyamán — tájékozódtak a rájuk rótt terüle-
teken folyó munkáról, javaslataikat júniusban, szeptemberben és november-
ben vitat ta meg a Bizottság. Az albizottságok tevékenységének haszna abban 
is megnyilvánult, hogy a folyó kutatások és munkatervek kölcsönösen ismer-
tekké váltak. A koordinálás és elvi irányítás gyakorlati céljait szolgálták az 
1966-ban rendezett ankétok, melyeken az árvizek, az öntözéses gazdálkodás 
és a levegő szennyeződésének meteorológiai kérdéseit vitattuk meg, annak 
tudatában, hogy ezek a problémák népgazdasági szempontból fontosak, s 
azzal a végső tanulsággal, hogy csak a szorosabbra font együttműködés ú t ján 
remélhetünk az eddigieknél több és jobb eredményt. 

A koordinálást és elvi irányítást szolgáló ankétjaink rendezésekor haté-
kony támogatást nyújtot t az MTA Mezőgazdasági Üzemi Vízgazdálkodási 
Bizottsága és a Magyar Meteorológiai Társaság. Közös bizottsági tagok révén 
létesítettünk szervezett kapcsolatot az MTA Vízgazdálkodási, Vízépítési és 
Hidrológiai Bizottságával. 
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A Bizottság összetétele tükrözi a társtudományokkal való kapcsolatát és 
a metorológiának a népgazdaságban történő sokoldalú felhasználását. A Bi-
zottság 50%-ban meteorológusokból áll, r a j tuk kívül képviselve van a geo-
fizika, a földrajz, a talajtan, a mezőgazdaság, a kertészet, a közegészségügy 
és a vízgazdálkodás. 

A Bizottság figyelemmel kísérte a budapesti, debreceni és szegedi egye-
temek meteorológiai tanszékein folyó kutatásokat, véleményezte hároméves 
tervüket, júniusi ülésén részletesen értékelte végzett munkájukat, s mind-
ezekről jelentés formájában számolt be az MTA X. Osztálya Vezetőségének. 
E tervek véleményezésekor és az eredmények értékelésekor jól hasznosítottuk 
azokat a tapasztalatokat, melyeket az Agrometeorológiai Albizottság az MTA 
által támogatott Erdőhátpusztai Agrometeorológiai Laboratórium meglátoga-
tásakor szerzett. A jövő évben hasonló formájú tapasztalatcserét javaslunk 
más kutatóhelyeken is. 

A következőkben most annak adjuk rövid indokát, hogy a Bizottság 
1966-ban — miért éppen az árvizek, az öntözéses gazdálkodás és a levegő 

szennyeződésének meteorológiai kérdéseit tűzte napirendjére? 
Az első t éma önmagáért beszél. Valamennyiünk előtt jól ismert az a 

szomorú tény, hogy 1965-ben a dunai árvíz hatalmas károkat okozott. Szinte 
elemi kötelességünknek véltük, hogy foglalkozzunk ezen elemi csapás hidro-
meteorológiai aspektusának vizsgálatával, annál is inkább, mert az ezerszámra 
fölmerülő kérdésekre megalapozott válaszokat kellett adnunk, s még arra is 
törekedtünk, hogy olyan szakmai tanulságokat vonjunk le, melyek népgazda-
ságunk jövőbeni hasznát szolgálják. Ebbeli reményeink valóra válásában 
jelentős szerepet töltött be a Magyar Meteorológiai Társasággal és az MNK 
Meteorológiai Szolgálatával rendezett közös ankétünk: a dunai árvíz időjárási, 
éghajlati, hidrológiai és ta laj tani vonatkozásaival foglalkozó előadások, véle-
ménycserék és javaslatok nemcsak a gyakorlat terén nyújtottak megszívlelendő 
tanulságokat, lianem a kutatást is ösztönzők voltak. 

A második témát, az öntözéssel kapcsolatos meteorológiai problematikát, 
azért tűztük napirendre, mert az öntözés kérdésével számos intézetben, tan-
széken és kutatóhelyen foglalkoznak, jelentős költségeket igénylő kísérletek 
formájában is. Az MTA Mezőgazdasági Üzemi Vízgazdálkodási Bizottságával 
közösen rendezett ankétünk legfőbb jellemzője, úgy véljük, a vita sokoldalú-
sága volt, s ennek nyomán az a komplex kép, mely az öntözéses gazdálkodás 
kérdéseiről a résztvevőkben kialakult. Eredményként könyvelhető el az a 
tény, hogy azóta konkrét együttműködés indult meg e kutatás több területén. 

Harmadik témánk időszerűségét az a körülmény indokolta, hogy világ-
szerte előtérbe helyezték a légszennyeződés növekedése kérdésének tanulmá-
nyozását. Ezzel ma már külföldön kormányzati szervek foglalkoznak, hazánk-
ban a Budapesti Levegőtisztasági Bizottság jött létre. A légszennyeződés 
terjedése kérdésének meteorológiai vonatkozásai egészségügyi, iparfejlesztési, 
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város- és településszervezési problémákkal függnek össze, s a hazai érdeklődés 
mérvére jellemző volt, liogy harminc érdekelt szerv mintegy száz képviselője 
vett részt azon az ankéton, melyet Bizottságunk a Magyar Meteorológiai 
Társasággal és az MNK Meteorológiai Szolgálatával közösen rendezett. A két-
napos ankét a légszennyeződés ellenőrzésének korszerű vizsgálati módszereivel, 
a meteorológiai hatások pontosabb figyelembevételével, s a védekezés lehető-
ségeivel foglalkozott. 

Ankétjeinkről — eredményességüket összefoglalóan értékelve — azt 
állapíthatjuk meg, hogy — tartalmi szempontból és a statisztikai mutatók 
tükrében egyaránt — hasznosak és termékenyek voltak, szülői a tudományos 
kutatómunkát serkentő ötleteknek. 

Nemzetközi kapcsolataink alakulását és fejlődését elemezve elsősorban 
azokat az országokat, nemzetközi intézményeket, szervezeteket és szerveket 
soroljuk fel, amelyekkel szorosan együttműködve végezzük munkánkat. Ezek 
a következők: a Meteorológiai Világszervezet, a szocialista országok meteoroló-
giai szolgálatai, néhány szocialista ország (Bulgária, Csehszlovákia és Lengyel-
ország) tudományos akadémiája, a soron következő Kárpátmeteorológiai Kon-
ferenciát rendező szocialista ország, s végül: a szocialista országok geofizikai 
együttműködését irányító nemzetközi szervek. 

A felsoroltak közül a Meteorológiai Világszervezettel és a szocialista 
országok meteorológiai szolgálataival tar t juk a legszélesebb körű nemzetközi 
kapcsolatokat, s az MNK Meteorológiai Szolgálata olyan módon és azzal 
a megbízatással is, hogy nemzetközi szinten koordinálja a szocialista országok 
meteorológiai szolgálatai közt egyeztetett és közösen vállalt kutatási témákat. 
E hazai viszonylatban jelentőseknek minősülő témák közül néhányat az MTA 
X. Osztálya is kutatási programjába iktatott . 

Nemzetközi kapcsolataink alakulásának rövid elemzése — véleményünk 
szerint — azt mutat ja , s e helyt ennek a mozzanatnak van hangsúlyos jelentő-
sége, hogy az elmúlt esztendőben bővültek és fejlődtek kapcsolataink a szocia-
lista országok akadémiai intézeteivel. Bizonyosak vagyunk abban, hogy az 
MTA X. Osztályának megértő támogatásával ezek a kapcsolatok tovább mé-
lyülnek majd, mert reméljük, bogy a jövőben kutatóink gyakrabban vehetnek 
részt külföldi tanulmányutakon és tapasztalatcseréken. 

Nemzetközi kapcsolataink további fejlesztésére nyílik alkalom a meteoro-
lógia területén a szocialista országok tudományos akadémiái által ,,Planetáris 
Geofizikai kutatások'', elnevezéssel 1966-ban megszervezett együttműködés 
keretében. A szervezet 1967-ben Varsóban tar tot t együttes ülése a meteorológiai 
és a légkörfizikai kutatások koordinálására Magyarországot kérte fel, ami a 
mi kutatómunkánk és koordináló tevékenységünk elismerését jelenti. 

Ezzel az 1966-ban négyszer ülésező Bizottságunk munkájáról vázolt 
beszámolónk végéhez értünk. A Bizottság munkájának összefoglaló értékelését 
annak megállapításával kezdhetjük, hogy tet tünk néhány lépést a meteoroló-
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giai kutatások jobb hazai és nemzetközi koordinációja érdekében, s — erőink-
hez képest — az elvi irányítás követelményének is igyekeztünk megfelelni. 
Gondoltunk arra — ankétjeink ezt bizonyítják •—, hogy népgazdasági szem-
pontból fontos és időszerű problémát vitassunk meg, és munkánkat úgy végez-
tük, hogy szakmánk nemzetközi kapcsolatai tovább mélyüljenek. 
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