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BEVEZETŐ

A Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató In
tézete 1976-ban ünnepelte alapításának 25. évfordulóját. Ez 
az ünnepség nemcsak méltatás volt, hanem egyben számvetés, az 
eltelt negyedszázad értékelése Is, kritikusan elemezve munkán
kat, eredményeinket, egyúttal a jövő feladatait is előre ve
títve.

Dr. PÉCSI MÁRTON akadémikus, az Intézet igazgatója az ün
nepi tudományos ülésszakon az Intézet kiterjedt, sokrétű te
vékenységének elemzése mellett nagy gondot fordított a publi
kációs tevékenység bemutatására, ismertetésére. Mindezt a 
Földrajzi Értesítő jubileumi száma /1976. 25. 2-4. pp. 152- 
154./ tömör összefoglalásban ismerteti, az Intézet publikációs 
tevékenységéről világos áttekintést nyújt.

"Az Intézet negyedszázados tudományos kutató és irányitó 
tevékenységének eredményei - a földrajz jellegénél fogva - el
sősorban könyvekben, tanulmányokban, ill. tematikus térképek
ben realizálódtak. Az ünnepi ülésünkre közzétett "A Magyar 
Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézete munka
társainak publikációs tevékenysége, 1952-19 76" o. kiadvány 
részletesen - ha nem is hiánytalanul - tartalmazza eddigi pub
likációinkat, Rendszeres kiadványaink, könyvsorozataink, fo
lyóirat- és dokumentációs kiadványaink száma 1976-ra éppen egy 
tucatra növekedett. Közülük öt sorozatot - Földrajzi Értesítő, 
Földrajzi Tanulmányok, Studies in Geography in Hungary, Ma
gyarország tájföldrajza, MTA FKI - /különnyomat/ Közlemények - 
az Akadémiai Kiadó jelentet meg. Hót dokumentációs kiadványt 
közvetlenül Intézetünk sokszorosít és terjeszt csereanyagként?

Az intézeti dokumentációs kiadványaink munkánkban, tudo
mányos, tudományszervező tevékenységünk ismertetésében igen 
fontos szerepet töltenek be, de nem lényegtelen megjelenésük 
a szerzői prioritás biztosítása, a szükebb szakkörök gyors tá
jékoztatása érdekében sem.



A kialakított sorozatok, a sorozatokon kívüli egyedi, 
sokszorosított formában megjelentetett füzetek tartalmazták, 
az uj sorozatok még határozottabban tartalmazzák:

- a tudományos kutatási eredményeket vagy részeredménye
ket ismertető, ill, ilyen eredményeket összefoglaló közlemé
nyeket /abstracts, terjedelmesebb tanulmány, előadás stb./;

- a tudományos konferenciák, viták dokumentumait /előa
dás-gyűjtemény, utvonalismertető stb./;

- a nemzetközi és hazai tudományos kapcsolatok dokumen
tumait /útijelentés, helyzetkép stb./;

- az Intézet múlt, jelen vagy jövő kutatási tevékenysé
gével kapcsolatos jelentéseket vagy tanulmányokat /kutatási 
beszámoló, jelentés, tervezet, javaslat stb./;

- a tudományos munkát segítő, intézetet ismertető kiad
ványokat /évkönyv, intézetismertető, bibliográfia, folyóirat
repertórium stb./;

- az Intézet egészére vonatkozó gazdasági, adminisztra
tív vagy szervezeti kérdéseket tárgyaló elvi anyagokat.

A jubileumi számvetés rávilágított arra is, hogy belső 
sokszorosított kiadványaink nélkülözhetetlenek az Intézet éle
tében, de szükséges állandóan munkálkodni azok színvonalának 
további javításán. Ennek elsősorban tartalmi vonatkozásban 
kell érvényesülnie, de a megjelenési forma, külalak sem hanya
golható el. Kitűnt az is, hogy belső kiadványozásunk túlságo
san elaprózódott, nagy a megjelentetett sorozatok száma - ami 
ma már nem indokolt, ezt a kutatási, szakmai követelmények 
nem igénylik - és célszerűnek látszik., a kiadványozási lehető
ségek korlátozása nélkül a különböző önálló sorozatok összevo
nása, ezzel a sorozatok számának csökkentése.

A formájában /stencilezett sokszorosítás helyett nagyobb 
részt rotaprint, ill. xerox kivitelű kiadványok/ és részben 
tartalmában korszerűbb munkák 1978-tól uj sorozatclmek alatt 
jelennek meg, de a könnyebb kezelhetőség érdekében a belső
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címlap tartalmazni fogja a régi sorozatcimet és számot is. E 
mellett egy sorozaton belül, egyes tematikus egységek külön
böző szinü borítólapot kapnak. A belső kiadványozási munkánk
ban tehát egy sor uj vonás jelentkezik.

AZ INTÉZET EDDIGI SOKSZOROSÍTOTT KIADVÁNYAI

Az Intézet eddigi b^lső kiadványozási munkájának, ez irá
nyú széleskörű tevékenységének számbavételénél célszerű a kü
lönböző sorozatok rövid tartalmi áttekintése. Ezt a tartalmi 
ismertetést tömör, de a lényeget magában foglaló, a sorozatok 
célkitűzéseit hiven tolmácsoló formában közli a Földrajzi Ér
tesítő már említett jubileumi száma /154 p./. Akönnyebb átte
kinthetőség érdekében idézzük a Földrajzi Értesítő ismerteté
seit, de annak a sorszámozását csak a belső kiadványaink sze
rint módosítottuk.
r ; , . I •U  • s *. V t • •, . •

1. Abstracts
Elsősorban a Földrajzi Tanulmányok sorozatban, de az 
egyéb sorozatokban, vagy sorozaton kivül megjelenő in
tézeti müvek, könyvek egyes köteteinek angol nyelvű

/ összefoglalóját tartalmazza, amelyet külföldre kül
dünk információs anyagként és amely jelentősen hozzá
járul a külföldi cserekapcsolatok kiépítéséhez. 1964- 
től 19 füzet jelent meg.

-  / . , !  ;  • • * . « í •» *1

2. Elméleti és módszertani vitaanyagok, munkajelentések 
E sorozatban olyan természeti, ±11. főként gazdaság- 
földrajzi módszertani tanulmányok, munkajelentések e- 
lőzetes anyagait tesszük közzé, amelyek egyrészt a 
szerzői pr±or±tás érdekeit, másrészt szükebb szakkö
rök gyors tájékoztatását szolgálják. 1963-tól 16 fü
zet jelent meg.



3. Természetföldrajzi Dokumentáció
Sokszorosított időszaki kiadvány, amely a szakterület 
legfontosabb, 111. speciális nemzetközi kutatási ered
ményekről tájékoztat, helyzetképszerü összefoglaláso
kat, egyszerű fordításokat, 111. az Intézet által ren
dezett nemzetközi szemináriumok előadásait, utvonalve- 
zetőit tartalmazza. 1962-től 9 kiadvány jelent meg.

4. Gazdaságföldrajzi Dokumentáció 
Gazdaságföldrajzi tartalommal, az előbbihez hasonló 
profillal jelent meg 196l-től 13 kötet.

5. Környezetkutatás-környezetvédelem
Uj sokszorosított dokumentációs kiadványt indítottunk 
a környezet védelmére vonatkozó földrajzi kutatás-i
rányzatok ismertetésére. A KGST komplex környezetvé
delmi programján belül folyamatosan tájékoztat több 
szocialista ország földrajzi munkaközösségének együtt
működéséről, Az 1. sz. 1976-ban jelent meg.
Szerkeszti: KATONA Sándor

6. Szovjet földrajz
Sokszorosított időszaki kiadvány. Főként gazdaságföld
rajzi, elméleti-módszertani irányt mutató tanulmányok 
magyar nyelvű fordításait, 111. szovjet földrajzi fo
lyóiratok legfontosabb tanulmányainak összefoglaló, 
helyzetképszerü ismertetését tartalmazza, továbbá 1- 
dőszerü irányzatokról - pl. környezetkutatás, tájföld
rajz - nyújt tájékoztatót. Eddig 20 fUzet jelent meg. 
Szerkeszti: PETRI EDIT

7. Bibliográfiák
Sokszorosított intézeti kiadványok; a földrajz egyes 
ágazatai, /pl. településföldrajz, geomorfológia /,
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ill. földrajzi területek, tájak /Budapest, Dunántul/, 
esetenként egyes kutatási irányzatok /környezetvéde
lem, falusi térségek/ legfontosabb publikációinak 
gyűjteményét foglalja össze. Kutatási segédanyagként 
eddig 14 füzet jelent meg.

8. Földrajzi folyóirat-repertórium 
Sokszorosított kiadvány, válogatott bibliográfia az 
Intézetbe járó hazai és külföldi idegen nyelvű föld
rajzi folyóiratokból.
A sorozat 197^-ben indult, a hazai összeállítás éven
ként, a külföldi pedig félévenként jelenik meg.

9. Egyedi kötetek
A különböző sorozatok mellett nem kis számban jelenték, 
meg sorozaton kívüli, egyedi kötetek, amelyek zömében 
a hazai vagy nemzetközi tudományos tanácskozásokhoz 
kapcsolódtak, azok anyagait tartalmazták, esetenként 
pedig a nem szorosan munkatervi témákhoz kapcsolódó 
kutatáseredményeket közölték.

A SOROZATCIMEK MÓDOSULÁSA 
A MEGJELENT MUNKÁK JEGYZÉKE

1978-tól kezdve az eddigi nagy számú sorozat helyett há
rom sorozat /Geographical Abstracts in Hungary, Elmélet-Mód- 
szer-Gyakorlat, Földrajzi Dokumentáció/ jelenik meg az Intézet 
kiadásában, de természetesen szélesebb kört felölelve, mint 
eddig egy-egy sorozat. Az eddig megjelent munkák jegyzéke pe
dig nemcsak áttekintést nyújt az Intézet belső kiadványozási 
tevékenységéről, hanem kiegészítésül is szolgál az Intézet 
munkatársainak 1952-1976 közötti publikációs tevékenységét be
mutató bibliográfiai kötethez /Geodok, 1976. szerk. : SIMONFAI 
L.-né - TURCHÍNYI S.-né/.



Az uj sorozatcimek kiemelése mellett, a sorozatok össze
vonását, a sorozatcimek módosítását, 111. az eddig megjelent 
munkák címjegyzékét az alábbiakban közöljük.

I. GEOGRAPHICAL ABSTRACTS IN HUNGARY

Az Abstracts sorozatcim nem fejezi ki pontosan a tartal
mat, nem jelzi egyértelműen, hogy milyen munkák összefoglalá
sáról, tömör, a lényeget magában foglaló ismertetéséről van 
szó, ezért a jövőben - a sorszámozás folyamatossága mellett - 
a sorozat Geographical Abstracts in Hungary sorozatcim alatt 
jelenik meg. A sorozatban 1964-1977 között az alábbi füzetek 
jelentek meg:

1. 1964. ENYEDI, György
Agrogeography of South-Eastem Great Piain. Bp. 2óp.

2. 1965. SIMON, László
Régiónál Problems of Ihtensive Agriculture in 
Hungary. Bp. 5 p.

3. 1965. ÁDÁM, László
Formation and Morphology of the Szekszárd-Hill- 
Country. Bp. 9 P.

k. 1965. LETTRICH, Edit
Esztergom, Town of the Dorog Industrial Region,
Bp. lo p.

5. 1965. ENYEDI, György
Geography of Stock-breading. Bp. 8 p.

6. 1966. LETTRICH, Edit
Urbanization ín Hungary. Bp. 19 p.

7. 1966. ENYEDI, György
The Geographical Types of Agriculture in Hungary.
Bp. 24 p.

8. 1966, SÁRFALVI, Béla
Population Decrease in Hungárián Agriculture.
Bp. 19 p.
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9. 1967. ENYEDI, György
The Agriculture of the World. A Study in Agri- 
cultural Geography. Bp. 25 P.

10. 1971. ENYEDI, György
Farms and Farmers - the American Agriculture. Bp.
13 P.

11. 1967. MARKOS, György
Ajka, the Town of Bauxite, A Study in Economic and 
Settleraent Geography. Bp. 22 p.

12. 1968. ASZTALOS, István
Territorial Distribution of Stock.-broading in 
Hungary. Bp. 17 p.

13. 1971. SZILÁRD, Jenő
Development and Morphology of the Outer-Somogy 
Region of Hungary, Bp. 47 p.

14. 1968, LETTRICH, Edit
The T owia of Kecskemét and the Detached Farmsteads 
/"tanya"/ in her Surrounding, Bp. 18 p.

15. 1971. ÁDÁM, László
Formation and Morphology of the Tolna Hill-Country. 
Bp, 28 p,

16. 1971. MAROSI, Sándor
Formation and Morphology of Inner Somogy. Bp. 47,p.

17.. 1971. GÓCZÁN, László
Soil Geography of the Marcal-basin. Bp. 13 p.

18. 1976. BELUSZKY, Pál
Spbere of Influence of Nyíregyháza. Bp. 32 p.

19, 1977. TÓTH, József /ed./
Geography of Békéscsaba. Bp. 26 p,

II. ELMÉLPT-MÓDS ZER-GYAKORLAT
Elmélet-Módszer-Gyakorlat az uj sorozataimé annak a belső 

sokszorosított kiadványnak, amely eddig "Elméleti, módszerta
ni vitaanyagok, munkajelentések" sorozatcimmel késsriilt. Meg 
kell azonban jegyezni, hogy e sorozat mellett 1964-től egy má
sik sorozat /MTA FKI Intézeti Munkajelentések./ is funkcionált,
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bár ez 1971-ben megszűnt, mindössze 6 füzete jelent meg. A 
két hasonló jellegű sorozat létét a tematika túlságos beszű
külése idézte elő. Az előbbi lényegében csak elméleti, mód
szertani tanulmányokat, eredményeket közölt, míg az utóbbi 
profilját a kutatáseredmények, munkajelentések elsődleges 
közlése határozta meg. Ez az elkülönítés nem tartható fenn, 
ezért a kettő egységes sorozattá olvadt össze. A tudományos 
munka, a kutatások fejlődése az eredmények közlésének továb
bi korszerűsítését, színvonalának javítását követeli meg.

Az uj sorozat nemcsak elmében uj és kifejezőbb, hanem 
tartalmában is gazdagodik. Fontos kutatáseredményeket közöl, 
amit indokol; a/ a gyors tudományos információ közlés szük
ségessége, b/ az adatok elavulási veszélye, c/ esetleg a fo
lyóirat tanulmánynál nagyobb terjedelem és d/ nem utolsó sor
ban a szerzői prioritás biztosítása. Uj vonásként jelentke
zik, hogy az elméleti, módszertani vitaanyagok, kutatásered
mények elsődleges közlése mellett e sorozat keretében, meg
határozott tematikával - sorozati jelleggel - megindul a 
"Területi Kutatások1' füzeteinek megjelentetése. Ugyancsak eb
ben a sorozatban kapnak helyet a különböző hazai és nemzetkö
zi rendezvényekre készülő tanulmánykötetek, előadásgyüjtömé
nyek is, amelyek ez ideig többnyire sorozaton kívüli, egyedi 
kötetenként jelentek meg.

Az említett sorozatokban 1903-1977 között az alábbi fü
zetek jelentek meg:

MTA FKI Intézeti Munkajelentések
1. 1964. SIMON László

Öntözési lehetőségek a felszín alatti vizekből a 
Duna-Tisza közén. Bp. 22 p.

2. 1965. SIMON László
Az öntözővíz beszerzésének lehetőségei alföldi ho
mokhát ságainkoh. Bp. 5 P.

3. 1968. BERNÁT Tivadar - ENYEDl György
A mezőgazdaság területi fejlődésének fő jellemKŐi 
/1935/39 - 1962/66./ Bp. 38 p.
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4. 1968.

5. 1969.

6. 1971.

Elméleti
1. aci
2. 1963.

3- 1963.

4. 1963.

5. 1964.

6. 1964.

7. 1965.

8. 1966.

9. m

BORAI Ákos - SÁRFALVI Béla
A Nógrádi-medence távlati termelési és értékesítési 
kérdései az energiahordozó igények alapján. A fog
lalkozási szerkezet fejlődése Nógrádban 1949-1966. Bp. 58 p.
BORAI Ákos
Magyarország propán-butángáz termelésének és értéke
sítésének gazdaságiöldrajzi elemzése. Bp. 29 p.
BELUSZKY Pál
Az állami telkek igénybevételi és használati diját 
szabályozó rendelkezések végrehajtása és hatékony
sága. Bp. 43 p.

és Módszertani Vitaanyagok. Munkajelentések 
/Az 1, szám nem készült el, neír jelent meg/

t ...MAROSI Sándor - SZILÁRD Jenő
A természeti földrajzi tájértékelés módszertani kér
dései különös tekintettel dombsági tájak értékelésé
re. Bp. 2o p.
SIMON László
Néhány vízföldtani törvényszerűségről. Bp. 7 P.
PÉCSI Márton
A magyarországi geomorfológiai térképezés az elmélet 
és a gyakorlat szolgálatában. Bp. 18 p.
SIMON László
Néhány vízföldtani törvényszerűségről. Bp, 18 p.
PÉCSI, Márton
Evolution and Sedimentation of Slopes During the 
Pleistocene Glaclations in Hungary. Bp. lo p.
MARKOS György
A gazdasági földrajz elméleti problémái és gyak.or- ^
lati feladatai. Bp. 14 p.
PÉCSI, Márton
Evolution of the Floodplain Levels of the Danube and 
their Principal Bearings on the Geography of Agri- 
cvlture. Bp. l4 p.
/A 9. szám nem készült el, nem jelent meg/.
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10. 1973. KATONA SándorA KGST keretében folyó környezetvédelmi kutatások
ról. Bp. 53 P.

11. 197̂ . KATONA SándorA természeti földrajzi környezet adottságainak ér
tékelése urbanogén táj tervezéséhez. Bp. 17 P.

12. 1974. BELUSZKY Pál - BERÉNYI István
"Az ország természieti erőforrásainak kutatása és 
feltárása" c. főosztály szintű kutatási főirány 
Il/l. "Az elmaradott területek kutatása és fejlesz
tési problémái" c, témában végzett munkákról és e- 
redményekről. Bp. 38 P.

13- 1975. KÖRÖSI Mária
Ju. G, Szauskin állásfoglalása D. Harwey:"Tudomá
nyos magyarázat a földrajzban" c, munkáról. Bp. 4o p.

14. 1976. BARTA Györgyi - BELUSZKY Pál - BERÉNYI István
A hátrányos helyzetű területek vizsgálata Borsod-
Abauj-Zemplén megyében. Bp. 186 p.

15. 1976. BARTA Györgyi /szerk./
Faluvizsgálatok Borsod-Abauj-Zemplén megyében. Bp.
. 162 p.
ENYEDI György /szerk./
Az életkörülmények, területi vizsgálata. Bp. 64 p.16. 1977.

Sorozaton kivüli /egyedi/ kiadványok
1965. INQUA Sub-Commission fór Loess-Stratigraphy, Sübkommis- 

sion fór Löss-Stratigraphie, Conference, Konferenz, Bu
dapest 2o-25 April, 1965. 7o, 23 p. + ábrák.

1967. Paper of the Sympozium on the Effects of Industrializa- 
tion on the Agricultural Population in the European 
Socialist Countries. Budapest, Oct. 18-22, 1967. 148 p.

1968. Symposium: The Geomorphological and Nomenclature Pro- 
blems of the Deiiudation Features of Middle Mountains 
and their Pediments. Die Geomorphologische- und Nomen- 
klatur-Probleme dér Abtragungsformen dér Mittelgebirge 
und ihrer Pedimente. - Guide, Exkursionsführer, Buda
pest, April l6-2o, 1968. 66 p.

1968. Löss Periglazial Palaolith Symposium, Budapest, 14-17 
Juni, 1968. 38 p.
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1969. Geographie et 1’Amenagement Territoire. XIX0 Colloque 
Franco-Hongrois de Géographie. 235 p. /KÉSZ nyomda/

1973. A régiókutatás elvi és módszertani kérdései. V. Fran
cia-magyar kollokvium, Budapest, 1973. IV. 15-21. Bp.
96, 59 P.

1973. La Régión, Problemes Théoriques et Méthodologiques, Ve 
Colloque Franoo-Hongrois de Géographie. Ed. Katona, S. 
Bp. l45 p.

1974. La Naissance de la Géographie Humaine, Friederich Ratzel
- Paul Vldal de la Blanche. The Beginnings of the Humán 
Geography. Colloque de la Commission d’Histoire de la 
Pensée Géographique tenue au cours de la Conférence Ré- 
gionale Européenne de l’UGI a Budapest le 8-9 aout 1971. 
Bp. 143 P.

1975. Magyár-amerikai tanácskozás. A városfejlődés földrajzi 
problémái. /Az amerikai résztvevők előadásainak össze
foglalásai./ Bp. 51 p.

1975. KATONA, Sándor
Budapest, Guide. Bp. 35 p.

1975. ENYEDI, György
Research Problems in Rural Geography. IGU Working Group 
fór Rural Planning and Development. Bp. 18 p.

1975. PÉCSI, M. - JUHÁSZ, Á. /comp./
Plenary Session of Carpatho-Balkan Geomorphological Com
mission Budapest, 7-lo Sept, 1975. Guide. Bp. 5o p.

1976. ENYEDI, György /ed./
Ágrarian-Industrial Complexes in the Modem Agriculture.
Bp. 83 P.

1977. ASZTALOS István - SOMOGYI Sándor
A Rajna-Majna-Duna és a Duna-Tisza csatornák megépíté
sének terttletfejlesztési kihatásai. Bp. 157 P. /Terü
letfejlesztési Közlemények. 3-/

1977. BERÉNYI István /szerk./
Tokaj.Fejlesztési tervtanulmány. Bp. I69 p.

1977. PÉCSI, Márton - JUHÁSZ, Ágoston /comp./
International Conference on Geomorphologic Mapping. 
Budapest 25-28 Oct. 1977. Bp. 217 P.



1977. PÉCSI, Márton - JUHÁSZ, Ágoston /ed./
International Conference on Geomorphologio Mapping, 
Budapest 25-28 Oct. 1977. Guide. Bp. 55 P.

III. FÖLDRAJZI DOKUMENTACIO

Az Intézetnek számos sokszorosított dokumentációs kiad
ványa, ill. kiadvány-sorozata nyújtott tájékoztatást a kuta
tóknak, a különböző témák iránt érdeklődő szakembereknek. Ez 
a sokrétűség nehezíti azonban az áttekintést és szükségessé 
teszi az önálló sorozatok számának csökkentését, ill. össze
vonását, a kiadványozási lehetőségek korlátozása nélkül.

Az uj sorozat megnevezése Földrajzi Dokumentáció, amely 
magában foglalja az eddig külön sorozatot képező "Természet- 
földrajzi Dokumentáció","Gazdaságföldrajzi Dokumentáció","Kör
nyezetkutatás - Környezetvédelem", "Szovjet Földrajz", vala
mint a "Bibliográfia" egyedi köteteit és a "Földrajzi folyó
irat-repertórium" magyar és idegen nyelvű füzeteit. Az uj so
rozat sorszáma az 1 . számmal kezdődik, de a belső címlapon 
továbbra is feltüntetjük a tematikus kötetek /a régi soroza
tok/ sorozat jellegű sorszámait. A könnyebb áttekintés érde
kében közöljük azoknak a dokumentációs sorozati kiadványoknak 
a címjegyzékét, amelyek az uj, összevont Földrajzi Dokumentá- 
cló sorozatba tartoznak.

Természetföldrajzi Dokumentáció
l./l 1962. Szemelvények a XIX. Nemzetközi Földrajzi Kongresz- 

szus /Stockholm, 1960/ természeti földrajzi előa
dásaiból. Bp. 85 p.

1./2 1962. E. Schenk: Die Mechanik dér periglazlalen Struktur-
böden c. munkája alapján készítette: dr. Kéz Andor. 
Bp. 154 p.

2./1 1963. INQUA Kommission für die Internationale Qxiartörkar-
te von Európa. Exkursionsführer, Bp. Ism. lpsz.

2./2 I963. IGU Session of the Commission on Periglacial Mor- 
phology in Hungary. Guide, Bp, ism. lpsz.

- 12 -



3. 1962. Conference organised by the Hung. Geogr. Soc. and
the Xnst. of Geogr. of the Hung. Acad. of Sci. 
Budapest - Balatonszabadi Sept. 12-14, 1962. Bp.
187 P.

4. 1964. Colloque de Géographie Franco-Hongrols. Guide d’Ex-
curslon. Bp. 215 P.

5. 1965. XNQUA lösz-sztratigráfiai konferencia vitaanyaga.
A löszkutatás története, irányzatai. Bp. 25, 22 p.

6. 1966. Lösz és löszszerü üledékek. Bp. 74 p.
7. 1968. Hegységek és előterük lepusztulásformáinak geomorfo

lógiai és nómenklatúra! kérdései. Bp. 49 p.
8. 1975. KERTÉSZ Ádám

Tanulmányok a környezetkutatás témaköréből. Bp.
116 p.

9. 1976. PAPP Sándor
Helyzetkép a szovjet tájkutatások jelenlegi állásá
ról. Bp. 95 p.

Gazdaságföldrajzi Dokumentáció
1-5. 1961- nincs szerző, ill cim, a magyar és külföldi föld

rajzi folyóiratok szemelvényeit tartalmazza.
6. 1967. BENCZE Imre /szerk./

A központi iparvidék. A gazdasági körzetesítés ál
talános kérdései. Bp. ism. Ipsz.

7. 1969. ENYEDI György
A mezőgazdasági földhasznosítás térképezése. Bp.
26 p.

8. 1972. KATONA Sándor
A területfejlesztés elvi és módszertani kérdései a 
nemzetközi, főképp a francia nyelvű szakirodalomban. 
Bp. 54 p.

9. 1972. BORAI Ákos
A termelési költségek hatótényezőinek matematikai 
statisztikai vizsgálata. Bp. 30 p.

lo. 1972. SÁRFALVI Béla
A regionális szemlélet térhódítása a földrajzi ku
tatásokban. Bp. 3o p.
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11. 1972. BENCZE Imre
A természet és társadalom kölcsönkapcsolata. Bp.
Ism. Ipsz. '

12. nem jelent meg
13. 1973. BORAI ÁkosAz energiafelhasználás légszennyeződés! problémái,

Bp. 57 P. ' .

Környezetkutatás - Környezetvédelem
1. 1976, KATONA Sándor /összeállítása/

az e témába vágó külföldi és hazai! folyóiratcikkek 
anyagát tartalmazza.

Szovjet Földrajz
A "Szovjet Földrajz" intézeti kiadványsorozat 1965 óta 

jelenik meg dr. Petri Edit szerkesztésében. A megjelent füze
tek többsége önálló, egy-egy szám tartalmát pontosan kifeje
ző címmel nem rendelkezik, a szovjet földrajzi folyóiratok 
egy-egy félévi, évi anyagainak összefoglaló ismertetésére kor
látozódik, bár az-utóbbi években feltétlenül a tartalmi gaz
dagodást jelzi a tematikus számok megjelenése /ide sorolható 
a 17. sz. "Szovjet tanulmányok a tájkutatás témaköréből" 
/1974/, a 19. sz. "Szovjet tanulmányok a környezetkutatás té
maköréből" /1977/j a 2o. sz. "A szovjet geográfia uj fejlődé
si szakaszába lépett" /1977//.

A füzetek többségénél a tematikai cim hiánya a kiadvány 
célkitűzéséből, jellegéből, a szovjet földrajztudomány széles 
körű, sokrétű, a különböző)témájú kutatáseredmények. egyidejű 
ismertetéséből adódik. E sajátosság eredménye tehát, hogy a 
sorozatban megjelent füzetek a "Szovjet Földrajz" gyűjtőcím 
alatt láttak napvilágot, ezért csak azt jelezzük, hogy 1965 
óta e rendkívül fontos kiadványnak 2o száma jelent meg. 
l-2o. 1965-1977. PETRI Edit /szerk./

Szovjet Földrajz. Bp.
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Bi bli ográfia
1968. EKE Páljáé - ENTEDI György

Magyar Agrárföldrajzi Bibliográfia, I96I-I966 
Hungárián Agrogeographical Bibliography, I96I-I966.
Bp. 93 P.

1971. P. BELUSZKY - Mrs. P. EKE
Magyar Településiöldrajzi Bibliográfia, 1945-1969 
Bibliography of the Hungárián Settlement Geography, 
1945-1969. Bp. 145 P.

1973. BARTA Györgyi
A területi tervezés elmélete és gyakorlata hazánkban és 
külföldön. X. Bp. 77 P.

1973. KATONA Sándor
Ember és környezet. Mán. and Environment, 1967-1972.
Bp. 121 p.

1973. SXMONFAI Lászlóné - KATONA Sándor
Dél-Dunántul földrajzi bibliográfiája, Bp. 43 p.

1975. BELUSZKY Pál - SIMONFAX Lászlóné
Magyar Településföldrajzi Bibliográfia, 1969-1974. Bp. 
lo2 p.

1975. KATONA Sándor - SIMONFAX Lászlóné
Közép-Dunántul földrajzi bibliográfiája. Bp. lol p.

1975. EKE Pálné - ENYEDI György
Falusi térségek kutatása Magyarországon, 1970-197^.
Bp. 4? p.

1976. BARTA Györgyi - MÉSZÁROS Júlia
A területi tervezés elmélete és gyakorlata hazánkban és 
külföldön. II. Bp. 95 P.

1976. SIMONFAX Lászlóné - TURCHÁNYI Sándomé
Az MTA Földrajztudományi Kutató Intézet munkatársainak 
publikációs tevékenysége, 1952-1976. /GEODOK/. Bp.131 P.

1977. KATONA Sándor
Ember és környezet. Mán and Environment, 1972-1976.
Bp. 2oo p.

1977. KATONA SándorUrbanizáció és környezetvédelem. Bp. 96 p.
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1977. TARDY János
Magyar geomorfológiai bibliográfia, 1945-1974. Bp. 
189 P.

1977. SXMONFAX Lászlóné - TURCHÁNYI Sándomé 
Dunaújváros. Bp. 16 p.

Földrajzi Folyóirat-Repertórium
1-6. 1974-1977. Szerkesztették: Cravero Róbertné, Turchányi 

Sándomé, Simonfai Lászlóné, Lemer János.

Magyar Földrajzi Folyóirat-Repertórium 
1-2. 1975-1977. Szerk. Simonfai Lászlóné.
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Készült az MTA Földrajztudomány! Kutató Intézet házi sokszoro
sítóján /rotaprint eljárással/. Példányszám: loo. A kiadásért 

felel: Dr. Pécsi Márton int. ig.








