
Tisztelt Közgyűlés!

Főtitkári jelentésem összeállításánál a koráb-
bi évek főtitkári beszámolóinál kialakult hagyo-
mányt követem.

Az 1872-ben alapított Társaság fő tevékenysé-
ge a földrajzi ismeretek gyarapítása és terjeszté-
se, a geográfia széles körben való népszerűsítése. 
Ennek fő pilléreit a tudományos-ismeretterjesztő 
előadások (konferenciák) rendezése, a Földrajzi 
Közlemények tudományos folyóirat kiadása, 
az országos földrajzi versenyek lebonyolításá-
ban való aktív közreműködés, a szakkönyvtár 
működtetése, a földrajz szakmai érdekképvi-
selete, a hazai geográfia nemzetközi tudomá-
nyos társaságokban való képviselete, továbbá 
a Földgömb című folyóirat megjelentetéséhez 
való szakmai hozzájárulás jelenti. A Társaság 
közhasznú szerepvállalása erősen kötődik az 
Európai Unió 1993 óta érvényes regionális poli-
tikájának azon törekvéséhez, miszerint minden 
eszközzel segíteni kell a lokális és regionális 
tudat erősítését.

Taglétszám

A Társaságunknak 2015-ben 600 tagja van 
(392 rendes, 94 nyugdíjas, 72 ifjúsági és 42 tisz-
teleti), amely kiegészül 3172 pártoló taggal, akik 
A Földgömb magazin előfizetői táborának tagjai.

A szakosztályok, területi osztályok 
tevékenysége, a titkárság működése

Társaságunk 10 budapesti szakosztálya, 16 vi- 
déki területi osztálya és 1 határon túli, Székely- 
földi Osztálya tart rendszeresen tudományos- 
ismeretterjesztő előadásokat. A 2015/2016-os 
társasági évben szakosztályaink 52, osztályaink 
168 előadást tartottak, tehát a Magyar Földrajzi 
Társaság szervezésében az elmúlt évben összesen 

220 tudományos-ismeretterjesztő előadás hang-
zott el, több mint 150 előadó közreműködésével 
és kb. 7000 fő részvétele mellett. Előadásaink 
nemcsak a „hivatásos” geográfusok, de egyete-
mi, főiskolai hallgatók, szaktanárok, illetve az 
ember és környezet viszonyrendszer iránt érdek-
lődők eredményeinek bemutatására is lehetősé-
get biztosítanak. Az előadások közönsége jelen-
tős részben középiskolai földrajz tanár, akik az 
előadásokon hallott-látott információkat közvet-
lenül hasznosítani tudják a tanórákon. Örömteli,  
hogy a tapasztalt kutatók mellett PhD hallgatók 
is vállalkoznak kutatásaik bemutatására, ezzel  
a társasági vitaülések mintegy gyakorlóterepként 
szolgálnak a jövő professzorai számára.

Társaságunk éves nagyrendezvényére, a 68.  
vándorgyűlésre 2015. július 27-28-án a Deb- 
receni Egyetemen került sor. A rendezvény tu- 
dományos ülésszakán a Debreceni Egyetem 
Földtudományi intézetének oktatói ismertet-
ték a várossal kapcsolatos legújabb kutatásaik 
eredményeit. Szabó JózSef a debreceni földrajz- 
oktatás több mint száz éves történetéről beszélt 
a résztvevőnek. A Meteorológiai Tanszék váro-
si klímakutatásait Szegedi Sándor ismertette, 
Szabó gergely pedig a térinformatikai eszkö-
zök a városok kutatásában betöltött szerepéről 
beszélt. Városökológiai sétaút Debrecenben cím-
mel CSorba Péter tartott előadást, míg Koz- 
ma gábor Debrecen a modern nagyváros cím-
mel mutatta be a városban az elmúlt 15-20 évben 
végbement legfontosabb folyamatokat. A Köz- 
gyűlést követően a résztvevők autóbuszos város-
nézés keretében tekintették meg Debrecen leg-
fontosabb fejlesztéseit. Vasárnap került sor az 
egész napos autóbuszos kirándulásra, amely  
a Hajdúság és a Hortobágy területére kalauzolta 
el a résztvevőket.

A Társaság az elmúlt évben több országos 
jelentőségű tudományos és ismeretterjesztő ren-
dezvénynek is szervezője, társszervezője, illetve 
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különböző munkaszerepben közreműködője volt. 
Közülük (időrendben) kiemelendő a:
– 2015. május 21–23. VI. Magyar Tájökológiai 

Konferencia (Budapest)
– 2015. augusztus 30. – szeptember 2. EUGEO 

2015
– 2015. október 9. V. Magyar Turizmusföldrajzi 

Szimpózium (Budapest)
– 2015. november 5-én és november 10-én 

megrendezett 31. Nyírségi Földrajzi Napok, 
ahol 15 előadás hangzott el igen változatos 
témakörökben.

– 2016. május 21-én a budapesti Millenáris 
Parkban került sor a „Felfedezők Napja” elne-
vezésű, a „Kutatóexpedíciók Fesztiváljaként” 
aposztrofált nagyszabású rendezvényre, ame-
lyen a szervező, a Földgömb az Expedíciós 
Kutatásért Alapítvány szakmai együttműkö-
dő partnereként vettünk részt. Az eseményen 
5000 látogató vett részt, 20 ismeretterjesztő 
előadás hangzott el.

A Titkárság rendkívül sokoldalúvá duzzadt 
feladatait továbbra is az ügyvivő, Heiling Zsolt 
koordinálja és felügyeli a Társaság egyetlen 
alkalmazottjának adminisztratív tevékenységét. 
A Társaság minden választott tisztségviselője 
(megközelítően 50 tagja) bárminemű ellenszol-
gáltatás nélkül, önkéntes munkában látta el 
megbízatásait.

Közéleti szerepvállalás

A Társaság komoly szerepet vállalt a szak-
mai érdekek oktatási és kulturális igazgatás felé 
történő képviseletében.

Szilassi Péter választmányi tagunk kezdemé- 
nyezésére elkészítettünk egy petíciót „Végve- 
szélyben a földrajz a (köz)oktatásban! címmel, 
az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosítása 
ellen, amely alapján a földrajz tantárgy szinte tel-
jesen eltűnne a szakközépiskolai (szakgimnáziu-
mi) kerettantervből. A petíciót mintegy 12 000 fő  
írta alá és jelentős visszhangja volt a médiában 
(sajtó, rádió, televízió). Ezúton is szeretném 
megköszönni Szilassi Péternek, hogy nem csak 
kezdeményezője, de egyik hajtómotorja is volt 
annak a munkának, ami a petíció megjelenése 
után a Társaságra várt, hiszen óriási érdeklődés 
nyilvánult meg a média felől (TV, rádió riportok, 
cikkek a sajtóban).

A Társaság égisze alatt működik a Nemzet- 
közi Földrajzi Unió (IGU) Magyar Bizottsága, 
amelynek tagjai képviselik a magyar geográfiát 

a rangos szervezet külföldi tanácskozásain, külö-
nösképpen a négyévente megrendezésre kerülő 
kongresszusokon. E mellett a Társaság tagja az 
európai földrajzi társaságokat tömörítő nem-
zetközi szervezetnek, az EUGEO-nak is, amely 
kétévente tartja konferenciáit nagyszámú magyar 
küldött részvételével. A legutóbbi konferencia 
helyszíne Budapest volt 2015. augusztus 30. és 
szeptember 2. között. A konferencia szervezését 
az MTA-val és az ELTE-vel karöltve végeztük.  
A nagy sikerrel megrendezett konferenciára 
négy kontinens 45 országából érkeztek a résztve-
vők. 602 regisztrált fő vett részt a konferencián,  
520 előadás hangzott el 60 szekcióban és 31 posz-
tert mutattak be. A konferenciához kapcsolódó 
kirándulásokon 43 fő vett részt. A konferencia 
szervezése és lebonyolítása során 21450 hír- 
levél lett kiküldve, a konferencia honlapjának 
helpdeskjén 1148 kérdés / válasz született és  
8909 email váltás történt.

Tanulmányi versenyek

A Társaság 2015/2016-ban is részt vett a hazai 
országos földrajzi/föld- és környezettudományi 
versenyek lebonyolításában, zsűrizésében, szak-
mai véleményezésében, így többek között tagtár-
saink közreműködtek a földrajz OKTV, a Teleki 
Pál Országos Földrajz-Földtan, a Sajó Károly 
Kárpát-medencei Környezetvédelmi Verseny, 
vagy éppen az Angol Nyelvű Országos Földrajzi 
(Hungeo) verseny munkálataiban. Utóbbi egyben 
a hazai földrajzoktatás nemzetközi megméret-
tetése is, míg a Sajó Károly verseny a Kárpát- 
medencei magyar iskolák, diákok közti kap-
csolatok erősítéséhez járul hozzá. Szabó Pál 
tagtársunk közbenjárására idén hetedszer kerül-
hetett arra sor, hogy a földrajzi OKTV dobogós 
helyezettjeinek – a díj rangjához méltóan –  
a verseny ünnepélyes díjkiosztóján adhassuk 
át az Ifjú Geográfus okleveleket. A díjátadón 
társaságunkat Visy Judit tagtársunk képviselte 
a budapesti Móricz Zsigmond Gimnáziumban 
megrendezett eseményen.

A Társaság szorosan együttműködik az MTA 
Földtudományok Osztálya keretében működő  
Földrajzoktatási Albizottsággal is. Ennek a pár-
beszédnek köszönhetően az Oktatás-módszer- 
tani Szakosztály irányításával összehangoltuk 
a legkülönbözőbb országos földrajzversenyek 
időpontjait.

A Társaság Tisztikara a magyar geográfiát 
érintő megemlékezéseken és köszöntéseken is 
több alkalommal képviselte a tagságot.
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Könyvtár

A Társaság működteti az ország második 
legnagyobb földrajzi szakkönyvtárát. A jelen-
leg még az MTA Budaörsi úti Kutatóházában 
található létesítményben közel 100 ezer kötet és 
mintegy 2500 lenyomat, de több muzeális értékű, 
az országban egyedülálló könyv és térkép is talál-
ható. A Könyvtár revíziója megkezdődött. 2015. 
október 28. óta az ELTE BTK könyvtár szakos 
hallgatói németh Katalin adjunktus szakmai 
felügyeletével az alagsori raktárban található 
folyóiratok és tankönyvek rendbetételét kezdték 
meg. Az MFT könyvtárnak jelenleg nincs gyűj-
tőköri szabályzata. Ebben a működéshez szük-
séges dokumentumban kerül meghatározásra, 
hogy mi a könyvtár gyűjtőköre és hány példányt 
szükséges raktározni. A gyűjtőköri szabályzat 
elkészítéséhez szakmai segítséget nyújt magyar 
árPád, az MTA CSFK FTI könyvtárvezetője. 
2015. november 15-től a könyvtár a revízió tel-
jes időtartama alatt zárva tart, így biztosítva, 
hogy a már elvégzett rendezés ne sérüljön, a 
már rendezett, esetleg bedobozolt egységeket 
ne bontsák meg, illetve a további munka zavar-
talanul és minél hatékonyabban történhessen. 
Amíg a könyvtár zárva tart és a feldolgozás zaj-
lik, a könyvtár teljes körű felügyeletét az erre  
a célra létrehozott bizottság látja el. A Könyvtári 
Bizottság tagjai: Erőss ÁgnEs, Magyar ÁrpÁd, 
elnöke Szabó JózSef.

Kiadványok

Társaságunk illetménylapjának, az MTA 
X. Földtudományok Osztálya által kiemeltnek 
minősített Földrajzi Közleményeknek számai 
az MTA és az NKA támogatásának köszön-
hetően minden tagunkhoz eljutott. Egyrészt az 
anyagi támogatás feltételeként elvárt fegyelme-
zett határidőtartásnak, másrészt a szerkesztők 
rutinjának és összeszokottságának köszönhe-
tően negyedéves ütemezéssel sikerült az egyes 
folyóirat-számokat megjelentetnünk és a honla-
punkon, illetve a másik illetménylapunkkal, a 

Földgömb magazinnal egy postai csomagban a 
tagsághoz eljuttatnunk. 

Ugyan nem a Társaság kiadásában, de a Ma- 
gyar Földrajzi Társaság által alapított folyóirat-
ként, a Társaság szakmai együttműködésében 
és tagjaink szerkesztésével jelenik meg évente  
10 számmal A Földgömb tudományos-ismeret- 
terjesztő magazin, amely mintegy 60 000 olva-
sóhoz jut el.

Láthatóság

Honlapunkon a Társaság legfontosabb ada-
tai, dokumentumai, eseményei olvashatók nap-
rakész verzióban. Külön erény, hogy a Földrajzi 
Közlemények itt on-line is olvasható, az egyes 
cikkek letölthetők, ami garantálja a honlap állan-
dó látogatottságát. A Földrajzi Közlemények 
nemcsak tagjainkhoz, hanem az on-line elérhe-
tőség és a könyvtári példányok révén az ország 
és a határon túli magyar nyelvű tudományosság 
legkülönbözőbb tereibe és közösségeihez is eljut. 
Ugyanígy a legfrissebb társasági rendezvények 
illetve a középiskolai földrajzi versenyek felhívá-
sai és eredményei is elérhetőek a honlapunkról.

Társaságunk facebook oldala sokat segít ab- 
ban, hogy az ifjabb generációkhoz is eljussanak 
híreink, információink. 2016 júliusában facebook 
oldalunknak 1378 kedvelője volt.

A Társaság jövőbeni kilátásai

Az évek óta fennálló gazdasági nehézségek 
ellenére bizakodunk, hogy pályázataink sikerrel 
járnak és az elmúlt évekhez hasonlóan biztosít-
ják a szervezet zavartalan működését, az egyre 
bővülő közhasznú feladataink ellátását. 

Befejezésül megköszönöm szíves figyelmüket 
és kérem a Tisztelt Közgyűléstől beszámolóm 
elfogadását.

Eger, 2016. augusztus 26.

mari láSzló
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