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„A magyar természettudományi társulat czélja hazánkat termé-
szettudományilag megismerni, ennek rejtett kincseire honosinkat 
s illetőleg a külföldet figyelmeztetni, a külföldön virágzó természeti 
tudományokat honunkba átültetni, azokat a tanodák szűk falai kö-
zöl az élet tág mezejére átvinni, az élethez közelebb eső egyesüle-
teknek segédkezeket nyujtani, az alsóbb, vagy is népi és felsőbb, 
az az tudományos nevelésre közvetve befolyván honunkban a ter-
mészeti tudományokat terjeszteni, s a magasztos czél elérésére 
a hazában található minden tudományos capacitásokat és ügy-
ba rátokat központosítani.” (Idézet a Királyi Magyar Természet-
tudományi Társulat 1841. évi alapítóleveléből)

1841-ben alapított Társulatunk gazdag múltat tudhat maga 
mögött, és ma is mindent megtesz annak érdekében, hogy az 
utókor jelenére és jövőjére is büszke legyen. Társulatunk az 
alapító okiratban foglalt hagyományokat megőrizve, három fő 
pillérre építi tevékenységét.

Tehetséggondozás  
1990 óta – Európában alighanem egyedülálló módon – minden 
esztendőben egyidejűleg három, háromfordulós szellemi meg-
mérettetésre invitálja a 13-14 éves korosztály tehetséges és a 
tananyag elsajátításánál többre vágyó diákjait. 

A 2016/2017-es tanévtől kezdődően addigi országos tanul-
mányi versenyeinket az eltérő tananyagok miatt és az esély-
egyenlőség szem előtt tartásával – háromesztendős előkészí-
tést követően – már valamennyi külhoni, magyar tannyelvű is-
kola számára elérhetővé tettük. 

Az idei tanévben a jubileumi XXX. Hevesy György Kárpát-
medencei Kémia Versenyen, a XXIX. Herman Ottó Kárpát-me-

dencei Biológia Versenyen és a XXVII. Teleki Pál Kárpát-me-
dencei Földrajz-Földtan Verseny szellemi megmérettetéseire 
kerül sor megmérettetésre az iskolákban, a megyékben, illetve 
a fővárosban és a Kárpát-medencei döntőkön. 

Sok ezer tehetséges diák és az elkötelezett, jövőt formáló 
felkészítő tanárok nagy ünnepe a döntő három napja. A Teleki- 
és a Hevesy-versenyek esetében erre Egerben, az Eszterházy 
Károly Egyetemen kerül sor, a Herman-verseny döntőjére pe-
dig hagyományosan a kisújszállási-hortobágyi helyszínen, 
személyes prezentációkkal, elméleti, terepi, illetve gyakorlati 
fordulókkal. A versenyeken induló külhoni magyar diákok ör-
vendetesen gyarapodó számát mutatja, hogy pl. csak Erdély-
ben ötszázan indultak a kémiaversenyek fordulóin, hasonló 
számban a Teleki-versenyen, és 150 diák volt részese a bioló-
gia tárgykörét felölelő kolozsvári megmérettetésnek. 

A döntők első helyezettjei és felkészítő tanáraik Szöllőssy 
Enikő Munkácsy-díjas iparművész által készített társulati em-
lékérmeket, okleveleket és önzetlen felajánlók értékes különdí-
jait nyerik el. 

HATÁROKON ÁTNYÚLÓ  

TEHETSÉGGONDOZÁS
A 177 éve alapított Magyar Természettudományi Társulat (MTT) fő feladata a 
természettudományok valós értékeinek és eredményeinek széleskörű megis-
mertetése és terjesztése kiemelten a diákok tudományos nevelése céljából.
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A döntőkön Társulatunk időszerű témákban a tárgykör ki-
emelkedő egyéniségeinek közreműködésével minden eszten-
dőben tanártovábbképző előadásokat is szervez. 

Tehetségtábor
A Kárpát-medencei döntők első három-három helyezettje és 
a külhoni megmérettetések legjobbjai kiemelt különdíjként in-
gyenesen vehetnek részt az egyhetes nyári tehetségtáboron. 
Tavaly a kolozsvári Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegye-
tem Kolozsvári Kara főszervezésében, az MTT közreműködé-
sével Székelyföld, idén Társulatunk szervezésében a Balaton-
felvidéki Nemzeti Park és a Bakony–Balaton Geopark volt a vá-
lasztott helyszín. Jövőre – reményeink szerint – a beregszászi 
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola szervezésében 
bonyolíthatjuk le mintegy hatvan résztvevővel Erdély, Felvidék, 
Kárpátalja, Délvidék és az anyaország ifjú tehetségeinek nagy 
érdeklődéssel kísért táborát. 

E találkozókon hagyományteremtő céllal arra törekedtünk, 
hogy szerény eszközeinkkel ilyen módon is erősítsük a régió 
magyar közösségeinek és különösen a fiataloknak az össze-
tartozását, elősegítsük és elmélyítsük a szervezeti és sze-
mélyi kapcsolatokat. Társulatunk kezdeményezésének cél-
ja, hogy e hétnapos, élményekben gazdag szakmai, szelle-
mi, terepi és sportprogramokkal megszervezett együttlétek 
során a résztvevők megismerjék a Kárpát-medence magyar-
lakta vidékeinek természeti-táji és szellemi-kulturális öröksé-
gét, történetét, kiváló személyiségeit, s új barátságok szü-
lessenek.

Rendezvények, 
konferenciasorozatok, kiadványok
Kilenc szakosztállyal és kaposvári területi szervezettel műkö-
dő Társulatunk nívós aktuális témákkal és hagyományos té-
makörök újszerű feldolgozásával szervez szakmai rendezvé-
nyeket, konferenciasorozatokat (pl. A biológiai sokféleségről 
– másképp; Hagyomány, értékmentés és innováció a tudomá-
nyok történetében; Csalások, csúsztatások, csalafintaságok a 
tudományban címmel) és előadóüléseket. Emellett megjelen-
teti két kiadványsorozatának köteteit. 

Oktatási programjaink folyamatosságának megtartása, konfe-
renciáink szervezése és kiadványköteteink megjelentetése az 
elkötelezett, önzetlen munkán túlmenően a mindenkori támo-
gatások függvénye. Társulatunk kiemelten foglalkozik a kör-
nyezetkultúra, a környezettudományok, a természetvédelem 
kérdésköreivel, és nyitott az érdemi együttműködésre. 

Társulatunk célját, törekvéseit Than Károly 1877-ben így fo-
galmazta meg: 

„A tudományok extensiv elterjesztésének célja nem az, hogy 
minden emberből alapos szaktudóst képezzen, hanem csak az, 
hogy a tudományos búvárlatok által kiaknázott biztos eredménye-
ket a társadalom minél több tagjának tudomására juttassa és azo-
kat a tudatlanság ködéből kiemelve, annyira felvilágosítsa, hogy a 
korszellem nyilvánulásai előttük rejtélynek ne tűnjenek fel, hanem 
annak megértésére legalább előkészítve legyenek.”

Ma is ehhez tartjuk magunkat, és örömmel várjuk e sorok olva-
sóit nagy múltú Társulatunk alkotó tagjai és támogatói sorába.
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