
Könyvtárunk vonatkozásában érdemi fejlemé-
nyekről sajnos nem tudok beszámolni.

kiadványok

Társaságunk illetménylapjának, az MTA 
X. Földtudományok osztálya által kiemeltnek 
minősített és az eBsCo által indexált Földrajzi 
Közleményeknek a számai az MTA és az NKA 
támogatásának köszönhetően minden tagunkhoz 
eljutott. egyrészt az anyagi támogatás feltéte-
leként elvárt fegyelmezett határidőtartásnak, 
másrészt a szerkesztők rutinjának és összeszo-
kottságának köszönhetően negyedéves üteme-
zéssel sikerült az egyes folyóirat-számokat meg-
jelentetnünk és a honlapunkon, illetve a másik 
illetménylapunkkal, a Földgömb magazinnal 
egy postai csomagban a tagsághoz eljuttatnunk.  
A szerkesztőség munkáját 2014 januárjától Bott- 
lik zsolt segíti szerkesztőként.

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-isme-
retterjesztő magazin, amely mintegy 60 ezer 
olvasóhoz jut el.

láthatóság

Honlapunkon a Társaság legfontosabb ada-
tai, dokumentumai, eseményei olvashatók nap-

rakész verzióban. Külön erény, hogy a Föld- 
rajzi Közlemények itt on-line is olvasható, az 
egyes cikkek letölthetők, ami garantálja a honlap 
állandó látogatottságát. A Földrajzi Közlemé- 
nyek nemcsak tagjainkhoz, hanem az on-line 
elérhetőség és a könyvtári példányok révén az 
ország és a határon túli magyar nyelvű tudo- 
mányosság legkülönbözőbb tereibe és közössé-
geihez is eljut. Ugyanígy a legfrissebb társasá-
gi rendezvények illetve a középiskolai földrajzi 
versenyek felhívásai és eredményei is elérhetőek 
a honlapunkról.

A Társaság jövőbeni kilátásai

Az évek óta fennálló gazdasági nehézségek 
ellenére bizakodunk, hogy pályázataink siker-
rel járnak és az elmúlt évekhez hasonlóan biz-
tosítják a szervezet zavartalan működését, az 
egyre bővülő közhasznú feladataink ellátását. 
A Földgömb illetmény lappá tétele az eddigiek-
hez képest is vonzóbbá teszi a tagság vállalását, 
létszámunk bővülését, a fiatalabb generáció felé 
nyitás lehetőségét.

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

szekszárd, 2014. június 28.

 mAri LászLó
 főtitkár
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Tisztelt Közgyűlés! Kedves Kollégák!

A Felügyelőbizottság 2014. április 15-én 
megtartott ülésén megvizsgálta és értékelte a 
Társaság 2013. évről szóló pénzügyi jelentését. 
A Magyar Földrajzi Társaság 2013. évi gaz-
dálkodását számszakilag bemutató pénzügyi 
dokumentumok (2013. évre vonatkozó eredmény 
kimutatás, főkönyvi kivonat, és mérleg) ellenőr-
zése alapján a Felügyelő Bizottság megállapí-
totta, hogy a közhasznú szervezetként működő 
Magyar Földrajzi Társaság 2013. évi gazdálkodá-
sa eredményes volt, az erre vonatkozó pénzügyi 
dokumentumok szabályszerűen készültek el.  
A Társaság gazdálkodására vonatkozó számsze-

rű adatok a Földrajzi Közleményekben publikált 
formában, illetve a Társaság honlapján is ren-
delkezésre állnak. A Magyar Földrajzi Társaság 
2013-ra vonatkozó gazdálkodási alapszámai a 
következők:

2013. évi összes bevétel: 15 523 537 Ft
2013. évi összes kiadás: 14 845 703 Ft
2013. évi egyenleg: 677 834 Ft
A vizsgálat megállapította, hogy

 – a 2013. évi teljes bevétel a központi költségve-
tési támogatások, a társasági tagdíjak, alapító-
tól kapott befizetések és a tagok 1%-os szJA 
felajánlásai, valamint a pénzügyi műveletek-
ből származó bevételek együttes összegéből 
származott.

A Felügyelőbizottság jelentése a Magyar Földrajzi Társaság  
2013. évi gazdasági és pénzügyi tevékenységéről



 – a 2013. évi összes kiadás teljes egészében köz-
hasznú tevékenység érdekében tett ráfordítás 
volt. Az összes ráfordításból 11 188 078 Ft 
anyagi jellegű, 3 656 685 Ft személyi jellegű 
kiadás volt.

 – a 2013. évi pénzügyi eredmény 1300 Ft-tal 
kisebb volt, mint a Társasághoz 2013-ban az 
1%-os szJA felajánlásokból összesen beérke-
zett összeg (ez utóbbi 679 134 Ft volt).

A pénzügyi dokumentumokból levonható 
következtetések alapján a Felügyelő Bizottság 
javasolja, hogy
 – a Társaság 2014-ben egyrészt a bevételek nö- 

velésével (a tagság nagyobb ösztönzése az 
szJA 1%-ának felajánlására), másrészt az 
anyagi jellegű kiadások ésszerű mértékű 
csökkentésével a 2013. évihez képest növelje 
2014. évi eredményét.

 – a Társaság mint non-profit jellegű szervezet 
továbbra sem nélkülözheti a támogatásokat, 
ezért 2014-ben nagyobb erőfeszítéseket kell 
tenni újabb pénzügyi tamogatók felkutatására.

 – fokozott figyelmet kell fordítani a gondos 
takarékoskodásra, aminek a Társaság 2014. 
évre vonatkozó pénzügyi tervében is meg kell 
jelennie.

 – törekedni kell a Társaság taglétszámának 
további emelésére, főként fiatal geográfusok, 
földrajztanárok megnyerésével, és kívánatos 
a tagok fizetési fegyelmének javítása is.

Mindezek után felkérem a Tisztelt Közgyűlést 
a 2013. évi pénzügyi jelentés elfogadására.

Budapest, 2014. április 18.
 tiner tiBor
 a Felügyelőbizottság elnöke
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Beszámoló a Magyar Földrajzi Társaság 67. Vándorgyűléséről  
és 136. Közgyűléséről

A Magyar Földrajzi Társaság 67. Vándor- 
gyűlését és 138. Közgyűlését 2014-ben szekszárd 
városa, azon belül a Pécsi Tudományegyetem 
Illyés Gyula Karának Gazdaságtudományi és 
Turisztikai Intézete látta vendégül. A Társaság 
legfiatalabb osztálya, a 2012-ben megalakult 
Duna-völgyi Területi osztály e sorok íróinak 
vezetésével vállalta a feladatot, hogy hosszú idő 
után Tolna megye székhelye újra fogadhassa a 
Társaság tagjait. A város turisztikai szakemberei, 
szolgáltatói is igyekeztek kitenni magukért, hogy 
a résztvevők a színvonalas szakmai tanácskozás 
mellett egy tartalmas, élményekkel teli hétvégét 
tölthessenek el a megyeszékhelyen, hagyomá-
nyosan június utolsó hétvégéjén.

Június 27-én, pénteken a programsorozat 
rendhagyó módon egy „nulladik” nappal kezdő-
dött, a péntek délutánt ugyanis – mintegy ráhan-
golódásként – Pakson töltötték el a korán érkező 
társasági tagok. elsőként a Paksi Atomerőmű 
Atomenergetikai Múzeumában az erőmű beüze-
melése óta alkalmazott műszereket, mérőesz-
közöket, berendezéseket, a reaktorblokkokban 
használt technológiákat, továbbá emléktárgya-
kat, valamint világhírű atomtudósaink és a paksi 
erőmű kapcsolatát ismerhettük meg szakve-
zető segítségével. ezután a Paksi Atomerőmű 
Látogatóközpontjában többek között a radioak-
tivitásról, a természetes és mesterséges háttérsu-
gárzásról, a nukleáris energiáról és a PArT zrt-

nek a környezet- és természetvédelem érdekében 
tett erőfeszítéseiről szerezhettünk ismereteket, 
de a vállalkozó kedvűek egy kísérleti berende-
zésen az áramtermelésből is kivehették részüket.

ezt követően Paks-Dunakömlődön világ-
örökségi várományosi helyszín, a római limes 
magyarországi folyami szakaszához (ripa) tar-
tozó egykori erődtábor (castrum), Lussonium 
maradványait és turisztikai érdekességeit tekin-
tettük meg. A Bottyán-sáncon legkorábban az  
1. század derekán, Claudius császár (41-54) ural-
kodása idején megépült palánktábor helyszínéről 
csodálatos panoráma tárult elénk, ami jó alapot 
szolgáltatott a környék ártéri felszínformáinak, 
a Duna szabályozásának és a közeli paksi tégla-
gyár területén feltárt híres löszfal rétegtanának 
megtárgyalására. Megszemlélhettük a bő száz 
éve átvágott folyókanyarulatot és az azt övező 
erdőségeket is.

Dunakömlődről az egykori vályogvető göd-
rökből kinőtt mesebeli sárgödör tér pincerend-
szeréhez kanyarodtunk, amit „Paks köldökének” 
neveznek, ugyanis a helyiek és vendégeik itt úgy 
szívhatják magukba az egyre jobb helyi boro-
kat, mint ahogy a magzatot táplálja édesanyja a 
köldökzsinóron át. A Tolnai borvidéknek egyik 
ékköve ez a városba ékelődő zárt kis pincefa-
lu, ahol szorosan egymás mellé és mögé épült  
66 takaros présház. A helyi svábok szorgalmát is 
tükröző pincerendszer bonyolultságát jól mutatja 




