
Közhasznúsági jelentés a 2010-es évről  
 
Ezen jelentést a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint 
állítottuk össze: A Magyar Földrajzi Társaságot a Fővárosi Bíróság, a 13. Pk. 6O. 522/1989/16 nyilvántartási számon, 
1998. január 1. napjától 458. sorszám alatt kiemelkedően közhasznú szervezetté minősítette. 
 
Számviteli beszámoló: Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló, 
eredménykimutatás: 
 

Összes közhasznú tevékenység bevétele  14 229 000 Ft 
Közhasznú tevékenység ráfordításai:   
 anyagi jellegű 9 544 000 Ft 
 személyi jellegű 3 697 000 Ft 
 értékcsökkenés 56 000 Ft 
 Összes ráfordítás: 13 297 000 Ft 

Tárgyévi közhasznú eredmény:   932 000 Ft 

 
Kimutatás a költségvetési támogatásról: 
 
Társaságunk 2010-ben a Magyar Tudományos Akadémiával kötött szerződése alapján 1 795 000 Ft támogatás kapott, az 1 
főfoglalkozású alkalmazott munkabérére és annak járulékaira valamint 1 000 000 Ft támogatást a Földrajzi Közlemények 
kiadására. 
Társaságunk a fenti támogatás felhasználásáról igazoló jelentést küldött az MTA Pénzügyi Főosztályának, amelyet az 
elfogadott. 
 
Kimutatás a vagyon felhasználásáról: (saját tőke, tárgy évi eredmény) 
 

Jegyzett tőke: 1 337 000 Ft 
Eredménytartalék: 1 019 000 Ft 
Mérleg szerinti eredmény: 932 000 Ft 
Saját tőke: 1 250 000 Ft 

 
Kimutatás a kapott támogatásokról: 
 

Központi költségvetési szerv MTA: 1 795 000 Ft munkabér és járulékaira 
Központi költségvetési szerv MTA 1 000 000 Ft Földrajzi Közlemények előáll. 
NCA országos 1 163 000 Ft működési 
Magánszemély 28 000 Ft  
NKA nyomdaköltségre 1 000 000 Ft Földrajzi Közleményekre 
SZJA 1% 726 000 Ft cél szerinti felhasználásra 
Center Travel Utazási Iroda 175 000 Ft cél szerinti felhasználásra 
Heiling Média Kft. 250 000 Ft  
Gyöngyös Önkormányzat 50 000 Ft rendezvényre 
Pécs Önkormányzata 50 000 Ft rendezvényre 

Összesen: 6 237 000 Ft   

Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról: 
 
1 fő bruttó munkabére és személyi jellegű juttatások járulékokkal együtt: 3 694 000 Ft 



A közhasznú tevékenységről szóló szöveges beszámoló: 
 
A Társaság taglétszáma 
 
Társaságunknak belföldön 716 rendes, ifjúsági és nyugdíjas –, valamint 76 jogi tagja van. 
Taglétszámunk tehát összesen 792 fő. 
 
Előadóülések, konferenciák, tanulmányutak 
 
Társaságunknak 9 budapesti szakosztálya, 15 vidéki területi osztálya és 1 székelyföldi osztálya (50 tag, központ: 
Csíkszereda) van, ezek mellett az Érdi Magyar Földrajzi Múzeum Múzeumbarát Köre tart rendszeresen előadásokat. 2010-
ben szakosztályaink 46, osztályaink 108 előadást, valamint az Érdi Múzeumbarát Kör 14 előadást tartott, tehát a Magyar 
Földrajzi Társaságon belül összesen 168 tudományos-ismeretterjesztő előadás hangzott el. 
2010. augusztus 30-án megalakult új szakosztályunk, a Turizmusföldrajzi Szakosztály budapesti központtal. 
2010. május 15-én „Valóság és Álom: Földrajztanítás 2010.” címmel Országos Földrajzi Konferenciát tartottunk a 
Földrajztanárok Egyletével közösen. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium főosztályvezető-helyettese, Rádli Katalin 
köszöntésével öt plenáris előadás és 8 referátum hangzott el. 
2010 decemberében Szakmai Együttműködési Megállapodás jött létre a Társaság és a „Sajó Károly Kárpát-medencei 
Környezetvédelmi Csapatverseny” c. pályázati program megvalósításához a Kőris Környezeti Nevelési, Versenyszervezési 
Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft-vel a határon túli magyar diákok magyarországi tanulmányi versenyen való 
részvételének tárgyában, amelynek értelmében segítjük a pályázati programok szakmai tartalmának megfelelő és 
eredményes megvalósítását, valamint a regionális fordulók lezárását követő szakmai jelentés elkészítését. 
A 2010. évi rendezvények sorában kiemelkedő a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézete szervezte Országos Angol 
Nyelvű Földrajzi Tanulmányi Verseny sikeres lebonyolításában való közreműködésünk, amelynek döntőéjére 2010. 
április 6-án Pécsett került sor. 
Társaságunk éves nagyrendezvényére, a sorrendben 63. vándorgyűlésre 2010. július 2-5. között Pécsett került sor. A 
rendezvény tudományos ülésszakának témája a „ A pécsi geográfia legjava” volt. Az ülésszak 6 előadója a földrajz 
csaknem minden tudományterületét képviselte. A természetföldrajztól az élővilág, és a természetvédelem témakörén át a 
turizmusföldrajzig hallhattunk előadásokat. A vándorgyűlés egész napos tanulmányútjának útvonala (2010. július 4.): 
Sellye – Drávaiványi – Kóros – Barcs –Duna-Dráva Nemzeti Park, ősborókás Dráva-holtág nevezetességivel 
ismerkedhetett meg a 110 fő résztvevő. A belföldi tanulmányutat öt napos külföldi tanulmányút követte Szlovéniába. A 72 
tanár, ill. kutató résztvevő a Júliai-Alpok Nemzeti park, a Dolinka Sava völgy, a Vogel csúcs, a Vrata- gleccservölgy, a 
Beldi - tó,majd végül az Adriai-tenger partjával és Skocjani-barlang és a Muravidék természet- és gazdaságföldrajzi 
nevezetességeivel ismerkedhetett meg. 
Közéleti szerepvállalásaink között szerepelt a köz- és felsőoktatásban dolgozó földrajzos kollégák szakmai 
érdekképviseletének ellátása, amely 2010-ben a készülő közoktatási törvénnyel kapcsolatos állásfoglalások elkészítését és 
kommunikálását jelentette. Emellett a Nemzetközi Földrajzi Unióban (IGU) is a Társaság delegáltja képviselte a hazai 
geográfiát. Az MTA X. Földtudományok Osztálya havi rendszerességű ülésein képviseltük a tagság szakmai érdekeit. 
 
Kiadványaink 
 
Társaságunk illetménylapjának, az MTA X. Földtudományok Osztálya által kiemeltnek minősített és az EBSCO által 
indexált Földrajzi Közleményeknek 2010. évi 4 száma az akadémiai és az NKA támogatásának köszönhetően minden 
tagunkhoz eljutott. 
Bár nem Társasági kiadásban, de a Magyar Földrajzi Társaság által alapított folyóiratként, a Társaság szakmai 
felügyeletével és tagjaink szerkesztésével jelenik meg kéthavonta az 1999-ben újraindított földrajzi-ismeretterjesztő 
folyóiratunk, az „A Földgömb” című lap, amelynek példányszáma 11–12 ezer között mozog, ezen belül az előfizetők 
száma meghaladja a 3500 főt. A lap színvonalas megjelenése a szerkesztők áldozatos munkájának segítségével mindvégig 
biztosított volt. 
 



A Társaság jövőbeni kilátásai 
 
Társaságunk bevételeit továbbra is az akadémiai támogatás (1 fő munkabére és járulékai), a tagdíjak és az esetleges 
adományok, pályázatok bevételei alkotják. Mindebből eddig csak az akadémiai támogatás és a tagdíj jelentett biztos, 
tervezhető forrást, az adományok és pályázati bevételek inkább esetlegesek, előre nem kalkulálhatók. 
Társaságunk tagjai 80%-ban általános- és középiskolai tanárok. Ettől a rétegtől nem várhatjuk el, hogy erején felül magas 
tagdíjat, illetve a tanulmányutakra nagyon magas összegeket fizessen. Ennek megfelelően a befolyó tagdíj és egyéb 
bevételeink csak részben fedezik tényleges költségeinket. Emiatt folyamatosan törekszünk arra, hogy az egyetemről 
kikerülő fiatal geográfus és rokontudományi végzettségű fiatalokat a Társaságunkba csábítsuk. 
Bár a civil szervezetek számára kiírt pályázati lehetőségek sokszor nehezen hozzáférhetők és bonyolultak, Társaságunk 
2011-re vonatkozóan is több pályázatot nyújtott, illetve nyújt be. Örvendetes, hogy 2011-re is sikerült elnyerni a Nemzeti 
Kulturális Alap támogatását, amely 1,3 millió forint hozzájárulással segíti a Földrajzi Közlemények megjelentetését. 
  
Budapest, 2011. március 24. 
  
Dr. Michalkó Gábor 
főtitkár 
 


