
Az Ellenőrző Bizottság jelentése a Közgyűlésnek a Magyarhoni 
Földtani Társulat 2021. évi tevékenységéről 

 
 
Az EB az említett időszakban elektronikus úton tartott egyeztetést. 
 
2021. során a tagságtól, illetve az Elnökségtől nem érkezett olyan jellegű kérés, vagy jelzés, 
ami az EB rendkívüli intézkedését igényelte volna. 
 
Az EB értékelése a Társulat 2021. évi gazdálkodásáról 
Az EB tagjai részletesen áttekintették a Titkárságtól megkapott beszámolókat és pénzügyi 
összefoglaló jelentéseket. A 2020. évet a Társulat negatív egyenleggel zárta, melynek fő oka 
egyrészt a korábbi ipari támogatások csökkenése, valamint a járványhelyzet miatt 
elhalasztott, vagy elmaradt rendezvényekből várt bevételek elmaradása volt. 
A 2020. évi negatív egyenleg miatt a Társulat saját tőkéje a 2021. évi közhasznúsági 
beszámoló szerint 3,57 millió forinttal csökkent, ami a teljes saját tőke 5%-a. Míg 2020-ban 
a vállalkozási tevékenységből 410 eFt eredmény keletkezett, 2021-ben ilyen jellegű 
eredmény nem volt.  
Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a 2021. évet a Társulat 168 eFt-os eredménnyel 
zárta. Ez köszönhető egyrészt a takarékos és jó gazdálkodásnak, másrészt annak, hogy a 
járvány második évében a szakosztályok és a Titkárság alkalmazkodtak a helyzethez és 
tudtak részvételi díjas online konferenciákat szervezni, mint például a Minerals Sciences of 
the Carpathians Conference. Szintén fontos kiemelni, hogy a járványhullámok közötti 
időszakban sikerült jelenléti rendezvényeket is szervezni, mint, vagy a Kárpát-medencei 
Összegyetemi terepgyakorlat, kőzettani és őslénytani vándorgyűlések.  
A rendezvényekből származó árbevételek 2020-hoz képest 3,2-szeres növekedést mutattak 
2021-ben, ami igen jelentős javulás az első COVID év után. Természetesen, a rendezvények 
kiadásai is növekedtek 2021-ben a korábbi évhez képest. 
A Társulat a közhasznúsági státuszát stabilan tartja, az erőforrás-ellátottsági és a társadalmi 
támogatottsági mutatóknál mindkét esetben a három mutató közül kettőt teljesített. 
 
A COVID járvány második évének hatása volt, hogy a szakosztályok, területi szervezetek 
egyre biztosabban és hatékonyabban használták az online felületeket az előadóülések 
megtartásához, ami a rendezvények látogatottságára pozitív módon hatott. Ezt a 
lehetőséget a jövőben is érdemes megtartani olyan mértékben, ami nem hátráltatja a 
jelenléti rendezvényeket. 
 
A Társulat a 2021-es évben is hatékonyan vett részt a H2020-as és EIT RawMaterials 
projektek munkájában az EFG tagszervezeteként. Ezt a tevékenységet a jövőre nézve is 
fontos lenne fenntartani, mivel a bevételszerzés mellett a Társulat nemzetközi aktivitásához, 
ismertségéhez is jelentősen hozzájárul. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a jelenleg 
futó érintett nemzetközi projektek 2022-ben, vagy 2023-ban zárnak. Az EB javasolja az 
Elnökségnek, hogy egyeztessen a Társulat hatókörébe tartozó egyetemi tanszékekkel, 
intézetekkel, valamint kutatóintézetekkel e tevékenységi forma fenntarthatóságát illetően. 
 
Az EB kiemeli, hogy az Elnökség felelős gazdálkodás mellett hatékonyan és példás 
szervezettséggel végzi munkáját és kiemelt feladatként kezeli a fiatal generáció – egyetemi 
hallgatók, ifjú szakemberek – bevonását a társulati munkába, valamint az aktív megjelenést 
a középiskolás generáció irányába. Több ilyen törekvés már régóta fut – Országos 



Középiskolai Földtudományi Diákkonferencia, FÖCIK kárpát-medencei középiskolás geo 
versenye, Földtudományos forgatag..., ugyanakkor ezek bővítése fontos feladat.  
 
Az EB javasolja az Elnökségnek, hogy a kialakult világpolitikai helyzetben – melynek komoly 
kihatásai lesznek az ország energia- és nyersanyagellátottságát illetően – a Társulat 
hagyományaira és tagságának szaktudására építve, hangsúlyozottan szakmai alapokra 
helyezett álláspontját ezen kérdésekben képviselje a kormányzat és a társadalom felé.   
 
Az EB elismerését fejezi ki a Társulat Elnökségének és Titkárságának az elmúlt évben végzett 
felelősségteljes gazdálkodásért és az elért eredményekért. 
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