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A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT 

Közhasznúsági adatai a 2020. évről 

 

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai 

név: Magyarhoni Földtani Társulat 
székhely: 1015 Budapest, Csalogány u. 12. I/1. 

bejegyző határozat száma: 6. Pk.60440/1 

nyilvántartási szám: 411 

képviselő neve: Budai Tamás 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

A Társulat célja a földtan és rokontudományai művelésével foglalkozó szakemberek összefogása, a kutatási eredmények bemutatása, 
terjesztése, a kutatási tevékenység elősegítése, a tudományos és gyakorlati továbbképzés segítése. A földtani kutatásokhoz és bányászathoz 
kapcsolódó kulturális örökség ápolása, megőrzésének elősegítése. 
Közhasznú tevékenységei: tudományos tevékenység, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, a természetvédelmi, 
környezetvédelmi, valamint a kulturális örökség megóvására irányuló tevékenység. E tevékenységek keretében szak- és vitaüléseket, 
ankétokat, tanulmányutakat, vándorgyűléseket, terepgyakorlatokat, ismeretterjesztő rendezvényeket szervez, konferenciákat tart. 
Kapcsolatot tart fenn hasonló rendeltetésű hazai és külföldi földtudományi egyesületekkel és szervezetekkel, képviselteti magát nemzetközi 
szakmai rendezvényeken és egyesületekben (pl. European Federation of Geologists, IMA, AEGS). A határon túli magyarsággal kapcsolatos 
tevékenység keretében a Társulat – a HUNGEO tudományos és oktatásügyi program közreműködésével – megismerteti és támogatja a 
külföldön élő magyar földtudományi szakemberek munkásságát.  

3. a) Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: Ismeretterjesztés: Geotóp 
napok (ismeretterjesztő geotúrák az ország különböző helyszínein) október 3, 10. Az „Év ásványa”, „Év ősmaradványa” ismeretterjesztő 
program folytatása rajzpályázat általános iskolásoknak, A Juhász Árpád Geológus Szakkör elindítása, felső tagozatosok, és gimnazisták 
számára az ELTE Természetrajzi Múzeumával együttműködésben. Kőbe zárt világok c. ismeretterjesztő filmsorozat készíttetése, A 
Balaton kutatása Lóczy Lajos nyomdokán c. ismeretterjesztő kiadvány megjelentetése 

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó 
közfeladat, jogszabályhely: 

1996. évi LIII. Törvény a természet védelméről 
19. § A földtani természeti értékek általános védelme 

a közhasznú tevékenység célcsoportja: Szakemberek, érdeklődő laikusok, családok, iskolai tancsoportok 

a közhasznú tevékenységből részesülők 
létszáma: 

Cca 1500 

a közhasznú tevékenység főbb 
eredményei: 

Szemléletformálás. A Földtani környezetek sérülékenységének és védelmének, az ásványi 
nyersanyagok értékének, társadalmi jelentőségének bemutatása, Magyarország földtani értékeinek 
bemutatása 

b) közhasznú tevékenység megnevezése: Oktatás, továbbképzés: Jelenléti rendezvények: Téli Ásványtudományi Iskola, Veszprém, 
2020. 01. 17-18. Országos Középiskolai Földtudományi Diákkonferencia, földtudományok, víz, környezet, energia és légkör témakörben 
2020. 03. 06-07. Miskolc. Online oktatás, továbbképzés: Ásványkincseink karnyújtásnyira online rövidkurzus – március, Városi 
bányászat online rövidkurzus – április. 

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó 
közfeladat, jogszabályhely: 

2011. évi CCIV törvény a nemzeti felsőoktatásról 
15. § A felsőfokú végzettségi szint és a szakképzettség 

a közhasznú tevékenység célcsoportja: Egyetemi hallgatók, doktoranduszok, fiatal szakemberek, középiskolás diákok 

a közhasznú tevékenységből részesülők 
létszáma: 

Cca 250 

a közhasznú tevékenység főbb 
eredményei: 

Egyetemi hallgatók, fiatal szakemberek felkészítése a versenyképes munkavállalásra, szakmai 
utánpótlás nevelés 

c) közhasznú tevékenység megnevezése: kutatási eredmények bemutatására szervezett rendezvények, konferenciák, területi 
szervezetek, szakosztályok előadóülései, terepbejárások: Meddő? Hulladék? Nem! Haszonanyag konferencia Budapest, 2020. január 
23. 23. Őslénytani Vándorgyűlés Budapest 2020. 09. 25. illetve további online szakmai előadóülések, Kókay terepi napok 2020. 10. 9-10, 
a Földtani Közlöny tudományos folyóirat 150. évfolyamának megjelentetése, jubileumi másfélszeres terjedelemben 

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó 
közfeladat, jogszabályhely: 

2004. évi CXXXIV törvény a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról. 

4 § alapkutatás, alkalmazott kutatás 

a közhasznú tevékenység célcsoportja: Hazai és külföldi földtudományi szakemberek, egyetemi hallgatók 

a közhasznú tevékenységből részesülők 
létszáma: 

Cca: 400 

a közhasznú tevékenység főbb 
eredményei: 

Alap- és alkalmazott kutatások tudományos eredményeinek közzététele előadások formájában, a 
konferenciák abstract köteteinek publikálása illetve Földtani Közlöny tudományos folyóirat 
megjelentetése és terjesztése.  
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4. Közhasznú tevékenység bevételei 

Vagyonelem megnevezése Előző év Tárgyév 

Közhasznú támogatások 11987 9145 

Közhasznú tevékenység bevételei 10344 1959 

Tagdíjak, egyéb bevételek 8418 8631 

5. Cél szerinti juttatások kimutatása 

Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév 

Egyetemisták, fiatal szakemberek konferencia részvétele illetve szakmai útjának támogatása 215 0 

Földtani és geofizikus Vándorgyűlés támogatása 1685 0 

Alapítványok támogatása 0 200 

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) 

 0 0 

 0 0 

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: 0 0 

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) 

B. Éves összes bevétel 31376 21313 

ebből:   

C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról 
szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 

568 484 

D. közszolgáltatási bevétel   

E. normatív támogatás 500  

F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás   

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 30308 20829 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 27251 24883 

I. ebből személyi jellegű ráfordítás 11418 10102 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 21410 17604 

K. Adózott eredmény 4125 -3570 

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes 
tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) 

Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése 

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,- Ft]1 Igen Igen 

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0] 2 Igen Igen 

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25] 3 Igen Igen 

Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése 

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02] 4 Nem Igen 

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5] 5 Igen Igen 

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő] 6 Nem Nem 

 
1a szervezet átlagos éves bevétele meghaladja az 1 millió forintot 
2a két év egybeszámított adózott eredménye nem negatív 

3A személyi jellegű ráfordítások – a vezető tisztségviselők juttatásainak figyelembe vétele nélkül – eléri az összes ráfordítás negyedét 

4A személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából befolyó összeg eléri a korrigált bevétel kettő százalékát  
5a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét két év átlagában 

6A közhasznú tevékenység ellátását tartósan (két év átlagában) legalább tíz közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy segíti, a 
vonatkozó (2005. LXXXVIII. tv.-nek megfelelően). 
 
2021. április 21.  
 

Dr. Budai Tamás 
elnök 


