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1996-tól kezdődően 2010-ig már tíz alkalommal külön-
böző helyszíneken rendeztük meg közösen a világtalálkozó-
kat. Mindannyiszor a találkozó programján kirándulás is 
szerepelt, az adott városhoz közel a határ mindkét oldalának 
földtani és kulturális nevezetességei szerepeltek a program-
ban. Az eddigi találkozók során minden szomszédos ország-
ban jártunk már.

A sikeres programokat folytatni kívánjuk, és szélesíteni 
akarjuk a résztvevők körét. Sajnos eddig nem sikerült elér-
nünk sok olyan kollégát, akikről tudjuk, hogy ma is aktívak, 
és értékes ismereteiket sokan szívesen meghallgatnák. Úgy 
gondoljuk, hogy a végleg külföldre távozott kollégák mel-
lett az ideiglenes, pár évre külföldön munkát vállaló, to-
vábbtanuló szakembereket is érdemes és szükséges bevonni 
ebbe a programba. Tudásukat, tapasztalataikat jó lenne, ha 
átadnák a világon szétszóródott és az itthoni vagy a határo-
kon túli munkatársaknak is.

Ezért a szervezőbizottság tagjai akciót kezdenek minél 
több magyar geo-szakember felkutatása érdekében.

Kérem, hogy ha Ön ismer külföldön dolgozó vagy ott le-
telepedett geoszakembereket, volt kollégákat, évfolyamtár-
sakat, régi munkatársakat, továbbítsa részükre ezt a felhí-
vást, vagy kérem, adja meg az illető elérhetőségét az egye-
sület titkárságának (geophysic@mtesz.hu), és mi fogjuk 
megkeresni.

A HUNGEO következő összejövetele, találkozója 2012 
augusztusának végén lesz Egerben. Nagyon reméljük, hogy 
felhívásunkra sokan fognak jelentkezni, és élni fognak a le-
hetőséggel, hogy létrehozhatunk egy magyar Geotudás-
centrumot. Meggyőződésünk, hogy az így kialakuló szak-
mai és baráti kapcsolatok minden résztvevő számára nagyon 
hasznosak lesznek.

Pályi András

A magyar földtudományi világtalálkozó ötlete a millecente-
nárium előkészítése során 1996-ban vetődött fel Budapes-
ten, egymástól függetlenül a geográfusok és a geológusok 
részéről. A találkozó célját a következőképpen fogalmazták 
meg:
1. Lehetőséget biztosítani arra, hogy a Magyarországon, a 

szomszédos államokban és szétszórtan a nagyvilágban 
élő magyar földtudományi szakemberek egymás munká-
ját közvetlenül megismerhessék az elmúlt évtized tudo-
mányos és műszaki eredményei gyakorlati alkalmazásá-
nak bemutatásával.

2. A földtudományi oktatók, kutatók és gyakorlati szakem-
berek eszmecseréje révén előmozdítani az egyes szakte-
rületek és régiók közötti jobb kommunikációt, hatéko-
nyabb együttműködést és a közös publikálást.

3. Kezdeményezni az egységes magyar földtudományi ter-
minológia, valamint a több országban is használható, kor-
szerű oktatási anyagok kidolgozását.

Ezek megvalósítására összefogott a Magyarhoni Földta-
ni Társulat, a Magyar Geofi zikusok Egyesülete, a Magyar 
Tudományos Akadémia, a budapesti Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem Térképtudományi Tanszéke és a Balaton 
Akadémia. Védnökséget vállalt a Magyarok Világszövetsé-
ge és 11 más magyarországi intézmény. Szervezőbizottság 
alakult Kom lóssy György geológusnak, a magyarországi 
Központi Föld tani Hivatal volt elnökének vezetése alatt, a 
közreműködő egyesületek képviselőinek tevékeny részvéte-
lével. A munka központja a Magyarhoni Földtani Társulat 
titkársága lett. Később csatlakozott a HUNGEO program-
hoz a Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési 
Társaság (MFTTT), a Magyar Földrajzi Társaság (MFT), 
Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat (MKBT), és a 
Magyar Meteorológiai Társaság (MMT).


