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SAJTÓANYAG 

HUNGEO 2017 – „Bányászat és környezet – harmóniában” 
Magyar Földtudományi Szakemberek 

13. Világtalálkozója
Pécs, 2017. augusztus 16-20. 

Támogatók  

A Magyarhoni Földtani Társulat 1996 óta szervezi meg a magyar földtudományi szakemberek 
világtalálkozóját, a HUNGEO-t. Ez alkalommal az alapításának 650. évfordulóját idén ünneplő Pécsi 
Tudományegyetem látja vendégül a világ minden részéből hazalátogató és a honi kutatókat. 

A HUNGEO találkozók küldetése 

1. Lehetőséget biztosítani arra, hogy a Magyarországon, a szomszédos államokban és a nagyvilágban
szétszórtan élő magyar földtudományi szakemberek egymás munkáját megismerhessék és támogathassák.

2. Előmozdítani az egyes földtudományi szakterületek és régiók közötti együttműködést.
3. Közreműködni az egységes magyar földtudományi terminológia és korszerű oktatási anyagok

kidolgozásában.
4. Támogatni szakmai ifjúsági programok szervezését, valamint azokhoz kapcsolódó kiadványok

megjelentetését.

A 2017. évi HUNGEO célja 

A 2017. évi találkozó célja: bemutatni a földtudományok magyar kutatóinak egykori és mai eredményeit. Az 
aktuális találkozó az ásványi nyersanyagok kutatásának, kitermelésének és a környezet megóvásának, 
rekultivációjának megkerülhetetlen harmóniájára kívánja felhívni a figyelmet. Ezek az ismeretek biztosítják a 
természeti erőforrások jelenlegi hasznosítását és a jövőbeli lehetőségek előrejelzését, a hosszú távú, fenntartható 
gazdasági és társadalmi fejlődés érdekében. E közös célokat az egyes szekciók sajátos témakörei tovább 
gazdagítják és konkretizálják. 

A 2017. évi HUNGEO programja 

A rendezvény programja a HUNGEO hagyományaihoz híven augusztus 16-án egynapos előkirándulással 
kezdődik, majd 17-én plenáris ülés, 18-án szekció ülések lesznek a Pécsi Tudományegyetem Természettudo-
mányi Karának „A és E” épületében (Pécs, Ifjúság útja 6.). Augusztus 19–20.-án kétnapos kirándulást teszünk a 
Mecsek és a Villányi-hegység tágabb környezetében. 
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A rendezvényre öt országból (Ausztrália, Magyarország, Nagy Britannia, Románia, USA) csaknem száz 
regisztrált szakember és több mint egy tucat vendég hivatalos. A félszáz szakmai előadást két napon keresztül 
három szekcióban és egy plenáris ülésen hallgatják és vitatják meg az érdeklődők. Az előadások a 
földtudományi szakterületek csaknem teljes spektrumát felölelik. Különösen nagy hangsúlyt fektettünk a 
bányászat és környezetvédelem, a nemzetgazdasági fenntartható fejlesztés nyersanyag kutatási és 
felhasználási összefüggéseinek és a klímaváltozással kapcsolatos kérdéseknek tudományos igényű 
bemutatására. 

Az eddigi világtalálkozók 

I. HUNGEO’96 – 1996. augusztus 15–23. Budapest, II. GEO’97 – 1997. augusztus 21–25. Csíksomlyó

III. GEO’98 – 1998. március 18–21. Budapest IV. GEO’99 – 1999. augusztus 18–23. K-Szlovákia és Kárpátalja

V. HUNGEO 2000 – 2000. augusztus 15–19. Piliscsaba VI. GEO 2002 – 2002. augusztus 21–25. Sopron

VII. GEO 2004 – 2004. augusztus 28. – szeptember 2. Szeged VIII. HUNGEO – 2006. augusztus 20–25. Pécs

IX. HUNGEO – 2008. 20–24. A FÖLD ÉVÉBEN – Budapest X. HUNGEO – 2010. augusztus 14-19. Szombathely

XI. HUNGEO – 2012. augusztus 20–25. Eger XII. HUNGEO – 2014. augusztus 20–24. Debrecen

A 2017. évi HUNGEO rendezvénnyel elérhető társadalmi hatások 

1. Föld természeti erőforrásainak fenntartható kiaknázása és megóvása érdekében a környezettudatos nevelés,
oktatás, ismeretterjesztés és az ehhez szükséges eszközök bemutatása, bővítése, mindez határokon átívelő
együttműködésekkel.

2. A tudományos kutatások előzetes eredményeinek kommunikálása.
3. A honi és elsősorban Kárpát-medencén belüli földtudományi közösségek együttműködése.
4. A magyar földtudományi nyelv ápolása
5. A Nemzeti Parkok, a Geoparkok és a természetvédelem alá eső bemutatóhelyek népszerűsítése, együttmű-

ködés kialakítása a földtani természetvédelem és a földtani értékek megőrzése érdekében.
6. A földtudomány gazdasági és társadalmi jelentőségének tudatosítása szélesebb társadalmi rétegekben, az

oktatás módszereivel és eszközeivel.
7. A bányászattal és a földtani kutatásokkal kapcsolatos negatív társadalmi paradigma megváltoztatása egy

egészségesebb szemléletmód irányában.

A rendezvény fővédnöke Áder János Magyarország államelnöke, védnökei: dr. Páva Zsolt Pécs Megyei 
Jogú Város polgármestere, Prof. Dr. Bódis József egyetemi tanár, rektor Pécsi Tudományegyetem, Prof. 
Dr. Gábriel Róbert egyetemi tanár, dékán Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar. 

A rendezvénysorozat szervezése széleskörű összefogással történik, a következő partnerek szakmai közreműkö-
désével: Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság, Magyar Földrajzi Társaság, Magyar Geo-
fizikusok Egyesülete, Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat, Magyar Meteorológiai Társaság, Magyar 
Természettudományi Társulat, Magyar Hidrológiai Társaság, Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi 
Kar, Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (DDNPI), Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület. 

További információ: 
Magyarhoni Földtani Társulat titkársága 1015 Budapest, Csalogány u. 12. 
mft@mft.t-online.hu, T: (1) 2019129 
www.hungeo.hu  www.foldtan.hu 




