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Felhívás 

 

Tisztelt Kollégák, kedves Természetbarátok! 

 

Örömmel közöljük, hogy megalakult a Magyar ProGEO Egyesület a földtudományi 
természeti értékek megismertetéséért (röviden: Magyar ProGEO Egyesület, a továbbiakban 
egyszerűen Egyesület), amely a ProGEO nemzetközi szervezet céljait követve, annak 
magyarországi területi csoportjaként kíván működni. 

A ProGEO nemzetközi szervezet alapvetően azzal a céllal jött létre, hogy Európa 
földtudományi értékeinek megőrzését, védelmét és megismertetését minden lehetséges módon 
elősegítse. Munkájának kezdetei 1988-ra nyúlnak vissza, 1993-ban alakult meg formálisan és 
2000-ben jegyezték be hivatalosan. Magyarország a kezdetektől fogva bekapcsolódott a 
szervezet munkájába az egykori Természetvédelmi Hivatal irányításával, e téren külön ki kell 
emelni dr. Tardy János és az azóta körünkből sajnálatosan eltávozott dr. Rádai Ödön 
sokoldalú munkásságát; e kapcsolatok eredményeként a ProGEO mindjárt a megalakulása 
utáni évben, 1994-ben Magyarországon tartotta ülését. A meglévő kapcsolat elmélyítése és a 
célkitűzések sikeresebb megvalósítása érdekében azonban a nemzetközi szervezet régóta kéri 
egy szervezett keretekben működő magyarországi munkacsoport megalakítását. Ennek az 
igénynek kívántunk eleget tenni az Egyesület létrehozásával. 

 
A Magyar ProGEO Egyesület alapszabálya szerint az Egyesület céljai közé tartozik többek 

között hazánk gazdag földtudományi örökségének felmérése, megőrzésének kezdeményezése 
és a nagyközönséggel való megismertetése, a földtudományi örökség megőrzése szempontjá-
ból fontos kutatások szervezése, részvétel a nemzetközi ProGEO szervezet munkájában és 
egy egységes európai földtani örökségi katalógus összeállításában, javaslatok megtétele 
további értékek védelmére nemzetközi és hazai szinten egyaránt, valamint új szemlélet és 
módszerek bevezetése a földtani, felszínalaktani, vízföldrajzi, talajtani, biológiai értékek 
együttes értékelésének és védelmének meghonosítására és azok alkalmazásának támogatása. 
Az Egyesület további fontos tevékenysége lesz még oktatási tevékenység ellátása, a célokhoz 
kapcsolódó hírlevelek, szakmai anyagok, illetve kiadványok kiadása, honlap fenntartása, a 
célokhoz kapcsolódó projektek, konferenciák, bemutatók, táborok, versenyek és egyéb 
programok szervezése, valamint a témához kapcsolódó szakkifejezések magyarítása, 
természetesen mindezen tevékenységek során szoros együttműködés kialakítása a hazai és 
külföldi társszervezetekkel. 

 
Az Egyesület hivatalosan 2003. április 3-án alakult meg a MÁFI Stefánia úti épületében. 

Az alapító tagok jóváhagyták az alapszabályt, megválasztották az Egyesület tisztségviselőit és 
meghatározták az Egyesület működéséhez szükséges tagdíjat. Az alapító tagok mellett az 
Egyesületnek lehetnek rendes, pártoló és tiszteleti tagjai, utóbbiaknak ezt a címet az Egyesület 
közgyűlése adományozhatja. Rendes tag lehet minden olyan természetes és jogi személy vagy 
jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, illetve önkormányzati testület, aki, 
illetve amely az Egyesület működési területéhez kapcsolódó tevékenységet végez, az 
Egyesület alapszabályának rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, 
kötelezettséget vállal a tagdíj megfizetésére, valamint az Egyesület Közgyűlése tagnak 
elfogadja. 

Az Egyesület jogi bejegyzése folyamatban van. 
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Az Egyesület alapító közgyűlése a hatályos jogszabályoknak és az elfogadott 
alapszabálynak megfelelően Elnökséget és Ellenőrző Bizottságot választott. A megválasztott 
tisztségviselők: 

 
Tiszteletbeli elnök:  Tardy János 
Elnök:   Horváth Gergely 
Társelnök:   Chikán Géza 
Elnökségi tagok:  Csillag Gábor 
    Karancsi Zoltán 
 
Az Ellenőrző Bizottság tagjai: 
Elnök:   Cserny Tibor 
Bizottság tagok:  Kiss Gábor 
    Vincze Péter 
 
 

Kérjük mindazokat, akik az Egyesület fenti célkitűzéseivel és tervezett tevékenységi 
körével egyetértenek, és az Egyesületbe tagként be kívánnak lépni, azon szándékukat a 
mellékelt Jelentkezési lap visszaküldésével jelezzék. Szeretettel várunk mindenkit, aki 
természetvédelem ügye iránt elhivatottságot érez!  

 
 
 
 
 
Budapest, 2007. április 15. 
 
 
 
 
    Chikán Géza s.k.   Horváth Gergely s.k. 
         társelnök              elnök 
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Jelentkezési lap 

 
 
 

 
Alulírott …………………………………………… (név/cégnév) …………………………… 

……………………………………………………………………….………….(cím/telephely) 

felvételemet kérem a Magyar ProGEO Egyesületbe. 

Kijelentem, hogy az Egyesület célkitűzéseivel egyetértek, alapszabályának rendelkezéseit 

magamra nézve kötelezőnek elfogadom, és kötelezettséget vállalok a Közgyűlés által 

meghatározott összegű tagdíj megfizetésére. 

 

Elérhetőségeim:  

Értesítési cím: ………………………………………………………………………….………. 

Elektronikus levélcím: ……………………………………………………………………….… 

Telefonszámok: ……………… (lakás), ………..…… (munkahely), ………………… (mobil) 

 

 

…………………………………………….. 

  dátum (hely, év, hó, nap) 

 

        ……………………………… 

         aláírás 

 

 

A jelentkezési lapot kérjük visszaküldeni a chikan@mafi.hu címre, vagy postán Chikán 

Gézának címezve a Magyar Állami Földtani Intézetbe (1143 Budapest, Stefánia út 14.) 
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