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2011. április 29-én
került sor a Miskolci
Egyetem Ásvány- és Kő-
zettani Tanszékén arra a
jubileumi emlékülésre,
melyen a Magyar Mine-
rofil Társaság 20 éves
fennállását ünnepeltük
meg. A Geoda 2010/3.
számában közzétett elő-
zetes program a jelentke-
zők alacsony száma miatt
annyiban módosult, hogy
az állófogadás elmaradt és az előadóülés fél
naposra zsugorodott, amit a délutáni órákban
tartottunk meg. Összesen 17-en vettek részt

a rendezvényen. A részt-
vevők a következő váro-
sokból érkeztek: Buda-
pest (5), Kecskemét (2),
Komló (1), Miskolc (5),
Sopron (1), Szarvas (2) és
Zalaegerszeg (1).

A jó hangulatú ren-
dezvényen rendkívül ér-
dekes előadások hangzot-
tak el. Mindegyik előadás
élénk érdeklődést váltott
ki a jelenlévők között, az

előadóknak számos kérdésre kellett vála-
szolniuk. A sikeren felbuzdulva elképzelhető,
hogy a jövőben minden évben tartunk egy-

20 éves a Magyar Minerofil Társaság
Jubileumi emlékülés a Miskolci Egyetemen

Az előadóülés előtt a Miskolci Egyetem Ásvány- és Kőzettani Tanszékének folyosóján, az ásványrendszertani
kiállítás vitrinjei közt. Fotó: Jáger Viktor.
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Program

13.00–14.00 Érkezés és a Miskolci Egyetem ásványrendszertani kiállításának megtekin-
tése. A kiállítást bemutatta: Dr. Szakáll Sándor tanszékvezető egyetemi docens, a
MAMIT elnöke.

Előadások (Pettkó János terem):
14.00–14.10 Fehér Béla (MAMIT alelnök): Köszöntő
14.10–14.35 Nagy Mónika (Sopron): A geomania.hu bemutatása
14.35–15.00 Körmendy Regina (Budapest): Magyarországi gipszkristályok 15 évnyi ás-

ványgyűjtés tükrében
15.00–15.25 Lévai Zsolt (Miskolc): Erdély és a Felvidék álalakjai
15.25–15.50 Vincze Péter (Vidékfejlesztési Minisztérium, Budapest): Védhetőek-e az ás-

ványok és az ősmaradványok, és ha igen, akkor hogyan nem?
15.50–16.00 Körmendy Regina (Budapest): Az ásványgyűjtés szabályozása Ausztriában

egy ilyen összejövetelt, valamelyik nagyobb
ásványbörzéhez társítva.

Az előzetes terveknek megfelelően az
utolsó két előadáshoz kapcsolódva rendkívül
tartalmas beszélgetést folytattunk az ásvány-

gyűjtés jogi szabályozásának lehetőségeiről,
illetve a védett ásványokról. Ennek eredmé-
nyeképp felvetődött annak fontossága, hogy
az ásványgyűjtés etikai normáit szabályozni
kellene Magyarországon. Ezt a feladatot a
Magyar Minerofil Társaság magára vállalta
és még az előadóülésen megválasztásra ke-
rült egy háromtagú testület, mely október kö-
zepéig egy tervezetet készít az ásványgyűj-
tés etikai kódexéhez. Tagjai: Detrich Balázs,
Horváth István és Körmendy Regina. Elkép-
zelésünk szerint az általuk összeállított eti-
kai kódex tervezetét a Geoda 2011/3. számá-
hoz mellékelve mindegyik tagtársunknak el-
juttatjuk véleményezésre. A későbbiekben a
véglegesített etikai kódex a MAMIT alap-
szabályának részévé válhat.

Miután minden kérdést megvitattunk, az
előadóülés 18 órakor véget ért. Remélem
azonban, hogy a negyedszázados jubileu-
munkat már nagyobb érdeklődés mellett fog-
juk megünnepelni.

Fehér Béla
Vincze Péter előadását tartja. Fotó: Jáger Viktor.




