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Megköszönve a tisztújításhoz kapcsolódó jelölésemet, a 

következő területeken tudnám segíteni a Társulat munkáját: 

1) Az elmúlt években az ásványi nyersanyag témakörben 

erősödő nemzetközi tevékenység támogatása, fejlesztése, 

képviselet európai és globális fórumokon, projektekben. 

2) Az egyre fontosabb ásványi nyersanyag szemlélet 

erősítése a Társulaton belül. Ebben példaértékű a leköszönő 

Elnökség tevékenysége, szívesen vennék részt az 

Ásványvagyon Fórum folytatásában, a kapcsolódó publikációs 

tevékenység, programok előkészítésében.  

3) Az együttműködések építése a szakmai közösségen 

belül és kommunikáció erősítését a társadalom fele. 

Bár a fiatal vagy középmezőnybe tartozhatok, bízom benne, hogy népes családom szeretete és eddig 

szakmai pályafutásom, illetve tapasztalataim erőt és lehetőséget adnak a fenti feladatok teljesítéséhez: 

A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Ásványvagyon Gazdálkodási Főosztályának vezető-helyettese, az 

Ásványvagyon Gazdálkodási és Koncesszióigazgatási Osztály vezetője vagyok, a kapcsolódó projektekben 

dolgozom. Földtani és talajtani szakértő vagyok. 2015-ben NFM miniszteri elismerő oklevelet kaptam.  

Intézményünkben évek óta vezetek nemzetközi projekteket az aggregátum tervezés (SNAP SEE), a 

közérdekű ásványi nyersanyag előfordulások (MINATURA2020), nyersanyagok adatoptimalizálás 

(Minerals4EU és ORAMA) témakörökben, ill. részt veszek a nyersanyag képzési központokat (INTERMIN), 

globális fórumot célzó (FORAM), ill. nyersanyag szakpolitikákat vizsgáló (MINLAND) EU-s projektekben. 

Folytatom a hazai szakemberek eredményes munkáját az ENSZ Ásványi Nyersanyag Osztályozás 

Munkacsoportjában (UNECE EGRC) Genfben, illetve a Nyersanyag Ellátási Munkacsoportban Brüsszelben. 

Az Európai Geológiai Szolgálatok (EuroGeoSurveys) közösségének és a UNECE EGRC együttműködésének, 

illetve a 2018. évi munkaprogram kialakításában veszek részt, az ásványi nyersanyagokra vonatkozó közös 

nyelv fejlesztésére (UNFC). A Földtani Közlöny 2016. évi különszáma mérföldkő volt a témában. 

Fontos a FÖCIK erősítése is. A Magyar Talajtani Társasággal érdemes építeni az együttműködést, s a két 

tudományterület határán, a talajjavító ásványi nyersanyagok ügyét támogatni, közös munkaprogram 

keretében. Volt egy „Negyedidőszak-kutatás Anként” (FK Különszám 2002), amihez támogatást is sikerült 

szerezni, illetve a megfelelő szakmai képviseletek mellett lehetett a kapcsolódó kérdéseket megvitatni  

1999-ben végeztem az ELTE-n negyedidőszak kutatás témakörben, 2007-ben védtem meg a 

disszertációmat. A mátraaljai paleotalajok vizsgálata Mindszenty Andreával, a közös együttműködés építés 

a földtudományokat nélkülözni nem tudó régészet (Geo-archeopedológia) fele meghatározó a mai napig. 

1993 óta vagyok tagja a Magyarhoni Földtani Társulatnak. Számos publikációm mellett, néhány média-

szereplést tudok felvonultatni, de számomra a lényeg inkább az, hogy az esetleges megválasztásomtól 

függetlenül örömmel szolgálom a Társulat kutatást, ásványi nyersanyag témakört, vagy épp a földtant 

népszerűsítő tevékenységét, ill. képviselem továbbra is nemzetközi fórumon a Társulatot igény szerint. 


