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A Társulatnak 1975. óta vagyok tagja, de kapcsolatom a Társulattal korábbi, mivel már középiskolában, 
1973. környékén tagja voltam az MFT keretekben az ELTE-n szervezett MFT Geológus Szakkörnek. 
 
Ez a szakkör, Kriván Pál tanár úr szellemi irányítását is felhasználva, a Végh Sándorné prof. vezette tanszék 
fiatal tanársegédeinek (Hidasi János, Mensáros Péter, Orsovai Imre) tényleges szervezésében többünket 
segítette a geológus pályára. Hasonló, meghatározó segítséget kaptam földrajztanáromtól, dr. Leél-Őssy 
Sándortól, a Móricz Zsigmond Gimnázium Földrajz Szakkörében. 
 
1980-tól, geológus diplomám megszerzésétől kezdve ténylegesen az ELTE Ásványtani Tanszékén 
dolgozom, bár formailag pár évig (íróasztalváltás nélkül) voltam az ELTE történeti Ásványtár kezelője is. 
Jelenleg, habilitált docensként, a tanszék vezetője vagyok. Húsz éve veszek részt a határon túli 
felsőoktatásban és felsőoktatási tehetséggondozásban, kiemelten Kolozsvárott. 
 
A Társulatban szakmai-tudományos munkámat főként az Ásványtan-Geokémiai, az Agyagásványtani és az 
Oktatási-Közművelődési szakosztályokban végeztem. Mindhárom szakosztálynak hosszabb ideje vezetőségi 
tagja, az Ásványtan-Geokémiai Szakosztálynak jelenleg elnöke vagyok. 
 
Társulati szinten az 1990-es években kezdtem feladatokat vállalni. Ekkor kapcsolódtam be a Knauer József 
vezette Alapszabály és Ügyrend Bizottságba, tagként. Ez a tagságom azóta is folyamatos, mégha a 2012–
2015-ös ciklusban ezen bizottság munkája és feladatai elnökségi szinten kerültek is megvalósításra/ellátásra.  
 
A Választmánynak szintén kb. ettől az időtől vagyok folyamatosan – ha más tisztségem (pl. 
szakosztalyelnökség) ezt nem írta felül – választott tagja. A 2015–2018-as ciklus első felében választott 
tagja voltam az Ellenőrző Bizottságnak, de szakmai nézetkülönbségek miatt, a hatékony munkát segítendő, 
erről a tisztemről békében lemondtam. 
 
Magyarországon belüli (társulati) szakmai kapcsolatrendszerem kiegyensúlyozott, minden területi 
szervezettel van/volt közös programom, programrészvételem az utóbbi években, évtizedekben. 
 
Regionális (társulati) szakmai kapcsolatrendszerem kiterjedt (volt), aminek eredménye számos közös 
konferencia megvalósulásában is mérhető. Ezek közül méretét és komplexitását tekintve kiemelhető az 
utolsó, az IMA2010 budapesti ásványtani világkonferencia, amelyet – Ukrajnán kívül – valamennyi 
szomszédos ország társegyesületének tartalmi és formai bevonásával kezdeményeztünk és szerveztünk (kb. 
1750 résztvevő 74 országból, 28 terepi program 11 országban, kb. tízezer vendégéjszaka Budapestnek). 
 
Nemzetközi (társulati) szakmai kapcsolatrendszerem az 1985–2010. közötti időszakban volt főként aktív. 
Társulati („nemzeti”) képviselő voltam az ásványtani világszervezetnél (IMA), majd – megalakulása után – 
az európainál (EMU) is. 1998 és 2005 között – Papp Gáborral közösen – alapító sorozatszerkesztője voltam 
az EMU tankönyvsorozatának (EMU Notes in Mineralogy),  amely Magyarországon került ekkoriban 
kiadásra. Egy-egy cikluson keresztül voltam az IMA (fő)titkára és az EMU titkára is. 
 
Két hazai alapítványnál (Hantken Miksa Alapítvány; Koch Sándor Alapítvány) van jelenleg civil szervezeti 
vezető tisztségviselői funkcióm. 
 
Abban hiszek, hogy a Társulat csak úgy lehet sikeres, ha a tagsága aktív, kezdeményezi, egymást segítve 
elvégzi a munkát és nem „kívülállóként” várja, hogy a Titkárság és/vagy az Elnökség „csináljon valamit”.  
 
A Társulat ugyanakkor egy fontos erkölcsi és szakmai referenciapont; ernyő, keret, út, amelynek 
folytonossága önmagában is nagy érték. Ennek őrzése a vezetőség mindenkori kiemelt feladata. 


