
 
Bodor Emese Réka 

Társelnöki bemutatkozó 
 

Az őslénytan kislány korom óta érdekel, gimnazistaként már biztos voltam abban, hogy paleobotanikus 

leszek, ha „nagy” leszek. Ez az álmom azóta sem változott. 2003 óta foglalkozom a Mecseki Kőszén 

növénymaradványaival, 2007 óta az iharkúti lelőhely ősnövényeivel. Geológus diplomámat 2010-ben 

szereztem az ELTE-n, PhD fokozatomat szintén itt, 2016-ban. 2013-tól az átszervezésig dolgoztam a 

Magyar Földtani és Geofizikai Intézetnél, majd a jogutód Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatnál 2018 

márciusáig. Azóta a Csillagászati és Földtani Kutatóközpont Földtani és Geokémiai Intézetének vagyok 

tudományos munkatársa. Az MTA X. osztálya Paleontológiai Tudományos Bizottságának titkári feladatait 

2017 óta látom el.  

A Magyarhoni Földtani Társulatba egyetemistaként léptem be, eleinte csak az Őslénytani Vándorgyűlésen 

és néhány előadó ülésen vettem részt. Az Őslénytani és Rétegtani Szakosztály vezetőségi tagja 2015 és 2018 

között voltam, az Év ásványa és ősmaradványa programokat 2017-ben koordináltam, a választmány tagja 

2018 óta vagyok. Amikor az Őslénytani és Rétegtani szakosztályban a jelölésem elfogadtam, azért tettem, 

mert határozott elképzelésem volt arról, hogy mit szeretnék tenni a szakosztályért. Az Őslénytani 

Vándorgyűlésre szerettem volna pályázati forrást bevonni és így elkezdtem a társulat számára a Nemzeti 

Kulturális Alaphoz pályázatokat írni, amelyek szerencsére sikeresnek bizonyultak és azóta hagyománya lett 

annak, hogy minden évben pályázik a szakosztály aktuális vezetősége, illetve az Év ásványa, Év 

ősmaradványa program koordinátora. A társelnöki pozíció hagyományosan egy tiszteleti feladatkör és ilyen 

értelemben nem én vagyok a megfelelő jelölt. Azért vállaltam mégis a jelölést, mert szerintem számos 

tiszteleti címe és díja van az MFT-nek, társelnökként én dolgozni szeretnék a társulatért.  

Társelnöki program 
 

Hatalmas változás van éppen folyamatban, erre proaktívan és folyamatosan reagálni kell.  

Célom megnövelni az MFT társadalmi és közéleti szerepvállalását. Még a tavaszi időszakban a tagok között 

digitális eszköz gyűjtést kezdeményeznék a hátrányos kistérségek diákjainak otthoni oktatását segítendő, más 

civil szervezetekkel együttműködve. 

A kialakuló digitális világra nem szükséges rosszként szeretnék tekinteni (bár én is sokszor annak érzem), 

hanem szeretném kiaknázni az abban rejlő lehetőségeket.  

• A hagyományosan kis létszámú, ezért kikopó félben levő előadó üléseket szeretném on-line 

platformra helyezni, és kihasználni a térbeli és időbeli kötöttségek eltűnését, így nehezen 

mobilizálható-távol élő kollégákat is bevonnék előadóként.  

• Sok, részben társulati, széles közönséghez szóló program eltűnt az elmúlt évben. Nincsenek 

könyvbemutatók, nincsenek nyitva kiállító helyek, múzeumok. Ezeket helyettesítendő szeretnék a 

társulattal, mint ernyőszervezettel, virtuális sétákat, rövid ismeretterjesztő előadásokat szervezni 



különböző helyeken dolgozó kollégákkal, amiben bemutathatják az intézményüket, földtani 

munkájukat, kutatásukat. 

Nincs jövő múlt nélkül, ezt a földtannal foglalkozók igen jól tudják, ezért remek tudománytörténeti és 

digitalizáló projektek indultak országszerte. A MFT „Emlékek őre” programját szeretném elindítani. 

• Egyrészt összegyűjtenénk valamennyi földtudományi központ ezirányú törekvését, megpróbálnánk 

felmérni a komolyabb hiányosságokat és azok digitalizálására forrást bevonni. Ezeket a 

programokat kifelé is szeretném láthatóvá tenni, így bemutatkozási lehetőséget biztosítanék ezeknek 

minél több, a társulathoz köthető platformon.  

• Az MFT köreiben számos, nagy tudású, elismert szakember van, akinek az életéről keveset tudunk, 

így az Emlékek őre program keretein belül szeretnék egy kötetlen virtuális beszélgetés sorozatot 

indítani, aminek során felkért tagtársainkat kérnénk meg arra, hogy életükről, pályájukról meséljenek 

nekünk. 

Az elkövetkező évek valamennyi civil szervezet számára sorsfordítóak lesznek. Szeretnék azért dolgozni, 

hogy az MFT ebből az időszakból a hagyományos értékek megtartásával, de megújulva és megerősödve 

kerüljön ki. 
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