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Kapcsolatom a geológiával 1984-ben kezdődött és az idő 

múlásával rendesen elmélyült. Először nyári munkát vállaltam 

ásatásokon, ásványokat gyűjtöttem, barlangászkodtam, sziklát 

másztam, majd dolgoztam a MÁFI-ban technikusként Dr. Chikán 

Géza keze alatt, akitől emberséget, és a terepi munka szeretetét 

tanultam. 1992-ben vettek fel a Miskolci Egyetemre, ahol 

geológusmérnökként végeztem 1996-ban. Ez időponttól vagyok az 

MFT tagja és nagyjából ettől az időszaktól kapcsolódtam be az MFT 

Geomatematikai Munkabizottságának rendezvényeibe, majd 

lettem később vezetőségi tag és végül a szakosztály jelenlegi 

elnöke. Ezen az úton barátom, mentorom Dr. Geiger János 

segített. 

A földtan számos ágával foglalkoztam amatőr, majd később 

professzionális szinten. TDK dolgozatokat még paleontológiából 

írtam, majd a diplomamunkám formációvizek geokémiájával 

foglalkozott. Voltam demonstrátor a matematika és földtan-

teleptan tanszékeken, PhD hallgatóként földtani tárgyak gyakorlatait vezettem. 1999-től az ME 

Alkalmazott Kémiai Kutatóintézetében dolgoztam tudományos segédmunkatársként, majd 

munkatársként, ahol főként kőzetfizikával foglalkoztam. Ez idő alatt, munkámmal párhuzamosan 

szénhidrogén-geokémia témakörből írtam doktori disszertációmat, melyet 2004-ben védtem meg. 

Rövid ideig dolgoztam az aranykutatás területén egy angol-ír cégnek, majd a Mecsekérc Zrt. K+F 

főmérnökeként a radioaktív hulladékelhelyezéssel foglalkoztam, többek között informatikai 

projektvezetőként. Párhuzamosan e tevékenységemmel, baráti segítséggel felépítettem a GEOCHEM 

Kft.-t, majd 2008-tól egy high-tech kőzetfizikai laboratóriumot alakítottam ki munkatársaimmal. 

Jelenleg leginkább geotermikus projektekhez kapcsolódó K+F tevékenységgel foglalkozom szakmai 

projektmenedzserként.  

2013-ban közgazdászként (MBA) végeztem a Pécsi Tudományegyetemen. Külső oktatóként a Szegedi 

és a Pécsi Tudományegyetemen tartottam órákat. Több nagy hazai (OMBKE, MFT, MTA 

munkabizottságok, BMMK) és nemzetközi szervezetnek (AAPG, SPWLA, ICCP) tagja vagyok, és jelenleg 

az Alkalmazott Földtudományi Klaszter elnökeként is funkcionálok. Közel 50, többségében angol 

nyelven megjelent tudományos munkám van. Feladataimhoz, munkámhoz kapcsolódóan bejártam a 

fél világot, amíg lehetett. 

Amennyiben a tagság bizalmat szavaz számomra, igyekszem menedzseri képességeimet, tudományos 

és szakmai kapcsolataimat a Magyarhoni Földtani Társulat érdekében kamatoztatni. Fontosnak tartom 

a tudástranszfert, az ipari szereplők és tudományos kutatások közötti kapcsolatok kiépítését, 

menedzselését, az információcserét, mert ez biztosítja azt, hogy a tudományos eredmények a 

mindennapi életbe beépüljenek. Alapvetőnek gondolom a természettudományos ismeretek játékos 

átadását, projektszerű oktatását már gyermekkorban. Ez a két terület mindenképp további fejlesztésre 

szorul. Ötletekkel, adott esetben erőforrásokkal tudom támogatni az ezirányú fejlesztéseket 

kiegészítve a már meglévő és működő programokat. És végül célfeladatnak tartom az MFT gazdasági 

megerősítését, a financiális háttér hosszú távú stabilitásának megteremtését, mert ez biztosítja a 

szakmai és politikai függetlenséget. Emellett úgy gondolom, szükséges egyensúlyt teremteni a múlt 

tisztelete, a tradíciók és a jövő elvárásai között. 

 


