Haas János
Csaknem fél évszázada tagja vagyok a Magyarhoni Földtani társulatnak. Valamikor, nagyon
régen az akkor igen aktív Ifjúsági Bizottságban tevékenykedtem, majd hosszú időn át voltam
az Általános Földtani Szakosztály, a Budapesti Területi Szervezet vezetőségének tagja,
később választmányi tag. Két cikluson át voltam a Társulat elnöke, ezt követően ugyancsak
két cikluson át, az Ellenőrző Bizottság elnöke, majd a legutóbbi ciklusban társelnökként
vettem részt az Elnökség munkájában. Úgy gondolom tehát, hogy a Társulat tagjainak döntő
hányada régóta ismer, sokakkal együtt dolgoztam, nem kevesen tanítványaim voltak az
Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Ennek ellenére, a rend kedvéért, és azoknak, akik
kevéssé ismernek, dióhéjban összefoglalom szakmai pályafutásomat.
A földtannal való ismerkedésem a Szabó József Geológiai Technikumban kezdődött, ahol
1968-ban szereztem technikusi oklevelet. E sok élményt adó, kiváló iskola után
tanulmányaimat az Eötvös Loránd Tudományegyetemen folytattam, ahol 1972-ben szereztem
geológus diplomát. Végzésemet követően, 1986-ig a Magyar Állami Földtani Intézetben
dolgoztam, közben 1977-ben egyetemi doktorátust, majd 1982-ben kandidátusi fokozatot
szereztem. Ezt követően a Központi Földtani Hivatal Kutatási Főosztályának vezetője lettem.
1991-ben nyertem el az MTA földtudományok doktora címet és ugyanebben az évben
váltottam munkahelyet. Az ELTE-MTA Geológiai Kutatócsoportjában folytattam munkámat
kutatóként és oktatóként, majd 1995-től 2017-ben történt nyugállományba vonulásomig a
kutatócsoport vezetőjeként. 2016-ban az Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává
választottak.
A Magyarhoni Földtani Társulat társelnökének tevékenységét illetően az a véleményem, hogy
ez elsősorban tanácsadói feladatkör, amit tradicionálisan a Társulat életében és a geológia
különböző szakterületein is jelentős tapasztalatokat szerzett tagjaink szoktak betölteni. A
társulati tevékenység fő irányait nyilvánvalóan az elnöknek kell kijelölni, a célok
végrehajtásának szervezése pedig a főtitkár feladata. A társelnök az ő munkájukat és az
elnökség tevékenységét tudja ötleteivel, és tapasztalataiból következő tanácsaival támogatni.
Az elmúlt ciklusban így fogtam fel feladatomat és remélem, hogy ennek eleget tudtam tenni.
Megtisztelő volt számomra, hogy tagtársaim javaslatot tettek társelnöki tevékenységem
folytatására és ezért nyilatkoztam úgy, hogy megválasztásom esetén, még egy cikluson át
elvállalom ezt a tisztséget.

