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MFT főtitkár-jelölti bemutatkozás 
 
Megtiszteltetés számomra a Magyarhoni Földtani Társulat (MFT) főtitkári, 
illetve ellenőrző bizottsági elnöki posztjára való jelölés. A jelöltek között 
annyiban vagyok „kakukktojás”, hogy anno geográfusként végeztem 
(pontosabban: az ELTE biológia-földrajz szakán, geomorfológia ágazati 
képzéssel), és egyszerre – 1990-ben – lettem mind a Magyar Földrajzi 
Társaság, mind az MFT tagja. Míg előbbi testületben konferenciák 
szervezésében, valamint a természetföldrajzi szakosztály elnökeként (2013- ) igyekeztem aktívan 
részt venni, addig a földtani társulatban formális szerepet egyelőre nem töltöttem be.  
 
Annak ellenére sem, hogy szakterületem, a vulkanológia (+vulkánmorfológia, vulkáni rétegtan) 
elvileg „középen áll” a földtan és a geográfia között, és művelése során számos rész- vagy társ-
szakterületéhez (szerkezetföldtan, kőzettan, rétegtan, radiometrikus komeghatározás, 
paleomágnesség) közel kerültem. Merem mondani, hogy pályafutásom során ennélfogva egyfajta 
„híd-szerepet” töltöttem be a geológus és geográfus kollégák, sőt az általuk gyakran képviselt két 
külön világ között; ez a kapocs-szerepet – legelőször – az 1997-ben főszerkesztésemben 
megjelent, több mint 80 szerző által írt és két további kiadást (2002, 2010) megélt Pannon 
Enciklopédia földtudományi kötete fémjelezte. A könyv pontos címe Magyarország földje – 
kitekintéssel a Kárpát-medence egészére, amit azért is emelek ki, mert jól tükrözi „kárpát-
medencei” szemléletemet is, amelyet a rendszerváltás után töretlenül igyekeztem képviselni, és 
amely tényleges kutatómunkámban mindmáig nagyszerű együttműködési lehetőségeket kínált. 
 
Főtitkárnak vagy bármely testületi elnöknek nem lehet „születni”, de a szakmai közéletben való 
eddigi aktív részvételemmel, számos megbízás elvállalásával, pozíciók sorával talán módom volt 
felkészülni egy efféle feladatra. 2007 óta tanszékvezető vagyok, 2016-19 között intézetigazgató 
voltam, a korábbi években Magyary kuratóriumi alelnökként, valamint OTKA-zsüritagként 
dolgoztam, és az ELTE-n jelenleg is két fontos bizottságban (TTK fegyelmi, ELTE etikai) elnöki 
tisztséget töltök be. Élénk, széles körű kapcsolatrendszert ápolok nemcsak a Kárpát-medencében, 
hanem messze annak határain túl is, amit két hosszabb (az USA-ban egy Fulbright-, 
Németországban egy Humboldt-) és több kisebb külföldi ösztöndíj, valamint számos nemzetközi 
együttműködés, továbbá több nagy összegű, nemzetközi résztvevőket is tömörítő kutatási 
pályázat jelez (jelenleg is). Kapcsolatrendszeremet, kutatói, vezetői tapasztalataimat szeretném a 
társulat szolgálatába állítani, a régi értékeket megtartva, a hagyományokat tisztelve, a mai 
kihívásokhoz alkalmazkodva. 
 
Számos más kiváló jelölttel együtt örömmel szállok „ringbe” a választáson, és amennyiben 
bizalmat kapok, illetve a körülmények lehetővé teszik, igyekszem a kapott megbízásnak eleget 
tenni! 
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