
Bemutatkozó önéletrajz (Kovács János) 

Kovács János a Janus Pannonius Tudományegyetemen 1998-ban szerezett földrajz tanári 
diplomát, majd az ELTE-n, a Wolverhamptoni Egyetemen (UK) és az Algarve Egyetemen 
(Portugália) tanult geológiát graduális és posztgraduális képzésben. 2004-ben szerezte meg a 
doktori (PhD) fokozatot a Tengelici Vörösagyag Formáció vizsgálatának témaköréből. 
Jelenleg (2015-től) a PTE TTK FFI Földtani és Meteorológiai Tanszékének tanszékvezetője 
és a PTE SzKK Környezetanalitikai és Geoanalitikai Kutatócsoportjánka tudományos 
főmunkatársa. 

A külföldi tanulmányok lehetőséget nyújtottak szakmai terepi tapasztalatszerzésre is: 
dolgozott a CICOMAR (Portugália) tengergeológiai részlegénél és a részleg fúróhajóján, 
továbbá eljutott az Azori-szigetekre, ahol terepi asszisztensként dolgozott a Bristoli Egyetem 
vulkanológiai kutatási projektjében. É- és Közép-Afrika (Egyiptom, Tunézia, Algéria, 
Marokkó és Tanzánia, Kenya) területein dolgozott portugál kutatási projektek 
résztvevőjeként. Paleozoikumi és prekambriumi földtani folyamatok jelenségeit 
tanulmányozta Kanadában (Univ. Québec). 2008-ban az Alaszka Egyetem (Fairbanks) 
ösztöndíjas kutatója volt kvarter geológia témakörében. Meghívott előadó: Újvidéki Egyetem, 
Mainzi Egyetem, Max Planck Institute for Chemistry (Climate Geochemistry), Bayreuthi 
Egyetem, Cataniai Egyetem, Ber Shevai Egyetem, Jeruzsálemi Egyetem, Lausannei Egyetem, 
Bécsi Egyetem. 

Elnyerte az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíját (2008–2011). 2011–2012: a bécsi BOKU 
Egyetem Alkalmazott Földtani Intézetének poszdoktori kutatója volt egy éven át. Kutatási 
munkája rendkívül szerteágazó, az üledékföldtani vizsgálatoktól a geotermikus kutatásokon át 
a paleo-klímaváltozások tanulmányozásáig. Tagja a PTE Földtudományok Doktori 
Iskolájának és Kémia Doktori Iskolájának, mindkét iskolában témavezetőként és 
témakiíróként. Több nemzetközi szakfolyóiratnak lektora és a Central European Geology, 
Open Geosciences és a Journal of Marine Science and Engineering szerkesztője. 

A Magyar Földrajzi Társaságnak és a Magyarhoni Földtani Társulatnak már egyetemi 
hallgatóként a tagja lett. Utóbbiban többféle tisztséget tölt/töltött be, pl. az Oktatási és 
Közművelődési Szakosztály elnökségi tagságát. Tagja továbbá az MTA Földtani Tudományos 
Bizottságának és a Pécsi Területi Bizottságnak. A további nemzetközi tudományos 
szervezeteknek is tagja, mint pl. International Association of Sedimentologists, International 
Association of Geomorphologists, European Geosciences Union és Geochemical Society.  

Több hazai és nemzetközi kutatási projekt vezetője, társvezetője és tagja TÁMOP, GINOP, 
EFOP, OTKA, FIKP és Sciex IRLaP. 

 

Elképzelések/ötletek az MhFT következő időszakára: Mentori program létrehozása, 
amelyben a szenior tagtársak segíthetik a fiatal kollégákat szakmai előmenetelükben, ami 
egyben segítheti a Társulat jövőét tekintve a fiatal generáció bevonását a Társulat szakmai 
életbe. Fiatalok megszólítása további társulati programokkal. Növelni az online rövid szakmai 
szemináriumok/webináriumok számát. Fontosnak tartom az MhFT honlapjának a teljeskörű 
„frissen” tartását, különösen a szakosztályi honlaprészeket. Célszerű lenne a honlapon a 

közvetlen megosztás lehetőségét megvalósítani  a megfelelő linkeléssel. 

 

Jó szerencsét! 

Dr. Kovács János 


