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Földrajz tanár szülők gyermekeként egyenes út vezetett a 
szakmámhoz. Tanulmányaim alatt érdeklődésem végig a barlangok, 
és általában a terepi geológia felé fordult. Gyerekkoromtól kezdve 
(a mai napig) végig részt vettem a barlangkutatásban, a feltárási 
munkákban. Két tucat kisebb-nagyobb barlangot találtam már 
hazánkban társaimmal együtt, köztük pl. a fokozottan védett József-
hegyi-kristálybarlangnál (1984) és a szintén fokozottan védett 
Citadella-kristálybarlangnál voltam kutatásvezető. Egyetemi 
szakdolgozatomat még kainozoos molluszkák vizsgálatából írtam, 
de később kutatási tevékenységem teljesen a barlangok felé fordult, 

kandidátusi disszertációmat is ebből a témakörből készítettem (elsőként voltak konkrét eredményeim a 
budai barlangok képződményeinek koráról). Jelenleg az Aggtelek környéki barlangok 
képződményeinek paleoklimatológiai vizsgálatában veszek részt Demény Attila projektjeiben. 

Az ELTE-n (egyetemi docens vagyok) közel négy évtizede (1984-től) tartok földtudományi és 
geográfus, környezettanos hallgatóknak előadásokat, vezetek gyakorlatokat, terepgyakorlatokat, 
szakdolgozatok és Phd disszertációk témavezetője vagyok.  

Több mint 50 tudományos, az utóbbi időben egyre inkább angol nyelvű publikációm van, sok tucat 
nemzetközi tudományos konferencián vettem részt, és tartottam előadást itthon és külföldön egyaránt. 

Több tucat ismeretterjesztő cikket írtam magyar újságokba, számos magyar és angol nyelvű könyv 
társszerzője, ill. szerzője vagyok. Ismeretterjesztő tevékenységemet különböző rádiókban és tv 
csatornákon is folytattam, szívesen járok különböző oktatási intézményekbe is szakmai előadást, 
élménybeszámolót tartani. 

A barlangászat mellett a hegymászás, a magashegy járás a fő hobbim. 

1987 óta vagyok nős, 3 gyermekünk közül a legkisebb is hamarosan MSc végzettséget szerez. 

Elnöki célkitűzéseim: 

Amennyiben megválasztanak, elsődleges feladatomnak tekintem a szakmai célkitűzések mellett 
anyagi helyzetünk hosszú távú stabilitásának elősegítését, a tavaly kiesett támogatás pótlását. 

Ennek érdekében kellene bővíteni jogi tagjaink, ill. szponzoraink számát. Az elmúlt években több, 
mint húsz szolgálattal, múzeummal, szakmai és civil szervezettel kötöttünk együttműködési 
megállapodást. Kiemelendő közülük a közgyűléseinknek helyszínt biztosító (és számos tagtársunknak 
munkát) adó Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, a Magyar Természettudományi Múzeum és a 
Magyar Tudományos Akadémia Földtani Osztálya. Szeretném ezeket a megállapodásokat megújítani, 
minél jobban megtölteni tartalommal, és ezen szervezetek képviselőivel a személyes jó kapcsolatot 
kiépíteni, akárcsak a határokon túli, Kárpát-medencei geológus szervezetek képviselőivel.  

Taglétszámunk szinten tartása, ill. emelése érdekében szorosabb kapcsolatot kellene kialakítani a 
profilunkba vágó szakokra járó egyetemi ifjúsággal. 

Szeretném fenntartani Baksa Csaba volt elnökünk, valamint Cserny Tibor volt főtitkárunk 
kezdeményezésére alakult Földtudományi Civil Szervezetek Közösségével, ill. annak 9 
tagszervezetével a mostanra szorossá vált az együttműködést – jelenleg szervezzük és vezényeljük le 
pl. az I.- Kárpát-medencei Földtudományi Versenyt a magyar nyelven oktató középiskolák tanulói 
számára. Ebben Babinszki Edit főtitkárunkkal mi ketten képviseljük Társulatunkat. 

Jó lenne növelni tudományos aktivitásunkat, nyugvó pontra juttatni a területi szervezeteink ügyét. 
Maradéktalanul folytatnunk kell sikeres rendezvényeink (pl. HUNGEO, vándorgyűlések,  



Földtudományos Forgatag, tudományos előadások) megszervezését és megtartását. Nagyobb súlyt kell 
helyeznünk a földtani értékeink megóvásának propagálásra, ill. a földtudományi ismeretterjesztésre, 
aminek legfőbb terepe az említett, pandémia mentes időben több ezer embert megmozgató, Haas János 
volt elnökünk kezdeményezte Forgatag. Elsőbbséget kell adnunk a 151. évfolyamába lépett Földtani 
Közlöny folyamatos megjelentetésének, amely Sztanó Orsolya tagtársunk főszerkesztése mellett 
változatlan magas szakmai színvonalú periodika. 

Eltökélt szándékom, hogy nagy múltú, hazánk második legrégebbi tudományos szervezete, a 
Magyarhoni Földtani Társulat megőrizze haladó hagyományait, és régi szellemiségében működjön 
(remélhetőleg újra emelkedő létszámú) tagjai megelégedésére!  

Közéleti, társulati tevékenység 

Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat (tag 1983-):1986-1993 választmányi tag, 1993-1995 
főtitkár, 1999-2004 társelnök, 2004-2020 elnök.

Duna-Ipoly Nemzeti Park Tanácsa: 2004-2011 elnök 

Magyarhoni Földtani Társulat (tag 1980-):2012-2015 választmányi tag, 2015-2021 társelnök 

Díjak, elismerések: 1999 Szádeczky Kardoss Elemér díj, 2001 Vass Imre emlékérem, 2005 Kessler 
Hubert Emlékérem, 2009 Köztársasági Érdemrend Lovagkereszt, 2013 Budapest Díszpolgára, 2015 
Papp Ferenc Emlékérem. 

 


