
LEÉL-ŐSSY SZABOLCS  

1984-ben végeztem az ELTE geológus szakán, szakdolgoza-
tomat oligocén-miocén molluszkák vizsgálatából írtam. Kandi-
dátusi disszertációmat (1997) a termálkarsztos (hipogén) barlan-
gok témakörében, főleg a szakmai vezetésem mellett feltárt 
József-hegyi-barlangi vizsgálataimból írtam, amelynek kereté-
ben Magyarországon elsőként végeztem uránsoros korhatározást. 

Azóta is elsősorban barlangi kutatásokat végzek: kb. 30 kisebb 
nagyobb új barlang feltáró kutatását irányítottam az elmúlt 3 
évtizedben. A barlangok képződményeit (a „szpeleotémákat”) 
vizsgálom genetikai szempontból, az utóbbi években a Geo-
kémiai Kutató Intézet Demény Attila vezetette csoportja külsős 
tagjaként. Az utóbbi években publikációs tevékenységem (közel 

50 szakcikk) is a barlangokhoz kapcsolódik: A külföldi szaklapok mellett itthon is jelentetek 
meg dolgozatokat. Írtam a témában könyvet, 3-4 tucat könyvfejezet szerzője vagyok. (A már 
nem jegyzett) impakt faktorom 30 fölötti. Emellett több tucat ismeretterjesztő cikket is írtam 
itthon (Földgömb, Természet Világa, Élet és Tudomány, Föld és Ég, stb.). Számos 
alkalommal szerepeltem különböző rádió- és tv csatornákon a geológiához kapcsolódó 
témában. Számtalan előadást tartottam rendezvényeken, iskolákban 

Diplomázásom óta az ELTE (változó nevű) Földtan tanszékén dolgozom különböző beosztá-
sokban, 2003 óta docensként. Földtudományi, geológus, térképész, földrajzos, környezettan 
szakos hallgatókat tanítottam, és tanítok ma is, főleg általános földtan témakörben. Az egye-
temen különböző társadalmi megbízatásokat is elláttam különböző tanácsok tagjaként. Az 
MTA Földtudományi Szakbizottságának tagja vagyok. 

Egyetemen kívül is vállaltam szakmai tisztségeket, amiket igyekeztem mindig becsülettel 
ellátni. Így a Magyar Karszt és Barlangkutató Társulatban voltam főtitkár, társelnök, majd 
2005-ben elnökké választottak. 

Kutató, természetvédő és ismeretterjesztő tevékenységem elismeréseként 2009-ben a Magyar 
Köztársasági Érdemérem lovagkeresztjét kaptam, majd 2013-ban Budapest díszpolgárává 
választottak. 

A Magyarhoni Földtani Társulatba még egyetemistaként léptem be. Korábban választmányi 
tag voltam, a most leköszönő elnökségben az egyik társelnöki pozíciót töltöm be. Főleg az 
egyetemi ifjúsággal való kapcsolattartás volt a feladatom. 

Amennyiben Közgyűlés megtisztel bizalmával, elsődleges feladatomnak azt fogom tekinteni, 
hogy a geológus kollégák minél nagyobb hányada kapcsolódjon be a Társulat munkájába. 
Szervezzünk olyan programokat, ami azoknak a kollégáknak az érdeklődését is felkelti, akik 
eddig távol maradtak a Társulatunktól. Becsüljük meg mindegyikőjük munkáját! 

A másik fő „csapásiránynak” az eddig remekül működő gazdasági háttér biztosítását tartom – 
bár ez nehéz lesz a leköszönő elnök széleskörű társadalmi kapcsolatai nélkül. Funkció nélkül 
is számítok az ő, és a szintén leköszönő főtitkár támogatására! Meg kell tartanunk pártoló 
tagjainkat, körüket, ha lehet, még bővíteni kellene. A most véget érő ciklusban kötött együtt-
működési szerződéseket minél bővebb tartalommal kell megtölteni. 


