
Lemberkovics Viktor vagyok, 2000-ban végeztem az ELTE 

geológus szakán, majd 2003-ban másoddiplomás 

képzésben környezetvédelmi jogi végzettséget szereztem 

az ELTE Jogi Továbbképző Intézetében. 

2000-2006-ig a MOL hazai kutatás üzletágában dolgoztam 

kezdetben junior, majd szenior kutatási geológusként. 

2006-ban csatlakoztam a Toreador Hungary Kft-hez, ahol 

vezető geológusként dolgoztam és irányítottam a cég hazai 

kutatási tevékenységét. 2009-től a cég már RAG Hungary 

Kft néven működött tovább. 

2018-ban csatlakoztam az O&GD Central Kft. csapatához, mint szenior geológus. 2020-ig részt 

vettem a cég kutatási portfóliójának építésében, valamint regionális tanulmányok készítésével 

igyekeztünk új kutatási lehetőségeket találni a Kárpát-medencében. 

E szűk két évtized alatt különösen a Duna-Tisza köze és a Tiszántúl szénhidrogén-kutatási 

területeivel dolgoztam, de a cégek külföldi tevékenységére is volt rálátásom. Mindezen 

tevékenységek mellett – lokálpatriótaként – figyeltem és segítettem a helyi vízmű kútjainak 

sorsát és javaslatot is tettem a vízellátás biztosításához szükséges geo-műszaki megoldásokra 

is. 

2020-tól konzulensként dolgozom egy orosz szerviz vállalatnak, mint földtani szakértő. Az 

elmúlt szűk egy évben sikerült a világ nagy kőolaj-provinciái közül kettőben is érdemi munkát 

végeznem. 

A ’90-es évek óta vagyok tagja a Magyarhoni Földtani Társulatnak és a Magyar Geofizikusok 

Egyesületének, 1999-től a Europian Association of Geoscientists and Engineers (EAGE) 

szervezetnek, és 2006-tól a Magyar Mérnöki Kamarának is, ahol gázipari tervezői 

jogosultsággal is rendelkezem. 

2016-ban miniszteri elismerő oklevelet kaptam a bányászatban végzett tevékenységemért. 
 

Célkitűzések 

 

A pandémia nemcsak a gazdasági élet szereplőire, hanem az olyan szervezetek működésére is 

jelentős hatással van, mint a Magyarhoni Földtani Társulat. Azonban már a járvány előtti 

években is érezhető volt, hogy a rendszeres szakmai közéletre nincs a tagság nagy részének 

ereje, így a közösségi alkalmak évente néhány nagyobb rendezvényre (Nosztalgeo, szakosztályi 

terepbejárás, őslénytani vándorgyűlés) korlátozódtak. A következő elnökségnek és 

választmánynak az egyik – ha nem a legfőbb – feladata lesz a negatív hatások mérséklése és 

egy olyan jövőkép kialakítása, amely hosszútávon fenntartható és a társulat mindenkori 

tagságának aktivitását növeli. 

Megválasztásom esetén ennek érdekében szeretném, hogy a szakmai rendezvények szélesebb 

bázist érjenek el, ezért  

 javasolni fogom, hogy a virtuális és valós konferenciák, rendezvények között 

teremtsünk egy olyan egyensúlyt, amelyben a tagság minden korosztálya jobban 

megtalálja az érdeklődési körének és lehetőségeinek megfelelőt, 

 szorgalmaznám a konferenciák témakörének változtatását, hiszen a földtudományok (is) 
jelentős átalakulásban, fejlődésben vannak – gondoljunk csak a térinformatika 

robbanásszerű terjedésére – amelyre a Társulatnak is reagálnia kell, 

 szeretném elérni, hogy a Társulat tagsága aktívabban vegyen részt a szakmai életben és 
úgy használjuk ki a lehetőségeinket, hogy minden tag érezze: ez egy élő fórum, amely 

támogatja a friss szakmai eredmények mihamarabbi elérését és megvitatását a lehető 

legszélesebb körben, valamint a szakmai kapcsolattartást, tehát megéri Tagnak lenni. 

 



Hangsúlyt fektetnék a választási rendszer modernizálására is, hiszen jelen helyzetben 

egyértelműen látszik, hogy a virtuális választási lehetőség hiánya hátráltatja a Társulat 

gördülékeny munkáját és gondolnunk kell azokra az aktív tagokra, akiknek gondot jelent 

távolról felutazni egy-egy ilyen rendezvényre. 

A Társulat meglévő kapcsolatai megőrzése mellett törekedni szeretnék új kapcsolatok 

kiépítésére, úgy szakmai, mint szponzorációs irányban, hogy a működési költségek stabil háttér 

mellett legyenek biztosítva. 

 

A Társulatnak aktív tagság nélkül nincs jövőképe. A fent említett javaslatok végrehajtásával 

értékesebbé, elérhetőbbé tudnánk tenni a Társulat munkáját a jelen és jövőbeli tagok számára, 

remélhetőleg egy aktívabb közösséget tudnánk formálni amely – követve hagyományainkat – 

stabil szakmai alapot ad a földtant úgy szakmaként, mind hobbiként végző embereknek 

számára. 

 

Gönyű, 2021. 03. 31. 

 

 

Jó szerencsét! 
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