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Munkahelyem a Magyar Állami Földtani Intézet és a megszűnése óta létrejött jogutódjai. A 
munkám elsősorban a könyvtári és szerkesztési feladatokhoz kapcsolódik 1992 óta. Földtani 
kutatási területem, már amennyire ezt művelni tudtam, a mezozoos mészalgák vizsgálata 
itthon és az Alpok területén. Több mint 20 évig voltam a Földtani Közlöny technikai 
szerkesztője. 

Lassan negyven éves pályafutásom alatt látom a földtan folyamatos leépülését, s ha ennek 
gátat vetni nem is tudnék, de az átalakulását, ill. a gyakorlati életben történő hasznosulását 
lehetne növelni.  

Fontos a szakma társadalmi beágyazottsága, ami az utóbbi évek népszerűsítő rendezvé-
nyeivel (Forgatag, Geotóp nap), kiadványaival (Múltösvény, Lóczy kötet), cikksorozataival 
(régi térképek bemutatása az Élet és Tudományban) véleményem szerint nőtt. Ez jó irány, 
folytatni kell. A pandémia alatt megnőtt a kirándulók száma, remélhetőleg ez hosszabb távon 
megmarad, így az egyes kirándulóövezetek földtanát közérthető füzetsorozatban be lehetne 
mutatni. A kirándulások szervezésében is részt tudna venni a társulat. A Kalapács és Sör jó 
irány volt, ezt kellene feléleszteni, ill. a szervezésébe bevonni pl. vidéki egyetemeket, 
nemzeti parkokat, geoparkokat. 

Szakmai rendezvényeink körében növelni kellene az olyan rendezvények számát, amelyeken 
tevékenyen részt vehetnek azok, akik a földtani eredményeket felhasználják (pl. földtani 
veszélyforrásokkal vagy a városi geológiával kapcsolatban az érintett önkormányzatok, 
építészek). Tovább kellene nyitni a természetvédelem irányában, ill. kapcsolatot keresni 
azokkal a civil szervezetekkel, amelyek természetvédelemmel foglakoznak. Ezek a 
kapcsolatok ne formálisak legyenek, az együttműködési tevékenységeket körvonalazni kell.  

Az egyetemeken a képzést választók száma folyamatosan csökken. Ez nézetem szerint a 
végzés utáni elhelyezkedési nehézségekkel is összefügg. Szükség lenne az egyetemisták 
számára a korábban már működött állásbörze felélesztésére, ami lehetne a Forgatag része is. 
Kisebbeknek lehetne pályaorientációs előadásokat tartani (Hogyan lettem paleontológus stb. 
címmel).   

Az egyetemi képzést lehetne segíteni terepgyakorlati lehetőségekkel. Egy-egy szakmai 
kirándulás érhetne kreditet. A társulat segíthetné az egyetemistákat egy-egy munkahellyel 
felvenni a kapcsolatot (gyakorlat, vagy diplomamunkához külső konzulens felkérésében). Az 
eddigiekhez hasonló munkahely-látogatásokat lehetne szervezni (MBFSZ, Atomki, Mol stb.).  

A földtani tárgyú könyv- és folyóirat-kiadás és -terjesztés területén is vállalhatna nagyobb 
szerepet a Társulat. Ezekhez pályázati úton, az eddigiekhez hasonlóan forrásokat is tudna 
szerezni, s az értékesítésből akár haszon is származhatna.   

A fentiek megvalósítását nem csak megválasztásom esetén, hanem „mezei” társulati tagként 
is szívesen segítem. 
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