
 Már fiatal koromban a geológiát (ásványtant) választottam 
hivatásul. A Geológiai Technikumot elvégezve tanulmányaimat az 
Eötvös Loránd Tudományegyetemen folytattam, ahol 2001-ben 
szereztem diplomát, majd 2006-ban PhD fokozatot. Geológusként 
munkámat a Miskolci Egyetem Ásványtani – Földtani Intézetében 
kezdtem, ahol jelenleg is dolgozom, 2015-től már habilitált 
egyetemi docensként, 2018-tól az Ásványtani és Kőzettani Intézeti 
Tanszék vezetőjeként oktatok ércteleptant, nagyműszeres 
ásványtant, csillagászatot és planetológiát. A Mikroszonda 

laboratóriumnak vagyok a vezetője, valamint az egyetemi 3D laboratóriumnak társ-vezetője. 
https://geology.uni-miskolc.hu/munkatarsak/Dr--Zajzon-Norbert 

Az egyetemi munka mellett jelentős projekt tapasztalatot is szereztem számos hazai és nemzetközi 
projektben. Alprogram vezető voltam a hazai CriticEl projektben (2012–2014), ami az ország kritikus 
nyersanyag kutatását célozta. Több Európai Uniós projektben voltam / vagyok projektvezető, mint a 
sikerrel zárult H2020-as UNEXMIN projektben (2016–2019) ahol földalatti elárasztott bányatérségek 
kutatására alkalmas robot prototípusát fejlesztettük ki. Majd az ezt követő EIT RawMaterials által 
támogatott UNEXUP-ban (2020–2022) www.unexup.eu, ami a technológia továbbfejlesztését, 
piacosítását tűzte ki fő feladatául. 2018 és 2020 között a kutatás eredményét hasznosító cég, az 
UNEXMIN GeoRobotics Kft első ügyvezető igazgatója voltam. 

A Magyarhoni Földtani Társulatnak 1995 óta vagyok tagja. 2004-től az Észak-magyarországi területi 
szervezetének, 2012-től az Ásványtan – Geokémia szakosztály tagja. A Magyarhoni Földtani Társulat 
Ifjúsági bizottságában 2009 és 2014 között voltam tag, azon belül 2013 és 2014-es periódusban az 
Ifjúsági Bizottság elnöke, mely időszak alatt aktívan rész vettem a Földtani Társulat vezetőségének 
munkájában. 2015 és 2018 között tagja voltam a Magyarhoni Földtani Társulat választmányának. 
2015-től Euro Geológusként nemzetközi fórumon is öregbítem a hazai szakma és a Társulat hírnevét. 
2017-től a Koch Sándor Alapítvány kuratóriumának tagja vagyok. A Society of Economic Geologist, 
tagja (2018), majd 2019-től mentori tagja (fellow) vagyok, és támogatom a Miskolci Egyetem Student 
Chapterét. 2021-től látom el a magyarországi képviseletet a Nemzetközi Ásványtani Szövetség (IMA) 
vezetőségében, és ugyanebben az évben választottak az MTA Geokémiai, Ásvány- és Kőzettani 
Tudományos Bizottság szavazati jogú tagjává. 

2018-tól vagyok a Magyarhoni Földtani Társulat társ-elnöke és az Ásványtan – Geokémiai Szakosztály 
vezetőségi tagja. A Társulat jelenlegi vezetésében is kiemelten fontos feladatnak tartom a 
földtudományok, a geológia társadalmi elismertségének javítását, a fiatalok szakmai oktatását és a 
nemzetközi kapcsolatok erősítését, amelyekért aktívan teszek is. Újraválasztásom esetén a Társulati 
munkát továbbra is lelkiismeretesen, a szakma érdekeit szem előtt tartva fogom végezni. 

Jó Szerencsét! 

Zajzon Norbert 


