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Egy szokatlan filozófiai jellegű előadás 

margójára

 Hol kezdődik a tudás ?

 Ami megváltozott a tudás megszerzése terén … néhány színes-szagos példa

 Eszerint hogyan kéne akkor kinézni egy jó oktatási rendszernek …

 Mi kéne ahhoz, hogy egy ilyen oktatási rendszer kialakulhasson ?

 Hogyan nézhet ki a jövő kutatója?

 Hogyan kellene ehhez átalakulni a középfokú oktatás rendszernek?

 Unhappy end … és konklúziók



Megtanultam  Megértettem  Tudom …
Egy oktatói karrier kezdetének válsága … új tantárgyat kapok …

 1. lépés: Elolvastam, megpróbáltam megérteni… egy részét vissza tudom adni, egy részét 
nem… kis részét elfogadom, mert logikusnak látszik, de inkább hiszem, mint értem  - ez 
nem tudás, bár sokan azt hiszik…

 2. lépés: Kicsit elmélyedtem benne, csinálok belőle valami előadásanyagot, szóval 
rendszerezem magamban,  megpróbálom visszaböfögni és „kérődzöm” rajta – már 
oktatónak képzelem magam, holott még mindig nem értem…

 3. lépés: előadom a hallgatóságnak – már „oktató” vagyok, de rossz, érzik, hogy 
elmondtam, de nem értik… két lehetséges folyomány: 

 a. „túlmotivált” hallgató kérdez  tudok válaszolni és végre megértem az anyagnak legalább egy 
újabb részét

 b. senki sem kérdez  unják az egészet, essünk túl rajta gyorsan  buta maradok

 4. lépés: utánanézek a megválaszolatlan kérdéseknek, + 30-40% információt gyűjtök, már 
más szempontrendszer szerint is el tudom mondani az egészet, kezdenek kiszűrődni a 
belső ellentmondások – kezdem  érteni 

 5. lépés: még félévenkénti - évenkénti gyakorisággal, pihentetve elmondom – talán ez már 
a „tudás” kezdete

Az igaz oktatói mondás: 

„Mire ötödszörre tanítottam, addigra már kezdtem egész jól érteni!”



Szerintem a tudás …

Egy kis Wikipédia  ez már valami

„Tudás az oktatástanban”

A tudás az ismeretek olyan rendszerének birtoklása, melyben az egyes ismeretek 

egymással összefüggenek és készek az alkalmazásra.

 Szintjei:

 felismerni tudás  ( ez nekem nem fér még a tudás fogalmába bele)

 felidézni tudás ( ez a „kapisgálom végre” szint)

 alkalmazni tudás ( itt kezdődik a tudás!)



Egy elvi analógia a tudás szemléltetésére

Kristálynövekedés

 Comment: Mint minden modell, ez sem teljesen pontos …



Egy elvi analógia a tudás szemléltetésére

Kristálynövekedés

 Óvilág: Kristálynövekedés híg oldatban

 Újvilág: Kristálynövekedés tömény oldatban

Még ide visszatérünk…



Mi változott meg az elmúlt időszakban

 Az információkhoz (adat, kép, térkép, stb.) való hozzáférés 

 gyors

 gyakorlatilag korlátlan

 Rendszerezett és szűrt információkhoz (adatbázis) stb. hozzáférünk

 Saját magunk is kereshetünk adatbázisokban és szűrhetünk

 Idegen nyelvű szövegek érthetőségének drasztikus növekedése

 Méréstechnika – mérési adatgyűjtő rendszerek fejlődése

 Kémiai analitikai módszerek fejlődése

 Egyéb direkt és indirekt megismerési eljárások fejlődése

 Számítástechnika fejlődése

 Új számításigényes eljárások terjedése – új megoldások a képfeldolgozás, 
diagnosztika területén

 és még sorolhatnám …



Nesze neked nyelvvizsga !!! – 1. rész



Nesze neked nyelvvizsga !!! – 2. rész



Rejtett paradigmaváltás

a hidrogeológiában és a környezetvédelemben

A paradigma szó több jelentésben használatos, ebből az idevágó:

Egy tudományterület valamely általánosan elfogadott, zárt nézetrendszere egy adott korszakban, 

időpontban. Általánosabban: „A paradigma (vagy korszellem) a gondolkodásoknak, vélekedéseknek, 

értékeknek és módszereknek egy adott társadalom vagy szűkebben egy tudományos közösség minden 

tagja által elfogadott összességét jelenti.”

Egy régi (kb. 3 éves) előadásomból, amire most bukkantam rá…



Rejtett paradigmaváltás 

ha(j)tótényezői

- tudomány fejlődése - lineáris

- méréstechnika fejlődése (lin) 

- miniatürizálás fejlődése (exp)

- működési környezet tartomány tágulása (exp) 

- adatgyűjtés és rendszerezés fejlődése (exp)

- adat- és információtovábbítás fejlődése (exp)

- számítástechnikai teljesítmény fejlődése 

- matematikai műveletvégzés sebességnövekedés (~lin)

- tárolóhely-növekedés (exp)

- energiafelhasználás csökkenés (lin)

Egy régi (kb. 3 éves) előadásomból, amire most bukkantam rá…



Valóság

 Az átlagos hidrogeológus és környezetmérnök PCR-
módszerrel dolgozik:

GYÍK:       P(apír) – C(eruza) – R(adír)

tartalma:

 szövegszerkesztés

 táblázatkezelés és grafikonrajzolás

 esetleg gépi térképszerkesztés

 kézi mérések

Egy régi (kb. 3 éves) előadásomból, amire most bukkantam rá…



Okok

 Gyorsabb a fejlődés, mint az emberi felfogó és 

alkalmazkodóképesség. Következmény: 

idegenkedés az „új”-tól

 Kevesebb a pénz, ami munka megvalósítására 

fordítható, annál mint ami optimális lenne

 Kiveszett az igény az újra való rácsodálkozásra 

(túl sok az újdonság – túl gyors a fejlődés???)

Egy régi (kb. 3 éves) előadásomból, amire most bukkantam rá…



Pedig vannak érdekes...

...

 új módszerek

 új eszközök

 régi, de új dolgokra is használható módszerek 

és eszközök

„az ipar felszín alatti vizekre 

gyakorolt hatásainak vizsgálatában (is)”

Egy régi (kb. 3 éves) előadásomból, amire most bukkantam rá…



A fejlődés képekben …

Egy kis vizuális aláfestés és a korábbiak indoklása
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Őrlés – mechanikai aktiválás
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Pásztázó elektornmikroszkópia

Ti-oxidos, Fe-oxidos fázis

Al-oxidos fázis Vegyes Fe, Ti és Al-oxidos fázis

A tározótérben keletkezett ásványtársulások kimutatása, a vörösiszap

öregedése

ME, 2017
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A helyben keletkezett maturációs „göbök”



Koncentrált vízkivételek hatásának csökkentése

mesterséges és ideiglenes kolmatációval

A minták felosztása 

Minta 1 Minta 2 Minta 3 Minta 4 Minta 5 Minta 6 Minta 7 Minta 8 Minta 9

vas-oldat vas-oldat + NaOCl-oldat vas-oldat + H2O2-oldat

1 – állandó nyomású tartály, 2 – folyadák-

szállítás az elosztókhoz, 3 – folyadékelosztás 

a csövekbe, 4 – infúziós tasak az oldatok 

tárolására, 5 – oldatok adagolása infúziós 

csövön, 6 – folyadék és adalék oldatok 

bevezetése a csövekbe, 7 – üvegcső 

talajmintával, 8 – folyadék kivezetése a 

mintából műanyag csövekkel 



Eredmények II.

Híg-oldatos mérés: redukált vas-kiválás

1. Tömény-oldatos mérés:

oszlop alján dugó – vas(III)

2. Híg-oldatos mérés:

vas(III) kiválás kevésbé 

koncentráltan, jobb eloszlás, 

átmenettel



Színkomponens elemzés
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Vörösiszap szuszpenziók ülepedési vizsgálata (sósav adagolás után)

 porítást követően 0,8 mm-es szitálás

 minden kezeléshez 100 g bemérése

 kezelések (HCl hígítási sor):
 1 37% tömény HCl

 2 30% 810 ml Hl + 190 ml DV

 3 23% 622 ml Hl + 378 ml DV

 4 16% 432 ml Hl + 568 ml DV

 5 9% 243 ml Hl + 757 ml DV
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Ülepedési vizsgálatok (sósav adagolás után)
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A mintákon belüli feszültségek és deformációk meghatározásának 

igénye nem újkeletű

(Szabó, 1988)



Hengerpalást mellett bekövetkező tömörödés CT képe

(Földes - Tokai)



Magminta vizsgálatok

contaminated sample

(M. Tóth T. – Földes T.)



Az idegen eltérő CT sűrűségű anyag okozta hatás

(Földes - Tokai)



A víztartalom, telítettség változása 

(Földes - Tokai)



Szennyezett folyadék átszivárgás követése CT felvételen – „A” minta

0 min

40 min

8 min

65 min

(Mikita V.)



Szennyezett folyadék átszivárgás követése CT felvételen – „A” és „B” minta

0 min 8 min

„B” minta

0 min 8 min

„A” minta

(Mikita V.)



CT vs. numerikus szimuláció

(SSTI Michelin)



Az eltérő tömörségű mintatestek beszivárgási frontjai

(dupla- vagy szimplafalú legyen-e az infiltrométer)

t

l
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vCTK

Átlagos vertikális szivárgási 

sebesség (KvCT): 

(Mikita V.)
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Beszivárgási zóna elemzése CT segítségével

(Mikita V.)



Statikus jellegű tömörítés a teherviselő 

jellemzők kimutatása céljából

(Mikita V.)



Repedésrendszer CT képe

MA-intermediate

E F

BA C D

(Földes - Tokai)
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Triaxiális vizsgálatot követő CT elemzés - denzitás-szelvény



(Földes - Tokai)

Repedésrendszer portré



Hézagtényező-eloszlás meghatározása az ödométeres vizsgálat CT denzitás

eloszlása alapján 

0 50 100 150 200 250 300 350
0

50

100

150

200

250

300

350

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

0.5

0.55

0.6

0.65

0.7

0.75

0.8

0 50 100 150 200 250 300 350
0

50

100

150

200

250

300

350

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

CT kép CT denzitástérképe A számított hézagtényező eloszlás

Intszemcse = 180

Intpórus=66

(Kriston S.)



Dinamikus triaxiális berendezés

(Kriston A.)



Nyírási modulus és hullámterjedési sebesség meghatározása
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elérési idő (tt):

Tc: időkorrekció

hullámterjedési 

sebesség:

Nyírási modulus

ρ: sűrűség (Kriston A.)



Feszültség – alakváltozás görbék a traktor teszt során

(Kriston A.)



Jövő – még az egyszerű dolgok szimulációja is bonyolult (pl. gumi-talaj kontakt)

4x lassítva

valós sebességgel

(SSTI Michelin)
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Triaxiális vizsgálat eredményei
Results  of triaxial test

Minta jele/ Sample ID: 2007007

Talaj típusa / Soil Type: Nyírtelek

Dátum / Datum: 10/07/2007

Mérést végezte / Staff : Kántor T. - Kovács B.

Equation Y = A*ln(X)+B
A = -0.03217702852, B = 1.66501766
Number of data points used = 657
Coef of determination, R-squared = 0.911651

Equation Y = A*ln(X)+B
A = -0.02442467512, B = 1.632920371
Number of data points used = 630
Coef of determination, R-squared = 0.968835

Equation Y = A*ln(X)+B
A = -0.0217103179, B = 1.633981102
Number of data points used = 529
Coef of determination, R-squared = 0.961743

Equation Y = A*ln(X)+B
A = -0.01850421292, B = 1.63526649
Number of data points used = 458
Coef of determination, R-squared = 0.959502

Equation Y = A*ln(X)+B
A = -0.01547423477, B = 1.642094086
Number of data points used = 387
Coef of determination, R-squared = 0.94871

Equation Y = A*ln(X)+B
A = -0.008713852834, B = 1.634194134
Number of data points used = 317
Coef of determination, R-squared = 0.778658

Equation Y = A*ln(X)+B
A = -0.002676114333, B = 1.642703858
Number of data points used = 250
Coef of determination, R-squared = 0.763301

Equation Y = A*LN( X ) +B
A = -0.1379681059, B = 2.380418438
Number of data points used = 422
Coef of determination, R-squared = 0.996574

Equation Y = A*ln(X)+B
A = -0.001635889952, B = 1.680648064
Number of data points used = 178
Coef of determination, R-squared = 0.744719

Geotechnikai modellek – anyagtörvény érvényesség vizsgálat

CAM-CLAY anyagtörvény alkalmazhatósága „talajhabokra”
Triaxiális kísérlet eredményei elméletben és gyakorlatban

(SSTI Michelin)



A peremfeltételek térbeli és időbeli alakulásának követése szenzoros mérésekkel

(SSTI Michelin)



Feszültségmérő szenzorok beépítési vázlata a nagyméretű nyírógépbe

Alsó dobozfél
Felső dobozfél

(SSTI Michelin)



PEDINFO szenzorok és az adatgyűjtő rendszer, kalibrálás

(SSTI Michelin)



Mérés és adatfeldolgozás

(SSTI Michelin)



Feszültségek a nyíródoboz belső felületén többlépcsős nyírás során

(Kántor T.)



A nyírás során bekövetkező jelenségek

Fellazulás és húzási repedések
A belső súrlódási szögnek 

megfelelő elválási felületek 

kialakulása

Tömörödés és felkeményedés
(Kántor T.)



Feszültségeloszlás hengerbenyomási kísérlet során

(Kántor T.)



A hengerbenyomási kísérlet numerikus szimulációja

(SSTI Michelin)
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Vörösiszap automatikus titrálási görbéi

Titráló 

oldat

Elektronikusan 

vezérelhető titrátor

Mágneses 

keverőlap

pH mérő

(Tóth M. – Székely I. – Sebők A.)
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Titrálási görbék

(Tóth M. – Székely I.)
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• A program működési elve:   Simítás – deriválás – simítás –

szélsőértékkeresés – inflexiós pont adatainak kiírása és ábrázolása

VIP titrálási görbéi



CH Collector – a novel ion exchange material

- CH Collector is easy to prepare with

quantitative yields and >99% purity

- no precipitation step - metal ions are

moved from solutions directly into

microcrystalline CH Collector

- excellent for small concentrations (<

ppm)

- regeneration is possible at least up to

20 times (tested with Cu2+ ions)
Ion channel

Pb2+ cation inside 

ion chanel
2
0
 x

 6
0
 x

 2
 m

m
(J. Vepsalainen – Chemec Oy)



(J. Vepsalainen – Chemec Oy)



Megkötés előtt és után

(J. Vepsalainen – Chemec Oy)



(J. Vepsalainen – Chemec Oy)



Lézeres furatkészítés  alkalmazási lehetőségek a geotermikus rezervoárok megcsapolására és 

irányított repesztési technológia kidolgozására

GOP-1.1.1 pályázat támogatásával

62(Zerlux Kft.)







Potenciáltér számítás eredményei lézeres 

technológiával fúrt laterálisok környezetében

Szivárgási sebességtérHidraulikus potenciáltér



Lézeres furat falának és a közetkörnyezetre gyakorolt hatások vizsgálata

kezdet

8 perc

kezdet

kezdet



Hőmérséklet-terjedés vizsgálata lézeres kőzetfúrás környezetében



Lézerrel indukált repedésrendszerek vizsgálata

(CHPM)



Lézerrel indukált repedésrendszerek vizsgálata

(CHPM)



Abasár – „hagyományos” TeCA bomlási sor

TeCA - 1,1,2,2 tetraklóretán (PCA)

TCE - triklóretilén 

DCE - cisz-diklóretilén 

VC – vinil-klorid

+ széntetraklorid



Abasár – VESZ-IP szimultán alkalmazása csóvadiagnosztikai céllal



Háromkő, 2013

Abasár – VESZ-IP szimultán alkalmazása csóvadiagnosztikai céllal



TAU-transzformáció

időállandóval súlyozott amplitúdó érték (WAV – Waited Amplitude Value)

korrigált látszólagos fajlagos vezetőképesség (σcorr (τ)):

A módszer időtartományban mérhető ηa(t) látszólagos polarizálhatósági görbéje az alábbi 

integrál transzformációval írható le (Turai, 1981):

(ME Geofizika (Turai E.))

időállandó 

nő



IP pontok 1D értékelése

(Háromkő – ME Geofizika (Turai E.))



Lejtőirányú szelvény

(Háromkő – ME Geofizika (Turai E.))



Csapásirányú szelvény fenn

(Háromkő – ME Geofizika (Turai E.))



Csapásirányú szelvény lenn

(Háromkő – ME Geofizika (Turai E.))



Merre csörög a dió?



Study area – with boundaries of different scale models

DW WF#2

DW WF#1

DW WF#4

TEVA site



Geological settings – Base terms

Hajdúsági lösz

Nyírségi sand

Nyírségi sand

L
acu

strin
e sed

s.

sand

sand

sand

Meandering

riversediments

valleybottom

riversediments

• Hajdúsági loess&sand

Hajdúság geological unit Nyírség geological unit

(MFGI (Püspöki Z.))



Sequence stratigraphic profiles



I. & II. profiles – N-S  direction

Hajdúság geological unit

Nyírség geological unit

(MFGI (Püspöki Z.))



B. & C. profiles – W-E  direction

Hajdúság geological unit

DW WF#1

Nyírség geological unit 

DW WF#2

(MFGI (Püspöki Z.))



3D modell 

surface



3D modell 

top of lacustrine

sediments



3D modell 

bottom of lacustrine

sediments



3D modell 

top of 

riverbottom sands



3D modell 

modell bottom



Bottom surface

of the modelled domain



Stratigraphy
Large gradient

Small gradient

Eol-h2 Sa 127,5 0

Eol-a1 Si 123,2 -4,3

2 Eol-h1 Sa 118,9 -8,6

4 III-ártér Cl 118,8 -11,7

Lösz (Loess) Hhlosz 2 3 Hhlosz Loe 115,8 -8,7

5 III-fez Sa 114,4 -13,1

6 2 III-kl Sa 111,3 -16,2

7 3 III-aez Sa 110 -17,5

8 4 II-ártér Si Cl 106,8 -20,7

9 5 II-kl Sa 103,4 -24,1

10 6 II-aez Sa 102,4 -25,1

11 7 I-ártér Si Cl 99,7 -27,8

12 8 I-fez Sa 98,4 -29,1

13 9 I-kl Sa 95,1 -32,4

14 10 I-aez Sa 93,7 -33,8

Th_4 3,4

15 11 Ta-4-a2 Cl 91,8 -35,7

16 12 Ta-4-h Sa 90 -37,5

17 13 Ta-4-a1 Cl 89,4 -38,1

18 14 Th-3-fph Sa 86,4 -41,1

19 15 Th-3-aph Sa 81,7 -45,8

Ta_3 7 20 16 Ta-3 Cl 73,3 -54,2

21 17 Th-2-fph Sa 70,1 -57,4 IV IV

22 18 Th-2-aph Sa 64,6 -62,9 V? V?

Ta_2 9 23 19 Ta-2 Cl 58,6 -68,9

24 20 Th-1-fph Sa 57,1 -70,4

25 21 Th-1-aph Sa 55,6 -71,9

Ta_1 11 26 22 Ta-1 Cl 49,6 -77,9

Ttsts 12 27 23 Ttsts Cl 46,3 -81,2

Hk_3 13 28 24 Hk_3 Sa 37,1 -90,4

Hk_2 14 29 25 Hk_2 Sa 26,9 -100,6

Hk_1 15 30 26 Hk_1 Sa 18,1 -109,4

Va_4 16 31 27 Va_4 Cl 12,4 -115,1

Vh_4 17 32 28 Vh_4 Sa -0,2 -127,7 VIIIa VIIIa

Va_3 18 33 29 Va_3 Si Cl -1,8 -129,3

Vh_3 19 34 30 Vh_3 Sa -16,2 -143,7 VIIIb VIIIb

Va_2 20 35 31 Va_2 Si Cl -16,4 -143,9

Vh_2 21 36 32 Vh_2 Sa -28,8 -156,3 VIIIc VIIIc

Va_1 22 37 33 Va_1 Si Cl -29 -156,5

Vh_1 23 38 34 Vh_1 Sa -29,3 -156,8 VIIId VIIId "B
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A szűkített modellterületen nem fejlődött ki! / does not exist on this smaller model domain!
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Why are these layers both horizointally and also vertically

conductive (evolution of lacustrine faces)



Model domain

24 slices, 23 layers

618332 elements

326592 nodes



Heads during 5 months simulation of tests



Mik az utóbbi változások következményei

Következmények: 

 lexikális tudás elértéktelenedése

a rendszerszerű tudás felértékelődése

mérések, értékelések fejlődése 

új módszerek gyakori születése

a meglévő tudás extrém gyors avulása 

az állandó ön- és továbbképzés szükségessége

stb.



Vissza az analógiához

Cél nagy, stabil összefüggő és egymásba kapaszkodó 

kristályrendszer növelése (kristályos kőzet) – ez szimbolizálja a 

stabil, minden oldalról jól átgondolt, kellően „kikristályosodott” 

tudást

 Óvilág oktatási struktúrája: 

 néhány nagy kristálymag (alapozó tárgyak (földtan, matematika, fizika, 

kémia, stb.) sok lexikális tudással kevés átjárássaal a tárgyak között

 néhány szaktárgy a nagy kristálymagok felületén „megtapadva” 

megpróbálja összekötni ezt rendszerré – kevés sikerrel

 lassan a tapasztalattal, nagy öregektől ellesett praktikákkal a rendszer 

többé kevésbé a híg oldatban összenő, összekristályosodik. 

 Mire valaki jó szaki lesz: kb. 20-25 év, mire a szakma „pápája”: 30-40 

év  



Vissza az analógiához

 Újvilág javasolt oktatási struktúrája: 

 sok apró kristálymag – növekedési góc, a kristályok gyorsan nőnek minden irányban, ha van 
speciális érdeklődés akkor arra a kristályok torzulnak. Kellenek (alapozó tárgyak (földtan, 
matematika, fizika, kémia, stb.) kevesebb lexikális tudással de sok interdiszciplináris 
kitekintéssel. Lényeg, hogy stabil csak elfogadott, a későbbiekre alapként alkalmas tudást 
kapjanak.

 sok- és sokféle kisebb szaktárgy (pl. felszíni geofizikai módszerek, karottázs, kémiai 
analitikai módszerek, szennyeződések hidrogeológiája, méréstechnika alapjai, numerikus 
módszerek alapjai)  a kis kristálymagok felületén minden irányba gyorsan növekedve 
kitöltik a teret. Mint a jó szakácskönyvben: végy egy csipetnyi sót, fűszerezd érzéssel, stb. 
A fő kérdések milyen lehetőségek vannak, mik a korlátok, hogyan kell alkalmazni, stb. Nem 
érdekesek az alapegyenleteken túli elméleti rész, csak az egyes dolgok logikája, 
összekapcsolódása más tárgyakkal. 

 a kezdő szakember az információk kutatásával, tapasztaltabbak segítségével való 
értelmezéssel, a nagy öregektől ellesett trükkökkel relatíve gyorsan világképhez jut. 
Kialakul az elméleti fizikusoknál bevált reflex: ha nem jól gondoltam, akkor nemsokára 
úgyis ellentmondásokba ütközöm… a rendszer az információkban tömény oldatban gyorsan 
összenő, összekristályosodik, ha erre készítjük fel. 

 Mire valaki jó szaki lesz: kb. 3-5 év, mire a szakma „pápája”: 15-25 év  



A „szerintem jó” felsőoktatási rendszer

Tézis: nem lehetséges, hogy egy tanszéken olyanok legyenek, akik ebben a gyorsan változó világban,  
minden szakterületen profik!

Megoldás:

Tanszéki oktatók alaptárgyakat oktatnak és 1-1 felkészültségüknek megfelelő szaktárgyat (3 v. 2 nap 
hetente).

Az összes többi szaktárgyat ipari szakemberek oktatják kompakt kurzusok formájában (2 v. 3. nap 
hetente)

Ehhez többek között kell: 

• erkölcsi megbecsülés (mai címzetes rendszer alkalmatlan vagy részben alkalmas)

• anyagi megbecsülés, a kieső jövedelem részbeni pótlása (mai rendszer alkalmatlan)

• a tantárgyi háló egy részének rugalmassá tétele (változhasson a tárgystruktúra, a jelenlegi 
akkreditációs rendszer erre nem felkészült)

• szakmai döntési jogkörök allokálása az oktatási intézményre (kit hívnak meg és mire, milyen 
kompakt vagy hagyományos kurzusok összessége érjen diplomát)

• Flexibilis és tényleges tárgyválasztás (jelenlegi választható és nevében is kötelezően 
választható nem alkalmas), más kell egy terepi hidrogeológusnak egy kármentesítést tervező 
munkatársnak, egy hatósági  embernek választható tárgyak szintjén



A „szerintem jó” mérnök-továbbképző rendszer

Egyetemi kompakt-kurzusok elismerése mérnöktovábbképzésként

Egyetemi „szakmérnöki” szintű diploma megszerzésének lehetősége félévenkénti 
2-3 kurzussal, akár 4-5 év alatt

Ehhez többek között kell: 

• erkölcsi megbecsülés (mai címzetes rendszer alkalmatlan vagy részben 
alkalmas)

• anyagi megbecsülés, a kieső jövedelem részbeni pótlása (mai rendszer 
alkalmatlan)

• a mérnöktovábbképző rendszer rugalmassá tétele (felejtsük el végre a 
jogi továbbképzést és a semmitmondó kötelező kurzusokat)

• szakmai döntési jogkörök allokálása az oktatási intézményre (kit hívnak 
meg és mire, milyen kompakt kurzusok összessége érjen diplomát)

• Szorosabb együttműködés a mérnöki kamara és a felsőoktatás között



A jó kutatás

 Mi kell hozzá:

 jó oktatás – kreatív, jó problémamegoldó képességű végzősök

 interdiszciplináris szemlélet – sok szakterület együttműködése

 megfelelően felszerelt laboratóriumok és kutatóhelyek

 és mint a háborúhoz: pénz, pénz, pénz…

 De! első a jó oktatás… lásd PISA teszt-eredmények 

(tudom, hogy más teszten nem vagyunk olyan rosszak!)



Konklúzió

 A hidrogeológia és mérnökgeológia ma már nem a Dupuit-Thiem

képlet – Coulomb féle törési feltétel koordinátarendszerben 

értelmezhető, hanem ennél sokkal szélesebb körben

 A korábbinál sokkal többféle ismeretre  (tudásra) van szükség

 Ha nem akarunk (jobban) lemaradni, akkor mihamarabb át kell 

alakítani a teljes oktatási struktúrát (alap-, közép- és felsőfokú 

oktatás)

 Rugalmasabb, decentralizált oktatási rendszerre, az oktatási 

intézmények döntési jogkörének a - megfelelő személyi felelősség 

melletti - kibővítésére van szükség

 A felsőoktatásban meg kell oldani a szakma „krémjének” 

oktatásba történő integrálását, megbecsülését „anyagi, erkölcsi 

és jogi értelemben”.



Köszönöm a figyelmet!


