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Dr. Farkas György egyetemi tanár, dékán megnyitó szavai: 

Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! 

Szeretettel köszöntök mindenkit az Építőmérnöki kar nevében a mai jubileumi 

Mérnökgeológiai Konferencia alkalmából. A mérnökgeológia oktatásának nagyon 

nagy hagyományi vannak a karunkon, ez már száz évre és régebbi időkre tekint vissza. 

Az, hogy most egy belső átszervezés következtében ez az oktatás átkerült egy másik 

tanszékre, és ezt a tanszéket úgy hívják, hogy Építőanyagok és Mérnökgeológia 

Tanszék, ez nem változtat azon, hogy a geológia oktatását továbbra is fontosnak ítéljük 

meg. Ennek az oktatásnak az elmúlt évtizedekben jelentős képviselői voltak a jubiláns 

kollégák, Gálos Miklós, aki ebben az évben a 65 életévét töltette be, Kleb Béla, aki 

ebben az évben ugyancsak 65 életévét töltötte be és a Mérnökgeológia Tanszéknek 

vezetését is ellátta hosszú időn keresztül, valamint Kertész Pál, aki ugyancsak ezen a 

Tanszéken működött és 75 életévét töltötte be ebben az évben. Ez az ünnep sorozat 

indította a Tanszék kollektíváját, hogy egy jubileumi konferenciát hozzon létre, 

amelyre ezen alkalommal kerül sor, és amelynek a programja eléggé széleskörű, és 

számos, érdeklődésre igényt tartó téma szerepel benne. Úgy gondolom, hogy 

mindenkinek hasznos lesz ezeknek az előadásoknak a végighallgatása, és utána még 

nagyobb tudással fognak a mérnökgeológia irányába fordulni. Nem szeretném tovább 

szaporítani a szót, és azt visszaadom Török Ákosnak, aki levezető elnöke ennek a 

konferenciának. Kívánok az elkövetkezőkhöz mindenkinek hasznos időtöltést és 

hasznos tudnivalókat. Köszönöm szépen. 



 
Dr. Balázs L. György egyetemi tanár, tanszékvezető köszöntő szavai: 

Kedves Kolléganők, kedves Kollégák! 

Ritkán van arra lehetőség, hogy egyszerre három kollégát ünnepelhessünk, és ráadásul, 

mint ma, tudományos keretek között. Dr. Gálos Miklós 65 éves, dr. Kleb Béla 

szintén 65 éves, dr. Kertész Pál pedig 75 éves. Sokat kaptunk tőlük oktatásban, 

kutatásban, emberi helytállásban. Ezt is szeretnénk ma nekik megköszönni. A mai nap 

folyamán nem juthatott mindenki szóhoz, ráadásul az ünnepelteknek sem adtuk meg 

ezt a lehetőséget teljes előadás formájában, ezért készítettünk egy ünnepi konferencia 

kiadványt, amely tartalmazza a ma elhangzó előadások összefoglalóját, de ezen kívül 

az ünnepeltekkel együttdolgozó kollégák legújabb tudományos eredményeit. A 

konferencia kiadványból körbeadunk négy példányt, és kérünk mindenkit, hogy 

tisztelje meg az ünnepelteket saját aláírásával. E példányokból hármat az 

ünnepelteknek adunk át, és egyet a Tanszék könyvtárában helyezünk el.  

Dr. Balázs L. György ismertette az ünnepeltek életrajzi adatait, majd befejezésül 

hozzáfűzte, hogy az elhangzottak csak szemelvények az ünnepeltek életútjából és 

sikereiből, amihez természetesen még sokat hozzá lehetne tenni. Ezzel visszaadta a 

levezető elnök úrnak a szót és megköszönte a figyelmet.  
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Dr. Brezsnyánszky Károly, a Magyar Állami Földtani Intézet és a Magyarhoni 

Földtani Társulat elnökének köszöntője: 

Tisztelt ünnepi Konferencia, tisztelt Ünnepeltek, kedves Barátaim! 

Engedjétek meg, hogy ebben a baráti hangnemben folytassam a továbbiakban. A 

földtani társulati kötődésetek nagyon régi, mindannyian gyakorlatilag szakmai 

pályafutásotok kezdetén tagjai lettetek a Földtani Társulatnak, és a Földtani 

Társulatban számos előadást tartottatok különféle rendezvényeken, konferenciákon és 

különféle tisztségeket töltöttetek és töltötök be a mai napig is a Földtani Társulatban. 

Ezért engedjétek meg, hogy a Földtani Társulat elnöksége és tagsága nevében 

fejezzem ki jókívánságaimat, boldog születésnapot mindannyiótoknak, és kívánom, 

hogy továbbra is folytassátok aktív tevékenységeteket a Társulatban. A mai 

konferencia keretében azért nemcsak társulati dolgokról volt szó. Engedjétek meg, 

hogy a Földtani Intézet oldaláról is megközelítsem a témát. Elhangzott, hogy 

személyetekben hidat, kapcsot képeztek két szakma, a geológiai és a mérnöki szakma 

között, és hogy vannak lényeges különbségek akár még felfogásban is  -  ahogy 

elhangzott Greschik Gyulának az előadásában  - és vannak más különbségek is. 

Mindannyian hallottuk és tudjuk, akik itt most a konferencián részt vettünk, hogy 

nevezéktani kérdésekben is elég nagy különbségek vannak, hogy mit értünk a talaj 

alatt, hogy mit értünk a szemméret, szemeloszlás, szemcseeloszlás alatt, de az 

elhangzott az is nagyon helyesen, hogy keresni kell azokat a kapcsolódási pontokat, 

amelyek összekötik ezt a két tudományt, és erre személyetek, pályafutásotok garancia. 

A Földtani Intézetben a mérnökgeológiai térképezési program a 60-as, 70-es években 

kulminált, abban mind a szakmai tanácsotok és közvetlen részvételetek is mind a mai 

napig a kiadott térképeken és a magyarázatokon nyomon követhető. Engedjétek meg, 

hogy még egyszer jókívánságaimat kifejezve jelképes ajándékot adjak át, ami részben 

a geológia mint szakma és az építészet mint a geológiai tudományok megtestesítése 

összekötését jelenti, egy olyan könyvet (Hála József – Maros Gyula: Art Geo Palota a 

Stefánián. A Földtani Intézet szecessziós épülete), amely a Földtani Intézet épületéről 

készült, amely épület most már több mint 100 éve ad otthont a Magyar Állami 



Földtani Intézetnek, és kívánom, hogy ez a jelkép emlékeztessen Benneteket erre a 

kapcsolatra. Köszönöm szépen. 

 
Dr. Kertész Pál és dr. Brezsnyánszky Károly 

 

Dr. Kertész Pál köszönő szavai az ünnepeltek nevében: 

Hölgyeim és Uraim, kedves Barátaim! 

Különleges napon gyűltünk össze, mert ma van Borbála napja is, akit minden bányász, 

geológus és tüzér a saját védőszentjének tekint, annál nagyobb öröm számunkra is, 

akiket megtiszteltetek ezzel az összejövetellel. Az nem igazán érdem, hogy az ember 

megöregedett, de érdemnek tekinthető az, hogy ennyi jó barát itt összejött, akiket 

valamikor valóban itt az intézményben oktattunk és próbáltunk a mérnökgeológia 

szeretetére nevelni. Mindhármunk nevében nagyon szépen köszönjük a jelenlétet, 

nagyon szépen köszönjük a szervezőknek a szervezést, és a szponzoroknak azt, amit 

nekik illik köszönni. És ezzel további jó szerencsét kívánunk az egész kedves 

társaságnak. Köszönjük szépen. 



 
 

 



 

Dr. Török Ákos levezető elnök, a konferencia szervezőjének köszönő záró szavai:  

A konferencia nem jöhetett volna létre a rengeteg szervezési munka nélkül, ami a 

Tanszék minden dolgozóját érintette, és amit nagyon szépen köszönünk. Köszönjük a 

három tanár úrnak, hogy tanítottak minket, és hogy a mérnökgeológiát ilyen 

nagymértékben népszerűsítették. Hiszen mindenki, aki itt ül, és sőt még ezen kívül is, 

aki valaha mérnökgeológiával foglalkozott Magyarországon, az a három tanár úr 

mindegyikével vagy az egyikkel találkozott, akár tanárként, akár szakmai 

kapcsolatban.  

 

 
 

 

A jobban sikerült fényképeket Görög Péter doktorandusz készítette,  

és dr. Török Ákos bocsátotta rendelkezésünkre, köszönet érte.  

 



 

 
Dr. Kausay Tibor: „Kőanyaghalmazok szemmegoszlás jellemzőinek 

grafoanalitikus számítása” című, a konferencián elhangzott előadása 

ide kattintva olvasható. 
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