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Kausay 1 



Tisztelt  
ifj. Dr. Palotás László professzor úr, 
Dr. Balázs L. György professzor úr, a fib MT elnöke, 

Dr. Tassi Géza professzor úr, 
Dr. Madaras Gábor  igazgató úr, a fib MT alelnöke, 
Zsömböly Sándor igazgató úr, a fib Kuratórium elnöke! 

Tisztelt  
fib Palotás László –díj Kuratóriuma, 

tisztelt 
fib  Magyar Tagozatának Elnöksége és Tagsága, 

tisztelt  
Megjelentek, Hölgyeim és Uraim! 

Kausay 2 



Megilletődötten állok a Műegyetem Dísztermében,  
és nehezen találom a szavakat. 
Az első szó a köszöneté. 
A Palotás László-díj különösen értékes számomra. 
Nem csak azért, mert Dr. Palotás László professzor úrnak, 
a kiváló mérnöknek és pedagógusnak , - akinek nagyon  sokat 
köszönhetek – a nevét viseli, hanem azért is, mert magasfokú 
szakmai munkával lehet kiérdemelni. 
Olyan szakmai munkával, amelyet a jobbítás szándékával 
végeznek, és a szándék a társadalom számára hasznos 
megvalósuláshoz vezet. 
Szeretném hinni, hogy a tisztelt Kuratórium esetemben is ilyen 
meggondolás alapján döntött. Hálásan köszönöm.. Kausay 3 



1979 

1905 - 1993 



1934 

Palotás professzor úr első, nagy jelentőségű tanulmánya  
1934-ben jelent meg, és magam ebben az évben,  

1934. október 1-én, Nyíregyházán születtem. 



1934 
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Feljegyzések szerint  
a család apai ága Abaúj megyéből származik. 



Kausay 8 

Kausay Károly (Tiszanagyfalu, 
1812 – 1883), nagykállói 
szolgabíró, jegyző 

A család gazdálkodott, de férfi tagjai 
többségének polgári foglalkozása is volt. 



Kausay 9 

Kausay Károly (Tiszanagyfalu, 1812 – 1883), nagykállói szolgabíró 



Kausay 10 

Kausay Dániel (Tiszafagyfalu, 1815 – 1895) kultúrmérnök, 
útibiztos (Kausay Károly öccse) 



Kausay 11 Tiszabüd térképe, készítette Kausay Dániel mérnök 1868-ik évben 



Kausay 12 
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Mikecz János  
(Kemecse, 1850 – Nyíregyháza, 1901) 

anyai nagymamám  
(Mikecz Katalin) édesapja,  

köz- és váltóügyvéd,  
Szabolcs vármegye alügyésze,  

első aljegyzője, főjegyzője,  
majd 1895-től alispánja,  

egy parlamenti ciklus alatt  
a vármegye országgyűlési követe 
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Dr. Kausay Tibor (Nagykálló, 1875 – Nyíregyháza, 1934), 
nagyapám, mezőgazdász, gazdálkodó, megyei gazdasági felügyelő 



Kausay 15 
Útban Csíksomlyóra, az ÉPKO-ra, 2013. június 13.  



Kausay 16 

Krúdy Gyula (Nyíregyháza, 1878 – Budapest, 1933),  
aki szintén nyíregyházi, és nagyapám kortársa volt – az 
elemi iskolát (1883–1887) és részben a gimnáziumot 
Nyíregyházán (1891–1895) végezte – ismerhette a 
családunkat, mert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
elbeszélésében így irt: 
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„A polgármester, aki aránylag még fiatal ember volt, mert 
hiszen hatvanéves kora dacára minden valamirevaló 
mulatságon ő nyitotta meg a táncot, piros arcával és hófehér 
fejével, széles, fehér nyakkendőjével és gondosan ápolt 
császárszakállával a mártonvárosiak véleménye szerint bátran 
lehetne polgárnagy akár Velencében is, mert jobb 
polgármestert Kauzsay Sándornál elképzelni sem lehet. 
Tulajdonképpen a polgármester vigyázott a városka pecsétjével 
együtt a polgárok jókedvére is. 
- Csak jókedvűek legyünk, urak! - szokott volt fölkiáltani,  
ha a városi közgyűléseken váratlanul megakadt a tanácskozás 
szekere. 
… és már félig-meddig föl is emelkedett az asztal mellől, mert 
előzőleg úgy rendelkezett, hogy hat órakor csapoljanak  
az "Őzbak"-nál. Az óramutató pedig veszedelmesen közeledett  
a hat felé.” 



Kausay 18 

Kausay nagyapám Háromszék megyéből, 
Uzonból nősült, Temesváry Izabellát  
(a fényképen Mamuka) vette feleségül. 
A II. világháború kitöréséig minden nyarat 
nagyanyám családjánál, Uzonban töltöttük. 
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ÉPKO-ra menvén, Uzonban, 2009-ben 

Uzon 
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Karinthy Frigyes (akkoriban Verpeléti út) 4-6. 
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1945-1953 A II. világháborút követően a család minden  
ingatlanát elvesztette, édesapámat B-listázták, ezután  
csak alkalmi munkát végezhetett, 1949-ben agyvérzést kapott. 
Édesanyám (Tóth Mária) az UVATERV-ben műszaki 
rajzolóként helyezkedett el.   

1951 
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1951-1953 

Mezőberényi 
munkakönyvem 
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1951-1953 
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1953 Sztálin halálát (1953. március 5.) követően  
a Rákosi-kormány lemond (1953. július 2.),  
és Nagy Imrét választják kormányfővé (1953. július 4.) 

Családunk 1953 augusztusában Dunabogdányba költözött, 
Budapesten letelepedni nem volt szabad, de nem is volt hova. 
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Az ember nem maga választja meg, hogy  
hova születik, de sorsát befolyásolja. 

Nekem nagyon nagy szerencsém volt. 

Végtelen hálával és tisztelettel gondolok  
a szüleimre, nagyszüleimre, a család felmenő 
tagjaira. 

Hálával tartozom családom mai tagjainak is, 
feleségemnek, Nechay Líviának (OSZK 
nyugalmazott könyvtárosa), gyermekeimnek, 
unokáimnak, akik nagy szeretettel vesznek körül. 
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1956-1961 A kitelepítés után a régi gimnáziumomba  
(Ciszter Gimnáziumból lett József Attila  
Gimnáziumba) nem vettek vissza, végül a Budai Nagy Antal 
Gimnáziumban tanulhattam (1953-1955) és érettségizhettem.   

Egyetemi tanulmányaimat 1956-ban az ÉKME Építőipari és 
Közlekedési Műszaki Egyetem Mérnöki Karán kezdtem meg.  
Építőmérnöki diplomát a „Komáromi Közúti Felüljáró. Zárt acél 
szelvényű, nagyszilárdságú feszített csavar kapcsolatú rácsos 
gerendahíd, vasbeton pályalemezzel” tárgyú diplomatervem 
megvédésével a Híd- és Szerkezetépítő Szakon 1961-ben kaptam. 



Komáromi közúti felüljáró. Zárt acélszelvényű, NF-csavar kapcsolatú,  
49,4 m támaszközű, rácsos gerendahíd, vasbeton pályalemezzel. Általános terv, M = 1:150 

1961 

Diplomaterv, 
készült az 
ÉKME I. sz. 
Hídépítéstani 
Tanszékén, dr. 
Csellár Ödön 
tanár úr 
irányításával 

Megjelent az 
ÉKME Bronz 
Könyv (1964) 
84. oldalán 

Kausay 28 
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Az egyetem elvégzése után a Budapesti Közúti  
Üzemi Vállalathoz kerültem, ahol fél év múlva Tápiószelén,  
a 311. út korszerűsítésének építésvezetője lettem.  
1963 végén változtattam munkahelyet, és az Építőanyagipari 
Központi Kutató Intézetben (ÉaKKI) helyezkedtem el.  
Az Intézetet 1966-1967-ben átszervezték, jogutódja a Szilikátipari 
Központi Kutató és Tervező Intézet (SZIKKTI) lett, itt tudományos 
munkatárs, majd 1984-től tíz éven át, az Intézet felszámolásáig 
(1994) tud. tanácsadó és a Betonosztály tud. osztályvezetője voltam. 

1961-1963 
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1965 Dr. Palotás László professzor úr 1965-ben 
hívott óraadó gyakorlatvezetőnek az 
ÉKME Építőanyagok Tanszékre, és ezt a 
feladatot több-kevesebb megszakítással a 
BME Építőanyagok (1967-től), majd 
Építőanyagok és Mérnökgeológia, illetve 
Építőanyagok és Magasépítés Tanszékén 
ma is ellátom.  

1991-2001 között építőanyagok gyakorlatot vezettem az  
Ybl Miklós Műszaki Főiskola Építőanyagok Tanszékén, valamint  
2000--2003 között és 2007-2008 között a Schulek Frigyes 
Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskolában is. 



1965 

Kausay 31 
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Képletek = Palotás: Építőanyagok II. kötet. Akadémiai Kiadó. Budapest. 1961. 

Grafikus és numerikus betontervezési és adalékanyag szemmegoszlás  
jellemzési módszerekkel hosszú időn át foglalkoztam. 
Először dr. Palotás László professzor úr betontervezési képleteit dolgoztam fel 
grafikus alakban.                                                                    Megjelent: 

1967 



Palotás-féle betontervezési 
képletek grafikus 

alakban.                                                                    

1965-1968 
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Kidolgoztam az adalékanyag 
szemmegoszlás jellemzőinek grafo-
analitikus számításmódját. 
A képletek felírásához az a felismerés 
vezetett, hogy bármely szemmegoszlás 
jellemző értéke koordinátarend-
szerben kifejezhető a megfelelő 
abszcisszatengelyen ábrázolt 
szemmegoszlás görbe alatti területtel.  
Így a várhatóértéket lineáris, a 
szórásnégyzetet négyzetes, az átlagos 
szemnagyságot és a logaritmikus 
finomsági modulust logaritmikus, a 
térfogati fajlagos felületet reciprok 
beosztású abszcisszatengelyre rajzolt 
szemmegoszlás görbével jeleníthető 
meg. Az eljárást MSZ 18288-5:1981 
szám alatt szabványosították, és a 
szabvány ma is érvényben van.  

1965-1981 
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Felhívtam a figyelmet arra, hogy a logaritmikus átlagos szemnagyság (dátlag) független a 
megállapodás tárgyát képező abszcisszatengely-kezdőértéktől (napjainkban itthon 
0,063 mm), míg a széles körben alkalmazott Abrams-féle logaritmikus finomsági 
modulus ettől jelentős mértékben függ. Ezzel kapcsolatban akkor dr. György László 
főmérnök úr, az ÉMI tud. osztályvezetője megjegyezte, milyen kár, hogy a XX. század 
első felében tevékenykedett híres betonkutatók és neves követőik a beton 
adalékanyagok szemmegoszlását a – gyakorlat számára kétségtelenül szemléletes és jól 
kezelhető – a szemmegoszlási görbe feletti területtel hozták összefüggésbe, és nem az 
abszcisszatengely-kezdőértéktől független logaritmikus átlagos szemnagysággal (dátlag) 
jellemezték. 
  A logaritmikus átlagos szemnagyság (dátlag) 
a logaritmikus várhatóérték (lg dátlag) 
numerusa  
 
és így szintén is független az abszcissza-
tengely (lg dm) kezdőértékétől.  
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1967-ben a Budapesti Műszaki Egyetemen 
 vasbetonépítési szakmérnöki oklevelet,  

 

 

 

majd 1969-ben egyetemi doktori fokozatot 
szereztem.  

1967-1969 
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1967-1969 A bírálói észrevételeknek megfelelően  
az értekezést át kellett dolgozni. 
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1967 
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1968 
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1968 
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1969 



1968-1974 között 
mintegy 70 bauxitbeton 

épület vizsgálatát 
végeztem el.  

Kausay 43 

Az Építésügyi és Városfejlesztési 
Minisztérium a bauxitcement 
felhasználásával készült épületek 
állékonyságának felülvizsgálatát a 
6/1967. ÉVM sz. körrendelettel tette 
kötelezővé. A felülvizsgálat elvégzésére  
- az Építéstudományi Intézetet,  
- az Építőipari Minőségvizsgáló Intézetet,  
- a Szilikátipari Központi Kutató és 
Tervező Intézetet,  
- a Földmérő és Talajvizsgáló Vállalatot,  
- az Építőipari és Közlekedési Műszaki 
Egyetemet jelölték ki.  
A kijelölt intézmények 1972-ig  
mintegy 1600 épületet,  
ezen belül 1200 lakóépületet tártak fel. 
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1970 

Építőanyag 
1970. 8. szám. 
pp. 317-320. 
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1972 



1978 

Kausay 46 
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1977-1985 
Span-Deck 

A Span-Deck (SD) födémpallók C25/30 (olykor C30/37) nyomószilárdságú kavicsbeton, 6 darab 
héteres feszítőpászma, továbbá mellékvasalás felhasználásával, kavics üregképző maganyag 
alkalmazásával, hosszúpados gyártási módszerrel, hőérlelve, és hőérlelés után hosszméretre vágva 
készültek a Beton- és Vasbetonipari Művek Szolnoki Gyárában.  



Kausay 48 

1977-1985 
Span-Deck 
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1977-1985 
Span-Deck 
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1977-1985 
Span-Deck 
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1977-1985 
Span-Deck 
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1981 



1981-1989 

Kausay 53 

másik komponense amin-addukt térhálósító. Kedvező 
tulajdonsága azon alapul, hogy egyfelől egy savas hatásra 
erőteljesebben térhálósodó anyagból, másfelől egy ezen anyag 
felvitelét lehetővé tevő olyan térhálóból áll, amely térhálóba a 
másik térhálósodó anyag térhálója beépül, és így egy sajátos 
kettős térháló alakul ki.  

Az Epofur 
kétkomponensű 
műanyag.  
Egyik komponense 
epoxigyantán, 
töltőanyagon és 
oldószeren kívül egy 
ahhoz kevert  
módosított és tisztított  
furángyantát is 
tartalmaz, 
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A főleg betonok és acélok felületi korrózió- 
védelmére kidolgozott Epofur eljárás  
a Szilikátipari Központi Kutató és Tervező Intézet és a Műanyagipari 
Kutató Intézet közös, 4313/85 alapszámú szabadalma volt.  
A SZIKKTI az eljárás kizárólagos alkalmazója volt, a MÜKI az 
Epofur és az Eporezit Akva 41 gyártója, az Epofurt illetően az 
EGIS Gyógyszergyár 3512/85 alapszámú bejelentett szabadalma 
figyelembevételével, amelynek hasznosítására SZIKKTI az EGIS 
Gyógyszergyártól jogot kapott. Az Epofur műanyagot többek 
közreműködésével dr. Bod Magda okl. vegyészmérnök (MÜKI) és 
Somodi Endre okl. vegyész (EGIS Gyógyszergyár) fejlesztette ki, az 
anyaggyártás elsősorban Cselik György fejlesztési 
igazgatóhelyettes (MÜKI) érdeme. 
A munka hátterét az jelentette, hogy a SZIKKTI tervezési 
főosztálya iparvágányok fejlesztésével foglalkozott, és a vasbeton 
vasúti alj paneleket meg kellett védeni a savas kémiai hatásoktól. 

Epofur 1981-1989 
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IKR Iparszerű Kukorica- 
termesztési Rendszer folyékony 
műtrágyaüzemének vasúti 
anyagfogadó és kocsimosó 
iparvágánya MÁV vasúti teherkocsimosó 

Epofur 1981-1989 



Kausay 56 

MÁV veszélyes 
hulladékainak 
tárolására 
készített 
vasbeton 
zárványelemek 
 
 
 
 
Vasbeton vasúti 
alj panel 
bemutató elem a 
SZIKKTI 
udvarán 
 

Epofur 1981-1989 
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Sósavoldat hatása  
a betonra és  
az Epofur bevonatos betonfelületre 

Epofur 1981-1989 

Epofur rétegrend 

A „Betonok és acélok korrózióvédelme  
Epofur bevonatos eljárással” című közös 
 SZIKKTI - MÜKI pályamű a Hungarokorr '88 korrózióvédelmi 
pályázaton  
 az építésügyi és városfejlesztési miniszter nagydíját,  
 a mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter  
és a környezetvédelmi és vízgazdálkodási miniszter különdíjait,  
 az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság elismerő oklevelét 
nyerte el. 
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1981-1995 
Kopásállóság 

Blaha Lujza téri metró egykori padlóburkolata 

BME 
Központi épület 
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1981-1996 
Kopásállóság 

 Betonútépítő Vállalat által épített betonút lánctalpas járművek  
közlekedésére egy afrikai országban, ahol adalékanyagként  
csak mészkövek jöhettek számításba (1984); 
 Előre gyártott, közúti villamosvasúti vasbeton lemezaljak Budapesten, amelyek az 
előregyártott, gőzölt vasbeton és az útbeton sajátságait egyesítették magukban.  
 Dorogi Hulladékégetőmű szilárdanyag tároló bunker építése, ahol a monolit, C30/37 
nyomószilárdsági osztályú vasbeton követelménye a kopásállóság, a vízzáróság, a 
szikramentesség, a korrózióállóság és a repedésmentesség volt (1987);  
 Kísérletek kemény adalékanyagos kopóréteggel, járható beton csatornák lövellt 
betonos technológiával történő javításához Lengyelországban (1991); 
 Dorogi Hulladékégetőmű hordós hulladéktároló térbetonja, ahol a monolit a 
szálerősítésű, C30/37 nyomószilárdsági osztályú, Dramix acélszálerősítésű beton 
követelménye a kopásállóság, a vízzáróság, a szikramentesség és a korrózióállóság volt 
(1994); 
 Ferihegyi repülőtér meghibásodott bazalt pályabeton lemezének javítása (1989) és a 
repülőtér bővítés új pályabetonja (1995); 
 Előre gyártott beton útburkoló elemek, útszegélyek, Pest megyében (1995); 
 Pormentes ipari padlóburkolatok gyártócsarnokokban (például az esztergomi 
Magyar Suzuki autógyárban, ahol a padlóburkolat Dramix acélszálerősítésű betonból 
készült (1991); és raktárakban (például Szeged, 1996). 
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1985 
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- Laboratóriumi kísérletek az Oroszlányi Hőerőműben  
   keletkező pernye felhasználásával 240 ezer m3/év  
   kapacitású gázbetongyár létrehozásához,  a müncheni  
   székhelyű YTONG AG. schrobenhauseni Központi Laboratóriumával  
   (Entwicklungszentrum) együttműködésben (1985-1987). 
- Az 1989-ig pernyével dolgozó gyöngyösvisontai KÖSZIG Mátra 

Gázbetongyár 1990-ben homokőrlő golyósmalmot helyezett üzembe.  
Elkészítettem a golyósmalom vasbeton alapozásának betontechnológiai 
utasítását, és művezettem a kivitelezést.  Az alaptömb betonszükséglete  
162 m3 volt, a beton minősége C16/20-40/K. Az alaptömb négy napi 
betonozási munkával, jó minőségben elkészült (1990). 

- A kazincbarcikai friss pernye minőségi romlás folytán 1995-ben gyakorlatilag 
alkalmatlanná vált gázbetongyártásra, ezért a tulajdonos YTONG AG.  
a pernye meddőhányó mintegy  
500*400 m-es területén 15 darab,  
mintegy 15 m mély kutatófúrást végeztetett 
egy helyi vállalkozóval.  
A pernye tulajdonságait az YTONG  
Entwiklungszentrum-mal  
közösen vizsgáltuk és értékeltük (1995). 

1985-1995 
Gázbeton 
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1987-1992 között az itthoni feladatok mellett  
a SZIKKTI tengizi (Kazahsztán) betonlaboratóriumát is 
irányítottam.  
A SZIKKTI a Vegyépszer megbízásából laboratóriumi 
minőségellenőrző és betontechnológiai irányítói munkával vett 
részt az 1985-ös szovjet-magyar államközi egyezményben 
rögzített olaj- és földgáz  finomító építés vasbetonépítési 
feladatában. 
Tengiz Budapesttől  
légvonalban  
2600 km-re van. 
A tengizi laboratóriumban 
egyszerre négyen-öten, 
felváltva összesen 17-en,  
dolgoztak 1-3 évet. 

 1987-1992 
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 1987-1992 



Kausay 64 

 Tengiz, 1987-1992 



Kausay 65 

 1987-1992 



Kausay 66 

 1987-1992 Tengizben csúszózsaluzatos technológiával épült 
egy 100 m és egy 200 m magas vasbeton kémény 
is.   
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 1987-1992 
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 1989-1992 

Leier-
építőelemek  
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 1989-1992  

Michael Leier:  

2015 
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1993-1996 
Dramix 
acélszál-
erősítésű 

beton 

SZIKKTI, 1993. 



1999-2000 

Kausay 71 

A fib (Nemzetközi Betonszövetség)  
Magyar Tagozata  

2000. február 23-án felvett tagjai sorába 

Dr. Kausay Tibor:  
„A szálerősítésű betonok 

szabványosított vizsgálatai” 
a fib Magyar Tagozatának 
„Szálerősítésű betonok – a 

kutatástól az alkalmazásig” 
című konferenciáján, 

Budapesten,  
1999. március 4-én elhangzott 

előadás. Konferencia 
kiadvány 97-113. pp. 
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1992-2003 Nyíregyházán,  
a Magyar Tudományos Akadémia  

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének konferenciáin  
tíz éven át tartottam előadást.  

A Tudományos Testület 2003-ban tiszteletbeli taggá fogadott,  
és „Gróf Lónyay Menyhért emlékérem”-mel tüntetett ki.  
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2003 

Dr. Detrekői Ákos 
          rektor 



2003-2004 

Kausay 74 



Kausay 75 

2004 



Kausay 76 

2004 

Dr. Pungor Ernő     Zielinski     Dr. Korda János (MMK) 
                                leszármazott 



2004 

Kausay 77 



Kausay 78 

2010 



Kausay 79 

2010 



2011 



Kausay 81 

XA4(H) – XA6(H) környezeti osztályok, először magyar nemzeti szabványban: 

2011-2013 



2014-2015 

Kausay 82 

A legutóbbi két év lényegében az új, MSZ 4798:2016 
betonszabvány kidolgozásában való közreműködéssel telt. 



Kausay 83 

1998-2015 

A honlapot készítette és 2001-ig karbantartotta: Gulyás Péter. 
Karbantartotta 2002 és 2005 között: Lőrincze Géza (Globe Kft.). 

Szerkeszti és – azokat az oldalakat kivéve, amelyeken más szerző neve szerepel –  
írja, valamint 2006 óta karbantartja: Dr. Kausay Tibor.  



Kausay 84 

1998-2015 



Kausay 85 

Advent van… 
Tekintsük úgy, hogy  
Dr. Palotás László 
professzor úr egykori 
karácsonyi üzenete most 
mindannyiunkhoz szól. 



Kausay 86 



Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

Zárszóként köszönetet mondok  

Mindenkinek, aki szép szóval, 
fáradozással, anyagi támogatással 
hozzájárult hozzá ahhoz, hogy Palotás 
László-díjban részesüljek; 

Önöknek pedig, hogy megtiszteltek, 
meghallgattak, eljöttek velem ünnepelni. 

Tisztelettel, Kausay Tibor 
Kausay 87 



Kausay 88 



Kausay 89 



Kausay 90 

Dr. Kausay Tibor              Dr. Balázs L. György professzor              Dr. ifj. Palotás László professzor 
a Palotás László-díj átadásán (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem díszterme) 
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