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A gazdasági és kulturális előrehaladást ■— 
bárm ilyen fejlettségi fokon álljon is egy ország 
—• csak a tudom ány és technika legújabb ered
m ényeinek ism eretével rendelkező szakemberek 
biztosíthatják. A nemzetközi korm ányzati szer
vek (UNESCO, FAO, WHO) az egész emberisé
get egyetemlegesen érintő kérdésekben világ- 
program okat dolgoznak ki (az emberi környezet 
elszennyeződésének kérdése, népélelmezési és 
egészségügyi problémák), s célkitűzéseik meg
valósítására nemzetközi továbbképző tanfolya
m okat is ösztönöznek az azonos feladatokat vég
ző szakemberek számára.

Az UNESCO Természeti Erőforrások Fő
osztálya a M agyar Állami Földtani Intézet kez
deményezését követően, 1972-ben kérte fel 
M agyarországot a „Mérnökgeológia alapjai és 
módszerei” tárgyú Nemzetközi Mérnökgeoló
giai Továbbképző Tanfolyam  rendezésére. A 
m agyar korm ány 1974-ben hozzzájárult ahhoz, 
hogy a Központi Földtani Hivatal védnöksége 
alatt, az UNESCO tám ogatásával és a M agyar 
UNESCO Bizottság közreműködésével a MA
GYAR ÁLLAMI FÖLDTANI INTÉZET 1975. 
június 1—augusztus 31. között a Budapesti 
Műszaki Egyetemen Nemzetközi Mérnökgeoló
giai Továbbképző Tanfolyamot rendezzen első
sorban a fejlődő országok szakemberei részére.

Az UNESCO és a KÖZPONTI FÖLDTANI 
HIVATAL 1974. évben megkötött szerződésében 
rögzített szempontok alapján és szerint a tan 
folyam előkészítő m unkálatai megindultak. Mind 
az előkészítés, mind a lebonyolítás egységes 
szemléletű, folyamatos szervező tevékenységet 
igényel, mely sokrétű feladatkört a tanfolyam  
vezetősége hivatott ellátni és biztosítani a ren
dezést vállaló intézettel együtt.

A Központi Földtani Hivatal elnöké nevezte 
ki a tanfolyam  vezetőségét az alábbi összetétel
ben:
Tanfolyam-igazgató: Dr. Konda József, a tan 

folyamot rendező M agyar Állami Földtani 
Intézet igazgatója.

Tudom ányos-titkár: Dr. Fodor Tamásné, a Köz
ponti Földtani H ivatal szakági főgeológusa. 

Szervezőtitkár: Peiker György, a M agyar Álla
mi Földtani Intézet tudományos m unka
társa.

A tanfolyam  adm inisztratív ügyeinek, pénzgaz
dálkodásának intézését a földtani intézet dolgo
zói — rendszeres m unkájuknak ellátása m ellett 
— végzik.

A tanfolyam  vezetőségének segítséget adott 
és jelent továbbra is a Vízgazdálkodási Tudo
mányos Kutató Intézet tapasztalattára, elsősor
ban dr. Zrínyi József személyében, akik 1966 
óta a hatodik Nemzetközi Hidrológiai Tovább

képző Tanfolyamot rendezik az UNESCO 1964- 
ben m eghirdetett Nemzetközi Hidrológiai De- 
cennium világprogram keretében. Nélkülözhe
tetlen  segédeszköz „Az UNESCO támogatásával 
rendezendő továbbképző tanfolyam ok szervezési 
irányelvei és lebonyolítása” című, Magyar 
UNESCO Bizottság és Vízgazdálkodási Tudo
mányos K utató Intézet közös kiadványa.

Körültekintő m unkát igényelt a tanfolyam 
célkitűzéseinek meghatározása. A továbbképzési 
anyag kijelöléséhez alapos helyzetfelm érés vált 
szükségessé. Elemeznünk kellett felkészültsé
günket a kiválasztott területen; birtokában va
gyunk-e a legújabb tudományos és gyakorlati 
eredm ényeknek ahhoz, hogy sikeres tovább
képzést végezhessünk. Az elemzés során több 
kutatóhelyen, intézetekben, egyetemeken, a leg
különbözőbb vállalatokban és trösztökben vég
zett mérnökgeológiai tevékenység eddigi hazai 
eredm ényeit, további lehetőségeit kell és szabad 
figyelembe venni.

Azt hiszem az UNESCO megtisztelő fel
kérése Mérnökgeológiai Továbbképző Tanfo
lyam  rendezésére nem véletlen, eredm ényeink 
ism eretén és elismerésén alapszik.

A továbbképzési anyag kijelöléséhez v ita t
hatatlanul a mérnökgeológiával is folgalkozó 
intézm ények és szakemberek támogató — a to
vábbiakban is m inden segítséget megígérő — 
hozzáállása is segített. Az oktatási anyagot, az 
előadások tárgykörét „A mérnökgeológia alap
jai és módszerei” címnek megfelelően, a részt
vevő hallgatók különböző szintű végzettségét is 
figyelembe véve, a következőképpen csoporto
sítottuk :
— előkészítő (alapozó) előadások tárgyköre; kö

ze tfizika, kőzetmechanika, talajm echanika, 
hidrológia, hidrogeológia, geofizika, geomor
fológia, kőzet- és vízkémia.

— általános mérnökgeológiai előadások tárgy
köre; feltárások, helyszíni és laboratórium i 
vizsgálatok, dinam ikai geológiai folyamatok, 
felszínközeli tömegmozgások, természetes 
építőanyagok, mérnökgeológiai térképezés, 
légi fényképek alkalmazása, földalatti üregek 
mérnökgeológiáj a.

— alkalmazott mérnökgeológiai előadások 
tárgyköre: településfejlesztés, településren
dezés, környezetvédelem, vízadó létesítm é
nyek és vízépítés mérnökgeológiája, alapozá
sok. külfejtés és mélyművelés mérnökgeoló
giája, vonalas létesítm ények és a mezőgaz
daság geológiája.

E csoportosítás jól tükrözi a mérnökgeoló
gia tudományági helyzetét, de egyértelm űen azt 
is m utatja, hogy m inden tárgy külön-külön is 
egy hasonló időtartam ú továbbképző tanfolyam
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anyaga lehetne. Első pillanatban kérdéses volt, 
tudunk-e m inden tan tárgyra  olyan szakelőadót 
biztosítani, aki vállalja az angol nyelvű elő
adást és jegyzetírást is. Rögzítettük a tantárgyak 
tartalm i és terjedelm i ha tárait s ezek u tán  ke
restük fel az előzetesen „jelölt” előadókat. 
Többségük, akikre gondoltunk és szám ítottunk, 
készségesen elvállalta az előadás m egtartását és 
jegyzetírást, akik nem vállalták egyéb irányú 
elfoglaltságuk, külföldi tartózkodás, angolul nem 
tudás stb. m iatt, általában javaslatot te ttek  más 
előadókra. Ez szükségessé tette  az előadások 
tárgykörének, tem atikájának bizonyos fokú vál
toztatását, ill. átcsoportosítását s e megosztás az 
előadótestület számbeli gyarapodását is jelen
tette. Végül is az „Organizációs Program ”-ban 
a következő tan tárgyakat és előadóit rögzít
hettük:

1. Kőzetfizika
— Dr. Kertész Pál, egyetemi docens, Buda

pesti Műszaki Egyetem Ásványtani és 
Földtani Tanszék

2. Talajmechanika
— Dr. Petrasovits Géza, egyetemi tanár, 

Budapesti Műszaki Egyetem Geotech- 
nikai Tanszék

3. Hidrogeológia
— Dr. Alföldi László, főosztályvezető, Víz

gazdálkodási Tudományos Kutató Intézet
4. Hidrológia

— Dr. V. Nagy Imre, egyetemi tanár, Bu
dapesti Műszaki Egyetem Vízgazdálko
dási Tanszék

5. Geomorfológia. Felszínközeli tömegmozgá
sok
— Dr. Pécsi Márton, akadémikus, igazgató, 

M agyar Tudományos Akadémia Föld
raj ztudom ányi K utató Intézete

6 . Geofizika
— Dr. Szénás György, a M agyar Állami 

Eötvös Loránd Geofizikai Intézet volt 
főgeológusa, előadásait m egtartja:
Dr. Ádám Oszkár főosztályvezető, Köz
ponti Földtani Hivatal

7. K őzet- és vízkém ia
— Dr. Zentay Péter, tudományos m unka

társ, M agyar Állami Földtani Intézet
8 . Feltárások, helyszíni és laboratóriumi vizs

gálatok
— Dr. Egri György irodavezető és
— Dr. Szilvágyi Im re főosztályvezető, 

Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat
9. Elemző földtan

— Dr. Bárdossy György tudományos ta
nácsadó, Fém ipari Kutató Intézet

1 0 . Építőipari ásványi nyersanyagok
— Falu János főgeológus, Építésügyi és 

Városfejlesztési M inisztérium
11. Légi fényképek  alkalmazása a m érnök

geológiában
— Dr. Czakó Tibor tudományos m unkatárs, 

M agyar Állami Földtani Intézet
12. Mérnökgeológiai térképezés

— Dr. Rónai András, tudományos osztály- 
vezető, M agyar állami Földtani Intézet

13. A  mérnökgeológiai térképek gyakorlati al
kalmazása és a térképezés irányelvei

— Dr. Gabos György igazgató,
Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat

14. Alapozások mérnökgeológiája
— Dr. Petrasovits Géza egyetemi tanár, 

Budapesti Műszaki Egyetem Geotechni- 
kai Tanszék

15. Földalatti üregek és a m élym űvelés m ér
nökgeológiája
— Bodonyi József, tudományos m unkatárs, 

Bányászati K utató intézet
16. Felszínmozgások műszaki kérdései, kü lfe j

tések mérnökgeológiája
— Lazányi István, egyetemi adjunktus, 

Budapesti Műszaki Egyetem Geotechni- 
kai Tanszék

17. Településfejlesztés, településrendezés és 
környezetvédelem
— Locsmándi Gábor, egyetemi adjunktus, 

Budapesti Műszaki Egyetem Városépí
tési Tanszék

18. Víziépítések és vízadó létesítm ények m ér
nökgeológiája
— Dr. Juhász József egyetemi docens, fő- 

technológus, Országos Vízügyi Hivatal 
Vízgazdálkodási Központ

19. Mezőgazdaság mérnökgeológiája
19/1. Ösztönzött területek agrogeológiája

— Dr. Szabolcs István akadémikus, 
igazgató, M agyar Tudományos 
Akadémia Talajtani és Agrokémiai 
Kutató Intézete

19/2. Geológiai alapok alkalmazása az er
dészeti tervezésben és termelésben
— Dr. Járó Zoltán főosztályvezető
— Dr. Szodfridt István kísérleti ál

lomás igazgató,
Erdészeti Tudományos Intézet 

19/3. Talajmelioráció és a talajvédelem  
geológiája
— Dr. Stefanovits Pál egyetemi tanár 

Gödöllői Agrártudom ányi Egyetem
20. Vonalas létesítm ények mérnökgeológiája 

20/1. Közlekedési alagutak
— Greschik Gyula főosztályvezető 

„METRÓ” Beruházási Vállalat
20/2. Közm űépítés

— Dr. M olnár Lajos szakági főmérnök 
M élyépítési Tervező Vállalat

20/3. Üt- és vasútépítés
— Dr. Boromisza Tibor, tudományos 

m unkatárs, Közúti Közlekedési 
K utató Intézet

A továbbképző tanfolyam  három  hónapos. 
Az első két hónapban 200 elméleti és 70 gya
korlati óra, valam int helyszíni bemutatók, kon
zultációk lesznek. Az előadások és gyakorlatok 
helye a Budapesti Műszaki Egyetem Ásvány- és 
Kőzettani Tanszékének előadóterme és az egyes 
tanszékek laboratórium ai. A gyakorlati órák egy 
részét az előadók saját m unkahelyükön kíván
ják  m egtartani, így a M agyar Állami Földtani 
Intézetben, Földmérő- és Talajvizsgáló Vállalat
nál és a Földrajztudom ányi Kutató Intézetben. 
A bem utatók, látogatások helyei; Budapest hé
vizei, fürdői, barlangjai, új lakónegyedei, óbudai 
téglagyárak, Metró, Földtani Intézet, Geofizikai 
Intézet, Földmérő- és Talajvizsgáló Vállalat
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műszaki telepe. A kultúrprogram ban városnézés, 
múzeum-, színház-, operalátogatás, sportesemé
nyek m egtekintése és klubdélutánok rendezése 
szerepel.

Az előadások anyagát jegyzet form ájában 
kívánjuk kiadni. A jegyzetek terjedelm e igazo
dik az elméleti órák számához, s tantárgyanként 
külön-külön kötetben kerülnek kiadásra angol 
és m agyar nyelven. Az ábrák és rajzos mellék
letek a jegyzetek ívterjedelm ének kb. 2 0 % -át 
teszik ki.

Az elméleti és gyakorlati oktatás után, az 
elhangzott anyaghoz kapcsolódóan tanulm ányi 
kirándulásokat tervezünk. A rendelkezésünkre 
álló idő- és költségtényezők négy kirándulási 
útvonal megvalósítását teszik lehetővé. Ezek a 
következők:

I. sz. tanulm ányi kirándulás: ALFÖLD

Kirándulásvezető: Dr. Rónai András 
Ú tvonala: Budapest—Mende—Nagykáta—Szol
nok—Kengyel—Öcsöd—Szarvas—Szentes— 
Csongrád—Kecskemét—Örkény—Budapest.

II. sz. tanulm ányi kirándulás: DUNÁNTÚL

Kirándulásvezető: Dr. Bárdossy György 
Ú tvonala: Budapest—Dunaújváros—Paks—
Szekszárd—Hőgyész—Tamási—Siófok—Tihany 
—Balatonfüred—Balatonkenese—Székesfehér
vár—Budapest.

III. sz. tanulm ányi kirándulás: D U N A K A N YA R

Kirándulásvezető: Dr. Pécsi Márton 
Ú tvonala: Budapest—Szentendre—Visegrád—
Esztergom—Lábatlan—Süttő—Dunaalmás— 
Tata—Tatabánya—Gánt—Iszkaszentgyörgy— 
Székesfehérvár—Pátka—Nadap—Budapest.

IV. sz. tanulm ányi kirándulás:
ÉSZ.AK-M.AGYARORSZÁG

Kirándulásvezető: Dr. Dudich Endre 
Ú tvonal: Budapest—Gödöllő—Gyöngyös— 
Gyöngyösoroszi—Visonta—Kisköre— 
Mezőkövesd—Nyékládháza—Hejőcsaba— 
Miskolc—Bükk-hegységen keresztül Eger— 
M átra-hegységen keresztül Gyöngyös—Buda
pest.

A tanulm ányi kiránduláson a szakmai bem uta
tók m ellett kultúrtörténeti ism ertetéseket is 
tartunk.

A Nemzetközi Mérnökgeológiai Továbbkép
ző Tanfolyam m eghirdetésére 1974. nyár elején 
került sor. Jelentkezési feltételek között szere
pelt a 40 éves korhatár, megjelölt szakokon 
egyetemi vagy főiskolai végzettség, legalább két 
év mérnökgeológiai szakmai tevékenység és 
angol nyelvtudás. Pályázhatnak azok, akik nem 
vettek részt az elm últ öt év alatt valamely 
UNESCO tám ogatta tanfolyamon. Magyarország 
10 fő részére ösztöndíjat biztosít. A hallgatók 
angol nyelvű jegyzetet, a záróértekezések meg
tartása után a tanfolyam  eredményes elvégzésé
ről bizonyítványt kapnak.

A felvételi bizottság 1974. november 15-én 
tarto tta  ülését, amikor hosszas mérlegelés után 
a következők felvétele m ellett döntött:
— önköltségesként felvette a fejlődő országok

ból Nigéria két, Irak, Egyiptom egy-egy je
lentkezőjét;

— az ösztöndíjra pályázók közül elfogadta Irak 
kettő, Szudán, Nigéria, Irán, Argentína és 
Indonézia egy-egy jelentkezőjét;

— tartalék  ösztöndíjasként számításba vette 
Thaiföld, Indonézia és Kenya egy-egy pályá
zóját. Tartalékok azért, m ert figyelembe kel
lett venni az országok távolságát, a jelzett 
repülőjegy-árem elkedést és a rendelkezésük
re bocsátott dollárkeretet.

Számítunk még néhány szocialista ország
beli és egy-két hazai résztvevőre is, a jelentke
zési határidő még nem já r t le ezeknél.

A tanfolyam  kezdetéig még rendelkezésre 
álló időt — több m int egy negyedév — a tan 
folyam vezetősége és a rendező Földtani Intézet 
intenzív m unkával a továbbképző tanfolyam 
sikeres lebonyolításához és célkitűzéseinek ered
ményes megvalósításához szükséges feltételek 
biztosítására fordítja.

UNESCO’S
International Postgraduate Course on 

Engineering Geology in Hungary

(Dr. P. Fodor)

In 1974 the H ungárián Governm ent consented to 
the organization by the H ungárián Geological Insti- 
tu te  of a postgraduate train ing course on engineering 
geology sponsored by the C entral Office of Geology 
of the H ungárián Peolple’s Republic under the aus- 
pices of UNESCO and w ith assistance of the Hungá
rián  Commission fór UNESCO. Envisaged in the first 
piacé fon specialists írom  developing countries, the 
Course w ill be held from  June 1 to August 31, 1975 at 
the Budapest Technical University.

The Direction of the Course has developed a 
detailed program m e fór the preparation and execution 
of the Course. To enhance the realization of the objec- 
tives, the curricula have been grouped as follows:

— preparatory (introductory) lectures; petrophy- 
sics, petrom echanics, soil mechanics, hydrology, hydro- 
geology, geophysics, geomorphology, petro- and hydro- 
chemistry,

— lectures on generál engineering geology; reco- 
very works, on-the-spot and laboratory tests, processes 
of dynam ic geology, near-surface mass gravity 
movements, m ineral resources fór building, enginer- 
ing-geological mapping, application of aerial 
photographs, engineering geology of underground 
cavities,

— lectures on applied engineering geology; 
developm ent and civil engineering corrections of 
settlem ents, environm ental control, engineering geology 
of w ater-supplying objects and hydrotechnics, 
hydraulic engineering, foundation works, engineering 
geology of surface and underground mining, geology 
of oblong engineering structures and agrogeology.

In the first two months of the Course 200 
hours of classroom w ork on theoretical prODiems 
and 70 hours of practical w ork as well as on-the-spot 
shows and consultations will be on the agenda. In 
connection w ith the m atters discussed at the lectures 
4 study trips w ill be conducted to various parts of 
the country. The inform ál program m e will include
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sight-seeing, visíts to museums, theaters, opera and 
sporting events and organization of club-m eetings, etc.

The Scripts of the lectures w ill be published both 
in English, the language of the  Course, and in H un
gárián by the  organizing H ungárián Geological In- 
stitute.

The Course was announced to  the in ternational 
publicity in the sum m er of 1974. The Selection Com- 
m ittee has approved th e  registration  of the following 
app lican ts:

— participants taking p a r t in  the Course on own 
expenses: 5 persons (Egypt, Iraq, Nigéria)

— fellowships have been granted  to: 7 persons 
(Iraq, Sudan, Irán, A rgentína, Nigéria, Indone- 
sia)

— reserve fellow hips: 3 persons (Indonesia, Thai- 
land, Kenya).

The Course Direction has envisaged, in addition, 
the participation  of one or two students from  a few 
socialist countries.
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