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Földtudományi alapszakos, geológus- és 
környezetgeofi zikusmérnök-hallgatók 

diplomavédése Miskolcon
A Miskolci Egyetem Geofi zikai Tanszékén 2011. június 
8-án sikeres záróvizsgát tettek a műszaki földtudományi 
alapszak földtudományi szakirány, továbbá a műszaki föld-
tudományi szak geológus mérnöki és a környezetmérnöki 
szak környezetgeofi zikus-mérnöki szakirány végzős hall-
gatói. A három szakirányhoz kijelölt államvizsga bizottsá-
gok munkájában dr. Bodoky Tamás egyetemi magántanár, 
dr. Fancsik Tamás igazgató, dr. Farkas István címzetes 
egyetemi tanár és dr. Zelenka Tibor ny. elnöki tanácsadó vett 
részt a Miskolci Egyetem vezető oktatói mellett.

Földtudományi mérnökként – hét féléves BSc képzés ke-
retében – Czeglédi Balázs, Holló Dávid és Kasó Attila vég-
zett. Czeglédi Balázs „Az F-7 fúrás földtani rétegsorának 
vizsgálata és értelmezése”, Holló Dávid „Vízkutató fúrá-
sok karotázs mérései és feldolgozásuk”, Kasó Attila pedig 
„A Rudabányai-hegység T11-es kutatófúrás rétegsorának 
vizsgálata és értelmezése” című szakdolgozatát védte meg. 
Az őszi és a tavaszi szemeszter között is volt záróvizsga, 
2010. december 20-án Fekete Fruzsina „Szeizmikus 3D 

 kutatástervezés, Nagymihály (Valea lui Mihai) 3D” és 
Istenes Orsolya „A vertikális szeizmikus szelvényezés 
(VSP) adatfeldolgozási módszerei” című szakdolgozatát 
mutatta be sikeres államvizsga mellett. Az elért eredmények 
alapján Czeglédi Balázs, Holló Dávid és Istenes Orsolya 
 oklevelének minősítése kiváló lett.

A hagyományos (tíz féléves, kifutó) képzésben Boros 
Gabriella „A Martonyi vasérc–színesérc-előfordulás föld-
tani újraértékelése”, Kovács Roland „Talajöblítéses talaj-
tisztítás vizsgálata geofi zikai eljárásokkal”, Szendrei András 
pedig „Geofi zikai kutatás a Solt-szigeti vízbázis vizsgálat-
hoz” címmel nyújtott be diplomamunkát, és sikeres záró-
vizsgájukkal mindhárman jó minősítésű (geológusmérnöki, 
utóbbiak környezetmérnöki) oklevélre nyertek jogot.

A Geofi zikai Tanszék ezúton is megköszöni a konzulen-
sek és a bírálók munkáját, melyek meghatározóan járultak 
hozzá a védés szakmai színvonalának emeléséhez. A végzős 
kollégáknak pedig nemcsak szakmai értelemben, hanem az 
élet más területén is sikereket kívánunk.
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