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HÍREK, BESZÁMOLÓK

A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KARÁNAK
JUBILEUMI DIPLOMAÁTADÓ ÜNNEPSÉGE SOPRONBAN

50 évvel ezelőtt, az 1959. évi tavaszi szemeszter végén,
utolsó alkalommal vehették át diplomájukat Sopronban, a
Soproni Egyetem Bányamérnöki és Földmérőmérnöki kará-
nak végzős hallgatói. A Magyarországtól – a trianoni béke-
szerződés következtében – elcsatolt Selmecbányáról 1919-
ben Sopronba menekült ősi Alma Mater történetében ekkor
új szakasz kezdődött.

A Bányamérnöki és Földmérőmérnöki karok – 40, illetve
10 éves – soproni fennállásukat követően ott beszüntették
működésüket. A Bányamérnöki Kar áttelepült Miskolcra,
magába fogadva a Földmérőmérnöki Kar geofizikusmérnöki
szakát is. A földmérőmérnök-képzés a Budapesti Műszaki
Egyetem Építőmérnöki Karának szakjaként folytatódott.

A selmeci hagyományok örököse Sopronban, az Erdészeti
és Faipari Egyetem, a mai Nyugat-Magyarországi Egyetem
maradt. A Miskolci Egyetemen a Bányamérnöki Kar mára
Műszaki Földtudományi Karrá alakult. A Bányamérnöki
Karral együtt továbbvitték Miskolcra is, és töretlenül ápolják
a Selmecen és Sopronban kialakult diákhagyományokat. A
Selmec–Sopron–Miskolc testvéri kapcsolatok azóta is folya-
matosak és erősödnek.

A soproni felsőoktatás 90 éves lett 2009 áprilisában. A Bá-
nyamérnöki Kar 40 éves soproni működése alatt 1380 mér-
nöknek, a Földmérőmérnöki Kar a 10 éves soproni működése
alatt 258 mérnöknek adott diplomát. Az utóbbiak közül 81
mérnök végzett geofizikusmérnöki szakon [NÉMETH  2009].

A Sopronból való elköltözés 50. évfordulója alkalmából
a Miskolci Egyetem ünnepi, nyílt szenátusi ülést tartott Sop-
ronban, 2009. május 16-án, a NyME Közgazdasági Karának
aulájában, Prof. Dr. Faragó Sándor soproni rektor jóvoltá-
ból. Ezen az ünnepi ülésen a Miskolci Egyetem Szenátusa, a
Műszaki Földtudományi Kar Tanácsának előterjesztésére 5
fő részére vas-, 5 fő részére gyémánt-, és 85 fő részére arany-
oklevelet adományozott a 65 és 60 éve, illetve az 50 éve,
1959-ben még Sopronban végzett mérnököknek.

Az ünnepi ülés elnökségében foglalt helyet a két nagy-
múltú egyetem rektora, Prof. Dr. Faragó Sándor (NyME) és
Prof. Dr. Patkó Gyula (Miskolc), valamint az egykori test-
vérkarok, a soproni Erdőmérnöki Kar és a miskolci Műszaki

Földtudományi (volt Bányamérnöki), illetve a Műszaki
Anyagtudományi (volt Kohómérnöki) Karok dékánjai.

Egyesületünk tagtársai közül az ünnepi ülésen vették át
jubileumi aranyoklevelüket:

Barvitz Anna, Dorcsi Géza, Haniszkó Gusztáv, Kánnár
Tibor, Nagy Zoltán, Nagy Zoltánné (Wa1cz Irén), Nemes
István, Paulik Dezső, Sághy György, Dr. Szilágyi Endre és
Vida Zsolt geofizikus mérnökök.

Dr. Náhlik András, a NyME Erdőmérnöki Kar dékánja
külön köszönetben és kari dísztőr kitüntetésben részesítette
Dr. Ormos Tamást, a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudo-
mányi Kar dékánhelyettesét, Egyesületünk volt elnökét, az
erdész és bányász hagyományokat ápoló hallgatói és oktatói

Az ünnepi, nyílt szenátusi ülés elnöksége
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együttműködés terén szerzett, múlhatatlan érdemeiért és az
50 éves jubileumi ünnepség sorozat megszervezéséért.

Az ünnepi ülés és a jubileumi diplomák átvétele után a
volt Földmérőmérnöki Kar 1959-ben, még Sopronban vég-
zett geodéta- és geofizikusmérnökei emléktáblát avattak a
Földmérőmérnöki Kar 10 éves soproni működésének emlé-
kére a NyME Botanikus kertjében. Az emléktábla avatást
megtisztelték jelenlétükkel Prof. Dr. Faragó Sándor rektor,

Dr. Náhlik András az Erdőmérnöki Kar és Dr. Bőhm József,
a Műszaki Földtudományi Kar dékánjai.

Nagy Zoltán

HIVATKOZÁS

Dr. NÉMETH Gyula: A Földmérőmérnöki Kar soproni évtizede.
Geodézia és Kartográfia 2009/07.

Aranydiplomások családtagjaikkal a Földmérőmérnöki Kar emléktáblájánál
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ANGOL NYELVŰ MESTERSZINTŰ RÉSZKÉPZÉS A MISKOLCI EGYETEMEN

A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi (korábban
Bányamérnöki) Karán (MFK) hagyománya van a külföldi
hallgatók képzésének. Korábban elsősorban államközi szer-
ződések alapján, a Kar különböző szakjain magyar nyelvű
oktatásban tanultak főleg kínai, később vietnami, majd mon-
gol hallgatók. Később, különösen a 80-as és a 90-es években
jelentőssé vált az önköltséges angol nyelvű olajmérnöki
képzés. Ebben főleg Jordániából, Líbiából, kisebb számban
Iránból érkezett hallgatók vettek részt. 1990-től a kapuk
Nyugat-Európa irányában is megnyíltak, nemzetközi oktatá-
si együttműködésben a LEONARDO és ERASMUS EU-s
programok, továbbá az IAESTE (Mérnökhallgatók Nemzet-
közi Egyesülete) és az ipar támogatásával számos külföldi
hallgató érkezett Európa sok államából részképzésre, diplo-
mamunka készítésére Miskolcra, ugyanakkor a Kar hallgatói
is eljutottak Európa szinte valamennyi országába. Az MFK
jelenleg is nagy súlyt helyez a hallgatói mobilitás támogatá-
sára, és ezt a jövőben bővíteni is kívánja.

Ezt szolgálja az a mesterképzés is, amelyet az MFK neves
európai egyetemekkel közösen, angol nyelven folytat. 1996
és 1998 között négy műszaki egyetem (TU Delft – Hollan-
dia, TU Aachen – Németország, Imperial College London –
Nagy-Britannia és TU Helsinki – Finnország) két közös
európai képzési programot fejlesztett ki: a szilárdásvány-
bányászat és -feldolgozás mérnökeinek kiképzésére. (Eu-
ropean Mining Course, EMC és European Mineral Engi-
neering Course, EMEC.) E kettőhöz csatlakozott 2003-ban a
European Geotechnical and Environmental Course, EGEC,
amelyben már a Miskolci Egyetem is alapítóként vett részt a
berlini, freibergi, wrocławi és kassai műszaki egyetemek
mellett. Mindhárom kurzus közös jellemzője, hogy az egye-
temi alapképzés (BSc) sikeres három éve után, illetőleg az
osztatlan képzések negyedéves hallgatói ezeken a kurzuso-
kon összesen két szemesztert töltenek el négy, illetve az
EGEC esetén öt egyetemen. A képzési nyelv angol. A hall-
gatók minden egyetemen 6–8 hetet töltenek el, négy tan-
tárgyblokkot hallgatnak, mely tárgyakból vizsgát is tesznek.

Ezt követően mindegyik hallgató visszatér a saját egyetemé-
re és ott fejezi be a tanulmányait. A részt vevő egyetemek
kölcsönösen elismerik a partneregyetemeken szerzett isme-
reteket, krediteket. E kurzusokra elsősorban az alapító egye-
temek hallgatóit várják (esetenként 2–5 hallgatót), de más
egyetemekről is jöhetnek érdeklődők. Az MFK Geofizikai
Tanszéke az EGEC hallgatói számára környezetgeofizikát
oktat 2003-tól.

A közös képzés költségeinek kisebb részét a részt vevő
egyetemek fedezik az ERASMUS program keretében, na-
gyobb részét pedig a nagy nemzetközi bányászati konszer-
nek. Az egyetemeket és az ipari résztvevőket a Federation of
European Mineral Programs (FEMP) nevű egyesület fogja
össze, amelyik rendszeres éves összejövetelein értékeli a
képzést, megfogalmazza az ipar igényeit, és álláslehetősége-
ket kínál szinte valamennyi földrészen.

Ezen együttműködés sikereire alapozva hat egyetem (TU
Delft, TU Aachen, TU Helsinki, University Exeter, TU
Wrocław és a Miskolci Egyetem) közösen sikerrel megpá-
lyázta az EU Erasmus Mundus mesterképzési támogatását
Erasmus Mundus Minerals and Environmental Program,
EMMEP címmel. 2008-tól a jól bevált EMC, EMEC és
EGEC képzési ideje e programban négy szemeszterre emel-
kedett, és mesterdiploma kiadásával végződik. Az első két
szemeszter során a képzés a „hagyományos” módon törté-
nik, míg a következő két szemesztert a hallgatók választása
alapján a képzésben részt vevő maximum két egyetemen vé-
gezhetik el. Az Európai Unió Erasmus Mundus programja
elsősorban a nem európai tehetséges fiatalok megnyerését
célozza tekintélyes ösztöndíj folyósításával azért, hogy az
európai felsőoktatási térséget válasszák. Az európai hallga-
tók is részt vehetnek a képzésben az ERASMUS támogatá-
sával a korábbi években megszokott módon. 

A Miskolci Egyetem az alábbi tárgyakat oktatja az
EMMEP-EGEC mesterkurzuson belül: környezetgeológia
és környezetgeofizika, környezeti kockázatelemzés, bioeljá-
rás-technika és földalatti mérnöki létesítmények. A tárgyak-

Ormos Tamás professzor, dékánhelyettes bizonyítványt ad át
egy külföldi hallgatónak a Miskolci Egyetem Selmeci Műemlék

Könyvtárában

Az EGEC-es hallgatók és a képzésben részt vevő oktatók egy
része a Miskolci Egyetem aulájának előcsarnokában felállított

Foucault-inga mellett
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hoz színvonalas szakmai tanulmányutak és  terepi gyakorla-
tok is kapcsolódnak. A környezetgeofizikai tantárgyon belül
a hallgatók megismerkednek a legfontosabb környezetgeofi-
zikai módszerekkel, melynek során többnapos terepgyakor-
laton is részt vesznek, ahol szeizmikus, mágneses, geoelekt-
romos, természetes gamma- és VLF-méréseket végeznek,
azok eredményeit kiértékelik, értelmezik.

A nemzeti sokszínűséget jól jellemzi, hogy a 2008/2009.
tanévben az EGEC kurzuson részt vett 17 hallgató közül
Lengyelországból és Angliából 4–4 fő, Iránból 2 fő, Ma-
gyarországról, Etiópiából, Namíbiából, Chiléből, Indiából,
Pakisztánból és Nepálból 1–1 fő érkezett. Azok a hallgatók,
akik már teljesítettek ilyen szemesztert, elmondták, hogy a
változó helyszínek, a soknemzetiségű hallgatótársak, a meg-
oldandó feladatok és vizsgák miatt nem kis kihívás megfe-
lelni a követelményeknek, valamint nagyon hasznos volt

számukra a multikulturális környezet is. A végzett hallgató-
kat jó állások várják szerte a világon. A hallgatók egymás
iránt mutatott tisztelete, nyíltsága példamutató. Az oktatók
számára is nagyon hasznos a részvétel, hiszen adott téma-
körben angol nyelven tananyagot kell kifejleszteniük, és azt
a vélemények alapján folyamatosan tovább kell fejleszteni-
ük. Másfelől lehetőség nyílik a FEMP révén szoros szakmai
kapcsolatok kialakítására nemzetközi szinten vezető ipari
cégekkel. A kurzusok során nemcsak a hallgatók teljesítmé-
nyét értékelik az oktatók, hanem a hallgatók is előre meg-
adott szempontok szerint minősítik az oktatókat. Dr. Ormos
Tamás tájékoztatása szerint, aki a ME MFK részéről a kép-
zést koordinálja, a hallgatók nagyon jónak minősítik a mis-
kolci képzést, szívesen vesznek részt a miskolci kurzusokon.

Pethő Gábor

EÖTVÖS LORÁND FIZIKAI TANULMÁNYI VERSENY CELLDÖMÖLKÖN

A Vas megyei általános iskolák VII. és VIII. osztályos ta-
nulói részére idén már 19. alkalommal került megrendezésre
az Eötvös Loránd fizikai tanulmányi verseny Celldömölkön, a
Celldömölki Városi Általános Iskolában, 2009. május 21-én.

A tanulmányi verseny előkészítésének és lebonyolítá-
sának terhét a versenynek helyet adó iskola tantestülete

vette a nyakába Baloghné Danka Adél igazgató, Nagyné
Horváth Mária igazgatóhelyettes és Viola István fizikata-
nár vezetésével. Munkájukat idén is segítette az Apáczai
Kiadó.

A versenyen 10 iskola összesen 37 tanulója vett részt. A
részt vevő iskolák:

A feladatokat a Budapest XVI. ker. Jókai Mór Általános
Iskola igazgatója és fizikatanára, Bohus Mihály állította ösz-
sze, aki személyesen is részt vett a versenyen.

Mindkét korcsoportban a versenyzők 20–20 feladatot
kaptak. Minden feladathoz öt lehetséges válasz tartozott,
melyek közül egy volt a megfelelő. A feladatok egy részének
jó megoldásához számításokra nem volt szükség, de bizto-
san kellett tudni alkalmazni a fizikai alaptörvényeket.

A versenyen mindkét kategóriában magabiztos győzel-
met arattak az első helyezettek. A jó felkészítés eredménye-
ként a kiegyensúlyozott mezőnyben több azonos eredmény
született, így a VII. osztályosoknál két második és három
harmadik helyezés, a VIII. osztályosoknál két harmadik he-
lyezés született az elért azonos pontszámok alapján.

A tanulmányi verseny győztesei és helyezettjei a követ-
kezők:

VII. osztályosok: 
1. Palkó András (OI Vörösmarty Mihály Gimnázium) 

felkészítő tanára Mátyás Anna
2. Farkas Máté (Váci Mihály Általános Iskola) 

felkészítő tanára Németh Barbara,
Stangl Péter (CVÁI és EPSZAlsósági Tagiskola.) 
felkészítő tanára Pálné Horváth Katalin

3. Dornai Ádám (Szt. Imre Általános Iskola) 
felkészítő tanára Bödörné Lakos Katalin,
Szabó Gabriella (Celldömölki Városi Ált. Iskola) 
felkészítő tanára Pálné Horváth Katalin,

Város Iskola VII. o. VIII. o. Összes

Celldömölk Berzsenyi Dániel Gimnázium (6 osztályos) 1 2 3

CVÁI és EPSZ Alsósági Tagiskola 2 3 5

Celldömölki Városi Általános Iskola és EPSZ 4 4 8

Szt. Benedek Katolikus Általános Iskola 3 3 6

Jánosháza Szt. Imre Általános Iskola 1 1

Sárvár Gárdonyi Géza Általános Iskola 1 1

Szentgotthárd OI Vörösmarty Mihály Gimnázium 2 2

Szombathely Paragvári utcai Általános Iskola 4 4

Reményik Sándor Evangélikus Általános Iskola 2 1 3

Váci Mihály Általános Iskola és AMI 3 1 4

Együttesen 23 14 37
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Szalay Dániel (Paragvári utcai Általános Iskola) 
felkészítő tanára Ágoston Mária.

VIII. osztályosok: 
1. Hajas Viktória (Szt. Benedek Katolikus Általános 

Iskola) felkészítő tanára Finta Katalin
2. Gőcze Bálint (Szt. Benedek Katolikus Általános Iskola) 

felkészítő tanára Finta Katalin
3. Gombási Mónika (Celldömölki Városi Ált. Iskola) 

felkészítő tanára Pálné Horváth Katalin,
Pungor Dávid (Szt. Benedek Katolikus Általános Iskola) 
felkészítő tanára Finta Katalin.

A verseny a korábbi évekhez hasonlóan jól szervezett és
jó hangulatú volt. Külön szeretnénk megköszönni a szerve-
zők elkötelezettségét és lelkesedését, hogy az iskolai okta-
tásban dúló permanens átalakítási helyzet közepette is sike-
rült bővíteniük a versenyben részt vevő iskolák és tanulók
körét az idei esztendőben.

Az eredményhirdetés után a rendezők nevében Baloghné
Danka Adél igazgatónő, Viola István fizikatanár és a két
korcsoport győztese, Palkó András, valamint Hajas Viktória
tanulók megkoszorúzták a fizikaverseny névadójának, Eöt-
vös Lorándnak a celldömölki iskola aulájában elhelyezett
domborművét. A Magyar Geofizikusok Egyesülete és az
Eötvös Loránd Geofizikai Alapítvány képviseletében Pályi
András kuratóriumi elnök, valamint Újfalusy Antal szenior-
bizottsági tag vett részt az idei esztendőben a tanulmányi
versenyen. Átadták a magyar geofizikusok nevében a ver-
seny győztesei és helyezettjei számára az Eötvös Loránd
Geofizikai Alapítvány által felajánlott szakmai jellegű aján-
dékokat.

A szervezők jövőre immár 20. alkalommal kívánják meg-
rendezni a tanulmányi versenyt. E jubileumi rendezvény
emlékezetessé tételében a szervezők számíthatnak szakmai
segítségünkre.

Pályi András

TÁJÉKOZTATÓ AZ EÖTVÖS LORÁND GEOFIZIKAI ALAPÍTVÁNY (ELGA) 
JAVÁRA FELAJÁNLOTT 1%-OK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

Az Eötvös Loránd Geofizikai Alapítvány kuratóriuma
köszönetet mond mindazoknak, akik 2007. évi személyi
jövedelemadójuk 1%-át alapítványi céljaink támogatására
ajánlották fel.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Olvasót, hogy a 2007. adóévből
származó – az APEH-értesítés alapján a 2008. évben beérke-
zett – 47714 Ft-ot, azaz negyvenhétezer-hétszáztizennégy
forintot teljes összegben a 2008. évi Pro Geophysica kitün-
tetés díjazására fordítottuk.

Közhasznú Alapítványunk köszönettel fogad minden, a
törvények által szabályozott támogatást a jövőben is.

Adószámunk: 19638902-2-42

            Pályi András
az Eötvös Loránd Geofizikai Alapítvány

Kuratóriumának elnöke
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EMLÉKEZTETŐ

A Kárpát-Balkán Földtani Egyesület XIX. Kongresszusa
2010-ben lesz Görögországban

Dear Colleague,

This is a reminder of the upcoming deadline for the 19th Congress of the Carpathian-Balkan Geolog-
ical Association (CBGA 2010) that will take place in Thessaloniki, Greece, on 23–26 September 2010
(www.cbga2010.org).

The deadline for submitting full papers, that will be peer-reviewed and published by the beginning of
CBGA 2010, is December 31, 2009. Papers may be submitted in any of the 33 Special and 12 General
Sessions, which comprise an exciting programme covering all aspects of Earth and Atmospheric Sci-
ences (http://www.cbga2010.org/Programme.htm).

Remember, you have the choice of submitting either a full paper, or an abstract to CBGA 2010. For
more detailed information, download the Second Circular at http://www.cbga2010.org/Documents/
CBGA2010_Second_Circular.pdf. 

Although CBGA 2010 is mainly addressing research results from the broader area of eastern and south-
eastern Europe, we welcome contributions from every part of the world. We believe that such an in-
teraction will enhance the positive effects of the Congress and will strengthen the connections between
scientists coming from different backgrounds.

Remaining at your disposal for any additional information, on behalf of the Organizing Committee,

Alexandros Chatzipetros
Executive Secretary of CBGA 2010

19th Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association
23–26 September 2010, Thessaloniki, Greece
Web: www.cbga2010.org
E-mail: info@cbga2010.org


