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Laky Dóra, Licskó István, Takó Szabolcs: Ammónium-mentesítéssel együtt lejátszódó 
arzénmentesítés: a törésponti klórozás és biológiai ammónium-mentesítés előnyei és 
hátrányai, Ivóvízellátás - MAVÍZ Szakmai Nap, Budapest, 2012. április 11.  
Az előadás vázlata 
Két esettanulmány-terület ismertetése, az elért eredmények bemutatása: 
Vízminőségi problémák ismertetése 
A törésponti klórozás alkalmazhatósága, a keletkező THM és AOX 
komponensek koncentrációja 
A biológiai ammónium-mentesítési kísérletek 
Az ammónium-mentesítéssel párhuzamosan lejátszódó arzénmentesítés 
Javaslatok a technológiák kialakítására 
 

Barsi I, Görög P, Török Á: A 4-es metró budai nyomvonala menti kiscelli agyag 
előfordulások statisztikai és mérnökgeológiai értékelése. In: Török Ákos, Vásárhelyi 
Balázs (szerk.) Mérnökgeológia-Kőzetmechanika 2011. Budapest, Hungary, 2012.01.26. 
Budapest: Hantken Kiadó, pp. 167-174. (Mérnökgeológia-kőzetmechanika kiskönyvtár; 
12.)(ISBN: 978-615-5086-04-5)  
ÖSSZEFOGLALÁS: A 4-es metró budai nyomvonala kevés kivétellel kiscelli agyagban 
halad. Az agyag mérnökgeológiai jellemzıit 40 fúrás, közel 500 minta több mint 5000 
talajmechanikai paraméterei alapján elemeztük. A minták plasztikus indexe alapján a kiscelli 
agyag nagy része kövér agyag kategóriába sorolható. Az agyag száraz testsőrősége 1540-2470 
kg/m3, míg nedves testsőrősége 1860-2520 kg/m3 közötti értékeket vehet fel. A fizikai 
paraméterek mélység szerint eloszlása azt tükrözi, hogymélység és a hézagtényezı illetve a 
mélység és a nedves testsőrőség között exponenciális kapcsolat figyelhető meg, de további 
vizsgálatok szükségesek ennek pontosítására. 
 
Bodnár N, Török Á: A 4-es metró Kálvin tér és Rákóczi tér közötti szakaszának 
mérnökgeológiai elemzése fúrási adatsorok alapján. In: Török Ákos, Vásárhelyi Balázs 
(szerk.) Mérnökgeológia-Kőzetmechanika 2011. Budapest, Hungary, 2012.01.26. 
Budapest: Hantken Kiadó, pp. 175-180. (Mérnökgeológia-kőzetmechanika kiskönyvtár; 
12.)(ISBN: 978-615-5086-04-5)  
ÖSSZEFOGLALÁS: A Kálvin téri metróállomás környéki fúrások geológiai és talajfizikai 
paramétereinek feldolgozását mutatja be a cikk. Az elmúlt több mint 50 évben lemélyült 
fúrások leírása és laboratóriumi elemzése sok esetben nem egyértelmő. Ezek pontosítására és 
az adatok értelmezéséhez nyújt segítséget a statisztikai elemzés, amely alapján az egyes 
képzıdmények fizikai tulajdonságai pontosíthatók. A fúrási rétegsorok azonos elvek szerinti 
kiértékelésével pedig lehetıvé vált olyan földtani szelvények szerkesztése, amely ennek a 
központi helyzető területnek a pontosabb mérnökgeológiai megismeréséhez járul hozzá. 
 

Hegyi Péter, Dr Dunai László, Dr Majorosné Dr Lublóy Éva: Polisztirolbeton merevítő 
hatásának kísérleti vizsgálata vékonyfalú acélszelvényeken. In: Köllő Gábor (szerk.) 
Erdélyi Magyar M űszaki Tudományos Társaság XVII. Nemzetközi Építéstudományi 
Konferencia. 2013  
Összefoglaló – Jelen cikkben vékonyfalú acélszerkezeteket merevítő könnyűbeton hatásának 
kísérleti vizsgálatát mutatjuk be. Kétféle névleges testsűrűségű polisztirolbeton került 
alkalmazásra  (150, illetve 300 kg/m3), melyeket először anyagvizsgálatoknak vetettünk alá. 



Ezután vékonyfalú C-szelvényeket alkalmazva három különböző hosszúságú próbatestet 
kialakítva (300/600/2000 mm) vizsgáltuk, hogyan befolyásolja a polisztirolbeton az 
acélszerkezet viselkedését tiszta nyomás esetén. 
 
Józsa V. A parciális tényezők értékelése az egyes tervezési módszereknél befogott 
támszerkezetek esetén. In: Tompai Z, Mahler A, Takács A, Varga G (szerk.) Geotechnika 
2013 Konferencia. Ráckeve, 2013 
ÖSSZEFOGLALÁS 
Az Eurocode 7 szerint a számítások során tervezési értékeit a karakterisztikus értékekből kell 
meghatározni a parciális és további tényezők alkalmazásával. A parciális tényezők 
alkalmazása külön-külön megjelenik a hatás, az igénybevétel (A), az ellenállás (R) és a 
talajjellemzők (M) oldalon, amelyek kombinációit a tervezési módszerek rögzítik. Az 
Eurocode 7 három számítási lehetőséget kínál fel a tervezési értékek számítására, amelyekből 
Hungaryon a 2. tervezési módszert kell alkalmazni, abból is az ún. DA-2* változatot. A 
tanulmány a 2. és 3. tervezési módszerhez tartozó parciális tényezők egymáshoz és a 
szükséges befogási mélységhez való viszonyát mutatja be különböző talajtípusok esetén 
változtatva a belső súrlódási szöget és a kohéziót. Az egy pontban megtámasztott 
támszerkezet munkagödör szintjéig szemcsés talaj található, majd ezt követi a vizsgálandó, 
különböző nyírószilárdsággal rendelkező talajréteg. 
 
Kapitány Kristóf, Dr. Barsi Árpád, Dr. Négyessy László: "Objektumrekonstrukció 
nagyfelbontású röntgenfelvételekből", Geomatika Közlemények XVI (2013)  
Napjaink képalkotó berendezései jelentős fejlesztések eredményeként jöttek létre. A 
makromulekuláris szerkezetek elemzésétől eltekintve, a szinkrotron röntgen 
mikrotomográfiás (XMT) berendezések új és ígéretes lehetőségeket nyújtanak a 
biotudományok területein. Az egyes eszközök gyártói számos alkalmazást fejlesztettek ki, 
azonban a térbeli objektumok pontos geometriai modellezése, majd annak szimulációs és 
diagnosztikai célú felhasználása még mindig intenzív kutatást igényel. Különösen fontos ez a 
nagy geometriai és radiometriai felbontású eszközök által előállított hatalmas adatállományok 
miatt. Célkitűzéseink egyike a ma még kísérleti jellegű, szinkrotron röntgen mikrotomográfiás 
(XMT) berendezés, a TOMCAT segítségével készült felvételsorozatok automatikus 
kiértékelése. Egy-egy ilyen felvételsorozat ezres nagyságrendű nagyfelbontású digitális 
képállományt foglal magába, melyek kezelése nem egyszerű feladat. A cikkben bemutatásra 
kerülnek a felvételek és tárgyuk, a feldolgozás különböző eljárásai, valamint az elért 
eredmények is. A cél egy összefüggő, geometriailag pontos és topológiailag korrekt agykérgi 
mikro-érhálózat modelljének megalkotása a kapott felvételek feldolgozásával. 
 
Kozma Zsolt, Derts Zsófia, Kardos Máté, Koncsos László: A mezőgazdasági termelés 
mint ökoszisztéma szolgáltatás értéke: hidrológiai modellhez kapcsolt számítási 
módszertan. Tájökológiai Lapok.  
Összefoglalás: Sajátos hidrológiai helyzetéből adódóan Hungary egyszerre néz szembe a 
víztöbblet és vízhiány okozta kockázatokkal, amelyeket közvetlen és közvetett emberi hatások 
mellett tovább súlyosbít az éghajlatváltozás. A kockázatok enyhítése csak tájszintű tervezés 
segítségével lehetséges, amelyet nagyban megkönnyítene az egyes tájhasználati szcenáriók 
természeti tőkéjének összehasonlítása. Egy tavaly (2011-ben) lezárult hazai K+F projekt 
(WateRisk) egyik célkitűzése éppen ez volt. A három éves projekt során kifejlesztett 
döntéstámogató rendszer egyik kulcseleme a környezet-gazdaságtani almodul. Ez többek 
között lehetővé teszi, hogy megbecsüljük a mezőgazdasági termelés mint ellátó szolgáltatás 
hasznát. Jelen cikk célja utóbbi számítás elvi alapjainak bemutatása. 
 



Horváth A.: Tet ővizek felhasználása – tározótérfogat és szikkasztófelület meghatározása. 
MASZESZ HÍRCSATORNA 2012:(május-június) pp. 3-7. (2012)  
1. BEVEZETÉS 
A csapadékvízzel történő gazdálkodás, ezen belül is a tetővizek gyűjtése és hasznosítása a 
reneszánszát éli napjainkban. Az ivóvíz árának folyamatos emelkedése, az éves 
csapadékmagasság eloszlásának változása, és a növekvő környezettudatosság együttesen 
spórolása ösztönzi az embereket. A tetővizek gyűjtésével - kertöntözésre, talajvíz utánpótlásra, 
valamint háztartáson belüli (WC-ölítés, takarítás, mosás) felhasználására - csökkenthető a 
felhasznált ivóvíz mennyisége, ezáltal a csatornadíj is, valamint a csapadékelvezető hálózatok 
túlterheltsége és kiöntésének gyakorisága. 
 
Laky Dóra, Licskó István, Takó Szabolcs, László Balázs: "Ammónium-mentesítéssel 
együtt lejátszódó arzénmentesítés: a törésponti klórozás és biológiai ammónium-
mentesítés előnyei és hátrányai." VÍZM Ű PANORÁMA XX.:(4) pp. 18-24. (2012)  
1. Bevezetés 
Mélységi vizeink emberi eredetű szennyezéseket nem tartalmaznak, azonban természetes 
folyamatok következtében bizonyos komponensek (vas, mangán, ammónium, arzén, 
szervesanyagok, valamint oldott gázok, metán és szén-dioxid) olyan koncentrációban 
fordulhatnak elő, amelyek a víz élvezeti értékét jelentősen befolyásolják, esetleg egészségügyi 
kockázatot is jelentenek. 
Az arzén rákkeltő komponens. Az ivóvízben található ammónium közvetlen egészségügyi 
kockázatot ugyan nem jelent, azonban a klórral, illetve nátrium-hipoklorittal történő 
fertőtlenítés hatásfokát az ammónium jelenléte csökkenti [1]. Problémát jelent továbbá, hogy 
a vízellátó hálózatba jutó ammónium a nitrifikáció következtében nititté, majd nitráttá alakul 
[2]. Amennyiben a teljes nitrifikáció (ammónium →  nitrát átalakulás) végbemegy, a víz 
biztonsággal fogyasztható, azonban abban az esetben, ha a folyamat a nitritnél megreked, a 
víz fogyasztásának közvetlen egészségügyi kockázata van. 
A 201/2001-es Kormányrendelet 10 µg/L-ben határozta meg az ivóvízben maximálisan 
megengedhető arzénkoncentráció értékét; az ammónium határértékét pedig 0,5 mg/L-re 
csökkentette. Hungaryon a lakosság kb. 14,5 %-a fogyaszt határérték feletti 
arzénkoncentrációjú vizet, míg ammónium tekintetében ez az arány 15,5 %. A lakosság kb. 
8 %-a fogyaszt olyan ivóvizet, melynek sem arzén, sem ammónium koncentrációja nem felel 
meg az előírásoknak [3]. 
Az ammónium eltávolítására a szakirodalom számos módszert bemutat, azonban ezek a közül 
a gyakorlatban két eljárás: a törésponti klórozás [4] és a biológiai útón történő ammónium-
mentesítés terjedt el [5]. Ezen két eljárás alkalmazhatóságát vizsgáltuk természetes vizekkel 
végrehajtott laboratóriumi és folyamatosan üzemelő helyszíni kísérletekkel. Vizsgálataink 
célja volt annak meghatározása is, hogy az ammónium-mentesítő eljárások hogyan 
kombinálhatóak a koagulációs arzénmentesítési technológiával. 
 
Kovácsné Igazvölgyi Zsuzsanna: Hazai gyalogosbaleset típusok elemzése és 
összehasonlítása korábbi vizsgálatokkal. ÚTÜGYI LAPOK (2013)  
Kivonat 
Egy 2003-as tanulmány szerint az európai unió útjain minden megtett kilométerre vetítve egy 
gyalogosnak 9-szer nagyobb az esélye, hogy balesetben hal meg, mintha autóban ülne. A jelen 
cikk elemzi a gyalogos balesetek súlyosságát, és rámutat arra a tényre, hogy a gyalogosok 
védtelen közlekedők. A vizsgált idősorok (2008-2012) egy-egy jellemző tekintetében 
összehasonlításra kerültek korábbi hazai és osztrák gyalogos baleseti adatokkal. A cikk 
ismerteti a leggyakrabban előforduló gyalogos balesettípusokat, okokat és hogy a gyalogosok 
felelősségét a balesetek létrejöttében. 



 
Fi István - Szentpéteri Ibolya: Aszfalt pályaszerkezetek megerősítés méretezésének 
mechanikai-empirikus módja. Magyar Építőipar, 2013  
Absztrakt 
Napjainkban számos, országonként rendszerint eltérő, megerősítés méretezési eljárás ismert. 
A jelenleg érvényben lévő magyar méretezési előírás már néhány évtizednyi gyakorlati 
használati időtartamra tekint vissza. Lényege, hogy az új megerősítő rétegek vastagságát 
definiálja a forgalmi igény függvényében. Az új építési technológiák megjelenésével és az 
ezzel összefüggő gazdaságosságra irányuló törekvések miatt szükségessé vált olyan eljárás 
kidolgozása, amely a kopó- és kötőréteg eltávolítása után figyelembe veszi a bennmaradó és 
az újonnan beépülő pályaszerkezeti rétegek jellemzőit. Jelen cikk egy olyan megerősítés 
méretezést ajánl, ami mechanikai-empirikus összefüggéseken alapul és a BME Út és 
Vasútépítési Tanszékén dolgoztak ki. Az eljárás a megerősítő kötőréteg vastagságának 
meghatározásához a bennmaradó aszfaltréteg alsó szálának megnyúlását, valamint a 
pályaszerkezet egyenértékű modulusát használja. 
 
Vass Viktória, Majorosné Lublóy Éva, Horváth László, Balázs L György: Acél-beton 
öszvérszerkezetek tervezése tűzteherre. VASBETONÉPÍTÉS 13:(4) pp. 114-120. (2011)
  
Az utóbbi évtizedekben számos épületkatasztrófa igazolta, hogy a tűzteherre való méretezés 
kérdései továbbra is aktuálisak. Jelen cikkben az öszvérszerkezetek magas hőmérsékletre való 
méretezési lehetőségeit mutatjuk be. Az öszvérszerkezetek tűzteherre való méretezését 
nehezíti az acél és a beton eltérő viselkedése magas hőmérséklet hatására. Az Eurocode 4 
egyszerűsített módszereket kínál a leggyakrabban használt öszvérkeresztmetszetek 
tűzállóságának meghatározására, illetve irányelveket szolgáltat a komplex szerkezetek 
viselkedésének elemzéséhez. A cikkben ezeket a módszereket és irányelveket mutatjuk be. 
 
Balázs L György, Lublóy Éva, Mezei Sándor: Betonösszetétel hatása a vékonygerincű 
vasbeton tartók tűzben való viselkedésére. VASBETONÉPÍTÉS XIV. évfolyam:(1. szám) 
pp. 19-24. (2012) 
A betonfelületek réteges leválása komplex jelenség. Vékony keresztmetszetek, mint például a 
vékony gerincű tartók érzékenyen reagálnak a hőmérséklet emelkedésére. Kísérleteink során 
anyagtani és nagyelemes tűzkísérleteket is végeztünk. Jelen kutatás célja a tűzállóság 
növelése volt a betonreceptúra módosításával. Az anyagtani változások és a 
szilárdságcsökkenés mértéke nagymértékben függ a beton összetételétől. Laboratóriumi 
kísérleteink igazolták, hogy a kiegészítőanyag típusának és a műanyagszálak mennyiségének 
nagy jelentősége van a tűzállóság szempontjából. A nagyelemes kísérletek igazolták, hogy 
megfelelő betontervezéssel a betonfelületek réteges leválásának veszélye csökkenthető. 
 
Seres Noémi, Dunai László: Profillemezes öszvérfödémek méretezése: domborítással 
létrehozott együttdolgoztató kapcsolat lokális ellenállása, MAGYAR ÉPÍT ŐIPAR 
LXII:(4) pp. 122-131. (2012)  
RÖVID KIVONAT 
Az öszvérfödém elterjedten alkalmazott födémtípus magasépítési szerkezetekben. A vasbeton 
födémlemezt acél trapézlemezen, mint bennmaradó zsaluzaton készítik el. Az acéllemez a 
beton szilárdulása után a födémlemez húzott vasalásának részét vagy egészét képezi a 
szerkezetben. A jelenleg folyó kutatás témája az acél és beton lemez közötti együttdolgoztató 
kapcsolat kísérleti és numerikus vizsgálata, különös tekintettel az acéllemez felületén 
domborítással létrehozott mechanikus kapcsolóelemekre. A mechanikus és súrlódásos 
kapcsolat összetett viselkedést mutat hosszirányú nyírás hatására, így a födémlemez 



hosszirányú nyírási ellenállásának meghatározása csak kísérlettel meghatározott tervezési 
állandók alapján lehetséges. A tervezési állandók a határfelületre egy egységes ‘elkent’ 
karakterisztikát adnak, azt azonban nem vizsgálják, hogy melyik együttdolgozásban részt vevı 
komponens okozza a tönkremenetelt. 
A kutatás célja a domborítások által kifejtett hosszirányú nyírási ellenállás meghatározása új 
típusú kísérleti kihúzóvizsgálat és annak numerikus modellezése alapján. A domborításokat 
különálló kapcsolóelemekként kezeljük, mint ahogy nyírt csavaros, illetve csapos kapcsolatok 
számításánál tesszük. Megvizsgáljuk és szétválasztjuk a lehetséges tönkremeneteli módokat 
és meghatározzuk a hozzájuk tartozó ellenállás értékeket. 
Betonba ágyazott domborítás három módon mehet tönkre: (i) a beton összemorzsolódásával a 
domborítás terhelt oldalán, (ii) az acél domborítás képlékeny tönkremenetelével és (iii) a 
határfelület elválásával, amelyet követıen az együttdolgozás az érintkezı felületek között 
súrlódással valósul meg. Jelen cikk az acél domborítás képlékeny tönkremenetelével 
foglalkozik. A tönkremeneteli módot speciális kihúzóvizsgálattal és kapcsolódó numerikus 
modelleken vizsgáljuk. Számítási módszert javasolunk acél domborítás lokális 
tönkremenetelére képlékeny törésvonal elmélet alkalmazásával a domborítás 
tönkremenetelhez tartozó deformációja alapján. 
 
Barsi I, Görög P, Török Á: "A 4-es metró nyomvonala mentén a mállott és az expandált 
zónába tartozó kiscelli agyag fizikai paramétereinek összehasonlítása". MAGYAR 
ÉPÍTŐIPAR (ISSN: 0025-0074) 2012:(4) pp. 132-137  
ÖSSZEFOGLALÁS: A 4-es metró budai nyomvonala kevés kivétellel kiscelli agyagban 
halad. Az agyag mérnökgeológiai jellemzıit 40 fúrás, közel 500 minta több mint 5000 
talajmechanikai paraméterei alapján elemeztük. A minták plasztikus indexe alapján a kiscelli 
agyag nagy része kövér agyag kategóriába sorolható. Az agyag száraz testsőrősége 1540-2470 
kg/m3, míg nedves testsőrősége 1860-2520 kg/m3 közötti értékeket vehet fel. A fizikai 
paraméterek mélység szerint eloszlása azt tükrözi, hogy a mélység és a hézagtényezı illetve a 
mélység és a nedves testsőrőség között exponenciális kapcsolat figyelhetı meg, de további 
vizsgálatok szükségesek ennek pontosítására. 
 
Balázs L György, Lublóy Éva, Tóth Balázs: "Falazott és faszerkezetek tűzállósága." 
VASBETONÉPÍTÉS 2012:(2) pp. 45-53. (2012)  

 
 
Varga Gabriella Hulladéklerakók monitorozása geotechnikusi szemmel. MŰSZAKI 
ELLENŐR 8: pp. 38-40. Paper 13. (2012)  
Bevezetés 
Környezetünk védelme, állapotának megóvása kiemelkedő fontosságú kérdés napjainkban. 
Mindez különösen igaz hulladéklerakók tervezése, létesítése során, amikor sok esetben a 
környezetre potenciálisan – kisebb-nagyobb mértékben - ártalmas anyagok elhelyezésére kell 
megfelelő műszaki megoldást találnunk úgy, hogy a környezetszennyezés veszélyét a 
minimálisra csökkentsük. A hulladéklerakók megfelelő helykiválasztása, üzemeltetése, 
műszaki kialakítása illetve hasznosítása tehát mindenképpen aktuális kérdés hazánkban, az 
Európai Unióban, de világviszonylatban is. Egy hulladéklerakó minden esetben – még ha a 
kor követelményeinek megfelelő védelemmel rendelkezik, akkor is – egy potenciális 
szennyezőforrást jelent a környezetére, ezért szükséges, hogy megfelelő ellenőrző-megfigyelő 



(monitoring) rendszerrel rendelkezzen. A lerakó egyes elemeit üzemelése alatt és bezárása 
után is folyamatosan ellenőrizni kell. 
 
 
 


