
 

Kedves Alfonz – Fenntartható biotechnológiák mesteri szak, I. év 

Karotázs Kft 

Szakmai gyakorlatom első pár napjában Henézi Ferenc, a Karotázs Kft (Pécs) ügyvezető 

igazgatója bemutatta a céget, mivel foglalkozik, kikkel működnek együtt a tudományos 

munkák során. Továbbá ismertette a 2 hónapos szakmai gyakorlat változatos 

programtervezetét, amely során, mint kiderült sok új ismeretre és tapasztalatra tettem szert. 

Első hétvégén volt megszervezve az Uránbánya emléktúra, ahol egy 40 fős csoporttal bejártuk 

a Mecsek hegységen működött, már bezárt uránbányák helyszíneit. Ennek során Berta Zsolt a 

Mecsek-Öko nyugalmazott vezérigazgató készségesen elmagyarázta a bányászat történetét, 

bányászati módszereket, majd a bányák és azok aknáinak bezárási munkálatait mutatta be.  

 



 

A bezárt bányákból kiáramló urános csurgalék vizet folyamatosan tisztítják, mivel ha ez nem 

történne meg, akkor elszennyezné Pécs ivóvíz bázisát. A vízből kinyert uránt 3 évente 

Franciaországba szállítják és adják el. A vízkezelő bázison láthattam a tisztítási folyamatot, 

ennek irányító rendszerét.  

 

A következő hetet a Geochem Kft-nél töltöttem/töltöttük, főként kutatás-fejlesztéssel 

foglalkoznak. A cég a volt 1-es urán feldolgozó üzem helyén található, itt Dr. Fedor Ferenc és 

munkatársai főként a kőzet vizsgálati módszerekbe avattak be, egészen a minta elkészítésétől 

az eredmények kiértékeléséig. A magfúrásból kapott szilárd mintákból 9 mm, valamint 1” és 

1.5” átmérőjű, maximálisan 3” hosszú hengeres mintákat képeznek, majd a méréshez 

szükséges előkészítéseket végeznek (szárítás, vákuumozás, vízzel való telítés). A laborokban 

a következő méréseket végeztem el: Hg piknometria, Hg porozimetria, kontaktszög, 

fizioszorpció, gáz és folyadék permeabilitás, fajlagos ellenállás, akusztikus impedancia, 

szemcseméret eloszlás. A laboratóriumban abban az időszakban a budai aleurolit agyagkő 

formációt vizsgálták, annak érdekében, hogy a kőzet/terület alkalmas-e a nagy aktivitású 

radioaktív hulladék tárolására. Továbbá kifejlesztettek egy gáz permea- és porozimétert, 

amely a nagyon alacsony porozitású minták elemzésére alkalmas (agyagkő- μDarcy). 

 



 

 

Máthé Kálmán a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Karának adjunktusa 

körbevezettet néhány környezeti laboratóriumba, továbbá bemutatta munkásságát. Az 

elektromos és akusztikus impedanciával foglalkozik, amely mérés alkalmas élőlények 

vizsgálatára (például emberi test vizsgálata, daganatok kiszűrése, zsírtartalom), továbbá 

földtani mérésekre is alkalmazzák (szelvények készítése, talajtípusok vizsgálata). Az 

impedancia a váltakozó áramú „ellenállás”. Értéke komplex szám, váltóáramú elektromos 

hálózatban a komplex feszültség és a komplex áram értékeinek hányadosa. Az egyetemen 

jelenleg a zöld tető programnál alkalmazzák. A Karotázzsal közösen kifejlesztettek egy új 

mérőműszert, amely több frekvencián képes mérni, használata pedig igen széleskörű.  

 

 

 

Budapesten a Geoport Kft-nél Dr. Baráth István bemutatta a cég szakterületét. Műszerek 

készítésével és azok kalibrálásával foglalkoznak. A cég területén jó állapotú természetes γ 

spektrális etalonsor található, melyekben urán, kálium és tórium van. A környező országokból 



 

is ide hozzák nagyrészt a műszereket kalibrálni. Továbbá terepi kalibráló tömböket is 

készítenek. 

 

 

Kallai Róbert körbevezetett a műhelyben, ahol a műszereket készítik. Rengeteg szonda típust 

mutatott be, elmagyaráztak annak működését, külső és belső részének készítési folyamatait. 

Mutatott csörlőtípusokat is, a kalibráló laboratóriumban pedig megmutatott egy teljes 

kalibrálási folyamatot. 



 

 

 

Dr. Nagy Attila a radiometria laboratóriumot mutatta be, annak tevékenységét és jelentőségét. 

A laborban egy kb. 1 tonnás ólom tartályba (kiszűrjék a külső sugárzásokat) helyezik bele a 

mintákat, ahol 24 órán keresztül mérnek, majd a kapott eredményekből meghatározzák a 

sugárzás mértékét az adott mintában és a sugárzást okozó anyag típusát. 



 

Dr. Kis Márta a Mátyáshegyi Gravitációs és Geodinamikai Obszervatóriumi munkásságát 

mutatta be. A barlangban található meg az országos gravitációs fő alappont, abszolút és relatív 

gravitációs méréseket végeznek, egyedülálló graviméter kalibráló berendezés, kőzettestbeli 

árapály- és nem árapály (geodinamikai) eredetű deformáció-viszonyok monitorozása hosszú 

kvarc extenzométeres mérőrendszerrel. Jelenleg 2 darab extenzóméter van, melyek 14 és 21 

méteresek, de hamarosan egy harmadikat is felszerelnek, 30 méteresre tervezték.  

 

 

Ezt követően Dr. Baráth István körbevezetett az Eötvös Lóránd Emlékgyűjtemény és 

Geofizikai múzeumban. A múzeum 3 részből áll. Az első része Eötvös Lóránd, a „geofizika 

attya” életét és találmányait mutatja be igen részletesen, akinek a legnagyobb találmánya a 

torziós inga volt. Megtalálhatóak személyes hagyatékai, laboratóriumi eszközei, találmányai, 

alkotásai. 

 



 

  

A második rész az Eötvös-inga utáni kor geofizikai kutatóeszközeinek műszaki gyűjteménye 

(1936-tól kezdődően). Az Eötvös-inga fejlődésének történetétét mutatja be az eredeti 

műszerek segítségével, a legelső úgynevezett "Balatoni ingától" (1901) az "Eötvös-Szecsődy-

ingáig" (1954), amely már nem került sorozatgyártásba, így a Balatoni ingához hasonlóan 

egyetlen létező példánya a bemutatott darab. Az eszközök két teremben vannak kiállítva, ahol 

a tárlat egységes szemléletben mutatja be a több, mint 150 db műszert és műszer egységet. A 

geofizikai szakágazatokat, azok műszereit egy-egy szakmatörténeti tabló vezeti be (magyar és 

angol nyelven). 

 

A harmadik, egyben utolsó része az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet és általában a magyar 

geofizika második világháború utáni tevékenységének érdekesebb emlékeit (a 

múzeumpedagógiai terem) mutatja be.  

  



 

 

Pécstől kb. 6 km-re DNy-ra, a Pécsi-víz és a Pellérdi-szőlőhegy között két zagytározó létesült, 

amelyekbe az 1962 óta képződő meddőzagy került elhelyezésre mésztejes, később mészköves 

és mésztejes semlegesítés után. Ezek rekultivációs programját és folyamatát mutatta be Berta 

Zsolt, mely során bejártuk a volt tárolókat. A kihelyezett meddőzagy átlagosan 68 g/t uránt és 

12 Bq/g körüli mennyiségű rádiumot tartalmaz, ezért is volt fontos úgy a megfelelő felszíni, 

mint felszín alatti stabilizálás. Folyamatos a helyi monitoring egy esetleges sérülés miatt. A 

kiáramló vizek még mindig tartalmaznak radioaktív anyagokat, ezért ezt a vizet kezelik a 

zagytározók melletti tisztító telepen. A megtisztított vizet pedig a helyi patakba engedik bele. 

 

 

 



 

 

Meglátogattuk a Paksi atomerőművet, amely már 30 éve biztosítja az ország elektromos 

energia ellátásának közel 50%-át. A Paksi Atomerőmű Vállalatot 1976. január 1-jén hozták 

létre. Az üzemidő-hosszabbítási program eredményeképpen az atomerőmű 1. és 2. blokkja 

további 20 évig üzemelhet, továbbra is biztosítva az energiatermelés kedvező feltételeit. 

Amennyiben a többi blokk is megkapja az üzemidő-hosszabbítási engedélyt, a 3. blokk 2036-

ig, a 4. blokk 2037-ig üzemelhet. 

Az atomerőmű Tájékoztató és Látogatóközpontja 1995-ben nyitotta meg kapuit, ide akár 

előzetes bejelentkezés nélkül is be lehet térni Budapest és Pécs között félúton. Az itt látható 

interaktív, ember- és természetközpontú kiállítás az atomenergiát a hétköznapok világában 

helyezi el, könnyen értelmezhető, játékos panelek, ábrák és makettek segítségével. 

 



 

Az Atomenergetikai Múzeum 2000 négyzetméteres kiállítóterében a látogatók testközelből is 

megismerkedhetnek számos, az atomerőműben – a primer és a szekunder körben – 

rendszeresített berendezéssel, például kipróbálhatják, hogyan működik a sugárkapu, a 

dózismérő vagy a csavarhúzógép. 

 

Az atomerőműben keletkező kis és közepes radioaktív hulladékokat Bátaapáti 

hulladéklerakóba helyezik el, így ezt is meglátogattuk. A hulladékokat csak szilárd formában 

lehet véglegesen elhelyezni, ezért a folyékony hulladék szilárdítására is sor kerül az 

atomerőműben a végleges tárolóba történő szállítást megelőzően. Az atomerőmű lebontásakor 

is keletkeznek ilyen típusú hulladék, melyet feldolgozott állapotban, szilárd halmazállapotban 

kell véglegesen elhelyezni, együtt az üzemviteli hulladékokkal. Az itt kialakított 

lejtősaknáknak 10% dőlésszöge van, szelvénymérete körülbelül 21-33 m². az első, i-k1 jelű 

tároló kamra 90 m hosszú, szelvénymérete csaknem 96 m², a földfelszíntől számított 

távolsága mintegy 250 m, megközelítőleg 4600 db hulladékos hordó fér el. 

 



 

A Mecsek-Öko Környezetvédelmi Zrt munkatársa, Dr. Várhegyi András a radioaktív 

sugárzások típusairól, fajtáiról és azok hatásairól tartott egy szakmai előadást. A 

fotoeffektusról, Compton-effektusról és párkeltésről beszélt bővebben. Bemutatta néhány 

munkáját, köztük a zagytározó fedés tervezését, amit ő és munkatársai kísérleteztek és 

állapítottak meg laboratóriumi körülmények között. Beltéri és munkahelyi radon problémákat 

mutatott be és azok sikeres megoldásait (például aktív radon-zsompos beavatkozás). 

 

 

Brenner Csaba közreműködésével meglátogattuk a Pécsi székesegyházat, hallhattuk annak 

orgonáját. Érdekessége, hogy ő és csapata egy új innovációval automatizálták az orgonát. 

Számítógép vezérlésével a már az orgonaművész által eljátszott és felvett darabokat le lehet 

játszani. Elmagyarázta az automatizálás és a felújítás folyamatát, működését.  



 

 

Ezen szakmai dolgok mellett jutott idő a karotázs mérések elsajátítására, projektek generálási 

lehetőségekről, vállalkozói és jogi dolgokkal való ismerkedés, amelyről Henézi Ferencen 

kívül Máthé Kálmán is sokat beszélt, sokat tanultam.  

 

A sok szakmai ismeretszerzés mellett sokat túráztunk a Mecsek hegységen (TV torony, 

sasfészek, abaligeti cseppkőbarlang, templom romok, kilátók, források). 

 



 

 

Ezúttal is szeretném megköszönni Henézi Ferenc ügyintéző igazgató úrnak a jó fogadtatást, a 

nagyon tartalmas és változatos szakmai gyakorlatot, mely során rengeteg sok új információra 

és tapasztalatra tettem szert. 

 


