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1. Bevezetés, célkitűzések 

A geotechnikai praxis fontos és gyakori feladata a földmegtámasztások tervezése. Ennek 

megfelelősége elsősorban a talajfelderítés minőségétől, és az ez alapján meghatározott 

számítási paraméterek megbízhatóságától függ. Az Eurocode 7 szabvány a geotechnikai 

kategóriáknak, tervszinteknek megfelelően ajánlásokat ad a feltárások, a vizsgálatok 

mélységére, mennyiségére vonatkozóan. Amennyiben lehetőség van rá, mind helyszíni, mind 

laboratóriumi vizsgálatokat kell végezni, összehasonlítani, majd a konklúziókat követve a 

tervezési és/vagy az utólagos ellenőrzési folyamatokba beépíteni az optimális mérnöki döntések 

kialakítása céljából. Nem elégséges bizonyos számú vizsgálatot elvégezni, azok minősége is 

meghatározó. 

Korszerű számítási módszerek és anyagmodellek állnak rendelkezésünkre, de a 

használatukhoz szükséges talajfizikai jellemzők olykor hiányosak, értékeik pontatlanok 

lehetnek. A geotechnikai feladatok megoldásánál gyakran alkalmazzák a felkeményedő 

talajmodellt (vagy ennél összetettebb modelleket), amelyhez helyenként speciális paraméterre 

van szükségünk, mint input adat. Ide sorolhatók például az egyes alakváltozási modulusok, 

azok egymáshoz való viszonyszáma, mélységgel való változásuk, és a talajok 

feszültségtörténetét definiáló túlkonszolidáltsági tényező. 

Budapest területén 2014-ben adták át a 4-es metró vonalát, ahol nagymélységű 

munkagödör-határolásokra volt szükség. Az állomásokhoz, az alagútrendszerhez és más 

korábban megépült mélygarázsokhoz kapcsolódóan a kutatások, a feltárások és az építkezések 

során gyakran előfordultak túlkonszolidált, vagyis a talaj „előéletében” már geológiailag 

előterhelt rétegek. Hasonló jellegű műtárgyak előfordulásánál, de már 6-8 m mélységű 

munkagödör esetében is kellő figyelmet kell fordítani a túlkonszolidált talajrétegeknek a 

szerkezetre gyakorolt hatására. Az egyes speciális talajparaméterek figyelembevétele kedvező 

és kedvezőtlen irányba is hathat az alakváltozások és az igénybevételek tekintetében, amelyek 

a szükséges geometriai kialakítást, ezáltal a kivitelezési költségeket is meghatározzák. A 

számítógépes modellezés célja a valóság, a szerkezetek tényleges viselkedésének minél jobb 

közelítése, ahol az egyik legjobb megoldás, amennyiben lehetőség van rá, a megfelelő mértékű, 

mélységű és mennyiségű talajfelderítésből származó információ feldolgozása és a modellbe 

való beépítése. Ezt követheti a kész szerkezet viselkedésének rögzítése monitoring rendszeren 

keresztül, az eredeti modellbe való betáplálása és a feladat újraszámítása finomított 
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beállításokkal (back analysis). Ezzel a módszerrel a kezdeti invesztáció után optimalizált 

tervezési folyamatot és gazdaságosabb kivitelezést érhetünk el.  

Az előzőekben ismertetett mérnöki problémák részletesebb megismeréséül, valamint új 

tudományos eredmények felismeréséül disszertációm céljaként a földmegtámasztó szerkezetek 

és a talajok kölcsönhatásának vizsgálatát, ezen belül is a túlkonszolidált talajok vizsgálatát 

tűztem ki, ahol az alábbi témák kérdéseire kerestem a választ.  

I. Az alakváltozási modulusok (Eur, E50, Eoed) mélység szerinti változásának és 

egymással való kapcsolatának vizsgálata kiscelli agyagban. 

II. Előkonszolidációs feszültségek meghatározási lehetőségei ödométeres és triaxiális 

vizsgálatokból kiscelli agyagban. 

III. A túlkonszolidáltsági típusok szétválasztása, azok mértékének meghatározása 

kiscelli agyagban. 

IV. A kiscelli agyag túlkonszolidáltságából eredeztethető erózió meghatározása. 

V. A túlkonszolidáltság és a CPTu vizsgálatok kapcsolata hazai talajoknál. 

VI. A földnyomások határértékeinek alakulása túlkonszolidált talajok esetében. 
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2. Új tudományos eredmények 

A megfogalmazott új tudományos eredményeket 6 tézis-csoportban foglaltam össze. 

1. Tézis 

1/1. Altézis 
Meghatároztam a kiscelli agyag (4-es metró vonal budai oldal) jellemző alakváltozási 

modulusai (E50, Eur, Eoed) és a mélység közötti matematikai kapcsolatát a 1. táblázat szerinti 

paraméterekkel, ahol  

- E50 a teherbírás 50%-ához tartozó húrmodulus túlkonszolidált talajmintára vonatkozóan 

(triaxiális vizsgálatból), ahol az elsődleges terhelés már lezajlott, 

- Eur a tehermentesítési-újraterhelési modulus (triaxiális vizsgálatból), 

- Eoed az összenyomódási modulus a becsült előterhelés feszültségtartományára 

vonatkoztatva. 

 

A tézishez tartozó publikáció: Józsa (2014) 

1. táblázat: Az alakváltozási modulusok mélységbeli változása 

 E50 = a·(z)+b [MPa] Eur = a·(z)+b [MPa] Eoed = a·(z)+b [MPa] 

Helyszín a b R2 a b R2 a b R2 

Tétényi út (Bikás park) 13,28 -177,36 0,40 14,60 -174,34 0,40 - - - 

Móricz Zs. krt. 6,68 -58,50 0,66 10,37 -108,66 0,57 8,87 -66,72 0,80 

Bartók B. út 7,18 -88,74 0,88 7,72 -75,23 0,86 - - - 

Etele t. (Pajzsindító) 7,96 -116,55 0,51 7,97 -88,86 0,65 8,49 -75,81 0,78 

Bocskai út (Újbuda kp.) 8,63 -44,04 0,78 7,10 -21,84 0,69 10,78 -99,45 0,67 

 

Az E50, Eur, valamint az Eoed mélység szerinti változását vizsgáltam, amelyet a pontoknak 
megfelelő színű egyenesekkel közelítettem. Az alakváltozási modulusok mindhárom típusának 
értékei egy adott, jól lehatárolható tartományon belül mozognak, amelynek közelítő 
határvonalait szaggatott vonallal adtam meg.  

Fontosnak tartom megjegyezni, hogy bár E50 az elsődleges terhelési folyamatra jellemző 

modulusként van definiálva, jelen esetben a túlkonszolidáltság miatt a kapott érték a valós E50 
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és a mért Eur között értelmezendő. A továbbiakban megadott E50 értékeit ezek alapján szükséges 

értékelni. Az eredményeket a 1-3. ábra ismerteti. 

 

1. ábra: E50 értékek mélység szerinti változása 

 

2. ábra: Eur értékek mélység szerinti változása  

 

3. ábra: Eoed értékek mélység szerinti változása  
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1/2. Altézis 
A kiscelli agyagra vonatkozóan Eur = 1,08· E50 + 20,77 (MPa) közelítő egyenest 

állapítottam meg a 4. ábra szerint, ahol a meredekség 1 közeli értékének (1,08) oka a 

túlkonszolidáltság, vagyis a meghatározott E50 a már geológiai hatások okozta elsődleges 

terhelést követő (újra)terhelésre vonatkozó modulusként értelmezhető. Az eredmények 

alapján olyan felkeményedő talajmodellt javaslok definiálni, ahol a különböző alakváltozási 

modulusokat egymástól függetlenül lehet definiálni. 

 

A tézishez tartozó publikációk: Józsa (2014); Józsa (2016) 

 

 

4. ábra: A kiscelli agyag E50 és Eur értékeinek kapcsolata  
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2. Tézis 

2/1. Tézis 
Új közelítő módszert dolgoztam ki az előkonszolidációs feszültség becslésére a budai 

oldalon található kiscelli agyagra vonatkozóan, kiegészítve a Duna meder környezetében 

található tardi agyag vizsgálataival. Ödométeres és triaxiális módszer alapján a következő 

összefüggéseket állapítottam meg (5. ábra): 

   (1) 

(2) 

ahol a korrelációs tényezők értéke R2 = 0,643 és R2 = 0,713.  

A mértékegység kPa-ban értelmezendő, az egyenlet mindkét oldalán a mértékegység 

megfelelőségéhez az előbbi összefüggéseket a következő formában adom meg: 

  (3) 

   (4) 

- σatm = 100 kPa, referencia feszültség, 

- σ’p az előkonszolidációs feszültség ödométeres vizsgálatból, 

- Eur a tehermentesítési-újraterhelési modulus triaxiális vizsgálatból, 

- Eoed az összenyomódási modulus a becsült előterhelés feszültségtartományára 

vonatkoztatva. 

A tézishez tartozó publikáció: Józsa (2016) 

a)                                                                   b) 

   

5. ábra: Előkonszolidációs feszültségek korrelációs vizsgálata Eoed (ödométeres módszer) és Eur (triaxiális 

módszer) felhasználásával  

012,0
0

323,03,16 voedp E σσ ʹ⋅⋅=ʹ

059,0
0

435,035,3 vurp E σσ ʹ⋅⋅=ʹ

059,0
0

435,0506,0326,0 vuratmp E σσσ ʹ⋅⋅⋅=ʹ

012,0
0

323,0665,0763,0 voedatmp E σσσ ʹ⋅⋅⋅=ʹ
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2/2. Tézis 
Új közelítő módszer alapján laboratóriumi vizsgálatokból meghatároztam a budai 

oldalon található kiscelli agyag és a Duna meder környezetében található tardi agyag közelítő 

túlkonszolidáltságát a 6. ábra szerint.  

Kiscelli agyag esetében ödométeres módszer alapján OCR=1,5÷4,5, triaxiális módszer 

alapján OCR=2÷4,6.  

Tardi agyag esetében ödométeres módszer alapján OCR=2÷8,4, triaxiális módszer 

alapján OCR=2÷8,0.  

Korábban a kiscelli agyagra a Kelenföldön végzett önbefúró pressziométeres 

vizsgálatok alapján OCR = 10 - 16 közötti érték került megállapításra (Horváth-Kálmán, 2012), 

amelynél kisebb értékeket kaptam laboratóriumi vizsgálatokból. 

A tézishez tartozó publikáció: Józsa (2016) 

 

a)              b) 

   

6. ábra: Becsült túlkonszolidáltsági tényező: : a) ödométeres, b) triaxiális módszer szerint 
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3. Tézis 

Új közelítő összefüggések alapján szétválasztottam és meghatároztam a mechanikai 

előterhelés és a másodlagos hatás eredetű túlkonszolidáltságot a kiscelli agyagban, valamint 

bevezettem a mechanikai előterheltségi hányadost (ΛMP), amely alapján megállapítottam, 

hogy a túlkonszolidáltságot ödométeres módszerem alapján 77-100%-ban, triaxiális 

módszerem alapján 51-88%-ban mechanikai értelemben vett előterhelés (erózió) okozta. A 

megmaradó részre vonatkozó túlkonszolidáltság eredete cementáció, talajöregedés (aged) és 

talajvízszint-ingadozás kombinációja valószínűsíthető (a mélység függvényében eltérő 

módon). 

 

A tézishez tartozó publikáció: Józsa (2016) 

 

2. táblázat: Mechanikai előterheltségi hányados 

 ΛMP 

 Ödométeres módszer Triaxiális módszer 

 min max min max 

Etele t. (Pajzsindító) 92% 95% 69% 81% 

Tétényi út (Bikás park) 100%* 100%* 70% 85% 

Bocskai (Újbuda-kp.) 77% 85% 78% 88% 

Móricz Zs. krt. 85% 92% 68% 81% 

Bartók B. u. 100% 100% 51% 63% 

* a becsült előkonszolidációs feszültségi vonalhoz tartozó alacsony R2 =0,17 érték mellett került meghatározásra 
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4. Tézis 

Kiscelli agyagra meghatároztam a mechanikai előterhelés okozta túlkonszolidáltsági 

különbség minimum és maximum értékét (OCDM.min, OCDM.max), amely alapján 

megállapítottam a lehetséges erózió minimális és maximális értékét, vagyis a korábbi 

terepszint lehetséges elhelyezkedését.  

Az ödométeres módszerem alapján OCDM = 205,7-664,8 kPa között, triaxiális 

módszerem alapján OCDM = 0-498,8 kPa között változik az 3. táblázat szerinti megoszlásban. 

Az ödométeres és a triaxiális módszerem alapján az erózió becsült minimális 

magasságát 0-19 m között, maximális magasságát 11-33 m között állapítottam meg a 7. ábra 

szerinti megoszlásban. 

A tézishez tartozó publikáció: Józsa (2016) 

3. táblázat: A mechanikai előterhelés okozta túlkonszolidáltsági különbség és a lehetséges erózió számítási 

eredményei  
 Ödométeres módszer Triaxiális módszer 
 OCDM 

min 
OCDM 
max 

Hmin 
erosion 

Hmax 
erosion 

OCDM 
min 

OCDM 
max 

Hmin 
erosion 

Hmax 
erosion 

 [kPa] [kPa] [m] [m] [kPa] [kPa] [m] [m] 

Etele t. 
(Pajzsindító) 330,4 506,0 17 25 83,7 365,8 4 18 

Tétényi út 
(Bikás park) 290,0* 664,8* 14* 33* 94,0 498,8 5 25 

Bocskai út 
(Újbuda-kp.) 249,1 498,4 12 25 213,2 480,1 11 24 

Móricz Zs. krt. 381,4 518,6 19 26 96,4 494,2 5 25 

Bartók B. u. 205,7 256,5 10 13 0,0 212,3 0 11 
* a becsült előkonszolidációs feszültségi vonalhoz tartozó alacsony R2 =0,17 érték mellett került meghatározásra  

a)              b) 

  

7. ábra: Minimális és maximális erózió, illetve erózió előtti terepszint: a) ödométeres, b) triaxiális módszer 

szerint 
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5. Tézis 

5/1. Altézis 
CPTu szondázási vizsgálatok alapján a túlkonszolidáltsági tényező, valamint az 

előkonszolidációs feszültség elsődleges közelítésére ödométeres vizsgálati eredményekhez kocr 

= 0,05 (Bocskai út (Újbuda-központ)), illetve a Kelenföld metró állomás területén 6-15 m-es 

mélységben önbefúró presszióméteres vizsgálatokhoz kocr = 0,1 értéket határoztam meg a 8-

9. ábra szerint.  

A tézishez tartozó publikáció: Horváth-Kálmán, Józsa (2014b) 

 
8. ábra: OCR értékek összehasonlítása laboratóriumi, CPTu és SBP vizsgálatok alapján  

 
9. ábra: Előkonszolidációs feszültségi értékek összehasonlítása laboratóriumi, CPTu és SBP (Kálmán, 

2012) vizsgálatok alapján 

A túlkonszolidáltsági tényező Wroth (1984) és Powell et al. (1988) szerint az alábbi egyenlettel 

fejezhető ki: 

(5) 

ahol kocr tényező az ún. túlkonszolidáltsági szorzótényező, qt pedig a korrigált csúcsellenállás.  

)(
0

0

v

vt
ocr

q
kOCR

σ
σ
ʹ
−

⋅=
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5/2. Altézis 
Laboratóriumi vizsgálatokot figyelembe véve kiscelli agyagnál az előkonszolidációs 

feszültségi értékek 36 m-es mélységig nem haladják meg hozzávetőlegesen az 1150 kPa-t, 

amely alapján megállapítottam, hogy 1400-2000 kPa közötti értéket szükséges elérni terhelő 

feszültségként ödométeres vizsgálatnál, hogy az egyenesek metszéspontja, vagyis az 

előkonszolidációs feszültségi pont egyértelműen kirajzolódjon. Ezen értéktartományban 

alkalmazott ödométeres utolsó terhelési lépcső által az előkonszolidációs feszültségi pont 

után elegendő pont áll majd rendelkezésre. 

A tézishez tartozó publikáció: Józsa (2014) 

 

5/3. Altézis 
Berettyóújfalu környező területén a fúrások és a szondázások hozzávetőlegesen 30 m-es 

mélységig harántolták a talajrétegeket, összesen 22 talajminta (6db fúrás) eredményeit és 11 db 

szondázási diagramot értékeltem. Továbbá különböző módszereket hasonlítottam össze OCR 

meghatározására, ahol laboratóriumi és in-situ vizsgálatokat is felhasználtam. Az eredmények 

alapján a következő tézist fogalmaztam meg: 

Berettyóújfalu környező területére vonatkozóan CPTu szondázási és ödométeres 

vizsgálatok eredményeit feldolgozva különböző módszerek alapján megállapítottam, hogy 

OCR mélységgel való változása hatványfüggvénnyel írható le a legjobban. A közelítő 

hatványfüggvényekre az alábbi egyenleteket határoztam meg (10. ábra): 

• Ödométeres kísérlet alapján becsült előkonszolidációs feszültségből számított 
OCR értékekre vonatkozóan: 

(6) 

• Mayne (1995) egyenlete alapján kapott OCR értékekre vonatkozóan: 

(7) 

• Mayne (2005) egyenlete alapján kapott OCR értékekre vonatkozóan: 

(8) 

A felső 3m-ben túlzott mértékű OCR értékek elhanyagolása mellet, 3-30 m-es mélység között 

a nagy szórás mellett OCR = 1-15 közötti értékeket határoztam meg módszertől függően.  

Ugyancsak megállapítottam, hogy a gyakorlatban megszokott 400 kPa-os maximális 

887.0)(306.18)( −⋅= zzOCR

803.0)(101.29)( −⋅= zzOCR

822.0)(512.66)( −⋅= zzOCR
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ödométeres terhelési szint nem elégséges OCR meghatározásához, ezért az ödométeres 

vizsgálatból meghatározható előkonszolidációs feszültség kisebb értéket mutathat a 

szondázási eredményekből kapható előkonszolidációs feszültséghez képest (11. ábra). 

A tézishez tartozó publikációk: Józsa (2012, 2013b) 

 

10. ábra: A túlkonszolidáltsági tényező változása mélység szerint, összehasonlítva az egyes módszerekkel 

  
11. ábra: A laboratóriumi előkonszolidációs feszültség és a csökkentett csúcsellenállás kapcsolat  

Az előkonszolidációs feszültség meghatározási módja Mayne (1995) szerint: 

(9) 

Az előkonszolidációs feszültség meghatározási módja Mayne (2005) szerint: 

(10) 

A túlkonszolidáltsági tényező a következő formában adható meg:  

 

(11) 

)(33.0 0vtp q σσ −⋅=ʹ

)(60.0 2uqtp −⋅=ʹσ

0v

pOCR
σ

σ

ʹ

ʹ
=
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6. Tézis 

Meghatároztam az aktív és a passzív határállapotokhoz szükséges elmozdulásokat 

túlkonszolidált talajokra véges-elemes számítások alapján a 4-7. táblázatok szerint.  

Kimutattam, hogy OCR növekedésének hatására az aktív határállapot kialakulásához 

egyre nagyobb, míg a passzív határállapot kialakulásához egyre kisebb elmozdulás szükséges 

a vizsgálataimban alkalmazott geometria adatok és talajparaméterek mellett. 

A tézishez tartozó publikációk: Józsa, Czap (2014) 

A táblázatokhoz tartozó futtatási eredményeket a 12-17. ábrák szemléltetik.  

 

4. táblázat: Aktív határállapothoz tartozó falelmozdulások 

 

*Becsült érték 

 

5.  táblázat: Passzív határállapothoz tartozó falelmozdulások 

 

()-ben a max. fesz. 50 %-hoz tartozó érték esetében 

 

 

laza talaj
va / h   %

Eurocode 7 OCR = 1 OCR = 2 OCR = 4

szerint K 0 =0,535 K 0 =0,7503 K 0 =1,0611

a) 0,4 – 0,5 0,6* 1,6* 2,4*

b) 0,2 0,268 0,294 1,278

szemcsés talaj (φ=28°, c= 0 kPa)
va / h   %A falmozgás jellege    

(aktív hat.áll.)

 

h 

va 

 
 

h va 

 

laza talaj
vp / h   %

Eurocode 7 OCR = 1 OCR = 2 OCR = 4
szerint K 0 =0,535 K 0 =0,7503 K 0 =1,0611

szemcsés talaj (φ=28°, c= 0 kPa)
va / h   %

(1,73%)

(0,59%)

(0,71%)

(0,29%)b)
5 (0,9) – 10 

(1,5) (0,83%)

a)
7 (1,5) – 25 

(4,0) (2,76%)

A falmozgás jellege 
(passzív hat.áll.)

 

h 

vp 

 

h vp 
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6.  táblázat: Aktív határállapothoz tartozó falelmozdulások 

 

*Becsült érték 

()-ben a max. fesz. 50 %-hoz tartozó érték esetében 

# 200 kPa-hoz tartozó érték esetében 

 

7.  táblázat: Passzív határállapothoz tartozó falelmozdulások 

 
*Becsült érték 

** ()-ben a max. fesz. 80 %-hoz tartozó érték esetében 

()-ben a max. fesz. 50 %-hoz tartozó érték esetében 

 

 

12. ábra: Aktív és passzív határállapot vizsgálata szemcsés talajra: a) típusú elmozdulás  

 

OCR = 1 OCR = 1,2 OCR = 1,5 OCR = 2,0 OCR = 1 OCR = 1,44 OCR = 2,25 OCR = 4,0
K 0 =0,658 K 0 =0,7208 K 0 =0,8059 K 0 =0,9306 K 0 =1 K 0 =1,2 K 0 =1,5 K 0 =2,0

a) 2,6* 3,6* 5,6* 9,6* 1,1# 2,7# 6,6# 12,6#

b) 2,4 2,6 2,8 3,2 3,6 4,2 5,4 8,0

átmeneti talaj (φ=20°, c= 10 kPa)
va / h   %

kötött talaj (φ=0°, c= 40 kPa)
va / h   %A falmozgás jellege    

(aktív hat.áll.)

 

h 

va 

 
 

h va 

 

OCR = 1 OCR = 1,2 OCR = 1,5 OCR = 2,0 OCR = 1 OCR = 1,44 OCR = 2,25 OCR = 4,0
K 0 =0,658 K 0 =0,7208 K 0 =0,8059 K 0 =0,9306 K 0 =1 K 0 =1,2 K 0 =1,5 K 0 =2,0

va / h   %
átmeneti talaj (φ=20°, c= 10 kPa)

va / h   %

(1,6)

(0,8)

3,8*

(0,4**) 3,6

(1,2)

kötött talaj (φ=0°, c= 40 kPa)

(0,4) 14,0*(2,2)

b) (1,4) (1,3) (1,1)

a) (2,9) (2,6)

(2,4**) 3,6 (1,9**) 3,6 (1,3**) 3,6

A falmozgás jellege 
(passzív hat.áll.)

 

h 

vp 

 

h vp 

 



Tézisfüzet Földmegtámasztó szerkezetek és talaj kölcsönhatásának vizsgálata Józsa Vendel 

 

17 

 

 

13. ábra: Aktív és passzív határállapot vizsgálata szemcsés talajra: b) típusú elmozdulás  

 

 

 

14. ábra: Aktív és passzív határállapot vizsgálata átmeneti talajra: a) típusú elmozdulás  

 

15. ábra: Aktív és passzív határállapot vizsgálata átmeneti talajra: b) típusú elmozdulás  
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16. ábra: Aktív és passzív határállapot vizsgálata kötött talajra: a) típusú elmozdulás  

 

17. ábra: Aktív és passzív határállapot vizsgálata kötött talajra: b) típusú elmozdulás  
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3. Eredmények alkalmazhatósága 

Helyszíni és laboratóriumi vizsgálatok feldolgozásával megállapítottam a 4-es metró vonalán 

található egyes állomások területeire jellemző alakváltozási modulusok és OCR értékek 

mélységgel való változását, amely segítséget nyújt a mély munkagödrök tervezésénél és 

kivitelezésénél, valamint közelítő összefüggéseket adtam meg a CPTu szondázás általi OCR 

érték meghatározására. 

Számítógépes futtatásokat végeztem aktív és passzív határállapotokra vonatkozóan, 

ahol meghatároztam a lehetséges fajlagos elmozdulás-értékeket túlkonszolidált talaj esetére, 

ezáltal a munkagödrök elmozdulásainak várt értékei, riasztási szintjei könnyebben tervezhetőek 

túlkonszolidált talajkörnyezetben. 

Kutatásom eredményeképpen kapott új tudományos eredmények lehetővé teszik a 

támszerkezetek és talaj kölcsönhatásának vizsgálatát, ezáltal gazdaságosabb, pontosabb 

tervezés és kivitelezés érhető el. 

4. Jövőbeli kutatási javaslat  

Kutatási eredményeim alapján alábbi kutatási irányokat javaslom, amelyek új tudományos 

eredményeket adhatnak: 

- Túlkonszolidáltság hatásának további vizsgálata a támfalak elmozdulására, 

alakváltozására és a talaj határállapotaira. 

- CPTu szondázások további vizsgálata OCR értékének meghatározására, 

laboratóriumi,- és in-situ vizsgálatokkal való összehasonlítása. 

- Drénezetlen nyírószilárdság és OCR kapcsolatának vizsgálata hazai talajokra 

vonatkozóan. 

- Túlkonszolidáltság értékének, valamint eredetének meghatározása Magyarország 

területén. 

- A túlkonszolidáltsági típusok további szétválasztására vonatkozó vizsgálatok. 
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H Magyar nyelvű, kiadványban (CD-n) megjelent konferencia cikk, 7db 

I Tudományos Diákköri Dolgozat, 1db 

J Egyéb, 1db 

*    Lektorált 

**  Lektorált (Scopus vagy Web of Science) 

IF    Lektorált, impakt faktor = 0,261 (http://www.pp.bme.hu/ci/index alapján)  
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