
Név  Koch Edina 

Születési  hely, idő  Győr, 1970.  01. 05.  

Jelenlegi munkahely és beosztás  

Széchenyi István Egyetem, Műszaki Tudományi Kar  
Baross Gábor Építési és Közlekedési Intézet, Szerkezetépítési Tanszék 
egyetemi docens 

 

Végzettség, szakképzettség  

1993 okleveles építőmérnök, Budapesti Műszaki Egyetem 
2013  Ph.D, Töltésalapozási eljárások modellezése, Széchenyi István Egyetem, 
 Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola  
 

Nyelvtudás  

angol nyelv     közepes szintű 
spanyol nyelv     alap szintű    

 

Számítógépes felkészültség  

általános szoftverek (Excel, Word)  magas szintű jártasság 
mérnöki szoftverek  ( AUTOCAD) alapismeret     
szakmai szoftverek  (PLAXIS, GEO5) )  magas szintű jártasság 
 

Tudományos, szakmai és közéleti  tevékenység, nemze tközi kapcsolatok  

Magyar Mérnöki Kamara tagja, Geotechnikai Tagozat, Minősítő bizottság tagja   
Talajmechanikusok és Geotechnikai Mérnökök Nemzetközi Társasága (ISSMGE) tagja 
Hidrológiai Társaság tagja 
 

Eddigi oktatói és vezetői tevékenység  

A Széchenyi István Egyetemen  
2002 –  2012 Szerkezetépítési Tanszék, egyetemi tanársegéd, egyetemi adjunktus (2012), 
2013 –             Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék, egyetemi docens,  
  geotechnika tárgyak vezetése 
2002 – 2006 Komplex projekt tárgy oktatásában közreműködés 
2004 – 2006   Vízgazdálkodás tárgy vezetése környezetmérnökök számára 
2006 – 2007 Vízmérnöki ismeretek I-II. tárgyak vezetése 
2008 –   Mélyépítés tárgy vezetése az építészmérnökök számára 
2009 –   Speciális mélyépítés és Esettanulmányok a geotechnikából tárgy oktatásában 

közreműködés 
 

Mérnöki, tervezői és szakértői tevékenység  

1994 – 1999 HÍDÉPÍTŐ  RT. győri építésvezetőség; technológus: M1 autópálya Győr-

Hegyeshalom közötti szakasz felüljárói, ajánlati tervek készítése, előkészítő 

munkák 
2002 –           Széchenyi István Egyetem, geotechnikai tervezés, kutatás 

Kitüntetések  

2011  Irodalmi díj, Közlekedéstudományi Egyesület 
 

Jogosultságok  

geotechnikai tervező tervellenőrzésre kiterjesztve (GT-T-Tell/08-0913) 
vizimérnöki korlátozott tervező (VZ-korlátozott/08-0913) 
 



Fő szakterületek  

Vasutak geotechnikai tervezése 
Töltésalapozás 
Talajmechanikai laboratóriumi vizsgálatok 
 

Fontosabb tervezői munkák az elmúlt 10 évben  

2003 – 2005 - M7 autópálya talajmechanikai vizsgálatok tervezése és feldolgozása 

2004 – Zalalövő-Zalacséb-Salomvár vasútvonal alépítményi kiviteli tervezése 

2004 – 2009 – Hazai autópályaépítések süllyedésméréseinek értékelései 

2005 – 2006 – M6 autópálya talajmechanikai vizsgálatok tervezése és feldolgozása 

2005 – Cölöppróbaterhelések tervezése, próbaterhelések értékelése az M7 autópályán 

2005 – A Mezőtúr-Gyoma vonalszakasz vasúti töltésének állékonyság vizsgálata 

2005 – Zalacséb-Salomvár-Andráshida vasútvonal alépítményi kiviteli tervezése 

2006 – Andráshida-Zalaegerszeg deltavágány vasútvonal alépítményi kiviteli tervezése 

2006 – M0 autóút - ideiglenes vasúti töltésének tervezése 

2006 – 2006 árvíz idején bekövetkezett csúszások helyreállításának geotechnikai tervezése 

(2 db csúszás) 

2008 – Körmend állomáson létesítendő szikkasztó méretezése 

2008 – Cölöppróbaterhelések tervezése, értékelése az M6 autópályán 

2008 – Dévaványa-Gyoma vonalon (473+02 sz) keletkezett rézsűcsúszás helyreállítása 

2008 – Zalaegerszeg-Boba vasútvonal alépítményi kiviteli tervezése 

2009 – Szombathely – Nagykanizsa vasútvonal, 74. sz. főút Nagykanizsa – Palin elkerülő 

szakasz dinamikus mélytömörítési munkáinak a vasúti pályatestre gyakorolt hatásának 

vizsgálata 

2009 – 2010 – Munkatérhatárolás méretezése a Kápolnásnyék – Dinnyés között létesülő 

aluljárókhoz (4 db aluljáró) 

2009 – Győr, Sziget-Révfalu közötti új Mosoni-Duna híd szigeti oldal süllyedésszámítása 

2009 – Mohács kikötői partfal földstatikai vizsgálata 

2010 – Szajol-Debrecen vonalszakasz átépítése, Törökszentmiklós, különszintű keresztezés 

munkaterének és végleges határolásának méretezése 

2010 – Neszmély Kántorkerti VIII. sz-ú vörösiszap tároló völgyzárógát állékonyságának 

vizsgálata 

2011 – 75. és 76. számú főutak kőtömzsös töltésalapozása, kőtömzs méretezés  

2012 – Nagylózsi kanális mellékág mederrendezés és záportározó, Talajvizsgálati jelentés 

2012 – Darnózseli, acélcsarnok létesítéséhez Talajvizsgálati jelentés 

2013 – Szakértői állásfoglalás a Gyoma-Csárdaszállás állomásközben, a v120.14.sz projekt 

területén  a védőréteg megfelelőségére 

2013 – Vámosszabadi 0246/1 hrsz területen létesítendő látványtó és lakóépület, TJ 

2013 – Holt-Marcal és mellékágainak revitalizációja, Talajvizsgálati jelentés  

2013 – Nagycenk – látványtó, Talajvizsgálati jelentés 

2013 – Cölöppróbaterhelések értékelése az M43 és M85 autópályán 

 

Részvétel kutatás -fejlesztési  projektekben  

2005  CFA-cölöpözés technológiai fejlesztése 
2009  Kooperációs Kutatóközpont Győr: Hidak alépítményeinek fejlesztése 
2008 – 2009 A mélykeveréses technológia alkalmazásának fejlesztése 
2010 – 2011 Töltések alapozása különösen kedvezőtlen talajkörnyezetben (témavezető) 
2013           Árvédelmi töltések méretezése a Plaxis geotechnikai 

szoftverrel  az Eurocode 7 követelményei szerint   

 



Publikációk  
  1    disszertáció  
  2    könyvfejezet 
10  magyar nyelvű folyóiratcikk 
  2    idegen nyelvű folyóiratcikk   
  9  idegen nyelven megjelent konferencia előadás 
  7  magyar nyelven nyomtatásban megjelent konferencia előadás 
13  nyomtatásban meg nem jelent magyar nyelvű konferencia előadás 
  3  nyomtatásban meg nem jelent idegen nyelvű konferencia előadás 

 


