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Amikor Balázs professzor értesített arról, hogy megosztott 
díjazottként méltónak találtak az idei Palotás-díjra, hirtelen 
nagyon sok gondolat jutott eszembe. Miért pont én? 
Megérdemlem-e?  Egy napig ízlelgettem magamban, végül a 
napi rutinból kiszakadva tartottam egy kis önértékelést.

1961-ben születtem Tatán, egy bűbájos dunántúli 
kisvárosban. Édesapám pedagógus volt, a helyi gimnázium 
köztiszteletben álló magyar tanára, sajnos, őt már 25 éve 
elvesztettem. Édesanyám egy kis építőipari vállalat munkatársa 
volt. A gimnázium elvégzése közben egy ideig hezitáltam a 
testnevelő és a mérnöki pálya között. Végül az utóbbi győzött. 
A középiskolában kitűnő képességű osztálytársaimmal a 
Középiskolai Matematikai Lapok matematika és fizika 
feladatainak megoldásán versengtünk. Ma mindannyian 
magas tudományos fokozattal rendelkeznek, ezért hálásak 
vagyunk osztályfőnökünknek, Tóth Andrásnak, aki gyakran 
saját otthonában tartott nekünk esténként szakköröket. 
Középiskolai tanulmányaim egyik nagy ajándéka volt az az 
ábrázoló geometriai tudás, melyet szintén András vezetésével 
ismerhettünk meg, (a középiskolai tananyagnak nem volt része, 
fakultáció keretében, külün órákon tanította meg nekünk ezt az 
egész későbbi életünkben jelenlévő térlátást.) A középiskola 
elvégzése után maximális pontszámmal felvételt nyertem a 
BME szerkezetépítő mérnöki szakára.

11 hónapnyi katonáskodás után kezdődött el életem 
egyik legszebb öt éve. Akkor még nem tudtam értékelni, 
hogy a szakma mekkora kiválóságaitól tanulhattuk meg 
az építőmérnöki szakma alapjait. (Sándor és Reimann 
professzorok a matematika, id. Balázs professzor az 
építőanyagok, Kézdi professzor a geotechnika alapozó 
ismereteit tanították meg nekünk). Későbbi, államvizsga 
tárgyainkból pedig a szakma kiválóságai palléroztak minket. 
(Halász professzor az acélszerkezetek, Szalai, Tassi és Orosz 
professzorok a vasbetonszerkezetek rejtelmeibe vezettek be 
minket) Külön köszönettel tartozom dr. Almási Józsefnek, 
aki szigorával, humorával szerettette meg sokunkkal a 
vasbetonszerkezetek sokszor nehezen megtanulható tervezési 
és kivitelezési feladatait. 

Az Egyetem elvégzése után az állami építőiparban nem 
helyezkedtem el. Megnősültem, feleségem, Varga Erzsébet 
(későbbi munkatársam, András nővére) szintén szerkezetépítő 
mérnök. Nyelveket tanultam kül- és belföldön.

1991-től egy kisebb építőipari vállalkozást alapítottam, 
majd Kapu Lászlóval megalakítottuk a Zsalu Kft-t, ami 
monolit vasbeton szerkezetek kivitelezését végezte. Rendkívül 
izgalmas, innovatív időszak volt az együtt töltött több 
mint 10 év. Megjelentek a nyugat-európai multik, vegyes 
vállalatok. Sorra alakultak meg az állami építőipari vállalatok 

egykori vezetői által alapított magánvállalkozások. (Hírös-
ép, Épszerk Pannónia Invest stb). Ezidőben jelentek meg 
hazánkban a nagy európai zsalukölcsönzők (Doka, PERI, 
Meva), nagy büszkeséget jelentett a Meva 1-es vevőkóddal 
rendelkező ügyfelének lenni. A mai szerkezetépítési szakma 
megteremtőinek mondhattuk magunkat. Ez több szempontból 
nagy felelősséget jelentett. A BME-ről frissen érkezett 
fiatal mérnökök tudásvágya kiapadhatatlan volt. 1993-ban, 
frissen végzett diplomásként csatlakozott hozzánk több 
fiatal társával Varga András is, akivel azóta kisebb-nagyobb 
szünetekkel együtt dolgozom. Ők elhozták nekünk az 
oktatási rendszer robbanásszerű változásának eredményeit 
(pl. a számítástechnika gyakorlati alkalmazását), Ennek az 
időszaknak az egyik legnehezebben megoldható feladata a 
megfelelő számú és tudású szakmunkáslétszám biztosítása 
volt. Szerencsére még rendelkezésre álltak az előző rendszer 
megbízható „szaki”-jai, de az egyre növekvő volument már 
nem tudta ellátni a hazai munkaerő piac. Ekkor ismerkedtünk 
meg a székely ácsok mekkájának tekinthető, Gyergyóremete 
fiatal ácsaival. Az, hogy ők hivatalos munkavállalóként nálunk 
dolgozhassanak, nagy kitartást igénylő hivatali ügyintézést 
igényelt. Ma, közel harminc év után ezek az egykori ácsok 
vezetik és tulajdonolják a meghatározó hazai szerkezetépítő 
vállalkozások nagy többségét. (Péter Építő, Bayer-Construct, 
Sankó-ép, Fülöp szerkezet stb.). 10 év alatt egyre növekvő 
méretű cégünk több nagy közintézmény és kereskedelmi 
létesítmény kivitelezésében vett részt. Ebben az időben indult 
el a társasház építési piac is. 

2004-ben sajnálatos módon egy külföldi tulajdonú 
befektető közel félmilliárd forint kivitelezési díjat nem fizetett 
ki cégünknek a Récsei-center építése után. Ezzel teljesen 
ellehetetlenítette társaságunk további működését. „The show 
must go on”, hangzott el a legendás mondat a müncheni olimpia 
idején, így nekünk is új céget kellett alapítanunk, szinte a 
nulláról, de nagy lendülettel vetettük bele magunkat a munkába. 
A 2004-ben alakult Moratus Kft azóta töretlen lendülettel 
fejlődve jelen van a szerkezetépítési piacon. Kalkopulosz Attila 
társaként teltek dolgos hétköznapjaim. Stratégiai partnerei 
lettünk a Market Zrt-nek. Építőipari nívódíjjal jutalmazták 
munkánkat több alkalommal is. (K3 Irodaház, Market 3.0 
irodaház). 2010-ben az ArchDaily Building of the Year 
pályázatán a Laposa pincészet első díjat nyert. Az évek során 
igyekeztünk megtanulni a monolit vasbeton szerkezetépítés 
csínját-bínját. Új épülettömbök, irodaházak, szállodák, gyártó 
üzemek kivitelezését végeztük el évi több milliárd  Ft árbevétel 
mellett. Nemzetközi kitekintésként felépítettük Azerbajdzsán 
központi onkológiai épületét.

A 2010-es év újabb változást hozott pályafutásomban: 
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befejeztem munkámat a Moratus Kft-nél, új kihívásokat 
kerestem. A következő években nagy állami beruházások 
keretében vezethettem a Ludovika projekt két épületének, a 600 
fős kollégium és a Campus kivitelezését. Tevékenységünket 
újabb nívódíjakkal jutalmazták. 

2016 őszétől Varga Andrással közösen, egy négyfős mérnöki 
csapattal elkészítettük az új Puskás Ferenc Stadion monolit 
vasbeton szerkezete építésének kivitelezési ajánlatát a pályázó 
Puskáskonzorcium számára. Mini stábunk első sikere az 
volt, hogy a Magyar Építő Zrt. és a ZÁÉV Zrt. Konzorciuma 
ajánlatunk birtokában elnyerte a stadion kivitelezési 
munkáit fővállalkozóként. Életünk talán legizgalmasabb 
szakasza következett, hosszú hónapokon keresztül tervezői 
egyeztetések, pénzügyi és kivitelezési ütemtervek készítése 
volt feladatunk. A kettőnk közötti munkamegosztás szerint 
én elsősorban az alvállalkozók kapacitásának lekötéséért 
feleltem, András végezte a technológiai egyeztetéseket. 
Emellett ki kellett álljuk a megrendelő és a mérnöki szervezet 
kérdéseinek özönét. Az eredmény ismert. Határidő előtt 9 
nappal elkészült a világszínvonalú stadion. A kritikát és a 
véleményt nem magunk fogalmaztuk meg, a stadion zsaluzását 
a Doka közreműködésével valósítottuk meg. 2019-ben a Doka 
vezetősége elismerve a munkánkat, a Stadionban tartotta 
a Board éves ülését. Itt fogalmazta meg Harald Ziebula, a 
Doka Igazgatója, hogy a Dél-Afrikában rendezett Labdarúgó 
VB több stadionját kivitelezték Doka zsaluzattal, de egyik 
sem közelítette meg az új Puskás Stadion minőségét. Kiváló 
kapcsolatot ápoltunk a tervezővel, Skardelli Györggyel, aki 

munkája elismeréseként 2020. március 15-én Kossuth-díjban 
részesült.

Amikor az ember átvesz egy díjat, óhatatlanul is számvetést 
készít magában. Büszke vagyok azokra az egykor fiatal 
mérnökökre, akiket taníthattam a szakmára, emberségre. ma 
ők is cégvezetők, tulajdonosok. Sajnos drámaian lecsökkent az 
Építőmérnöki karra jelentkezők száma, hiszen aki ezt a szakmát 
választja, nagyon sokat kell dolgoznia a mindennapok során. 
De van remény: szerencsére már megjelent a fiatal generáció, 
a stadion kivitelezése során harminc év körüli kollégáink is 
nagy segítséget jelentettek. Munkájukat ezúton is köszönöm, 
nélkülük nem sikerült volna!

2. ábra: Tüske csarnok

1. ábra: BME Info Kar épülete 3. ábra: Haller-kert irodaház

4. ábra: Agria Park, Eger

5. ábra: Hankook Gumigyár, Dunaújváros
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Munkám során nagy támogatást kaptam feleségemtől. 
Hálás és büszke vagyok arra is, hogy eközben felcseperedtek, 
diplomát szereztek gyermekeink: Ádám, Zita és Máté.

Végezetül szeretném megköszönni a Palotás-díj 
kuratóriumának, dr. Balázs L. György professzornak, és ifj. 

Palotás László professzornak, hogy érdemesnek tartottak a 
2019. évi Palotás-díjra. Óriási megtiszteltetés azon a listán 
szerepelni, ahol egykori tanáraim, szakmánk ikonjai találhatóak 
meg.

Karakas János

9. ábra: Az új Puskás Ferenc Stadion

6. ábra: Corvinus Egyetem, nagy elôadó terem 7. ábra: Ludovika

8. ábra:  Campus épület – Nagy elôadó terem alulbordás födéme


