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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálásan köszönöm a Tisztelt Kuratóriumnak, hogy gyakorló 
megyei hídászi és országos irányítói munkásságomat – tisztelt 
professzorom nevével fémjelzett – díjra tartották méltónak.

Külön is köszönöm Apáthy Árpádnak, dr. Träger Herbert-
nek és dr. Balázs Györgynek, hogy mindig mellettem álltak, 
munkásságomat életreszólóan meghatározták. Köszönöm 
minden munkatársamnak, tervezőnek, kivitelezőnek, oktató-
nak, kutatónak, hogy nem hivatalból, hanem önként és a mai 
napig segítettek határokon innen és túl is.

SZAKMAI ÉLETUTAM VÁZLATOS 
BEMUTATÁSA
Csillaghegyen 1937-ben születtem. Gimnáziumi érettségi után 
az ELTE magyar-történelem szakára jelentkeztem, ám „hely-
hiány” miatt nem vettek fel. Egy évi gyári munka után (Orion) 
a ÉKME-re jelentkeztem, mivel igazából minden tudomány 
érdekelt, s édesapám - szolnoki születésű kazánkovács fia volt 
- azt mondta: olyan pályát válassz, amely igazán szép, komoly, 
mint a hajó- a repülő- vagy a hídépítés. Sikeres felvételi után 
1956-ban egyetemi hallgató lettem, s itt a matematika majd a 
mechanika kedvenc tárgyam lett, így nem volt kérdéses, hogy 
szakosodáskor a hídszakot választom.

1961-ben, esküvőm napján, államvizsgáztam, így csak 
egy hét múlva tudtam meg, hogy a Hídépítő Vállalat herendi 
hídépítésénél kell jelentkeznem. Menyasszonyom három évet 
Halásziban (határsáv) volt – kötelezően – védőnő, így igyekez-
tem elintézni, hogy hétközben is találkozhassunk, hihetetlen, de 
sikerült: Székesfehérváron régen hiányzott a hídügyi előadó, ott 
örömmel vettek fel, ma is hálás vagyok, hogy itt kezdhettem, 
mert sok feladatot, nagy önállóságot kaptam munkámban. 
Három évig naponta Csillaghegyről jártam Fejér és Veszprém 
megyébe. Így kezdődött mérnöki munkám.

Pályafutásom látszólag egyszerűen alakult, könnyen átte-
kinthető.
1. Hídügyi előadó voltam 1961-69 között Székesfehérváron 

(9 év).
2. Fenntartási osztályvezetőként 1970-80 között Fejér megye 

út- és hídfenntartásáért voltam felelős (9 év).
3. Fejlesztési osztály vezetőjeként megtisztelő felkérésre 

vállaltam, hogy a Közúti főosztály „háttérintézményeként” 
néhányad magammal az országos közúthálózat fejlesztési 
ügyeivel foglalkozzam: 1979-1987 között (9 év).

4. Osztályvezetőként ismét felkérésre a hídügyek országos 
összefogását vállaltam (1988-1999 – 12 év) a Közlekedési 

Minisztériumban, s folytattam az UKIG-nál.
5. Nyugállományban, szakértőként, tanácsadóként híd-

ügyekkel, s néha az úthálózat kérdéseivel volt módom fog-
lalkozni az UKIG-nál (átszervezések szerint ÁKMI, majd 
ismét UKIG, végül KKK keretein belül), egészen 2017-ig.

Munkásságomból 18 évet (9-9 év híd- és útügy) a Fejér  Me-
gyei gyakorlati munkával töltöttem.
Budapesten aktív munkakörben 21 évet szolgálhattam 

(9 év út-, majd 12 év hídügyek) országos elemző, fejlesztő 
munkával, 12 évig országos főhidászként.

Nyugállományban 2000-től állandó munkám a napi fel-
adatokon túl a hídtörténelem és a hídirodalom gyűjtése és 
publikálása volt.

Kezdettől részt vettem az oktatásban (technikum, BME 
szakmérnök képzés, szakmunkás képzés stb.), a KTE-ben 
tevékenykedtem, elég sokat publikáltam, szóval összetett és 
szerteágazó volt munkásságom.

60 évvel ezelőtt, munkásságom kezdetén 60 ezer,  1970-
ben, amikor fenntartási osztály vezetését kezdtem el, már 1 
millió gépjármű volt Magyarországon, 1988-ban pedig 3 
milliónál több gépjármű volt hazánkban. Ez alapvetően 
megváltoztatta a közúthálózat terhelését, az igényeket és így 
a mérnöki munkát is.

Örülök, hogy akkor kezdtem hídkorszerűsítéseket előké-
szíteni, ellenőrizni, amikor évente igen sok (országosan 100) 
építés folyt, majd akkor lettem fenntartási osztályvezető, 
amikor igen rossz volt az úthálózat, de óriási fejlődés indult 
meg, 1979-ben, akkor kerültem Budapestre országos feladat 
végzésére, amikor az oly fontos úthálózat megfelelőségi 
értékelése készült és 1988-ban akkor kaptam megbízást a 
hídügyek összefogására, amikor átmenetileg újra szervező-
dött a Hídosztály.

Nyugdíjasként megérhettem, hogy rendkívüli folyami híd-
építés program folyt (Baja, Dunaföldvár, Esztergom, Tiszaug, 
Szekszárd), s elkészült mind a 19 megye hídtörténete, részt 
vehettem 20 Útügyi Napon és 40 Hídmérnöki konferencián.

Tanultam, dolgoztam, irányítottam, tanítottam, írtam-pub-
likáltam. Igen sok segítséget kaptam, hagytak dolgozni s ez 
nagy szó. 

HÍDÜGYI ELÔADÓI MUNKÁM 
(1961-69)
1965-ig Veszprém és Komárom megye egy része is a Székes-
fehérvári Közúti Igazgatósághoz tartozott.

Az igényes műszaki ellenőrzés rendkívül fontos, mással 
nem pótolható. Nem könnyű, hisz a tervekhez/tervezéshez is 
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érteni kell, a kivitelezéshez pedig még jobban. Tudni kell, hogy 
miben lehet az ellenőr elnéző és miben nem.

1961-69 között sok szép munkám volt Fejér, Komárom 
és Veszprém megyében: Tatabánya, Komárom vasút feletti 
öszvérhidak, Marcaltő Cigány-csatorna-, Marcal- és Rába- 
ártéri monolit vasbeton hidak. A kis hidak korszerűsítése nagy 
ütemben folyt, volt olyan év, hogy 20-nál is több hídépítésnek 
voltam az ellenőre, s ebben egy technikus volt segítségemre. 
Nemcsak műszaki ellenőrzés volt a feladatom, hanem a ter-
veztetés, szondázás, kisebb tervezések, egy időben a tervek 
jóváhagyása (autópálya műtárgyaké is).

Rengeteget tanultam, rengeteget utaztam, sikerült elérnem, 
hogy az eltakart munkák - alapozás, vasszerelés - átvételét 
mindig elvégeztem, s az érdemi betonozások idején - hét-
végén, esetenként éjjel is - ott voltam. Örömmel állapítottam 
meg – 35-40 év múltán – hogy műszaki ellenőrzésemmel épült 
hidak jó – felújítás nélkül – jó állapotban voltak.

Kitüntetésnek tartottam, hogy a barcsi Dráva-híd műszaki 

ellenőre lehettem Jaczó Győző segítő munkájával (1967-68). 
A híd acélszerkezetét a Ganz Mávag gyártotta, a helyszíni 
munkákat a Mostogradnja végezte igen jó technikai felsze-
reltséggel. Ennek a hídnak a tapasztalatai fontosak voltak 
munkásságomban.

Hídügyi előadói munkám mellett (1961-70) beletanulhattam 
az úttervezésbe is. A közúti igazgatóságok 1983-ig készítet-
tek kisebb útkorszerűsítési terveket és végeztek hatósági és 
útfenntartási munkát. 

Természetesen az úthálózat, hidak megismerése volt 
az első feladat, ami a kiterjedt úthálózat (kezdetben 2500 
km), az útállapotok megismerésére, ez a szerény járműpark 
miatt rendkívül időigényes és fárasztó, de érdekes, hasznos 
volt. Utazásaim során rengeteg érdekességet figyeltem meg 
pl. hófuvásveszélyes útszakaszokon jól és rosszul működő 
hóvédműveket, olvadási kártól tönkrement útszakaszokat, 
szép fasorokat.

Nagy örömömre a helyi Jáky József útépítési techni-
kumban óraadó lehettem, így megtanulhattam, hogy lehet a 
diákoknak száraz tárgyakat is megtanítani.

Egész munkásságomban meghatározó volt, hogy kezdettől 
a KTE-nek tagja lehettem, s élénk egyesületi tevékenység 
folyt Fejér megyében, s ennek kapcsán a Fejér Megyei Műszaki 
Élet szerkesztőbizottságának is tagja lettem. 

ÚT- ÉS HÍDFENNTARTÁS ÉS ÜZE-
MELTETÉS ELVI ALAPJAINAK 
MÛVELÉSE GYAKORLATI MUNKÁM 
MELLETT (1970-78)

Jó iskola – és fontos kereset-kiegészítő – volt a téli 24 órás 
hószolgálat (7 Ft/ó) rengeteget lehetett tanulni: időjárásról, 
gépekről és a felelős döntéshozatalról és a sószórás szükséges-
ségéről, de csak a feltétlenül indokolt minimális mennyiséggel.

Fejér megye élenjárt az utak portalanításában, s általában 
minden újdonság kipróbálásában (pl. bitumenemulzió gyártás).

1970-ben kineveztek a Területi fenntartási osztály ve-
zetőjének.

Az 1969-70-es tél katasztrofális volt (hetekig járhatatlan 
volt néhány főút) s utána olvadási kár több utat járhatatlanná 
tett. A minisztériumban leváltották az egyébként kiváló mér-
nökökből álló vezetést, s új szemléletű vezetőt neveztek ki, 
aki az utak, kiemelten a főutak járhatóvá tételét a burkolatok 
szélesítésével és aszfaltbeton burkolattal (szőnyegezés) látta 
megoldhatónak a hagyományos korszerűsítés helyett, s aki az 
útüzemeltetés szemléletét, az intenzív gépesítést honosította 
meg. Ebben az időben a kishidak korszerűsítése mellett sajnos 

Elôadás az 50. Hídménröki konferencián (2009)

Szabálytalan jármû miatt leszakadt halászi Mosoni-Duna-híd

Magas jármû ütközése EHGT-tartónak

Remetei Fekete-Körös-híd kilyukadt pályalemeze
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az aszfaltszőnyegezéssel érintett útszakaszokon hidak korsze-
rűsítésére nem került sor.

Kezdő fenntartási vezetőként a fenntartási munkák mellett 
forgalomtechnikával, hatósági ügyekkel is foglalkoznom kel-
lett. Segítőkész kollégákra találtam az UKI-nál, Uvatervnél, 
a KTE-ben és a BME Útépítési tanszékénél.

A mérések, a külföldi szakirodalomból lefordított cikkek 
s ifj. dr. Gáspár László USA-beli tanulmányúti beszámolója 
hozzásegített, hogy nekiláttam az útfenntartás elvi tervezési 
alapjaival foglalkozni: hol, mikor, mit kell csinálni ahhoz, 
hogy járhatók legyenek útjaink?

Nemcsak az országos közutak, hidak ügye foglalkoztatott, 
hanem a mezőgazdasági, tanácsi utak, hidak is, ezeket akkor 
ismertem meg, amikor TSz bekötőutakat terveztünk, műszaki 
ellenőriztünk.

Szükségét éreztem a továbbképzésnek, ezért 1973-74-ben 
elvégeztem az útépítési és forgalomtechnikai szakmérnö-
kit, és Nemesdy professzor buzdítására belekezdtem doktori 
disszertációm készítésébe, 1978-ban megszereztem a doktori 
címet.

A MEGFELELÔSSÉG ÉRTÉKELÉS 
EREDMÉNYEI
Nagy lehetőség volt számomra, hogy 1979-ben Töröcsik Fri-
gyes minisztériumi osztályvezető felkért, hogy Budapesten 
folytassam munkám a Fejlesztési osztály vezetőjeként. Első 
kiemelkedő feladat a megfelelőségi értékelés kidolgozása 
volt. E munkában részt vett a KÖTUKI, az Uvaterv, a BME 
Útépítési Tanszéke és az UTORG is.

A megfelelőség értékelés módszerét sikerült 1979-ben 
véglegesíteni, sőt az értékelés is elkészült ebben az évben. 

Mérföldkőnek tekinthető a hazai útértékelésben ez a munka, 
amelyben a hidak is szerepeltek teherbírás és szélesség szerint is.

Ehhez, az Európában egyedülálló értékelési rendsze-
rünkhöz megbízható közúti adatbankra volt szükség. Máig 
ez az út és hídgazdálkodás alapja, természetesen azóta óriási 
fejlődés volt mind a nyilvántartásban, mind a feldolgozásban.

TÉLI ÚTÜZEMELTETÉS
Az útüzemeltetésben különleges kihívásokat rejtegető téli fel-
adatokkal hidászként Fejér megyében kilenc évig ismerkedtem, 
majd kilenc évig hivatalból is foglalkoztam a síkosság elleni 
védekezéssel és a hófúvás elleni védelemmel.

Sok hajnali utazás, szakirodalom tanulmányozás, mete-
orológusokkal, vegyészekkel, gépészekkel való egyeztetés 
alapján e témakörben igen sok tapasztalatot nyertem, amit 
országos feladatot ellátó munkakörömben (1979-1988) jól 
tudtam hasznosítani.

A HIDAK FENNTARTÁSÁVAL KAP-
CSOLATOS TEVÉKENYSÉGEM OR-
SZÁGOS SZINTEN
A Fejlesztési Osztály vezetőjeként 1979-től igyekeztem a 
hídfenntartással kiemelten foglalkozni, mert az 1970 utáni 
időszakban a síkosság elleni védekezés sószórással történt, 
ami rendkívüli mértékben rongálta a hídállományt, leginkább 
az elégtelen szigetelés nélkülieket. Munkámban nagy segítség 
volt Németh István, aki néhány évig osztályomon dolgozott, 
valamint dr. Klatsmányi Tibor és munkatársai (Távközlési és 
Műszaki Főiskola Győr), dr. Tóth Zoltán, dr. Szécsi László, 
dr. Lublóy László, Agárdy Gyula és sokan mások, így dr. 
Illéssy József, aki a dinamikus próbaterhelések alkalmazásá-
nak kezdeményezője és intézője volt. Igen fontos volt a Táv-
közlési és Műszaki Főiskola tevékenysége a hidak korróziós 
kárai felmérésében, a védekezés módszereinek kidolgozásában.

1987-ben megtisztelő megbízásként hídjaink állagmeg-
óvásáról tarthattam előadást a Sárospatakon rendezett Út-
ügyi Napokon. Fontosnak tartottam, hogy a hídügyekről az 
úthálózatért felelős vezetők jól tájékozottak legyenek, ezért 
igyekeztem felhasználni az Útügyi Napokat tájékoztatásra, 
információcserére.

Országos hídügyi feladatokat 1988-tól a Közlekedési 
Minisztérium Közúti főosztályán osztályvezetőként három 
munkatársammal végeztem, előtte 1983 óta dr. Träger Herbert 
egyedül intézte a hídügyeket.

A tanácsi kezelésű hidakkal való foglalkozásban igény 

Tokaji Erzsébet királyné Tisza-híd felújítás közben kiszakadt pályalemeze

Marcaltôi Rába-híd átépítése
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jelentkezett egy közérthető, tömör kiadványra, mely a hídépítés 
és fenntartás legfőbb tudnivalóit tartalmazza. Ámon Tiborral 
egy sok ábrával, fotóval illusztrált zsebkönyvet írtunk és 
szerkesztettünk (1988).

A hidak szigetelése csak 1988 után vált kötelezővé. A 
hagyományos védőbetonos szigetelés helyett védőaszfaltos 
szigetelési rendszereket vezettünk be. 

1989-ben készült el a hidak pályalemezszigetelésére vonat-
kozó első előírás és 1999-ben már 8 Útügyi Műszaki Előírás 
állt rendelkezésre konzulensi munkám alapján. Ehhez hazai 
és külföldi tapasztalatok alapján sikerült előrelépni, óriási 
irodalma van ennek a fontos témának.

A hídmérnöki értekezleteket 1962 óta tartotta a hídszak-
ma a jelentkező óriási igényeket figyelembevéve, 1988-tól a 
korábbiaktól eltérően sok segítséggel, kiállításokkal, munka-
helyi bemutatóval, fizetős előadásokkal is szerveztünk. Az 50 
hídmérnöki konferencia fontos tapasztalatcsere lehetőségek 
volt hazai és külföldi szakemberekkel. 

A hidak nyilvántartását, a hídvizsgálatokat, a megfele-
lőség értékelését sikerült fejleszteni, kialakítottuk a hidak 
5 fő jellemzőjére (alépítmény, felszerkezet, pályaburkolat, 
tartozékok, környezet) kiterjedő szubjektív osztályozását 
(1-5 osztályzat). Javaslatom alapján készült a máig használt 
értékelési módszer. 1991-től minden hídra vonatkozóan ren-
delkezésre állnak a fő osztályzatok.

1988-ban magas jármű ütközése miatt leszakadt a 
gesztelyi Hernád-híd, ettől kezdve kiemelten foglalkoztunk 
a hidak járművek elleni védelmével: jelzések, védőkapuk 
elhelyezése, tárgyalás biztosítókkal, stb. Sajnos aktuális ma 
is hídjaink védelme mind a túlsúlyos, mind a túlméretes jár-
művek ellen.

A szabványosítás, műszaki előírások kiadása alapvető 
feladat a hidakkal való foglakozásban, ennek érdekében Híd-
szabályzat Bizottságot szerveztem 1991-99 között. Ebben az 
oktatás, kutatás, hatóság, tervezés, kivitelezés legjobb szakem-
berei vettek részt. Évente általában négyszer ülésezett a rend-
kívül aktív (kb. 12-15 fős) bizottság, s munkabizottságokban 
dolgozta ki az előírások módosítását, új előírások készítését.

Kiemelten foglalkoztam a hidak teherbírásának megha-
tározásával. E fontos, ám bonyolult feladatban csak kisebb 
eredményt sikerült elérni, kutatási munka keretében (Illéssy 
József) a dinamikus hídvizsgálat használhatóságát, külföldi 
korábbi tanulmányút alapján pedig a boltozatok teherbírás-
számítást - MEXE módszer - tettem közkinccsé (1990).

A hidak törésig való próbaterhelést egy-két esetben sike-
rült megvalósítani (pl. 55. sz. úti ártéri híd), s lebontás előtt (pl. 
Dinnyés vasút feletti híd) végzett „boncolás” támpontot adott 
a hidak tényleges állapotának meghatározására. Évente 50-60 
időszakos hídvizsgálatot átnéztem, hídhiba katalógust dolgoz-
tattam ki, ezek jó alapot adtak a hídállapotok megismerésére, 
a döntések megalapozására (felújítás – átépítés).

A hídhibák elemzése alapján irányelvet készítettem a 
kerülendő szerkezeti kialakításokra (Gerber-csuklók, H 

szegély stb.). Hídosztályvezetőként kötelező utasításokat ad-
tam ezügyben és a sókorrózió elleni védekezés témakörében.

A HÍDGAZDÁLKODÁS, ELVI ÉS GYA-
KORLATI FELADATAI (1992-1998)
A megalapozó munkák után (francia, dán, USA hídgazdál-
kodás megismerése, pályázat) az USA PONTIS program 
alkalmazása mellett döntöttünk, külön kis bizottságot alakí-
tottunk (Agárdy Gyula, dr. Gáspár László, Kolozsi Gyula, 
dr. Lublóy László, Molnár István volt a bizottság oszlopos 
tagja), sok munkával hazai adatokkal próba futtatásokat vé-
geztünk. Kár, hogy ez nem vált a gyakorlati munka részévé.

Előadásokat tartottam, beszámolókat írtam hídjaink álla-
potáról, az elvégzendő fenntartási feladatokról. A hídterveit 
rendszeresen zsűriztük, ezzel egységesebbé, színvonalasabbá 
lehetett tenni a tervezéseket.

Hídjaink megóvása érdekében bevezettük a Műszaki 
emlék (kb. 130 híd) minősítést azoknál a hidaknál, melyek 
valamilyen okból feltétlen megőrzésre szorulnak. Nemcsak az 
országos közutak, hanem önkormányzatok kezelésében lévő 
hidakat is felvettünk az önként vállalt védelmi körbe. 

Külön hídkorszerűsítési program is készült az Uvaterv 
(dr. Koller Ida) bevonásával (1999-ben lett kész). A Duna- 
és Tisza hidak korszerűsítését külön vizsgáltattuk. Egy-egy 
folyami híd korszerűsítése külön nagy feladat volt (pl. záhonyi 
Tisza-híd vagy bajai Duna-híd), utóbbinál hosszas előkészítés 
és sok-sok vita után sikerült szétválasztani a közúti és vasúti 
forgalmat.

40-50 éves hidak megmentése ügyében dr. Szatmári 
István, dr. Szalai Kálmán, dr. Loykó Miklós és dr. Dalmy 
Dénes és mások is sokat tettek. Jó szívvel támogattam a solti 
kis-Duna, valamint Ráckeve, Sárvár és Szeghalom hídjai-
nak erősítését és kb. 30 vasbeton gerendahíd külső kábeles 
erősítését és a KFCS-hidak megerősítését. 

A minisztériumi hídtervtár átvételét a Közlekedési Fel-
ügyelettől sikerült megvalósítani: dr. Träger Herbert rend-
kívüli hídismeretének és kitartó munkájának köszönhetően 
(1996). A hídvizsgálatoknál, hídtervezéseknél pótolhatatlan 
információt adnak régi tervek, törzskönyvek. Nélkülözhetetlen 
adatokat mentettünk meg a hidak napi üzemeltetéséhez.

Hídüzemeltetéshez használt hídvizsgáló daruk fejlesztése, 
nagyobb teljesítményű gépek beszerzése nagy segítséget adott. 
Sikerült rendszeressé tenni a hidak mosását a téli sózási 
időszak után.

A Duna- és Tisza-hidak állapotával sokat foglalkoztam. 
Örülök, hogy a régi hidak felújításában és új hidak építésében 
is óriásit sikerült előre lépni.

HÍD- ÉS ÚTTÖRTÉNET ÍRÁS 
(1988-TÓL FOLYAMATOSAN)
Elég későn kezdtem el dr. Gáll Imre Régi magyar hidak (1970) 
című könyve nyomán érdeklődni hídjaink története iránt. Első 
írásom 1988-ban jelent meg a szabadszállási alumínium hídról. 
Cikkem a híd megmentését szolgálta sikeresen: ma Kiskőrösön 
a hídskanzen fontos tagja.

1993-ban a Győrben tartott Hídmérnöki Konferenciára 
javasoltam a megye hídtörténetének megírását. Mentes Zoltán 
ny. főmérnök kiváló kutatónak bizonyult, az első megyei híd-
könyv összeállításában meghatározó szerepe volt. A következő 
konferenciára (Sárospatak) a megyei hídállomány történetének 
megírását személyesen vettem kézbe, ekkor alakítottam ki a 

Utófeszítéssel megmentett szolnoki Tisza-ártéri-híd
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máig keveset változott szerkezetet. 1994 óta évente egy újabb 
könyv jelent meg. Számomra ez nagy feladat és egyben öröm 
volt. Rengeteg munkával és sok közreműködővel elkészült az 
összes megyei híd monográfia, ami elérhető az interneten 
is (www.hidak.hu). A megyei hídtörténeti kötetekre számos 
tervezői visszajelzést kaptam, hogy mennyire hasznosak a 
napi hídtervezési feladatokhoz, mert megismerhető ezekből 
a híd építéstörténete forrásokkal, adatokkal, ez volt a célom.

A 19 megyei kötet összesen 24 év munkája, 3560 oldal, 
mintegy félezer egyedi hídleírással és 7500 fényképpel.

A Kossuth híd elkészültének 50. évfordulóján kis kiál-
lítást rendeztünk a Fényes Elek utcai székházban. Erre az 
alkalomra a Kiskőrösön őrzött eredeti tervek, a Közlekedési 
Múzeum, a tervező dr. Mistéth Endre és mások segítségével 
gazdag dokumentációt sikerült összegyűjteni. 

Öröm volt számomra, hogy részt vehettem az Erzsébet-híd 
építésének centenáriumára 2003-ban készített pazar kiállí-
tású könyv összeállításában, s még ennél is nagyobb feladat és 
öröm volt a 97 éves dr. Gáll Imre: A budapesti Duna-hidak 
című 2005-ben megjelent könyvének írásában részt venni.

MÉRNÖKÖKRÔL: MEGEMLÉKEZÉ-
SEK, ÉLETRAJZOK (1990-)
Hídtörténettel való foglalkozásom kezdetén rádöbbentem, hogy 
milyen keveset tudok neves mérnökökről. Elsőként dr. Gállik 
István nyomába eredtem, felkeresve fiát, az ugyancsak neves 
hidászt.

Megemlékeztem Hargitai Jenő 80. és dr. Balázs György 
70. születésnapján a fáradhatatlan hídtörténet kutatóról, a 
beton „szerelmeséről”.

1993-ban Kiss József évfolyamtársammal emlékeztünk 
meg Palotás László professzor úrról.

Szomorú kötelességemnek tettem eleget amikor Apáthy 
Árpád és Zsámboki Gábor pályafutásáról (1995), és 
dr. Nemesdy Ervinről, (2002) kellett nekrológot írnom.

dr. Gáll Imréről példaképemről a hídtörténet kutatás hazai 
nagy alakjáról 2002. szeptemberében írtam, majd elhunytakor 
(Mérnök Újság 2006. 3.) és életrajzi füzetet állítottam össze.

A Mérnöki Kamara történetét felkérésre 1993-ban írtam 
meg. Thoma Frigyes örökös titkár életrajzát ugyancsak fel-
kérésre nehéz kutatás után sikerült nagyjából felvázolni. Sokat 
foglalkoztam Feketeházy János életével is. 

Az említetteken kívül több neves mérnök életrajzi adatait 
gyűjtöttem össze. Dr. Balázs György harcostársaként dr. 
Borosnyói Adorján közreműködésével összeállítottuk a Mű-
egyetemen végzett építőmérnökök életrajz-gyűjteményét. 
A 2007 és 2010 között négy kötetben megjelent életrajzok az 
1943 és 1966 között végzett mérnökök életrajzait tartalmazzák. 
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Nagy öröm volt számomra, hogy Mihailich Győző és Palotás 
László professzorok életrajzi könyvéhez némi forrásanyagot 
tudtam Balázs György professzor úrnak gyűjteni.

KÜLFÖLDI TANULMÁNYUTAK, 
EGYESÜLETEK
A tapasztalatcserét, a külföldi utakat, a hazai és külföldi 
kapcsolatokat rendkívül fontosnak tartottam és tartom. 

1979 után több alkalommal külföldön tanulmányoz-
hattam az út és hídfenntartást (Franciaország, Ausztria, 

Németország, Anglia, Dánia, Finnország, Hollandia). Igye-
keztem a tapasztalatokat előadáson ismertetni (KTE), írásban 
közkinccsé tenni, és legfőképpen hasznosítani. Nagy élmény 
és nagy lehetőség volt, hogy Hollandiában – szerény nyelv-
tudással – magánúton is lehettem (Vizi László kalauzolt) és a 
nekem járó szakirodalomból (Cement és Wegen) száznál több 
cikket lefordítottam, ismertettem.

Fontosnak tartom, hogy országos hídügyi feladataim kez-
detekor (1988) részt vehettem Ruszton az évente két alkalom-
mal rendezett osztrák hidász összejövetelen, s azóta mindig 
képviselte hazánkat valaki ezeken az alkalmakon. Rengeteg 
segítséget kaptunk az osztrák kollégáktól (szakirodalom, 
egy-egy kérdés megvitatása, helyszíni szemlék) a szlovák, 
horvát, szerb, német kollégákkal is gyümölcsöző kapcso-
latunk volt. 

A KTE-nek kezdettől aktív tagja vagyok, sok előadást 
tartottam helyi meghívásra és országos rendezvényekre. A 
Magyar Útügyi Társaságnak és a fib-nek is tagja vagyok, 
mindkét szervezet munkáját nagyra értékelem, s buzdítok 
minden kollégát, hogy ne sajnálják az időt, energiát e tevékeny-
ségtől. A Vasbeton építés ma a hídszakma egyetlen mértékadó 
folyóirata, igen nagy érték. 

Az oktatásról, továbbképzésről már szóltam, fontossága 
miatt e helyen is kiemelem. A szakmunkásképzés korában 
rendkívül fontos: gyakorlati és az elméletben is jártas, az em-
berekkel szót érteni képes technikusok, mérnökök feladata ez, 
örülök, hogy kezdőként és aktív pályafutásom végén is részt 
vehettem ebben a munkában.

Köszönöm Balázs L. Györgynek, hogy a fib rendkívül 
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sokat foglalkozik a tagság személyi híreivel, figyelmes meg-
emlékezésekkel.

Hálás vagyok Nemesdy professzor úrnak, hogy meghívott az 
Útfenntartás (1978) és Útüzemeltetés (1980) előadására, s arra 
buzdított, hogy jegyzeteket is írjak. Örülök, hogy hídfenntartási 
szakmérnöki előadásokat tarthattam. Remélem, hogy sikerült a 
szakmai tudnivalók mellett mást is (emberséget, szakmaszere-
tetet) átadni. Az építés, fenntartás gyakorlati tapasztalat nélkül 
véleményem szerint nem oktatható.

A gyakorlati munka (megfigyelés, ellenőrzés) elmélettel 
való összevetése volt mindig a célom. Érdekelt minden „prob-
léma”, figyeltem a hibákat és a jó megoldásokat. A hibákról 
keveset publikáltam, mert azt tapasztaltam, hogy sokan a 
„szakma elárulásának” tartják ezt, pedig ez egyáltalán nem 
így van. Az általam kezdeményezett út és híd hibakataló-
gusok, a hidak „boncolása” ügyében kiadott rendelkezésem 
a jobbítást, a hiba megelőzést szolgálta. 

Egyetlen témában a vasalt talajtámfalak hazánkban alkal-
mazott egyik fajtájának ügyében jelent meg dr. Szepesházi 
Róberttel egy részletes írásom. Rendkívül fontosnak tartom 
ilyen „kényes” kérdésben is az ok-kutatást, a helyes tájékoz-
tatást. Elődeink pl. Széchy Károly professzor bátrabb volt, az 
alapozási hibákról (konkrét példákkal) könyvet írt, s világsiker 
lett. Van, lenne miről írni ma is.

A szakirodalom – hazai és külföldi – gyűjtése kezdettől 
fogva „hobbim” volt. Igyekeztem megfelelő bibliográfiát 
készíteni, készíttetni – ez 2002-ben készült el. Főleg hídtörté-
neti munkáimban igyekeztem széleskörű kutatást végezni, s a 
forrásokat korrekten megadni.

A kiskőrösi Úttörténeti Múzeum – Tóth László, Szászi 
András – a tárgyi emlékeken kívül igen sok folyóirattal, 
könyvvel és más kiadványokkal rendelkezik. Gyűjteményem 
jelentős részét Kiskőrösnek átadtam, ezúton is felhívom a 
figyelmet, hogy nem szabad selejtezni az értékes szakmai 

anyagokat, s használni kell a múzeumok, könyvtárak, levél-
tárak kincseit.

A fotózást kezdettől igyekeztem felhasználni munkámban. 
Sok forrásból – Hídépítő vállalat, Ganz Mávag, képeslapmú-
zeumok és Gyukics Péter fotós – sikerült a könyvekhez remek 
és érdekes képeket felhasználni.

Szerteágazó érdeklődésem és tevékenységemből többet 
nem említek. Talán túl sok mindennel foglalkoztam, de nem 
öncélúan, hanem mindig igyekeztem megoldást találni az 
épp felmerülő kérdésekre és mindezt közkinccsé tenni, 
publikálni.

Sokat köszönhetek elsősorban feleségemnek, főnökeimnek, 
munkatársaimnak, a KTE-nek, fib-nek. Egyedül nem tudtam 
volna ennyit se elérni.

Hídosztályvezetőként rendkívül sok támogatást kaptam – 
kérés nélkül is – Balázs György professzor úrtól, vállalatoktól, 
intézményektől, munkatársaimtól: Kolozsi Gyulától, Sitku 
Lászlótól, Hajós Bencétől és mindenkitől kérésre és kérés 
nélkül is.

Örülök, hogy nemcsak hidakkal, hanem utakkal is fog-
lalkoztam, hiszen e két terület összetartozik, a két szakterület 
mereven szétválasztása nem jó, különösen a hídszigetelések 
előírásainak kidolgozásánál tapasztaltam ezt meg.

Buzdításnak szántam írásom azzal, hogy az elmúlt 60 
évben rengeteg minden történt a szakmánkban, folytatni, 
alkalmazni kell, ami jó volt és elemezni kell a hiányosságo-
kat. Hálásan köszönöm minden tervezőnek, kivitelezőnek, 
kutatónak, oktatónak, hogy a legnehezebb időszakokban is 
megértéssel fogadták a különböző kéréseimet.

A szakmát, hazámat kívántam szolgálni.
Áldás, békesség!
Soli Deo Gloria!
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