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M44 gyorsforgalmi út  
Lakitelek–Tiszakürt közötti szakasza

B.245 (Tisza-híd) és B.249 jelű  
műtárgyainak kivitelezési munkái

2019 év első felében megkezdődtek a munkálatok a Nagykőröst Békéscsabával összekötő 
M44-es legújabb szakaszán Lakitelek–Tiszakürt között. Itt az A-Híd Zrt. kivitelezésében 
egy 556 méter hosszú, új Tisza híd is épül – az Uvaterv Zrt.(szaktervező) tervei alapján 
– melynek legnagyobb szabadnyílása 152 méter lesz. A projekt a Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. beruházásában valósul meg, fővállalkozó a Duna Aszfalt Kft.
A Tisza-híd kivitelezése mellett társaságunk feladata egy keretműtárgy meg épí tése is. 
Szerződés szerinti befejezési határidő: 2021. július 15.



Az épülő Tisza-híd főbb adatai
Keresztezési szög: 90°
Támaszköz: 45,00+76,00+152,00+76,00+40,40
+40,40+40,40+39,05 m
Meder nyílás: 147,90 m
Felszerkezet hossza: 556,55 m
Pályalemez szélessége: 23,12 m
Felszerkezet felülete: 12 867,44 m2

Alapozás: fúrt cölöpalap
Felszerkezet: acél főtartókkal merevített öszvér 
szerkezet, vasbeton pályalemez

Mederhíd – felszerkezet
A mederhíd háromnyílású, 152,00 m legna-

gyobb támaszközű ferdekábeles híd. A pár-
huzamos övű vasbeton pályalemezzel ellátott, 
két zárt acélszekrénnyel rendelkező, öszvér 
merevítőtartó a külső oldalánál tartókábelek-
kel lesz felfüggesztve a fél ellipszis alakú vas-
beton pilonokra.

A felszerkezet a merevítő tartóból, a pilonok-
ból, és a felfüggesztő kábelekből áll. A két acél 
szekrénnyel ellátott merevítő tartó szekrényei egy-
cellásak, ferde gerincűek, és helyszíni épülő mo-
nolit vasbeton pályalemezzel együttdolgozó 
öszvér-szerkezetként működnek.

A pilon keresztmetszetének befoglaló mé-
rete 3,00x2,50 m, legfelső pontja 37,64 m-re 
van a pályaszint felett, illetve 41,63 m-re a pil-
lérfal tetejétől.

A mederhíd pálya alatti, kereszttartókkal össze-
kötött acélszerkezete mindkét hullámtéren a híd 
nyomvonalában kialakított szerelőjármokon, sza-
kaszosan betolva (2-2 db parti tolójárom, illetve 
1-1 db vízi tolójárom) a híd közepe felé készül el. 
Az elkészült és beszabályozott acélszerkezet után 
feszítik meg a kábeleket, és készítik el a helyszíni 
monolit vasbeton pályalemezt, több fázisban.

A gyári és helyszíni illesztések hegesztéssel 
készülnek.

Ártéri hidak
Az ártéri pillérek 7,70 m széles 1,50 m 

magas cölöpösszefogó gerendával és 1,80 m 

átmérőjű pilléroszlopokkal készülnek. Az ártéri 
hidak felszerkezete, üzemben előregyártott fe-
szített vasbeton hídgerendákkal együttdolgozó 
helyszíni vb. lemez. A két ártéri hídhoz össze-
sen 127 db hídgerenda készül.

Jelenleg a munkaterületen egy időben akár 
száz fő is dolgozik, folyamatos a munkagépek, 
szállítójárművek forgalma. Mindkét parton több 
autódaru működik egyszerre, illetve hamaro-
san felállításra kerül a pilon építés kiszolgálására 
egy-egy hatvan méter magas toronydaru is. A 
munkák összehangolásánál figyelembe kell ven-
nünk továbbá a fővállalkozó útépítési munkáit 
is, így elengedhetetlen a „jövőbe látás”.

Mind a mederhíd, mind pedig az ártéri 
hidak esetében az alépítményi munkák foly-
nak. A hídfők kivételével nyolc támasznál el-
készültek a cölöpösszefogó gerendák, illetve 
a bal parti mederpillérnél a felmenő fal is. Az 
óriási méretek miatt több esetben 24 órás be-
tonozásra volt és lesz is szükség. Mindezek 
mellet épül a bal parti mederhíd 6-7-8-9 tá-
masznak 16 db pilléroszlopa is. A két hídfő 
esetében lezajlott az altalaj konszolidáció I. 
üteme. A cölöpözési munkák itt – a konszoli-
dáció II. ütemének függvényében – várhatóan 
a nyár elején kezdődnek. Az ütemterv szerint 
a bal parton idén mind a hét támasz elkészül, 
beemelésre kerülnek az előregyártott vasbeton 
hídgerendák, és megépül a pályalemez is.

A mederhíd acélszerkezetének gyártá-
sát és helyszíni kivitelezését alvállalkozónk, a 
Hódút Kft végzi. 2019 szeptemberében meg-
kezdődött a szerelőtér kialakítása, a jobb és 
bal parti indítójárom építése, és még ebben 
az évben megérkeztek az első hídelemek is a 
munkaterületre.

Az összeszerelési munkák a lakiteleki és 
a tiszakürti oldalon is megkezdődtek, ezzel 
párhuzamosan történik a további (gyári kor-
rózióvédelemmel ellátott) acél elemek 

kiszállítása. Az első elem előremozgatását a 
jobb parton végeztük január végén, majd a 
bal parton február elején. Az év első felében 
két csőcölöp járom is épül a mederben.

A Tisza híd mellett megkezdődött az árvíz-
védelmi töltésen kívülre tervezett keretműtárgy 
építése is. A geotechnikai beszámoló alapján 
jelentős altalaj süllyedés várható, emiatt a te-
herelosztó lemez megépítése után terhelő töl-
tés került felhordásra a műtárgy teljes hosszán, 
illetve mellette 5-5 m szélességben az egyen-
letes terhelés érdekében. Jelenleg az altalaj 
konszolidáció zajlik folyamatos süllyedésmérés 
mellett. Megfelelő mérési eredmények után 
folytatódik a műtárgy építése.

Február első felében ránk ijesztett a Tisza, 
a hidrológiai előrejelzések alapján megkezdtük 
a felkészülést a mindkét oldali ártérből történő 
kiköltözésre. Végül éppen csak „megnyalta”  
a víz a mederpillérek cölöpösszefogó geren-
dáit, majd visszahúzódott a medrébe.

Kispéter Zoltán

vezető mérnök
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Az M30 autópálya közúti 
műtárgyainak kivitelezése

Az M30 autópálya Miskolc–Tornyosnémeti közötti „C” szakasz kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárást 
a Hódút Kft. – Duna Aszfalt Kft. közös ajánlattevők nyerték. Hosszas szerződéselőkészítési fázis után 
az A-Híd Zrt. 2019. január 7-én alvállalkozói szerződést kötött a nyertes konzorciummal. Feladatunk 
húsz darab közúti műtárgy (alul- és felüljárók) illetve hat darab vasúti keretműtárgy kivitelezése. 
Elhúzódó előkészítési fázis – kiviteli tervek egyeztetése, jóváhagyatása, kulcsalvállalkozókkal történő 
szerződéskötés, megrendelői, fővállalkozói, mérnöki struktúra megismerése, kapcsolatok kiépítése, 3-as 
út érintettsége és folyamatos forgalmának fenntartása miatt a szükséges ideiglenes forgalomterelések 
kiépítése és életbeléptetése, ahol csak lehetséges, altalaj előkonszolidációjának megindítása, 
próbacölöpök elkészítése és kiértékelése, tervek véglegesítése – után 2019 nyarának végén neki tudtunk 
állni a tényleges kivitelezésnek. Az előkészítésben a projektcsapat minden tagja egy-egy részfeladatért, 
részterületért felelt, a kivitelezés megkezdésével alapvetően két részre osztottuk fel a szakaszt.

A z „első” szakasz Méra községtől (pro-
jektirodánk is itt található) Novajidrányon 
át Garadna településig kilenc műtár-

gyat érint, ezek közül öt híd kivitelezése forgalom-
mentes területen, úgymond „zöldmezős” feladat, 
négy viszont a részben lakott területhez közeli el-
helyezkedése, részben a meglévő közúttal való 
kapcsolata miatt külön organizációt igénylő, lo-
gisztikailag összetettebb feladat. Nyolc műtárgy 
az épülő M30-as autópálya egy-egy felüljárója, 
nagyrészük vízfolyást, patakot keresztez, de föld-
utat, a 3 sz. utat, valamint vadátjárót is áthidal a 

szakaszon az új gyorsforgalmi út. Az egyetlen alul-
járó a Méra és Szalaszend települések közötti út 
alatt, egy mély bevágásban található.

A tényleges terepi feladatok a 2019-es év nya-
rán kezdődtek, amikor a 3 sz. főút úgynevezett 
„Novajidrányi kiterelése” életbe lépett. Ekkor tud-
tuk elbontani a főút négy meglévő hídját, amelyek 
helyén új, gyorsforgalmi úthoz kapcsolódó felüljáró 
épül. A bontási munkákra gondos, mindenre kiter-
jedő előkészítés után kértünk – és kaptunk – en-
gedélyt, a finisben már mindennaposak voltak a 
különböző bejárások polgármesterekkel, mérnök 

A garázsbuli előtti órák munkaterülete

Zajlik a bontás

A 663-as j. műtárgy 7,5 m magas hídfő-felmenő-
     falá  nak betonacél szerelése még félkészen...



szervezettel, fővállalkozóval és a Magyar Közúttal 
történő egyeztetések. A bontási munkával megbí-
zott két alvállalkozónk szerencsére jó hozzáállással, 
megfelelő kapacitás bevonásával, gördülékenyen 
végezte a feladatot, így a megszabott határidőket 
tudtuk tartani.

A nyár végén, párhuzamosan a bontási mun-
kákkal, azoknál a hidaknál, ahol az altalaj konszo-
lidációja a szükséges mértékben már lezajlott, a 
részleges munkakezdési engedélyek birtokában a 
szerkezeti cölöpözés is megkezdődhetett. Öt mű-
tárgy cölöpözése az ősz folyamán elkészült, két 
hídnál pedig a közbenső támaszok cölöpjeit tud-
tuk elkészíteni, a cölöpözési munkák ez utóbbi 
műtárgyak hídfő támaszain az időközben elké-
szült úttöltésen jelenleg is zajlanak. Két műtárgynál 
a konszolidáció még tart, a süllyedések elemzése 
alapján márciusban ezek is cölöpözhetőek lesz-
nek, ezzel a kilenc műtárgy mindegyike „munkába 
lesz véve”. A szerkezetépítési munkákat az „első” 

szakaszon három alvállalkozó cég között osztot-
tuk meg, akik dacolva a szokásos nehézségekkel, 
igyekeznek az elvárt, magas színvonalú munkát 
végezni, ráadásul mindezt az igen szoros ütem-
tervhez igazodva.

A legkorábban munkába vett hidakon az alépít-
ményi részek már elkészültek, három műtárgyon 
már megtörtént a hídgerendák beemelése is, eze-
ken a hidakon a felszerkezet építése a pályalemez 
zsaluzásával, betonacél szerelésével megkezdődött.

Áprilisra újabb három híd tartóinak beemelését 
tervezzük, miközben több műtárgynál már a só-
védelmi bevonatok készítése, valamint az utas al-
vállalkozókkal összedolgozva az elő- és háttöltések 
építése, majd az év második felében a rézsűbur-
kolás és egyéb kiegészítő munkák is megkezdőd-
hetnek. A közeljövő érdekesebb feladatai közé 
tartozhat a 706 j. műtárgy közbenső támasz hat 
darab 10-11 méter magas pillér oszlopának, vagy a 
734 j. négytámaszú felüljáró közvetlenül a meglévő 
közút mellett lévő közbenső támasz 16 pillérének 
és szerkezeti gerendáinak megépítése.

A „hátsó”, Garadna és Tornyosnémeti közé eső 
11 híd esetében a cölöpözési munkálatok első 
ízben az organizációból, illetve a 3-as utat érintő 
ideiglenes forgalomterelésekből adódóan három 
meglévő híd elbontásával, továbbá egy zöldme-
zős híd esetében az előkonszolidáció lezárultá-
val indulhatott meg. A 2019-es évben négy hídon 
teljes mértékben, három hídon pedig részben vé-
geztünk a cölöpözési munkákkal. A szerkezetépí-
tésre bevont alvállalkozók nagyon rugalmasan és 
az erőforrásaik megfelelő szervezésével végezték 
a munkát, így a téli leállás előtt minden, részben 
vagy egészben cölöpözött hídon sikerült a „földből 
kijönni”, sőt, a legutolsó, 868-as jelű Tornyosnéme-
tinél készülő hídon hosszas egyeztetés/szervezés 
után – mivel a meglévő 3-as sz. főút felett kellett 
gerendázni – az alépítmény elkészültével az elő-
regyártott vasbeton tartókat is sikerült a helyükre 
emelni. A beemelést végző alvállalkozónk szavaival 
élve „csináltam nektek egy hidat, így, év végére”.

2020-ban új erőt nyerve és a lendületet meg-
tartva folytattuk a munkát, ismét túl vagyunk egy 
gerendázáson, és készülünk a továbbiakra. Termé-
szetesen a fővállalkozóval folyamatosan egyezte-
tünk az ütemezést illetően, mivel a meglévő 3-as 
számú főút mentén úgy kell az autópályát meg-
építeni, hogy folyamatosan csiki-csukit játszanak a 
kivitelezők és a közlekedők.

Mivel a mi megítélésünk is részben az alvállalko-
zóink által felmutatott produktum alapján történik, 
egyik fontos feladatunk az, hogy lehetőségeinkhez 
mérten megadjuk nekik a szükséges támogatást és 
segítséget ahhoz, hogy ők a legtöbb energiát és 
figyelmet a kivitelezési munkák minőségére fordít-
hassák. Ennek érdekében a kollégákkal együtt meg 
is teszünk mindent, így talán elmondhatjuk majd, 
hogy elődeinkhez hasonlóan – ha csak kis mérték-
ben is – de mi is öregbítettük az A-Híd Zrt. elmúlt 
időkben méltán megszerzett szakmai hírnevét.

Dezső Zoltán, Frigyik Árpád

építésvezetők
A projekt 812 db tartójából helyére kerül az első

A Híd bontása megkezdődött

...majd ugyanez a hídfő betonozás közben

A 663-as j. műtárgy 7,5 m magas hídfő-felmenő-
     falá  nak betonacél szerelése még félkészen...



Folytatása következik…

A 2015. év tavaszán történt felfüggesztést követően, 
négy év kényszerszünet után folytatódik az M4 autópá
lya Abony és Törökszentmiklós közötti, úgynevezett 
„Szolnok északi elkerülő” szakaszának kivitelezése.

Előzmények
2013-ban kezdődtek az M4 autópálya 

Abony-Fegyvernek közötti szakaszának kivite-
lezési munkái három szakaszban; a nyomvo-
nal szakaszolásnak megfelelően a II. szakaszon 
belül a Tisza jobb parti ártér feletti és a Tisza 
feletti híd megépítésével (109+460 – 111+800 
km). A kivitelezést átlagosan 35%-os készült-
ségi szint mellett 2015-ben kormányzati döntés-
sel leállították. A különböző készültségi szinten 
levő szerkezetek bevédésre kerültek, a félkész, 
illetve kész acélszerkezetű hídelemek, alapanya-
gok megfelelő, hosszú idejű tárolásáról a hely-
színre leszállítást követően gondoskodtak.

A 2019-ben újraindított projekt a módo-
sult nyomvonal-szakaszolás alapján M4 Abony 
(Kelet)-Törökszentmiklós (Nyugat) közötti sza-
kasz új Tisza-híd megépítésével, melynek 
II. szakasza foglalja magába többek között 
a Tisza-híd megépítését és a bal parti ke-
zelőút feletti felüljáró kivitelezését (109+460 
– 118+000 km). Az A-Híd Zrt. feladata az em-
lített két műtárgy kivitelezése a Duna Aszfalt 
Kft., mint fővállalkozó megrendelése alapján.

A tervezett Tisza-híd főbb adatai, jellemzői
A tervezett Tisza-híd acélszerkezetű, ortotróp 

pályás, szekrény keresztmetszetű foly    tatólagos 

gerendahíd. Az acélszerkezet teljes tömege 
8500 tonna. A szerkezet 8 támaszú, a legna-
gyobb, meder feletti nyílás fesztávolsága 148 
m. A híd teljes hossza 758 m. A híd két kü-
lönálló jobb- és balpálya szerkezetből áll. Az 
útpálya kialakítása az autópálya keresztmet-
szeti kialakításának megfelelő.

A projekt terv szerinti befejezése 2021. de-
cember 31.

A helyszíni kivitelezési munkák jellemzői
A hídszerkezet összeállítása a jobb par-

ton kialakított és berendezett szerelőtéren 
történik. A szerelőterület kiszolgálására két 
darab, húsz tonna teherbírású, 30,5 méter 
fesztávolságú bakdaru került telepítésre. A 
szerelőtéren elhelyezett további segédszer-
kezetek biztosítják az egyes szerkezeti ele-
mek összeállítását, pontos beállítását, illetve 
mozgatását (gerincelem összeállítás, kereszt-
metszet térbeli összeállítása, konzolszerelés, 
betolás, sajtózás).

A hídszerkezet hosszirányú szakaszos beto-
lása a jobb parti szerelőtérről a végleges he-
lyére a pilléreken és segédjármokon telepített 
tolópadokon, hidraulikus rendszer segítségé-
vel történik. A végleges szerkezetként meg-
épült pillérek mellett a közbenső helyeken 
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segédjármok épülnek, a mederben vízijá-
rom épül. A tolás elősegítése érdekében a 
szerkezethez 52 méteres, rácsos szerkezetű 
szerelőcsőr csatlakozik. A tolás közbeni kon-
zol-igénybevételek csökkentése árbócra tele-
pített feszítőmű segítségével történik.

Az alépítmények közül az 1. hídfő és a pil-
lérek első üteme a korábbi időszakban elké-
szült. A pillérek első ütemben a tolópadok 
helyigénye miatt két méterrel alacsonyabb 

Vízijárom cölöpökJ1-2 segédjárom



Szerelőtér berendezése

Különböző készültségben levő 
hídelemek a szerelőtéren

Korábbi időszakban megépült pillérekHídvég előkészítése a továbbépítéshez

szinten épültek meg. A pillérek második üte-
mének építése a hídszerkezet betolása után, 
a tolópadok elbontását követően történik. 
Ezután lehet a hídszerkezetet a végleges 
szintre, sarura engedni.

Az A-Híd Zrt. feladata lesz a híd befe-
jező munkáinak kivitelezése, saruk és dila-
tációs szerkezetek beépítése, szigetelési és 
sóvédelmi munkák, biztonsági védőkorlátok, 
üzemi korlátok elhelyezése, híd vízelvezetése, 
híd belső világítása, meder- és partvédelmi 
munkák kivitelezése.

Folyamatban levő munkák
Megtörtént a korábban megépült szerkezetek 

mennyiségi, minőségi felülvizsgálata, a tovább-
építés feltételeinek meghatározása.

Folyamatban van a szerelőtéri berendezések 
telepítése, ez az „üzem” fogja kiszolgálni a hely-
színi acélszerkezet szerelési munkákat. Jelentős 
mennyiségű segédszerkezetet kell telepíteni, jó-
részt meglevő szerkezetek átalakításával, illetve 
új szerkezetek gyártásával.

Folytatódnak a járomépítések és a jármokon, 
pilléreken a tolópadok elhelyezése. Jelenleg a J0 
és a J1-2 jármok kivitelezése folyik.

Aktuálisan elmondható, hogy az „első tolás” 
előkészítése folyik. Az eddig elkészült, öt sza-
kaszból álló hídszerkezet jelenleg ideiglenes 
támaszokon, máglyákon, illetve az 1. hídfőn tá-
maszkodik. A szerkezetet vissza kell állítani tolási 
pozícióba; át kell terhelni a J0 jelű támaszon te-
lepített tolópadokra és a szerelőtéri tolópályára 
telepített behúzó kocsira. A hídszerkezet elő-
retolását követően illeszthető utána a következő, 
teljes keresztmetszetű hídszakasz.

Gonda Ildikó

projektvezető

Képek: Lipót Ádám és Kiss Gábor felvételei
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Szolnok elkerülő szakasza 

– Kezdjük? Folytassuk!

Az M4 Abony-Törökszentmiklós (Szolnok-elkerülő) szakaszán nagy vonalakban a ko  -
ráb  ban megkezdett munkáinkat kezdjük újra, vagyis folytatjuk. Szelvényszám szerinti 
sorrendben a Millér csatorna feletti híd, a Tisza-híd és a bal parton egy földút feletti 
Kezelő-híd tartozik az A-Híd Zrt. feladatkörébe. A Zagyva-hídnál és a Tisza-híd előtti 
Tisza-ártéri hídnál a szerkezetépítési tevékenységünk döntő része már annak idején 
elkészült, itt most nincs további tennivalónk. A Millér-híd az I-es, a Tisza-híd és Kezelő-
híd a II-es kivitelezési szakaszhoz tartozik. Ahogy korábban, úgy most is két külön 
projektről beszélhetünk. Alábbiakban az I-es szakasszal és a Millér-híddal foglalkozunk.

A  közvetlenül Szolnok előtti, a most befejezéshez közel álló M4 
Cegléd-Abony közötti szakaszon, a már meglévő nyomvonalon 
került kibővítésre a 4-es főút. Abony és Szolnok közt a nyomvo-

nal különválik, és míg a meglévő 4-es főút délről kerüli el Szolnokot, az 
új M4 gyorsforgalmi út északról. A két 4-es nyomvonal Törökszentmik-
lós előtt találkozik ismét.

A Millér csatornán átvezető, 116 méter hosszú öszvérhíd az új nyomvo-
nal középső harmadában épül. A teljes szélessége 28 méter, amit a jobb 
és bal pályán két külön szerkezet vezet át. Egy-egy híd vasbeton pályal-
emeze két darab, szekrényes keresztmetszetű acél főtartóra épül. A fő-
tartókat a támaszok felett és mezőközépen kereszttartók kötik össze. A 
támaszközök 35+45+35 méteresek. A Millér csatorna a középső nyílásban 
helyezkedik el. A két szélső nyílás alatti terület leginkább a csatorna árte-
rének tekinthető. A kivitelezés alatt itt lényegében folyamatosan árvízmen-
tes felvonulási területet alakíthatunk ki. A csatorna vízszintje szabályozott.

A Millér-híd készültségi szintje a szerződéskötéskor és a munkaterü-
let átvételekor aránylag jól meghatározható. Elkészültek a próbacölöpök, 
a cölöpözés és egy fél hídfő térdfalától eltekintve az alépítményi vasbe-
ton szerkezetek. Elkészültek a saruzsámolyok. Az acél főtartók kereszt-
kötésekkel a helyükön vannak, a pályalemez építéséhez kész állapotban, 
egyelőre ideiglenes alátámasztásokon.

A továbbépítéshez kell legyártatni és beépíteni a hídsarukat, továbbá 
meg kell tervezni és meg kell építeni a betonozó nehézjármokat, amik 

minden nyílás közepén alátámasztják majd az acél főtartókat. A jármok 
acélszerkezetűek lesznek, többféle alapozási kialakítással. A középső nyí-
lásokban a Millér csatornába vert csőcölöpökre kerülnek. A csőcölöpök 
elhelyezése a híd főtartóinak beépítése előtt volt időszerű, ennek köszön-
hetően már korábban elhelyezésre kerültek. A szélső nyílásokban a négy 
alátámasztási helyből kettőnél egy-egy, öt cölöpből álló próbacölöpcso-
port szolgáltatja az alapozást. A maradék két helyre már sem próbacölöp, 
sem csőcölöp nem jutott. Itt síkalapozás készül.

Ebben az évben tervezzük elkészíteni mindkét híd pályalemezét és 
legalább az egyik híd szegélyeit. A háttöltés építéssel is minél inkább 
előre kell haladni, de tulajdonképpen mindennel, amivel csak lehet, az 
ésszerűség határian belül. A befejező munkák – korrózióvédelem, sóvé-
delmek, burkolások, korlátok, belső világítás stb. – jelentős része min-
denképpen jövőre marad. A teljes elkerülő szakasz határideje 2021. év 
vége. Nekünk ennél jóval hamarabb, a jövő év derekán kell a hengerelt 
aszfalt rétegek számára készen átadnunk a hidat. A nemrég forgalomba 
helyezett Üllő–Albertirsa szakasszal már Cegléden túl ér az M4 gyors-
forgalmi út Budapest felől Szolnok irányába. 2022-ben a Szolnok elke-
rülő szakasszal Törökszentmiklósig haladhatunk majd 2×2 sávon.

Dollmayer Dávid

projektvezető
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Út a fejlődéshez…



Út a fejlődéshez…
Jó ütemben halad az m44 gyorsforgalmi út békés megyei 

(Kondoros–Békéscsaba közötti) befejező szakaszának építése
Az M44 gyorsforgalmi út Kondoros–Békéscsaba közötti 17,6 km hosszú szakaszá nak 
kivitelezésével a térség régi álma valósul meg. A beruházás által a Békés megyei 
régión belüli úthálózat ezzel a korszerű és biztonságosan használható gyorsfor
gal mi útszakasszal bővül. A beruházás eredményeként a megyéből rövidebb 
idő alatt lesz megközelíthető a főváros, ezáltal fejlődhet a térség gazdasága is.

M44 III. B1005 j. híd - Elkészült híd nézete
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A  projekt keretein belül összesen 1 db 
felüljárót és 5 db aluljáró készítünk. Az 
aluljárók alapozásai minden esetben 

fúrt CFA cölöpalapozási technológiával készült, 
alépítményi szerkezetei vasbeton szerkezetek-
ből kialakított két- és többtámaszú, FCI-120 
és FI-150 típusú előregyártott hídgerendákkal 
együttdolgozó helyszíni vasbeton pályalemezes 
felszerkezetű gerendahidak. A szakasz végén 
található felüljáró egy előregyártott keretele-
mekből helyszíni szereléssel készített kerethíd.

Funkciójukat tekintve az első aluljáró a 44-es 
számú főút és a vele párhuzamosan futó ke-
rékpárút átvezetésére szolgál, a második híd a 
44-es és 47-es főutakat összekötő másodrendű 
utat vezeti át a gyorsforgalmi út felett. A harma-
dik híd egy csomóponti ág alatti átvezetés miatt 
szükséges, melyen keresztül a 44-es főútról fel 
lehet hajtani az M44-re Kétsoprony közelében. 
A tervek szerint 2022-ben ebbe a csomópontba 
fog csatlakozni a 2×1 sávos Fürjesi összekötő 
út, ami a Csanádapácai úttól a 44-es és 47-es 
számú főutak keresztezésévek csatlakozik a 
gyorsforgalmi úthoz, így egy elkerülő út alakul ki 
Békéscsaba déli részén, mentesítve a belvárosba 
vezető utat a mezőgazdasági forgalomtól. A 
szakaszon található további két földútátvezetés 
a mezőgazdasági forgalom zavartalan működé-
sét biztosítja. A gyorsforgalmi út végén található 
kerethíd megépítése a Csabai csatorna és ökoló-
giai átjáró feletti átvezetés miatt szükséges.

M44 III. B1161 összeszerelt keretelemek

M44 III. B1161 keretelemek beemelése

M44 III. B1141 -  FI150-44.80 tartók beemelése



A kivitelezést 2018 augusztusában kezd-
tük meg a Kondoros határában található két 
híd, valamint a gyorsforgalmi útszakasz végén 
a felüljáró építésével. A munkák ütemezésével a 
gyorsforgalmi útszakasz három átadási határide-
jéhez kell igazodnunk. Az első, „A” jelű szakasz-
hoz egy aluljáró tartozik, aminek a befejezési 
határideje az M44 korábban forgalomba he-
lyezésre került Tiszakürt–Kondoros közötti sza-
kaszának útépítési munkáihoz igazodott. A híd 
2019. augusztusi forgalomba helyezését köve-
tően kezdődhetett meg az útépítés a műtárgy 
alatt, így alakulhat ki gyorsforgalmi út ideiglenes 
végcsomópontja Kondoros határában.

Jelenleg az építkezést a „B” szakasz négy 
műtárgyának építését folytatjuk. A három alul-
járó és a felüljáró építése jó ütemben halad, a 
fő szerkezeti elemei már elkészültek, jelenleg a 
befejező munkákat, többek között az előtöltés 
rézsűinek burkolását, védőkorlátok elhelyezé-
sét végezzük. A hidak műszaki átadása 2020. 
április végén várható.

A projekt utolsó, „C” szakaszához a korábban 
említett csomópont kiépítése tartozik. Az átve-
zetéshez szükséges aluljáró kivitelezését mun-
katerület hiányában csak jelentős, héthónapos 
késéssel tudtuk megkezdeni, 2020. február kö-
zepén. Jelenleg ennek a hídnak a szerkezeti cö-
löpalapozását végezzük. A kivitelezés kezdési 
idejét figyelembe véve, kétségessé vált a mű-
tárgy 2020. november végére kijelölt szerződé-
ses határidőre való elkészülése, viszont a tervek 
szerint 2021 januárjában a gyorsforgalmi útsza-
kaszt teljes hosszában birtokba vehetik a forga-
lomban résztvevők.

A legújabb hírek szerint az M44 gyorsforgalmi 
út építése tovább folytatódik a Szentkirály és La-
kitelek közötti 4,6 km hosszú szakaszának építé-
sével, ami kiegészül az M44 44-es számú főútra 
való visszakötésével Kecskemét irányába, ezáltal 
is közelebb kerül Békéscsaba országos gyorsfor-
galmi úthálózatba való bekapcsolása.

Nagy Viktor

munkahelyi mérnök
M44 III. B1041 j. híd  - Pályalemez betonozás

M44 III. B1135 j. híd - Szerkezeti cölöpalapozás1 (CFA80cm)

M44 III. B1070 j. híd elkészült felszerkezete
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Százhalombattára  
és tovább

2. kép Sajtolás két vágány alatt, B221

1. kép A Százhalombatta-Pusztaszabolcs  
vasúti vonalszakasz



A Hídépítő magazin 2018/4. számában írtam a Kelenföld–Százhalombatta projektről  
és a projekt megvalósításában vállalt szerepünkről. A követő szakaszon Százhalombatta  
és Ercsi között sajtoltunk keretet, építettünk peronaluljárót, üzemelő állomás területén 
és forgalmas vágányok mellett, támfalat a vasúti töltés védelmére, méteres távolságban 
egy rossz állapotú épülettől, és gerendahidakat „legóztunk össze” a leendő vágányok fölé.

3. kép Peronaluljáró Százhalombatta vasútállomáson

4. kép LK1 jelű lépcsőkar és L1 jelű lift a Százhalombattai vasútállomáson

A  projekt (az Ercsi–Pusztaszabolcs sza-
kasszal együtt) 2018 nyarán, a céghez 
érkezésemkor indult. Az I. ütemmel el-

lentétben ezeken a projekteken nem konzorci-
umi tagként, hanem mint alvállalkozó vagyunk 
jelen. (1.kép: A Százhalombatta-Pusztaszabolcs 
vasúti vonalszakasz [forrás: NIF Zrt.])

A kelenföldi projekt volumene állandó lét-
számú csapatot igényelt gazdasági és mű-
szaki oldalról egyaránt. Az összeszokottság és 
a megelőző szakaszon szerzett vasutas tapasz-
talatok is egyértelművé tették, hogy ez a csa-
pat folytatja a követő szakasz A-Híd Zrt. által 
elnyert munkáit.

Százhalombatta és Ercsi szakasz
Százhalombatta és Ercsi között, mintegy 16 

km-en újul meg a vasúti vonalszakasz. A vá-
gányzárakkal itt is szembe kellett néznünk, vi-
szont a megelőző szakasztól eltérően új vasúti 
vonal is épült. Az A-Híd Zrt. feladatai közé tarto-
zik húsz különböző műtárgy felújítása, elbontása 
és megépítése. Az ezekhez készült közel ötszáz 
soros üzleti terv mennyiségi adatokkal való fel-
töltésében segédkeztem első körben. Aláb-
biakban emelem ki a számomra érdekesebb, 
a tervek után a munkaterületen is megismert 
munkákat. (2.kép: Sajtolás két vágány alatt, B221)

A 221 hm szelvényben épülő új kerethidat 
provizórium védelme alatt, nyílt munkagödörbe 
való beemeléssel tervezték megépíteni. A ten-
dertervek felülvizsgálata során nyilvánvalóvá vált, 
hogy az ívviszonyok miatt a provizórium elhe-
lyezése nem kivitelezhető jelentős, vasúti pá-
lyát és felsővezetéket érintő átalakítás nélkül. 
Emiatt a technológia módosítására kényszerül-
tünk. A vasút forgalmának teljes körű – és épí-
tés közben is zavartalan – fenntartásához egy 
hagyományosnak nem mondható, kevesek által 
használt megoldást alkalmaztunk, a sajtolást. 
Az induló és fogadó oldali munkagödör kiala-
kítása után készült el a sajtolóerő felvételére al-
kalmas vasbeton támszerkezet. A keretelemeket 
a két db 600 mm-es acél segédcső sajtolása 
előzte meg, amelyek a keretek irányát, valamint 
esését-emelkedését adták meg. A keretelemek 
a helyükre kerültek, úgy, hogy abból az utazó-
közönség az utazása alkalmával semmit nem 
tapasztalhatott. (3.kép: Peronaluljáró Százha-
lombatta vasútállomáson)

Százhalombatta vasútállomáson (243 hm) 
új, akadálymentes peronaluljáró építését vé-
geztük. A műtárgy építése több ütemben, a 

vágányépítéshez igazodva, részleges vágány-
zár alatt történt. Az állomás átépítése során 
nagyon sok szakág (pályás, közműves, biztosí-
tóberendezéses, kábelalépítményes, felsőveze-
tékes, műtárgyas, magasépítő) együtt dolgozott 
egy viszonylag kis területen. A munkaterüle-
tünk az idő előrehaladtával folyamatosan szű-
kült, ezért a munkálatok organizációja volt a 
legnagyobb kihívást jelentő feladat, tetőzve 
azzal, hogy mint minden peronaluljáró építé-
sekor, a gyalogos forgalmat itt is fent kellett 
tartani. Utóbbi többször áthelyezett gyalogjár-
dákkal lett megoldva. (4.kép: LK1 jelű lépcsőkar 

és L1 jelű lift a Százhalombattai vasútállomáson) 
(5.kép: B259 támfal: 3-6. dilatációi eltérő épí-
tési állapotban)  (6.kép: Szivárgópaplan a támfal 
vasút felöli oldalán)

A vasúti pálya töltésének megtámasztására 
a 259 hm szelvénytől indulva végpont felé 329 
m hosszon részben cölöpalapos, részben sík-
alapos támfal készült. A cölöpözést a HBM Kft. 
végezte. A 144 db CFA cölöp egy hónap alatt 
készült el. Az ütemterv tarthatósága miatt a cö-
löpözéssel párhuzamosan a szerkezetépítési 
munkákat is meg kellett kezdeni a végpont fe-
löli síkalapos támfallal. A kivitelezés nehézségét 
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az organizációs feladatok jelentették, mivel a tám-
fal külső oldalán a SZÁKOM Kft. hulladékkazettája 
helyezkedik el, ezzel kb. 5-6 m széles bejáróút ma-
radt számunkra. Szerencsére a munkaterület két 
oldalról volt megközelíthető. A kivitelezést nehe-
zítette a közvetlen közelben (egyméteres távol-
ságban) lévő, már amúgy is megviselt sótároló, 
mely állagának megóvására különös figyelmet kel-
lett fordítanunk. Fontos feladat mindig – legyen 
szó bármilyen építményről – a vízelvezetés, amit 
a támfalunk esetében a teljes magasságban kiala-
kított szivárgótestettel terveztek megvalósítani. A 
tervezett megoldás kivitelezhetősége nagymér-
tékben bonyolította volna a kivitelezést, ezért kor-
szerűbb, egyszerűbben kivitelezhető vízelvezetést 
javasaltunk. Az általunk használt EnkaDrain pap-
lanszivárgó közvetlenül a kent szigetelésre került 
felhelyezésre. A szivárgópaplan a dréncsővel ellá-
tott talpszivárgóba vezeti a vizet, amely a támfalon 
lévő átvezetéseken keresztül a támfal jobb oldalán 
futó talpárokba jut. (7.kép: FI-150-42,80 m hosszú 
hídgerendák beemelése, B269)

A 269 hm szelvényben egynyílású, előregyár-
tott vasbeton gerendás közúti híd készült. Az 
ehhez a műtárgyhoz tartozó egyik nagyszerű mű-
szaki megoldás az építési munkálatok idejére el-
helyezett, a közúti forgalom átvezetésére alkalmas 
provizórium volt. Az új közúti híd – a Dunai Fino-
mítóhoz vezető – már meglévő hídhoz csatlakozik, 
hasonló felszerkezeti kialakítással. Egy, már koráb-
ban megépült szerkezethez (esetünkben hídhoz) 

történő csatlakozás mindig nagy feladat. Nem 
könnyítette a helyzetünket a tervezés pontatlan-
ságából adódó megtorpanás. A meglévő híd ten-
gelye és a terveken feltűntetett új híd tengelye 
között eltérés adódott. Azonban a tervező és ki-
vitelező csapat együttműködésének köszönhetően 
gyorsan folytatódhatott a munka, figyelve a két híd 
környezetbe simuló, esztétikus megjelenésére. A 
híd próbaterhelése megtörtént, ideiglenes forga-
lomba helyezése folyamatban van. Mindeközben 
nagy volumenben termelik ki a földet a híd alatti 
bevágásban elvezetendő új vasúti pálya számára. 
(8.kép: Közúti felüljáró a 301 hm szelvényben)

A támaszközök számában és áthidalt távolság-
ban is nagyobb, a 301 hm szelvényben található 
földutat átvezető, felszerkezeti rendszerében az 
előzővel megegyező híd zöldmezős beruházás-
ként valósult meg. A megrendelő a bejáróutakat 
rendszeresen karbantartotta, de a téli időjárás így 
is nehezítette a munkát, a nehéz munkagépekkel 
való bejárást. A szerkezetek az időjárás viszontag-
ságaival szemben folyamatos védelemre szorultak, 
betonozás során pedig a téli időszakra meghatá-
rozott szigorú előírásokat kellett figyelembe venni. 
Jelen pillanatban a műtárgy készültsége majdnem 
100%, a befejező munkálatok folynak. Az A-Híd 
Zrt. részéről a híd környezete más szakkivitelezők 
részére rendelkezésre áll. (9.kép: A B335 jelű közúti 
híd pályalemezének betonozása)

Következő „lego” hidunk a szakaszon öt támasz-
szal és közel 74 m-es felszerkezeti hosszal a B335 
jelű híd Ercsi külterületén. Annak ellenére, hogy 
egyszerű közúti felüljáróról beszélünk, a munká-
latok igen sokrétűek. A cölöpalapos hídfők töl-
tése alá a konszolidáció idejének gyorsítására, 
egyben a talaj erősítésére, vertikális szalagdrének 
kerültek beépítésre. A szerkezetépítés során külö-
nösebb kihívás nem állt az utunkba. Az országos 
betonminőségi problémákkal ezen a projekten is 

5. kép B259 támfal 3-6.  dilatációi eltérő építési állapotban

6. kép Szivárgópaplan a támfal vasút felöli oldalán

7. kép FI-150 - 42,80 m hosszú hídgerendák beemelése, B269



találkoztunk. Az akadozó betonüzemi kiszolgálá-
sok és a beton nem megfelelő terülése e híd pá-
lyalemezének készítésére is rányomta a bélyegét. 
A mixerek közül volt, amit a bedolgozhatósági idő 
lejárta, volt, amit az adalékszer adagolás után sem 
megfelelő terülés miatt kellett visszaküldenünk. A 
betonozást a tervezővel való egyeztetést köve-
tően nyomatéki nullpontban meg kellett állítanunk, 
és másnap folytattuk. A kivitelezés azonban nem 
állhat meg, jelenleg rézsűburkolás és sóvédelmi 
munkák készülnek.

A többtámaszú hidaknál a bevágásban épülő 
közbenső támaszok megépítése és a hozzájuk tar-
tozó gerendák beemelése (valamint egymáshoz 
való kitámasztása) elsődlegességet élvezett. Erre 
a vasúti pálya kezdetleges, bevágásbéli földmun-
kái miatt volt szükség. Ugyanis a megépült pálya 
jelentősen nehezítette és akadályozta volna a vá-
gányok feletti hídgerendák elhelyezését. Ezek után 
folytattuk a munkát a hídfők és a felszerkezet hát-
ralevő részeinek építésével. (10.kép: B345 pályatáb-
lák, szigetelés)

A múlt évben egy ágyazatátvezetéses vasbe-
ton lemezhíd felújítása történt meg a 345 hm szel-
vényben. A felszerkezetcserét a tender időszakban 
monolit szerkezettel tervezték kivitelezni, azon-
ban a vágányzári egyeztetések során megállapí-
tásra került, hogy nem áll rendelkezésünkre elég 
idő ennek megépítésére, ezért az építési techno-
lógiát előregyártott pályatáblára váltottuk. A bon-
tás és építés a vasúti forgalom fenntartása mellett 
két ütemben készült. A munka a vasúti pálya jobb 

oldalának bontásával kezdődött, majd a jobb pálya 
megépítése után a bal pálya bontása, végül a bal 
pálya építése következett. A pályalemez 2x2 db 
előregyártott vasbeton elemből áll, a hídfőma-
gasítás után elhelyezett előregyártott elemeket 
páronként összebetonoztuk egy monolit sávval. 
A táblák hídfőkkel való kapcsolatát utólag be-
fúrt-beragasztott tüskék biztosítják A forgalom 
alatt lévő vágány ágyazatának megtámasztása a 
híd teljes hosszában egyszerre készült 1:1-es rézsű 
kialakításával, I szelvényű acélgerendák és közé-
jük fapallók beépítésével. A biztonságos munka-
végzés érdekében a hidat aláállványoztuk. Jelen 
pillanatban a híd alatti munkaterület átadására 
várunk a befejező munkálatok elvégzéséhez. (11.
kép: B351, a szakaszon épülő kerethidak egyike)

Tíz db új, előregyártott vasbeton elemekből 
álló kerethíd beépítését és egy, már meglévőnek 
a meghosszabbítását végeztük a szakaszon. Az új 
kerethidak többsége az újonnan épülő pálya alá 
került elhelyezésre. Itt a talajvízzel való küzdelem 

nehezítette a munkánkat. A meglévő B255 j. ke-
rethíd meghosszabbításánál is a víz, ezen belül is 
a nagy esőzések okoztak gondot. Az egyik ilyen 
esőzés kimosta a szárnyfalak mögötti földet. A ké-
sőbbre beépíteni tervezett vízelvezető árkok hiánya 
miatt a víz elmosta a kezdőpont oldali mederbur-
kolatot is, valamint a talaj többszöri bemosódását 
okozta mindegyik keretnél. A 263 hm szelvény-
ben épült keretműtárgy egy P12-80 típusú vasúti 
híd-provizórium védelme alatt készült, ami állandó 
40 km/h sebességkorlátozású vonatforgalom mel-
letti és alatti munkálatokat jelentett.

A következő kihívás
A projektes csapat a fentiekben már említet-

tek mellett Érd–Érd-alsó összekötő vágányhoz 
tartozó egynyílású, öszvérszerkezetű vasúti híd-
dal és Tatabánya belvárosában épülő közúti alul-
járóval is napi szinten foglalkozik.

Gál Marcell

mérnök gyakornok
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– Az egészség izét a betegség adja. – 
Adjon Isten egészséget, magyarok közt 
egyességet. – Adjon Isten három e-t: eszet, 
erőt, egészséget. – Akkor drága az egészség, 
mikor meglep a betegség. – Bíbor, bársony, 
vendégség: jobb egy napi egészség. – Kellet-
len ott a kincs, hol jó egészség nincs.

Információs szemétválogatás
Valami elképesztő, mennyi információ ér 

bennünket nap mint nap az egészségügyé-
ben is. És ezek között kell eligazodnunk úgy, 
hogy kiválogassuk a szemetet, és azt, ami 
nekünk személy szerint fontos lehet. Ebben 
kik segíthetnek? A gyerekek, hisz ők sokszor 
következetesebbek, mint mi, és azok az em-
berek, akik hitelesek. Ilyen többek között Dr. 
Papp Lajos professzor, aki ötezer szívet tar-
tott munkássága alatt a kezében, vagy Dr. 
Csókay András idegsebész, aki orvoscsoport-
jával a világon először választott szét sziámi 
ikreket. Mindketten előadásokat tartanak hi-
tükről, hitvallásukról és arról, hogy hogyan 
tudjuk megőrizni mi is testi-lelki egészségün-
ket, és ezek mennyire hatnak egymásra. De 
többek között Alexandru Vlad Ciurea pro-
fesszor is, aki tíz évig volt a Bagdasar-Ar-
seni Sürgősségi Kórház igazgatója, ahol ötven 
éven át dolgozott. Csaknem 23 ezer agymű-
tétet végzett, és 17 évig kizárólag gyerekeket 
műtött, akik közül a legfiatalabb mindössze 
kétnapos volt.

Agyunk szereti a reggeli vizet
Vlad Ciurea szerint az agy megbeteged-

het, ha teljesen elszigeteljük magunkat a 
valóságtól, és különösebb ok nélkül páni-
kolunk. Ha elzárkózunk a világtól a tab-
let és a telefon képernyője mögött, az 
agyunk megbetegszik. Hogy közlekednek 
az emberek az utcán? A Facebook-ot bön-
gészik. Pedig arra lettünk teremtve, hogy 
csoportban éljünk, nem pedig elszigetelve.

Azért betegszünk meg, mert nem be-
szélgetünk eleget, elszigeteljük magunkat. 
Az agyunk a mi hibánkból betegszik meg, 
mert nem tudjuk, hogy óvhatnánk meg 
ezt az értékes szervet. Az egészséges agy 
felé vezető első lépések nagyon egysze-
rűek és mindenki számára elérhetők. Éb-
redjünk fel korán, nyissuk ki az ablakot, 
végezzünk el néhány egyszerű légzőgya-
korlatot, és igyunk két pohár szobahőmér-
sékletű vizet.

Vegyünk mély lélegzeteket, hogy a 
tiszta levegő bejuthasson a tüdőnkbe. 
Ezek a kis gyakorlatok segítenek az agy-
nak „bemelegedni”, beindítani az ösz-
szes fontos folyamatot. Ezután jöhet a 
két pohár szobahőmérsékletű víz. Az 
első pohár rendkívül fontos, mert eltávo-
lítja az összes felgyülemlett salakanyagot 
az emésztőrendszerből. A második pohár 
víz azért jó, mert ahogy bejut a keringé-
sünkbe, úgymond „elindítja a gépezetet”.

Elkezdtem kutakodni egészségügyi témában. 
Ezt persze többek között a koronavírusnak is  
kö szönhetem, mert fókuszba hozta, mennyi  re  
be tu dunk pánikolni. Csak nem féltjük az 
egészségünket?
Több közmondásunkban is szó van fél egész
ségről, merthogy egyesek szerint a tisztaság, 
a lustaság, de a sportolás is fél egészség. Mint 
ahogy a jó diagnózis is fél gyógyulás.

Amíg alszunk, agyunk dolgozik
Az agyunk nem alszik éjszaka, hanem azon 

dolgozik, hogy aktívan tartsa a szervezetünket. 
És tesz még valami nagyon fontosat. Ha úgy 
alszunk el, hogy egy fontos problémán gondol-
kodunk, amit sehogy sem tudunk megoldani, 
akkor reggel akár a kész válasszal is ébredhe-
tünk. Az agy összekapcsolja a gondolkodást, az 
ítélőkészséget, az emlékezetet, és reggel, ami-
kor az elme nyugodt, ott van előtte a kész vá-
lasz. Tehát nem érdemes álmatlanul forgolódni, 
és gyötörni magunkat egy-egy problémán.

A reggelit nyugodtan, mindenféle zavaró 
tényező nélkül kellene elfogyasztanunk, nem 
kapkodva, vagy állva. Legyen ez több mint 
egy pihenés, legyen öröm, mint minden más 
étkezés is. Gyümölcslevek fogyasztása fon-
tos, citrusokból, karotinból, amelyek energiát 
adnak, nyomelemeket tartalmaznak és segí-
tik az agyműködést.

Kis mennyiségben a hús az egész szervezet szá-
mára hasznos lehet. A legjobb az alacsony kalóri-
atartalmú hús, például a pulykahús vagy a halak.

Agyserkentőakeserűcsokoládé
Az agy szereti a fekete, azaz a keserű cso-

koládét – nem cukorsziruposat –, és a kakaót, 
valamint a mézet.

Az ebédnek minél kiegyensúlyozottabbnak 
kell lennie. Nem jó, ha túl sokat eszünk ebédre, 
mert a vér a gyomrunkba áramlik, az agyunk 
vérellátása csökken és elálmosodunk. Folyadé-
kok szempontjából a szobahőmérsékletű víz a 
legjobb, nem a szénsavas üdítők.

Az agynak két maximális aktivitási idő-
szaka van: 10.00–12.00 és 16.00–18.00 között. 
Ha úgy érezzük, elfáradtunk, ihatunk egy kis 
kávét, de minél lassabban.

Edison
A napokban csináltam egy félórás interjút a 

hatéves kisfiammal. Mondhatni szakmai ártalom, 
bár nem interjúnak indult, de olyan életbölcses-
ségeket fogalmazott meg, hogy ezt meg kellett 
örökíteni. Ez az, amikor a téma az utcán hever. 
Élvezettel hallgatom vissza azóta is a gyermeki 
bölcsességeket, amiből csak tanulhatok, mint 
ahogy a professzoroktól is. Az információs sze-
mét megfogalmazása is tőle származik. Azt 
mondja Sándorka, hogy ő mindig gondolko-
dik. Feltaláló akar lenni, és mi kell a feltaláláshoz? 
Vágy! Mindent fel lehet találni, csak akarni kell és 
vágyódni kell azután, amit akarunk. Eszmefutta-
tását hallva Edison jutott eszembe, akiről Száva 
István A Menlo-parki varázsló című könyvében 
olvastam. A Menlo-park volt Edison laboratóri-
uma. Itt született ezerkilencvenhárom bejelentett 
találmányának a többsége. Tizenkilenc, később 
világcéggé vált céget alapított. Az egyik közülük 

Fél egészség



például a General Electric. Elmondható, hogy 
Edison a világ legtermelékenyebb feltalálója volt.

A munka mulatság
Edison és néhány legközelebbi munkatársa, 

a svájci származású Kruesi, a német Bergmann 
néha ötven-hatvan órát dolgoztak egyfolytá-
ban, ha valamilyen technikai probléma nagyon iz-
gatta őket. Nem merő véletlenből akadtak össze 
ilyen természetű emberek, hanem mert Edison 
eleve csak olyan embereket vett a közvetlen kör-
nyezetébe, akik hasonlóképpen gondolkodtak 
és dolgoztak, mint ő. Edisonnak munkatársa volt 
például többek között a mi Puskás Tivadarunk. 
Vagy későbbi nagy ellenfele, Nikola Tesla is. Egy 
bizonyos különös láz hajtotta mindannyiukat, ami 
vagy benne van valakiben, vagy nincs.

Nem véletlenül származik Edisontól a követ-
kező mondás: „Soha egyetlen napot sem dolgoz-
tam életemben. Minden csak mulatság volt.”

De tanulni lehet tőle a gyors döntések terén 
is. 1871 karácsonyán kötött házasságot Mary Stil-
well-lel. Két hónappal korábban ismerte meg. A 
lány csak tizenhat éves volt!

5%, aki gondolkodik
Edison, bár az iskolát otthagyta, és soha 

nem járt egyetemre – csak tanítani ‒, nagyon 
nem szerette az emberi butaságot. Két mon-
dása is tanúskodik erről:

„Az emberek öt százaléka gondolkodik. Tíz 
százalékuk gondolja azt, hogy gondolkodik. A 
maradék nyolcvanöt százalék inkább meghal, 
minthogy gondolkodjon.” A másik: „A hülyeség 
a hidrogén mellett a legnagyobb mennyiségben 
előforduló anyag a világegyetemben.”

Azidővagyon
Rendkívül sokra becsülte a kitartást! Több 

mint tízezer kísérlet kellett ahhoz, hogy meg-
találja, hogy miből készüljön a szénszál az ál-
tala feltalált szénszálas izzólámpában. Erre azt 
mondta, hogy: „Nem buktam el, csak találtam 
tízezer utat, ami nem járható.”

Az idővel kapcsolatos mondása, ha valamikor, 
akkor ma különösen aktuális: „Az idő az egyetlen 
vagyon, amely minden ember sajátja.” Sokan sok-
féleképpen értéktelen dolgokra pazarolják idejük 
nagy részét. Mások ebben az időben alkotnak! És 
ők azok, akik előreviszik a világot!

Anegativizmusfertőző
Kisfiam hosszan taglalta, hogy mennyire vi-

gyázni kell, kivel barátkozik és találkozik az 
ember, mert van bennünk egy szeretet-tartály, 
és ezt azok tudják feltölteni, akiket szeretünk. 
A rosszakat mondók és gondolók viszont ezt 
a tartályunkat le tudják meríteni. Ez bizony így 
van, hát erre elég hamar rájött. 

Akkor egy kicsit tudományosabban:
A pszichés hozzáállás fertőző lehet, külö-

nösen a hosszú távú kommunikáció esetén. 
Mindez az agyban található tükörneuronoknak 
köszönhető, amelyek az empátiáért felelősek, 
és lehetővé teszik, hogy beleképzeljük magun-
kat mások helyzetébe. Noha ez a képesség 
hasznos, megvannak az árnyoldalai is: ugyanis 
nem csak a jót, de a rosszat is visszatükrözzük.

Az Indianai Egyetem kutatása megállapította, 
hogy mások véleménye befolyásol minket, bele-
értve a viselkedésünket is, még ha ezt nem is is-
merjük fel, vagy valljuk be magunknak. Emellett 
azt is tudnunk kell, hogy a negatív vélemények 
nagyobb hatással bírnak ránk, mint a pozitívak.

A kísérlet során a résztvevők különféle termé-
keket értékeltek. Ezután megosztották egymással 
a véleményeiket (a pozitívat és negatívat egya-
ránt). A kutatók megállapították, hogy a negatív 
vélemények befolyásolták a többiek véleményét is: 
ha a vélemény kezdettől fogva rossz volt, a ha-
sonló rossz vélemények hatására még rosszabbra 
fordult, ha pedig jó, akkor is rosszra változott.

A szomorúság és a rossz hangulat úgy 
terjed, akár egy vírus

Nem véletlenül mondják, hogy az a rossz 
érzés, pánik, amit a koronavírusról szóló kampány 
következménye, több kárt tesz, mint maga a vírus. 
A Harvard Egyetem pszichológusai megnézték, 
milyen a fennálló viszony az érzelmi állapot és az 
emberi kapcsolatok közt. Megállapították, hogy 
az érzelemátvitel egy vírusfertőzéshez hasonló, 
és bizony a szomorúság könnyebben terjed, mint 
a jókedv. Más szavakkal: egy vidám barát 11%-kal 
növelheti a mi örömünket is, míg a szomorúság 
egyenesen megduplázódik.

A pszichológusok a negatív érzelmeket az 
influenzához hasonlították, mert minél több 
fertőzött barátunk van, annál nagyobb a való-
színűsége, hogy mi is megbetegszünk.

Azonnal észrevesszük a rossz hangulatot és az 
agressziót, az agyunk pedig a maga módján re-
agál ezekre. Ha ilyen személlyel kommunikálunk, 
lassan mi is átvesszük tőle a rossz hangulatot.

Ezt a Floridai Egyetem pszichológusai bizo-
nyították be. A résztvevőknek véletlenszerűen 
kiválasztott partnerekkel kellet kommunikál-
niuk. Megállapították, hogy azok, akik gorom-
basággal szembesültek, hasonlóan viselkedtek 
a következő partnerükkel. Ezenkívül ez a han-
gulat meglehetősen tartós is lehet, akár egy 
hétig is eltarthat a hatása.

Mi a megoldás? Legyünk pozitív gondolko-
dásúak, és vegyünk körül magunkat ilyen em-
berekkel. Én is ezt teszem; inkább több, mint 
kevesebb sikerrel.

Durkó Sándor László

szakújságíró



AGORA BUDAPEST
Új városközpont épül az Árpád hídnál  

a HÍDTECHNIKA Kft. közreműködésével
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2019 novemberében kötöttünk szerződést a TERRA-21. Közmű- és 
Mélyépítő Kft-vel a címben szereplő létesítmény Árbóc utcai lehajtó 
műtárgyának és támfalának szigetelésére, valamint sóvédelmi be-
vonatának elkészítésére. Önmagában az, hogy novemberben szer-
ződést kötünk egy munkára, az mindenképpen üdvözítő, hiszen a 
jövőre gondolva minden szerződött feladat erősíti a következő évet. 
Egy főleg szigetelésre és sóvédelmi bevonat elkészítésére szakoso-
dott cég esetében az ilyentájt megkötött szerződés általában a kö-
vetkező év tavasz végi, nyár eleji munkavégzését feltételezi.

Esetünkben nem ez történt. Megrendelőnk azonnali munkakez-
dést várt el tőlünk, hiszen az ő kötbérterhes határideje erre a mun-
karészre 2020. február vége volt. Ezen ok miatt időjárásra érzékeny 
tevékenységünket téliesítés kialakítása mellett végeztük el janu-
árban. A karácsony előtti munkavégzés igen döcögős volt, mivel 
ekkor még sátor nélkül dolgoztunk. Megrendelőnkkel átbeszélve a 
lehetőségeket, korrekt partnerként biztosította a lehajtó műtárgy 
befedését, így az ünnepek előtti kivételesen jó időben el is készült 

a sátor. Elnézést kérünk azoktól, akik fehér karácsonyt vártak, de az 
élet ilyen: ha felkészülünk a hidegre, biztosan jó idő lesz!

A sátorra kellemes volt ránézni, hisz lakodalmas rendezvényekre al-
kalmas eszközt béreltek. Méretei ugyanis éppen megfeleltek a lehajtó 
szélességének. A sátorba bejutva már nem volt olyan kirobbanóan 
jó hangulat, mint azt a nyári esküvőkön megszokhattuk. Viszonylag 
sötét (legfőképp a födém alatti) területen, temperált levegőjű térben 
több munkavégzés folyt egyszerre, és a szerkezetépítők kerékvető 
építése sem könnyítette a felületekhez való hozzáférést.

Jól szervezett és fegyelmezett munkavégzéssel január végére – 
a telet végigdolgozva –, teljesítettük feladatainkat. Februárra már 
csak olyan kiegészítő feladatok maradtak, mint a rugalmas kiön-
tések, az antigraffiti bevonatok és a födém vb. gerenda szegélyé-
nek B5 sóvédelme.

Kellemes tavaszt mindenkinek!
Varga Ádám

építésvezető, HÍDTECHNIKA Kft.



Célegyenesben  
az A-Híd k+f projektje
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Az A-Híd Zrt., a Széchenyi István Egyetem (SzE) és a Project Control Expert kft. 
alkotta konzorcium k+f projektjének 2020. február 13-14-én megrendezésre került 
szokásos évi konferenciája. Az eseménynek a sikondai Ambient Hotel adott otthont.

A  rendezvényen Szabó Balázs (A-Híd), Dr. 
Kovács Norbert (SzE) és Dr. Borsos At-
tila (SzE) projektvezetők köszöntötték a 

résztvevőket. A délelőtti konferencián a pro-
jekt hét pillérének eredményeit mutatták be az 
alprojekt témavezetők, melyet a délutáni szek-
ciókban csoport-egyeztetések követtek.

A projektrendezvény fő célja a kutatási pil-
lérek részeredményeinek bemutatása volt az 
együtt gondolkodás jegyében. A résztvevőknek 
lehetősége adódott bepillantást nyerni az egyes 
kutatócsoportok és kapcsolódó társterületek 
munkájába. Központi téma volt a kutatási pro-
jekt 2020. év végi zárásához szükséges feladatok 
meghatározása és ütemezésük, valamint a kitű-
zött feladatok részét képező további elemzések 
és vizsgálatok bemutatása.

Alábbiakban röviden összefoglaljuk az egyes 
pillérek fontosabb eredményeit és a folyamat-
ban lévő feladatait:
• Kockázatmenedzsment szekció: a kocká-

zatelemző szoftver kifejlesztésé-
ben jelentős előrelépés történt, 
pillanatnyilag a prototípus végle-
ges verzióvá történő fejlesztését, az 
eredmények disszeminációját, vala-
mint a kapcsolódó folyamatmodell, 
oktatási anyagok, és tananyagfej-
lesztés lezárását végzik.

• Újgenerációs öszvérszerkezetű hi-
dak: a csoport az elmúlt egy 
évben új hídépítési módszerhez 
kapcsolódó push-out laborkísér-
leteket és numerikus modellezést 
végzett el, jelenleg két nagymodell 

kísérleti elem legyártásán és ennek labor-
vizsgálatán, valamint ennek numerikus mo-
dellezésén dolgoznak.

• Hídfők szerkezetének optimalizálása: az in-
tegrált hidak hazai alkalmazási lehetőségeivel 
foglalkozó csoport az elmúlt időszakban egy 
integrált vasúti híd építésütemezési változata-
inak modellezésével foglalkozott; a továbbiak-
ban a B217-es jelű pilot projekt monitoringját 
és eredményeinek értékelését végzik.

• Hídszegély építési technológia fejlesztése: a 
csoport tartós beton vizsgálatokkal, valamint 
a hídszegély építési technológia megújítá-
sával foglalkozik; egy elkészült közbenső tá-
masz felett megszakított monolit szegélyről, 
illetve egy előregyártott hídszegély előzetes 
terveiről számoltak be.

• Hídesztétika: a csoport a hídesztétikai szempon-
tok komplex vizsgálatával foglalkozik, legutóbb 
az autópálya hidak és felüljárók esztétikája kap-
csán végeztek nemzetközi kitekintést; eddigi 

munkájukból két kiadvány jelent meg, folyamat-
ban van egy harmadik kiadása is.

• Zöld hídépítés: elkészült öt hídtípus építési 
munkafolyamatainak CO2 elemzése és ökoló-
giai lábnyomának számítása; jelenleg a szá-
mítások pontosításán és a módszertani leírás 
összeállításán dolgoznak.

• Fa-beton öszvérhidak: a csoport kutatói az 
elmúlt egy évben fa-beton tartók laborató-
riumi vizsgálatait végezték el, illetve további 
két nagymodell legyártásával, azok laborvizs-
gálataival, valamint a fa-beton hidak tervezési 
szempontjait bemutató műszaki előírás elké-
szítésén dolgoznak jelenleg.
Összességében elmondható, hogy az alpro-

jektek a kitűzött feladataikat tekintve az ütem-
tervnek megfelelően haladnak.

A projekt további fontos eredményterméke 
lesz egy kb. 500 oldalas kiadvány, mely e-book és 
könyv formájában jelenik meg, várhatóan 2021 ta-
vaszán. A projekt egészét átfogó, mind a hét pil-

lér fontosabb eredményeit bemutató 
könyv célcsoportja a szakmagyakorlók 
és egyúttal a felsőoktatásban, építőipari 
szakterületen dolgozó oktatók, kutatók. 
A kiadványban az eredményeket cikkek 
formájában, társszerzőségben foglalják 
össze a konzorciumi partnerek.

A projekt következő rendezvénye a 
májusban megrendezésre kerülő győri 
workshop, ahol a projekt sikeres zá-
rásához szükséges végső teendőket 
egyeztetik a partnerek.

Szabó Balázs

projektvezető



Megalakult az ÉVOSZ 
Média Tagozata
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Pozitív, értékalapú kommunikációt jelentett be első felszólalásában Kincses Péter, 
az ÉVOSZ (Építőipari Vállalkozások Országos Szakszövetsége) Médiatagozatának 
frissen kinevezett elnöke. Ehhez a sajtó hozzáállásának fejlesztése szükséges, illetve 
a tényszerű tájékoztatásra kell helyezni a hangsúlyt.

A z alakuló ülésen Koji László 
ÉVOSZ-elnök hangsúlyozta: a szer-
vezet a teljes hazai építőipar érde-

kében cselekszik, ezért is tarják fontosnak 
az ágazati kommunikáció fejlesztését és az 
iparág társadalmi megítélésének javítását. 
Kifejtette: az építőipari szervezet tagoza-
tai meghatározó vállalatok vezető szakem-
bereinek együttműködésével jönnek létre, 
mint ahogy a Médiatagozat megalakulásá-
nál is történt.

Az új tagozati elnök kiemelte: az ágazat 
megítélését egységes és célzott kommuniká-
cióval lehet erősíteni, illetve roppant fontos 
a fiatal korosztályok elérése is.

„Ha az építőipar értékteremtő oldalát na-
gyobb arányban látja a közvélemény, akkor 
az nem csupán a jelenleg az építkezéseken 
dolgozók, hanem a pályaválasztáson gon-
dolkozó fiatalok életére is jó hatással lesz” – 
mondta el a szakember. Kitért még arra is, 
hogy a magyar építőipar nemzetközi meg-
ítélését is fejleszteni kell.

Miközben az építőipar húzóágazattá vált, je-
lentős részesedéssel bírva a GDP-ben, még min-
dig rengeteg negatív kritikát kap, többek közt 
emiatt sem vonzó a fiatalok számára. Ennek a 
megítélésnek a javítása a tagozat egyik célja.

„Az építőipar népszerűsítésének egyik esz-
köze, hogy támogatjuk a sajtót a tényszerű új-
ságírásban” – fogalmazott a tagozati elnök.

Elmondása szerint egy, az építőiparral fog-
lalkozó podcastot is indítanak, melynek té-
máira az újságíróktól is várják a javaslatot. 

A Tagozat munkájában résztvevők:
Elnök: Kincses Péter (Magyar Építők)
Elnökség: Dombóvári Éva (A-Híd Zrt.), Máté 

Klára (Magyar Építéstechnika), Patkós Gergely 
(Kész Group), Torma Szabolcs (Merkbau Kft.), 
Vámosi Attila (Market Építő Zrt.)

Állandó Elnöki meghívottak: Balog Brigitta 
(Alfép Kft.), Buza Márton (WHB Group), dr. 
Tóth László (Nox Zrt.), Fórizs Lajos (EBH Invest 
Kft.), Kassay Gábor (Uvaterv Zrt.), Keszthelyi 
Tibor (Főmterv Zrt.), Mészáros Szilvia (Mapei 
Kft.), Nádor András (Ventor Kft.), Pálmai Béla 
(ZÁÉV Zrt.), Tóth-Major Tímea (VIV Zrt.), Ver-
mes Bella (HE-DO Kft.),

Tagozati Titkár: Fazekas Eszter

Magyar Építők

magyarepitok.hu



A Lánchíd neve
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Mikor és ki javasolta a Lánchíd átnevezését? Általában ezt Zelovich Kornélhoz kö  tik.  
1899. november 18-án a Magyar Mérnök és Építész Egylet ünnepi ülést tartott,  
abból az alkalomból, hogy a Lánchidat 50 éve adták át a forgalomnak. Itt Zelovich 
Kornél tartott előadást a híd történetéről, és ezen előadás keretében javasolta,  
hogy a hidat nevezzék el Széchenyi hídnak. (1) Azonban ő ekkor egy, már évek óta 
fennforgó javaslatot ismételt meg.

A  Lánchídnak az átadásakor egyszerűen 
nem volt neve. Az újságokban, a hi-
vatalos iratokban egyszerűen „lánchíd-

ként” hivatkoztak rá, így kis betűvel, ami a híd 
szerkezetére utal. Még azután is, hogy meg-
épült a Margit híd, akkor sem érezte senki 
szükségét, hogy a hídnak nevet adjon. A hi-
vatalos iratokban ezután is kisbetűvel írták a 
„lánchidat”, vagy „lánczhidat”, míg a rendesen, 
névvel rendelkező Margit hidat nagybetűvel, ha 
a maitól el is térő írásmóddal, azaz sok esetben 
egybe írva „Margithíd”-ként. (Viszont a Margit 
hidat sem nevezték soha egyszerűen „ívhídnak”, 
legfeljebb margitszigeti hídnak.)

Azonban a Lánchídról neveztek el utcát, 
amelyeket már nagybetűvel írtak, Lánchíd 
utcaként, de ez nem változtatott a műtárgy 
megnevezésén.

Valójában az ötlet, miszerint a hidat el kel-
lene nevezni, mégpedig nem másról, mint 
Széchenyi Istvánról, nem volt új, már 1842-
ben, a híd ünnepélyes alapkőletétele után fel-
vetette Kossuth Lajos, ahogy azt a Világ című 
lap pár nappal későbbi tudósításában, 1842. 
augusztus 27-én írta:

„Ugyanaznap este az ifjúság nagyszerű fák-
lyás esti zenét készített Széchenyi István gróf-
nak, mellyet azonban honnemléte miatt el nem 
fogadhatott; az ő lakátul Kossuth- hoz vonult a 
tisztelgő ifjúság, kinek névnapi köszöntő-zené-
vel kedveskedett. A megtiszteltetett a napi ese-
ményre irányozva válaszolt a neki fölolvasott 
beszédre ’s inditványozá, hogy az ifjúság az ál-
lóhidat Széchenyi hídjának nevezze.”

Széchenyi nem volt elragadtatva az ötlettől, 
ahogy azt naplójában, azon melegében, 1842. 
augusztus 24-én le is írta.

Ezt a momentumot, Kossuth javaslatát 1890-
ben, illetve 1895-1896-ban több Széchenyiről 
szóló műben is felelevenítették, illetve Lipthay 
Sándor 1895. november 3-án tartott Széchenyi 
ünnepen elhangzott beszédében is utalt rá. (2)

Hubernay József a Fővárosi Egyesület 1896. 
március 17-i ülésén tett javaslatot a hidak – 
nemcsak a Lánchíd, hanem az összes, épülő 
és tervezett – elnevezésére. Az épülő fővám-
téri híd helyett (annak ő József nádor híd nevet 
adta volna) az Eskü téri hidat nevezte volna el 
Ferenc Józsefről (a Kossuth Lajos utcát is át-
nevezte volna az uralkodóról, míg Kossuthról 
a Váci utcát nevezte volna el), és e javaslat ré-
szeként hangzott el, hogy a Lánchidat nevezzék 
el Széchenyiről, de javaslatát nem fogadták el, 
nem váltott ki komolyabb visszhangot. (3)

1896 őszén, Ebeling Károly DDSG hajóskapi-
tány a Pesti Naplónak írt levélben a híd Szé-
chenyiről való elnevezését javasolta, mégpedig 
„Gróf Széchényi István-híd” formában. (4)

Két évvel később, 1898. február 23-án szintén 
a Fővárosi Egyesület ülésén, Hubernay megint 
előterjesztette átnevezési javaslatait, némileg 
módosítva (pl. az Eskü téri hídnak az Erzsébet 
nevet javasolta), ahol megismételte a Széche-
nyi híd névjavaslatát. Az Egylet ezen az ülésen 
végül úgy döntött, hogy az Erzsébet híd nevet 
támogatja, a többi elnevezést nem. Azaz a 
város vezetőit, és jeles személyiségeit továbbra 
sem zavarta, hogy a város legfontosabb hídjá-
nak hivatalosan továbbra sincs neve. (5)

1899-ben, az évfordulón hivatalos dön-
tés az át-, illetve elnevezésről nem történt, de 
a név valamennyire kezdett átmenni a köztu-
datba. Czakó Adolf a Természettudományi Köz-
löny 1903 októberi számában megjelent „Függő 
hidak és az eskütéri híd” című tanulmányá-
nak egy lábjegyzetében már „Széchenyi láncz-
híd”-ként hivatkozik a hídra. A cikk egyébiránt az 
új Erzsébet hídról szólt, ami szintén lánchíd volt.

1903-ban az Esti Újság című napilap (októ-
ber 5-i szám), az Erzsébet híd átadásának ap-
ropóján hosszadalmas vezércikkben állt ki a 
Lánchíd elnevezése, mégpedig Széchenyiről 
való elnevezése mellett, de ekkor sem történt 
döntés az átnevezésről.

1915-ben az Építő Ipar – Építő Művészet 
című lap 1915. október 10-i száma is a megkü-
lönböztetés szükségességében látta az elneve-
zés egyik okát „Erzsébet-híd: elkövetkezett az 
ideje annak is, hogy nemcsak a magyar alkotó 
iránt való köteles kegyelet, hanem a megkülön-
böztetés szüksége okából is a régi Lánchíd is 
külön nevet kapjon.”

De nem tartunk még az átépítés utáni átne-
vezésnél. A Széchenyi emlékének ápolására ala-
kult bizottság 1905. október 21-én – ahogy erről 
a Budapesti Hírlap 1905. október 21-i száma hírt 
adott – azzal a kéréssel fordult a Közmunkata-
nácshoz, hogy a Lánchidat hivatalosan is nevez-
zék el Széchenyi hídnak. A Közmunkatanács a 
kérdést novemberben a Pénzügyminiszter felé 
továbbította, illetékességi okból. Ez a mozgalom 
független volt Ebeling kezdeményezésétől, a bi-
zottságban nem volt benne, és a beadványban 
nem is hivatkoztak rá. (6)

A miniszter döntését 1906 januárjában 
hozta meg, amelyben nem támogatta a híd 
átnevezését, ugyanis, ahogy az Építő Ipar 
című újság 1906. január 28-i száma írta:

„(…) a híd elnevezését megváltoztatni a 
gróf Széchenyi István emléke iránti nagy ke-
gyelet dacára sem találta célszerűnek, mint-
hogy a híd mai elnevezése alatt szerepel 
törvénykönyveinkben, ezen a néven ismeretes 
az egész világon, ily cím alatt ismertetik azt a 
szakkönyvek és ekkép az egy félszázadoknál 
öregebb elnevezés megváltoztatása kétségte-
lenül csak zavart idézhetne elő.”

Azaz a minisztérium álláspontja az volt, hogy 
ez a név rögzült, ezt így nem kell bolygatni. 
(Ha belegondolunk, a minisztériumnak igaza 
lett, hiszen a hidat 1915-óta hivatalosan is Szé-
chenyi lánchídnak hívják, mégis a hivatalos ira-
tokat leszámítva gyakorlatilag mindenki azóta is 
csak Lánchídnak hívja. Azaz több, mint 100 év 
sem volt elég a berögzült „Lánchíd” név meg-
változtatásához a mindennapokban.)



A Pénzügyminisztérium döntése ellen éles 
hangú szerkesztőségi cikkben kelt ki a Pesti 
Naplóban Balogh Pál a lap 1906. január 31-i 
számában. Az újság a negatív döntés okát a 
minisztérium 17. ügyosztályának, mégpedig 
becsvölgyi Bakonyi Gyula osztálytanácsos re-
ferendumának tulajdonította. A minisztérium 
szemére veti a szűklátókörűséget, a haszonel-
vet, mert, ahogy írta, a pénzügyminisztérium 
az átnevezésnek nem látja a hasznát, hanem a 
fejlődés ellenességét:

„A nemzetek ne fejlődjenek, a városok ne 
növekedjenek, mert mindez uj anyaggal s uj 
nevekkel terheli a könyveket és mappákat. Vagy 
ha már mindenütt forgandó a világ, legalább 
Magyarországon ne forogjon, s a pénzügymi-
nisztériumot, főleg a 17-ik ügyosztályt és becs-
völgyi Bakonyi Géza urat hagyja békében.

Azt még elviselik ott 
valahogy, ha az öreg 
gerlachfalvi csúcsból a 
nagy-Tátrában Ferenc 
József-csúcsot csinál 
a turista-egylet s ez 
ötlet miatt az egész 
geográfiát s az ösz-
szes térképeket ki kell 
igazitni. Mert ez ak-
tushoz nem volt szük-
ség a 17-ik ügyosztály 
engedélyére S becs-
völgvi Bakonyi Géza 
közreműködésére. 
De az ellen tiltakoz-
nak, hogy a lánchidból 
Széchenyi-hid legyen, 
mert ez nem történhet 
meg a 17-ik ügyosztály  
nélkül, melynek több 
gon  dot adnak a hidjö-
vedék aktái, semhogy egy erkölcsi tartozás ügy 
darabjával törődhessék.”

A sajtó szintjén nem volt egyébként teljes az 
egyetértés, Az Ujság című lap 1905. novem-
ber 25-i „Aegrotus.” alírású cikkében (az álnév 
Szilágyi Gézát rejtette) az átnevezés ellen volt, 
mert szerinte „Egy félszázadnál hosszabb idő 

alatt kitörölhetetlenül belevésődött az egész 
magyar nemzet memóriájába a Lánczhid név.”

Csak érdekességként jegyezzük meg, hogy a 
Vasárnapi Ujság 1909. évi 5. számában egy kor-
csolyázásról szóló cikk képaláírásában a mai Zi-
elinski hídra, mint „Széchenyi hídra” hivatkoznak.

A kérdés a pénzügyminiszteri döntéssel 
nem került nyugvópontra a közvélemény és a 
sajtó szemében. A kérdést a Magyar Figyelő 
című folyóirat vette ismét elő 1912. évi első 
számában. A – név nélküli – cikkben, amely-
ben a Kossuth kultuszt veti össze Széchenyi 
korabeli megítélésével, egy újonnan megjelent 
Széchenyi életrajz méltatása kapcsán, ismét 
felvetik, hogy miért nem lehet a Lánchidat 
Széchenyi Istvánról elnevezni.

A Széchenyi lánchíd nevet végül az át-
építés után, 1915-ben kapta meg a híd. 

Erről a sajtóban 1915. októberében, azaz 
néhány héttel az átadás előtt jelentek meg 
tudósítások, de az átnevezésről csendben 
és főleg titokban döntöttek. Az elnevezés 
körüli hosszadalmas folyamatot jól szemlél-
teti a Pesti Hírlap 1915. október 5-i számá-
ban közölt írás:

„Akik a pesti és a budai part között a 
Lánchid közelében teszik meg propeller-utjai-
kat, már napok óta látják a hid vége felé ter-
peszkedő kőfalakon azt az aranybetűs felírást, 
amely a „Széchenyi-Lánchid”-at foglalja ma-
gában. Ebből azután mindenki megtudhatja, 
hogy a hid uj nevet kapott és hogy jövőbeli 
pályafutását ezzel az uj névvel kezdi meg. A 
hatalmas aranybetük tehát arról tesznek bi-
zonyságot, hogy a hid épitöje, a kincstár, régi 
hibát hoz helyre, megörökítve annak a férfinak 
a nevét, akinek a Lánchid épitése körül kiváló 
érdemei vannak. Az alatt az idö alatt, amely a 
hid megnyitása óta telt el, vajmi sokszor volt 
már szó arról, hogy a hidat Széchenyiről kel-
lene elnevezni. Dehát minden ilyen inditvány 
halva született s a régi elnevezés tovább is 
megmaradt. Olykor-olykor annak az ötletét 

is fölvetettek, hogy a 
hidat valamelyik oszt-
rák főhercegről vagy 
főhercegasszonyról 
nevezzék el, de eze-
ket az ötleteket sem 
honorálták, noha a 
kormány előtt kedve-
sek voltak. (…) 

Most (…) csöndben 
vitték keresztül az el-
keresztelést, nem en-
gedve szóhoz jutni 
azokat, akik minden -
be   beleavatkoznak és 
akik   nek még a könyö-
kükben is kikívánkozó 
indítványok rejlenek.”

A budai hídfő-
ben  lévő – ekkor még 
csak kereszteződés, hi-
szen   a környék sűrűn 

be volt építve – a Clark Ádám tér elnevezést 
a hídnál korábban kapta meg, arról 1912-ben 
döntött a Közmunkatanács.

Domonkos Csaba

muzeológus

Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum

A szövegben nem jelzett hivatkozások:
(1) Zelovich Kornél: A budapesti lánchíd in: A Magyar Mérnök-  és 
Építész-Egylet Heti Értesítője, 1899, 256 oldal. 
(2) Badics Ferenc: Fáy András életrajza – A MTA Könyvkiadó Vállalata 
(Budapest,1890), 460. oldal, illetve Lipthay Sándor: Széchenyi műszaki 
alkotásai in: Akadémiai Értesítő, 6. kötet (1895), 618. oldal • A hidak 
neve in: Budapesti Hírlap 1896. március 18.

(3) A Iánchíd uj neve in: Pesti Napló 1896. november 26.
(4) Ebeling Károly a DDSG hajóskapitánya volt, egyben  
az I. világháború első magyar áldozata.
(5) A fővárosi egylet In: Pesti Hírlap 1898. február 23.
(6) A közmunkák tanácsának ülése in: Fővárosi Közlöny,  
1905. november 24.



Átadták a mérnöki 
kamara elismeréseit
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A Magyar Mérnöki Kamara Építési Tagozata múlt év végén a magasépítés és mélyépí tés területén 
is egy-egy, a kivitelezést külön elismerő díjat adományozott, melyeket dr. Kiss Jenő, az Építési 
Tagozat elnöke adott át 2019. december 6-án, az ÉVOSZ jubileumi, 30 éves évzáró konferenciáján.

A  nagy presztízsű Építési Alkotói Díjat ez-
úttal Horváth Helga Ida építőmérnök 
az ARCHIBONA Kft. projektvezetője, a 

Hegyvidéki Kulturális Szalon alkotásért, illetve 
Feczkó Róbert építőmérnök, az A-Híd Zrt. pro-
jektvezetője vehette át az érdi Szent István úti 
műtárgyak (közismertebb nevén Szent István 
vasúti híd) megvalósításáért.

Az indoklás szerint a Hegyvidéki Kulturá-
lis Szalon környezetbe illeszkedő, léptékhelyes 
épületét hamar birtokba vették és megsze-
rették a budai Hegyvidék lakói. A színvonalas 
külső és belső kialakítás, az építészetileg igényes 
tömeg- és homlokzatkialakítás, a gondos, zöld 
felületekre figyelő, a forgalmas főútvonal mellett 
kialakított, nyugalmat biztosító térrendezés pozi-
tívan hat az egész városrészre.

Az érdi Szt. István úti közúti műtárgyak hídjai 
esetében a feladat egy nem szintbeli vasúti ke-
reszteződés létrehozása volt. A tervezett nyom-
vonalat a két meglévő szintbeli kereszteződés 
közötti dombcsúcsra tervezték meg, figyelembe 
véve a meglévő utcahálózatot. A két híd szer-
kezete: egynyílású, végein részlegesen, hasznos 
teherre befogott, vasbetonlemezzel együtt-dol-
gozó, két darab állandó gerincmagasságú, I 
szerlvényű acél főtartós öszvér gerendahíd. A 
pályatáblák előregyártása jelentősen felgyorsí-
totta a híd építését, mivel a próbacölöpözés és 

alépítmény készítés ideje alatt, azzal párhuza-
mosan, egy „műhelyben”, megfelelő körülmé-
nyek és technológiai kontroll alatt elkészíthetők 
voltak a táblák.

Ugyancsak a szervezet évzáróján nyújtották 
át a Lechner Ödön-díjakat. 2019-ben Kassai Fe-
renc építőmérnök, automatizálási szakmérnök, 
a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara el-
nöke és a Magyar Mérnöki Kamara alelnöke volt 
az egyik díjazott. Kassai Ferenc feladatai közé tar-
tozott a lakóépületek komplex geodéziai munkái, 
távközlési tervezések irányítása, digitális térképek 
elkészítése. A közműnyilvántartás magyarországi 
bevezetésének és kidolgozásának egyik irányítója. 
A digitális felmérések hazai elterjesztésének előse-
gítője. Munkája mellett szakmai fórumokat szer-
vez, szaklapot szerkeszt, tanulmányokat készít. Az 
országgyűlési bizottságok munkájában szakértő-
ként, az európai uniós operatív programok mo-
nitoring bizottsági tagjaként képviseli a szakmát. 
Közéleti és társadalmi tevékenységet harminc éve 
folytat. Kassai Ferenc a Magyar Mérnöki Kamara 
és az ÉVOSZ közötti szakmai kapcsolatok erősíté-
sének elkötelezett híve.

A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara, 
az Építéstudományi Egyesület (ÉTE), az Építési 
Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) 
és az Építőipari Mesterdíj Alapítvány (ÉMA) már-
cius 6-án konferencián – a mérnöki kamara 

Szerémi úti székhelyén – mutatja be a múlt évi 
építőipari nívódíj pályázat elismert projektjeit, 
valamint azok alkotóit.

• Budai Vígadó műemlék épület rekonstrukció 
(ÉPKAR Zrt., Archikon Kft.)

• Telekom és T-Systems közös székháza  
(Market Építő Zrt., TIBA Építész Stúdió Kft.)

• Ecodome Irodaház  
(Swietelsky Magyarország Kft., Sz.S. Építész Kft.)

• Hegyvidéki Kulturális Szalon  
(Archibona Kft., Lenzsér és Társa Kft.)

• Bölcs Vár, a tudás háza (Magyar Építő Zrt.)
• Szépművészeti Múzeum, Román Csarnok  

(Magyar Építő Zrt.)
• Felnőtt és gyermek háziorvosi rendelő  

(Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., Káva Kft.)
• Sport és konferenciaközpont, Felcsút  

(FEJÉR B.Á.L. Zrt., Dobrosi Építész Kft.)
• Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium és Ál-

talános Iskola tagóvodája, Sopron  
(FÉSZ Zrt., ARCHI.DOC Építésziroda Kft.

• Törökbálint Városháza (ÉPKAR Zrt., Modulárt Kft.)
• Kaposvár Vasútállomás (ZÁÉV Zrt., MÁV Zrt.)
• Klatsmányi-híd, Győr (HÓDÚT Kft., Pont-Terv Zrt.)
• Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 

2B Terminál B jelű utasmóló (KÉSZ Építő Zrt., 
KÖZTI Zrt.)

Dubniczky Miklós

Feczkó Róbert projektvezető



1. kép Mihalek Tamás, a Palotás 
László-díj 2019-es díjazottja

2. kép A Palotás László-díj plakettje

3. kép A Palotás-díj átadóján, balról:  
Karakas János, Zsömböly Sándor, Varga András, ifj. Prof. Dr. Palotás László és Dr. Kaszás Károly
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A z elmúlt húsz év során megesett, 
hogy csupán egy díjazott volt, előfor-
dult, hogy ketten (két magyarországi, 

vagy egy bel- és egy külhoni) kaptak kitünte-
tést, és négyszer már az is megtörtént, hogy 
három díjat osztott ki a fib MT a Kuratórium 
döntése nyomán. Az idén is ez utóbbi történt, 
annyi különlegességgel, hogy az egyik hazai 
díjat ráadásul megosztva ketten kapták, tehát 
összesen négy személy vehette át a Palotás 
László-díjat. Azaz csak vehette volna, ugyanis 
egyikőjük, egykori, most már nyugdíjas Hídépí-
tős kollégánk, Mihalek Tamás (1. kép) külföldi, 
családi elfoglaltsága miatt nem tudott szemé-
lyesen megjelenni az eseményen, így Ő egy 
későbbi időpontban fogja megkapni az emlék-
plakettet (2. kép), amelyet eddig már négyen 

érdemelték ki cégünk szakemberei közül: rög-
tön az első évben Wellner Péter (2000), aztán 
Becze János (2005), végül Orosz Károly és Ta-
riczky Zsuzsanna (2014).

Amíg Mihalek Tamás, a Hídépítő Zrt. 2018-
as Életműdíjasa az alapító iratban is meg-
fogalmazott szakterületek közül a tervezés 
területén elért kimagasló eredményeiért ér-
demelte ki az elismerést, addig a másik anya-
országi díjat az új Puskás Ferenc Stadion 
kivitelezéséért, a vasbetonszerkezetek épí-
tésének magas szintű, professzionális irányí-
tásáért kapta megosztva Karakas János és 
Varga András. Hogy teljes legyen a paletta, 
a harmadik díjazottnak, a határon túl élők 
elismerését idén átvevő Dr. Kaszás Károly-
nak részben a kutatás-fejlesztésben nyújtott 

Díjátadás  
a kitüntetett nélkül  

- Idén is Hídépítős kapta a Palotás László-díjat
A Nemzetközi Betonszövetség (fib) Magyar Tagozatának legmagasabb rangú szakmai 
kitüntetése a Palotás László-díj, amelyet minden évben közvetlenül a fib MT éves 
közgyűlése előtt, általában december első hétfőjének délutánján adnak át az arra 

maradandó munkájáért, de a vasbetonszer-
kezetek szempontjából leginkább az okta-
tás, pontosabban a délvidéki magyar nyelvű 
műszaki felsőoktatás elősegítéséért végzett 
állhatatos tevékenységéért adományozta a 
Kuratórium ezt a rangos kitüntetést. (Dr. Ka-
szás Károlyról részletesebben Világépítők 
című rovatunkban olvashatnak.)

Az elimeréseket az idén ifj. Prof. Dr. Palo-
tás László, a díj névadójának fia adta át, Dr. 
Balázs L. Györgynek, a fib Magyar Tagozata 
elnökének és a nemzetközi fib tiszteletbeli el-
nökének, valamint Zsömböly Sándornak, a Ku-
ratórium elnökének a társaságában (3. kép).

A díjazottaknak, elsősorban is Mihalek Ta-
másnak, Szerkesztőségünk nevében tiszta 
szívből gratulálunk!

Barta János

főmérnök

érdemeseknek. A díjat a beton- és feszített vasbetonszerkezetek körében kifejtett kiemelkedő mérnöki 
teljesítmények szakmai elismerésére és díjazására alapították 2000-ben, és a tervezés, a kivitelezés, a kutatás-
fejlesztés és az oktatás, valamint az ezekhez csatlakozó területeken elért kimagasló eredményekért ado -
mányozható. Az alapító okirat szerint a díjra azok a magyar alkotók lehetnek jogosultak, akik tevékenységükkel 
jelentősen segítették a vasbetonépítési kultúra fejlődését, öregbítették a szakma hazai és nemzetközi hírnevét. 
Szintén fontos megemlíteni, hogy a díjat egy, vagy legfeljebb két hazai mérnök alkotó tevékenységének 
elismeréseként adományozza a fib MT, ezen kívül lehetőség van egy külföldön élő alkotó díjazására is.  
A kitüntetettek személyéről az adott évben beérkező javaslatok alapján a díj Kuratóriuma dönt, a díjat a fib MT 
elnöke, illetve lehetőség szerint Palotás László egyik örököse, vagy a családjának egyik tagja adja át.
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András Márton; Munka kategória I. helyezett
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Már-már hagyományosnak mondható mó-
don ismét szeretnénk hírt adni előző évi fo tó
pályázatunk eredményeiről. A díjak a szintén 
nagy hagyományokkal bíró év végi Garázsbulin 
kerültek átadásra. A díjak átadásakor a nyertes 
képeket már bemutattuk, most a lapunkban is 
szeretnénk megmutatni az első helyezetteket, de 
természetesen az Egyesületünk honlapján, vala-
mint a székházunk falain is találkozhattok velük.

További nyerteseink: 
Munka kategóriában: 
 Béli Márton II. helyezett,
 Fazekas Szabina III. helyezett.
Egyéb kategóriában:
 Barta János II. helyezett, 
 Varga Tímea III. helyezett.
Köszönjük a soksok érdekes és szép képet, 

a Díjazottaknak még egyszer GRATULÁLUNK!
Ne feledjétek: idén is várjuk a jobbnál jobb 

képeket!
Szervezők

Kispéter Zoltán; Különdíj

Bálega János; Egyéb kategória I. helyezett



Hídépítős Életműdíj átadás

2019-es évben ezen elismerést Csuba 
Károlyné (Edit) kolleganőnknek ítélte 
oda az Egyesület vezetősége.

Csuba Edit (mert így szólítottuk) a 
K-HÍD előtti időszak emblematikus fő-
könyvelője volt a Hídépítőknek. A Híd-
építő 70 éves történetéből 40 évet 
töltött a Társaságnál, 1962-ben lépett 
be a Híd építő Vállalathoz, és 2002-ben 
ment nyugdíjba, igaz, ekkor már a Híd-
építő Részvénytársaságtól.

Mindvégig számviteli területen dolgo-
zott, közgazdász technikusként kezdte, 
majd mérlegképes könyvelőként foly-
tatta. Csoportvezetői beosztást a főköny-
velőségen 1982-ben kapott. Ezt követően 
osztályvezető a Számviteli Osztályon. 
1996-tól – nyugdíjba vonulásáig – a Híd-
építő Részvénytársaság főkönyvelője.

1986-ban kezdődött a Vállalatnál a 
könyvelés „számítógépesítése”, azaz a 
Híd    építő Vállalat személyi számítógépeket 
vett. A hídépítősök szemléletének meg-
változtatása és a program paraméterei-
nek beállítása két évbe telt. Az, hogy ez 
sikeresen megvalósult, nagy szerepe volt 
Csuba Editnek, valamint Lampert Judit-
nak, aki akkor az ehhez szükséges számí-
tástechnikai hátteret valósította meg.

1988-ban a törvényekhez igazodó szá-
mítógépes könyvelési rendszereket  már az 
új gazdasági igazgatóval, Mayer György 
úrral, valamint a közgazdász pénzügyi 
vezetővel együtt szervezték, irányítot-
ták. A gazdasági igazgató, a számviteli 
vezető, valamint a pénzügyi vezető erős 
„mesterhármast” alkottak, nagyban se-
gítve a műszakiak tevékenységét, úgy, 
ahogyan az ma is gyakorlat a cégnél, il-
letve cégcsoportnál.

A Hídépítők szokásos év végi záróünnepségén ezúttal kilencedik alkalom
mal került sor a kiváló szakmai és a Hídépítőknél töltött több évtizedes mun
ka elismerésére, a Hídépítők Egyesülete által alapított Életműdíj átadására.

1993-ban francia többségi tulajdon-
lással megalakult a Hídépítő Részvény-
társaság. Ez sorsdöntő fordulat volt a 
Hídépítők életében. Sok és új feladatot 
rótt a gazdasági területen dolgozókra 
is. Új szabályzatokat, önköltségszámítást, 
számlarendet kellett írni, új szemléletben 
gondolkodni. Edit ebben meghatározó 
szerepet töltött be, szakmai elkötelezett-
sége mindvégig vitathatatlan volt.

A műszaki kollegákat, építésvezetőket, 
projektvezetőket, igyekezett megérteni, 
de még ennél is jobban igyekezett velük 
megértetni a számviteli szabályok betar-
tásának fontosságát.

Segítette, motiválta fiatal munkatársait. 
Azért ennél a gondolatnál eszembe jutott 
egy személyes megnyilvánulása. A Ploce-i 
kikötő felújításához (1998-1999) kérésemre 
elengedte az osztályáról Isó Timi fiatal 
kolleganőt a külföldön dolgozó műszaki 

kollegák mellé, gazdasági asszisztensnek. 
Anyaként aggódott a leány épségéért és 
kérte számon a biztonságát.

Lehetősége lett volna korábban is nyug-
díjba menni, de Ő még maradt, a cégnek 
szüksége volt rá, ámbár Ő inkább így fo-
galmazott „Nekem szükségem volt, hogy 
még maradjak”. Szellemi és fizikai állapotát 
tekintve maradhatott volna… Szerencsére 
ilyen tekintetben ma sem lehet panaszra 
oka! Friss, fiatalos, nem fogott rajta az idő.

Volt beosztottjaival, volt munkatársaival 
a mai napig jó kapcsolatot tart. A hidasok 
életét figyelemmel kíséri.

2019-ben, személyében egy kiváló gaz-
dasági szakember kapott méltó elismerést!

Kedves Edit! Büszkék vagyunk Rád. Igaz 
szívvel gratulálok magam, a Hídépítős kol-
legák és a Hídépítők Egyesülete nevében.

Élvezd egészségben nyugdíjas éveidet!
Nádházi Ani
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Világépítők
Dr. Kaszás Károly
Második évadjához ért rovatunk. Hűséges olvasóink már tudják, 
hogy Magyarország jelenlegi határain kívül élő és alkotó magyar 
építőmérnököket mutatunk be ezeken az oldalakon. A mostani 
fejezet egyfelől pontosan beleillik az eddigiek által alkotott 
sorba, ugyanakkor bizonyos tekintetben mégis rendhagyónak 
tekinthető. Eddig két határon belül született és két határon 
túli magyar mérnök életútjával ismertettük meg Olvasóinkat, 
utóbbiak egyike a Felvidéket, másikuk Erdélyt képviselte e 
honban. Mostani hősünk a harmadik égtájról, dél felől érkezett: 
a délvidéki Magyarkanizsa szülötte és lakója, de számunkra 
érdekes ténykedésének egy része Szabadkához is köti. És hogy 
miben rendhagyó Dr. Kaszás Károly professzor szakmai életútja 
és tevékenysége? Abban, hogy nem a mi értelmezésünk szerinti 
szigorúan vett építőmérnöki diplomával rendelkezik. Ez persze 
adódik a két ország képzési rendszereinek különbözőségéből is: 
okleveles technológus mérnök – ilyen végzettséget hazánkban 
nem ismerek (beosztást igen, de az más). Ha mindenképpen 
valamilyen párhuzamot szeretnénk találni a végzettsége és a 
magyarországi egyetemi építőmérnöki képzés között, akkor az 
Építőanyagok Tanszéken folyó munkának lehetne megfeleltetni. 
Ugyanakkor írásából az is kiderül, hogy egész életpályája, 
szakmai munkája alapján joggal sorolhatjuk az építőmérnöki 
tevékenységet, annak is az anyagtani ágát (nem is akármilyen 
szinten) művelők közé. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy 
az Újvidéki Egyetem Szabadkai Építőmérnöki Karáról ment 
nyugdíjba. Tanárként is, illetve a kar vezetőjeként is rengeteget 
tett a délvidéki magyar nyelvű műszaki oktatás fenntartásáért, 
fejlesztéséért, ami az ottani körülményeket tekintve nem kis 
eredménynek és sikernek mondható. Ha másért nem, már ezért 
a tevékenységéért megérdemli, hogy elismeréssel szóljunk 
róla. Ugyanezt támasztja alá az a tény, hogy a Nemzetközi 
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Egy mérnöki szerkezet létrehozása (a tervezés 
mellett) azzal kezdődik, hogy elő kell állítani 
annak építőanyagait. Anyag nélkül nem ké-

szülhet semmilyen építmény, sem híd, sem lakóház, 
sem gyárcsarnok. Az építőanyag-gyártó technológus 
mérnök feladata, hogy a kivitelezők számára meg-
tervezzen és legyártson olyan anyagokat, amelyek 
a legjobban megfelelnek az adott követelmények-
nek, elvárásoknak. Előállításuk gazdaságos legyen 
és környezetbarát. Energiatakarékosak, a környe-
zeti hatásoknak ellenállók legyenek és lehetőleg új-
rahasznosíthatók. Mindezt egy tető alá hozni nem 

kis tudást, tapasztalatot, erőfeszítést igényel és ki-
váló együttműködést az építőiparban dolgozó szak-
emberekkel. Én ennek a feladatnak a végrehajtására 
tettem fel az életemet, talán elmondható, hogy nem 
eredménytelenül. De kezdjük a legelején, némi törté-
nelmi háttérrel is kiegészítve.

Születettem 1954. december 25-én Magyarkani-
zsán (3. kép), egy tiszamenti kisvárosban, Délvidéken 
(Vajdaságban), az akkori Jugoszláviában, amely kisvá-
ros és környéke együttesen Szerbia legészakibb köz-
sége (magyarországi fogalmakkal kifejezve kb. járása) 
volt, a szerb-magyar határvonalon. Magyarkanizsa és 

környékének történelme igen viharos volt. A régészeti 
leletek szerint már a bronzkorban létezett itt telepü-
lés. Anonymus, III. Béla névtelen jegyzője azt írta kró-
nikájában, hogy 896 táján Zuárd, Kadocsa és Bajta 
vezérek itt keltek át a Tisza folyón, hogy új terüle-
teket hódítsanak meg a magyarság számára. A kö-
zépkori okiratok hivatalosan először 1093-ban említik 
Kanizsa néven, a Pannonhalmi Apátsághoz tartozván. 
Az azóta eltelt majd’ ezer év során itt hagyta min-
denki a keze nyomát (pozitív vagy negatív értelem-
ben), aki csak erre járt: tatár, török, osztrák, szerb, de 
akárhogyan is alakult a történelem, ma is körülbelül 

1. kép Kaszás Károly és neje a Palotás-díjjal

Betonszövetség (fib) Magyar Tagozata 2019-ben neki ítélte oda az 
évente kiosztásra kerülő rangos elismerést, a Palotás László díjat 
(1. kép, erről az eseményről, illetve a többi díjazottról részletesen 
külön cikkben szólunk). Kell ennél több érv a rovatunkban való 
szereplés jogosságának bizonyításához? Azt pedig, hogy nem 
„szakbarbár”, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a szégyenérzetet 
okozó duci testalkata miatt gyerekkorában elkezdett birkózástól 
kezdve az egyetemi évek alatt művelt cselgáncsozáson át az ezek 
után űzött kajakozásig bezárólag három sportágban is tartományi 
(vajdasági), szerbiai, illetve jugoszláv korosztályos és felnőtt 
bajnokságokon tucatnyi érmet és helyezést ért el, nem egyszer a 
dobogó legfelső fokára is felállhatott. Adjuk hát át a szót Neki (aki 
cikkünk témájának szempontjából teljesen indifferens módon, de 
mégiscsak Szeles Mónika világhírű teniszező másodunokatestvére 
és keresztapja), hogy egyéni stílusában (amely élőszóban 
legalább ennyire lehengerlő) elmesélhesse életét, amelynek 
egyik legújabb állomásaként február elején szülővárosának, 
Magyarkanizsának a polgármestere tüntette ki életművéért  
(2. kép). Díjaihoz, kitüntetéseihez gratulálunk, a későbbiekben 
még esetlegesen végzendő szakmai tevékenységéhez, és persze 
természetesen magánéletéhez pedig sok sikert és örömöt, 
valamint jó egészséget kívánunk! Karcsi, Tiéd a szó.

Barta János 
főmérnök



4. kép Kaszás Károly feleségével, fiukkal, menyükkel és lányukkal

2. kép Kaszás Károly kitüntetése a Magyar Szó 2020. február 6-i számában

3. kép Magyarkanizsa, városháza

80%-ban magyarok lakják. E kis városban élek ma is 
a családommal (4. kép).

Általános iskolába még a szülővárosomban jártam, 
de már a közeli Zentán végeztem gimnáziumi tanul-
mányaimat. Vegytan tanárunk megszerettette velem 
a kémiát. Sorra nyertem a vegytan versenyeket, így 
talán nem csoda, hogy egyetemi tanulmányaimat az 
Újvidéki Egyetem Technológiai Karán folytattam, a 
Petrokémia és Szintetikus Polimerek Tanszéken. Mivel 
községünk alatt nagy kőolajmezőt találtak, akkortájt 
ebben láttam a jövőmet. Rengeteget, fanatikusan ta-
nultam, végül 1978-ban diplomáztam Okleveles tech-
nológus mérnökként. Újabb néhány év, de rengeteg 
további tanulmány és még több tapasztalat múlva 
szintén az Újvidéki Egyetem Technológiai Karán a 
Műszaki Tudományok Magisztere lettem (1986), de 
az addig vezető út igencsak göröngyösre sikerült.

Végzés után azonnal munkára jelentkeztem, hogy 
ne éljek szüleim nyakán. Végül a petrokémiai prog-
ramot nem engedélyezték községünkben, mert ha-
tármenti település voltunk. Irányt váltottam, és a 
magyarkanizsai „Potisje” (magyarul Tiszamente) tégla- 
és cserépgyárba jelentkeztem. A tégla- és cserép-
gyártásról, más szakosításom miatt, az égvilágon 
semmit sem tanultam egyetemi tanulmányaim alatt. 
Anyai nagyapám óvodás és kisiskolás koromban 
többször is kivitt a téglagyárba és a gyár agyagbá-
nyájába (5. kép), üzemeibe, mivel ő egész munkás-
ságát pénztárosként a téglagyárban dolgozta le, és 
sokszor mondta: unokám, ide gyere majd dolgozni, 
itt a földből csinálják a pénzt. Ezért a nyári szünetek-
ben, középiskolás és egyetemista koromban, a tégla-
gyárban dolgoztam, először fizikai munkásként, majd 
portás és telefonközpont kezelőként.

Így hát felgyűrtem a gatyaszárat és munkára! Az 
akkori téglagyárban a mérnököket nem tűrték meg, 
a munka embert próbálóan nehéz fizikai munka volt. 
Sok szülő azzal fenyegette a fiúgyerekét, hogy vagy 
tanulsz, vagy mész a téglagyárba melósnak. Engem 
is mindjárt bedobtak a mély vízbe.

Első sikerélményemre nem is kellett sokat várni. 
Az üzemben, ahol gyakornok mérnök voltam, 
olyan sok volt a selejt a kiégetett, új típusú cserép-
ben (hajszálrepedés), hogy értékben meghaladta az 
akkor 860 dolgozót foglalkoztató gyáróriás egy havi 
bruttó fizetését! Nem tudtam és nem is akartam 
ebbe beletörődni. Hosszas mérések, számítások, raj-
zok tömkelege, termodinamikai és mechanikai szá-
mítások, gondolkozás, át nem aludt éjszakák után 
megtaláltam a megoldást: a száraz cseréprakat ki-
alakítását az alagút-kemence égető kocsijain meg kell 
változtatni. Konkrét javaslatom volt. Na de egy ke-
mence-kocsira 4800 cserép fért, az alagút-kemence 
hossza 128 méter volt, benne 52 kemencekocsi. Ha 
csak egy cseréprakat is megdől a kemencében, a do-
minó effektus miatt a kemencében lévő szinte ösz-
szes vagonon bedőlnek a cseréprakatok. Ki meri 
ezt az óriási rizikót és felelősséget vállalni, főleg egy 
„sárga csőrű, tejfelesszájú”, kezdő mérnök javaslatára? 
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zetőket, míg végül egyikük bevállalta, hogy megra-
kat négy vagont a hétből az én javaslatom alapján, 
aztán lesz, ami lesz. Három és fél nap volt a vago-
nok áthaladási ideje az alagút-kemencében. Kiszá-
radt torkokkal, izzadva vártuk az eredményt. A négy, 
új rendszerrel megrakott vagonon egyetlen egy haj-
szálrepedéses cserép sem volt! Az öreg váltásvezető 
azt mondta, nehogy eljárjon a szám, hogy ezt én 
oldottam meg. Hallgattam.

Minden érdekelt, mindenbe bemásztam, dolgoz-
tam a legnehezebb munkahelyeken, az egyetlen 
mérnök voltam az egész országban, aki megtanulta 
pakurával tüzelni a körkemencét, rakni a téglát, a 
cserepet. Sokszor úgy mentem haza a gyárból po-
rosan, piszkosan, kormosan, sárosan, hogy édes-
anyám majdnem sírva kérdezte, hogy édes fiam, 
te mérnök vagy ott, vagy ki-behordó a kemencé-
ben? Édesapám csak annyit mondott: hagyd Klára, 
az acélt a tűzben edzik! Igaza volt. Egy idő után 
visszahallottam a kemény téglagyári munkásoktól, 
hogy ebből lesz valami, nem fél a kemény melótól.

Letettem a gyakornoki vizsgát, aminek témája 
egy csőszárító megtervezése volt egy új program-
hoz. Később megtudtam, hogy ilyen szárítót még 
senki sem tervezett, tehát próbatétel volt. Kinevez-
tek az üzem termelésvezetőjének.

Fél évre rá áthelyeztek a magyarkanizsai csem-
pegyárba. A nyerstermelési osztály vezetésével bíz-
tak meg. Vadnyugati körülményeket találtam: 50 
dolgozót kellett ráncba szednem, akik a rendet 
és a fegyelmet még csak hallomásból sem ismer-
ték (tisztelet a kivételnek). Sokan közülük a társada-
lom perifériájára sodródott kemény fiúk voltak, de 
az akkori politika megkövetelte (1980-as évek eleje), 
hogy ezekből a személyekből hasznos, szocializált 
dolgozókat képezzünk ki.

A kemény fiúkat, akiket az élet óceánja számta-
lanszor a sziklákhoz csapott, lehetetlen lett volna 
erőszakkal „betörni”. Más utat választottam, a szere-
tetet és megbecsülést. Lassan, megértéssel és szere-
tettel sikerült szívüket és lelküket megnyitni. Délután, 
éjjel, hajnalban, kint voltam velük a gyáregységben, 
sokszor felgyűrt nadrágszárral, mezítláb, el is ne-
veztek mezítlábas mérnöknek. Hallgattam történe-
teiket, amelyeket csak füstös, lepukkadt kocsmákban 
mesélhettek el, azt is addig, amíg pénzük volt, hogy 
ott tartsák egy-két túra itallal, a „hallgatóságot”, aki-
ket csak a potyaital érdekelt. Kölcsönös bizalom és 
megértés alakult ki közöttünk. Kiváló csapat lett be-
lőlünk, feletteseim legnagyobb csodálkozására. Tűzbe 
mentem volna a csapatomért, de úgy éreztem, ők is 
értem. 1984. február elején rettenetes hóvihar orkán 
erejű széllel csapott le Vajdaságra és a városunkra is. 
Az összes út járhatatlan volt, a szél hatalmas hótor-
laszokat emelt. Kilencen maradtunk a gyárban, abból 
hat nehézfiú. Teljesen el voltunk vágva a külvilág-
tól, csak magunkra számíthattunk. Technológiai mi-
nimumra állítottuk az alagút-kemencéket, élelmünk 

is szűkösen volt, de péntek délutántól hétfő délig, 
amíg kiszabadítottak a hó fogságából, működésben 
tartottuk a gyárat. Még ha plagiátumnak is tűnik, az 
ő tiszteletükre írom, hogy: „Megcselekedtük, amit 
tőlünk megkövetelt a Haza!”

A szinter minőségű padlócsempék gyártásánál a 
gyár műszaki átvételekor még a próbatermelés sem 
történt meg. Amikor elkezdtük a padlócsempe gyár-
tását, csak harmadosztályú csempét és selejtet gyár-
tottunk, az élgörbeség és a derékszögtől való eltérés 
miatt (6. kép). A problémákat mi, fiatal szakembe-
rek, külső segítség nélkül megoldottuk. Éjjel-nappal 
dolgoztunk. Először alkalmaztunk az országban (és 
valószínűleg Európában is) pásztázó elektron-
mikroszkópos vizsgálatokat (7. kép), termovíziós 
kamerák felvételeit (8. kép), és magasszintű mate-
matikai modellezéseket a száraz préselés hibáinak 
elhárításánál. Az általunk gyári léptékben elsőként 
alkalmazott képlet a kerámia granulátumok prése-
lés közbeni térfogatváltozására:

Az eredmény: 84 % első osztályú termék, 1,8 % se-
lejt, a többi másod- és harmadosztályú termék! Kellett 
hozzá fiatalos lendület, bátorság és ahogy Johann Wol-
fgang von Goethe írta: „Tulajdonképpen akkor tudunk 
csak, amikor keveset tudunk; a tudással nő a kétely.”

Első külföldi szolgálati utam Olaszországba ve-
zetett, Riminibe a Tecnargilla kerámia kiállításra. A 
német és holland kiállítóknál a német nyelvtudá-
som segített, mert családfánk részben német. Egy 
olasz cég standjának a falán érdekes tervrajzot lát-
tam. Az akkori olasz tudásom olyan szinten volt, 
mint a Ludas Matyi rajzfilmben a talján építőmes-
teré. Az olasz szakember levette a falról a rajzot, 
és mivel az asztalon nem fért el, letettük a földre. 
Nekitérdeltünk, kézbeszéddel, mutogatással pró-
báltuk megértetni magunkat, sőt, annyi nyilat raj-
zoltunk, hogy egy nagyobb indián törzsnek elég 
lett volna. Akkor megfogadtam, ha törik, ha sza-
kad, olaszul megtanulok.

Kineveztek az akkori Építőipari Kombinát ve-
zérigazgató-helyettesének. Részt vettem az akkori 
Jugoszlávia legmodernebb cserépüzemének létre-
hozásában, amely akkor Európában az elsők kö-
zött rendelkezett folyamatirányító számítógéppel, 
teljesen automatizált volt.

Aztán 1989 decemberében kineveztek a tégla-
gyár vezérigazgatójának. Majdnem 12 évig vezettem a 
gyárat. Nagyon nehéz időszak volt: polgárháború, Ju-
goszlávia szétesése, embargó, hiperinfláció. Mindezek 
ellenére minden évben, lehetőségeink szerint, lecse-
réltük a régi gépeket, újakat vásároltunk, beüzemeltük 
őket (9., 10., 11. és 12. kép), fejlesztettük a technológi-
ánkat. Képeztük dolgozóinkat, fiatalokat iskoláztattunk 
be, ösztöndíjaztunk a káderbázis biztosítására. De ké-
peztem magamat is, és így időközben az Újvidéki 
Egyetem Technológiai Karán a Műszaki Tudományok 
Doktora, Ph. D. fokozatot is megszereztem (1993).

5. kép A magyarkanizsai téglagyár  
és csempegyár agyagbányája

6. kép Csempehibák: élgörbeség  
és derékszögtől való eltérés

7. kép Kerámia granulátum pásztázó  
elektronmikroszkóp felvételén

8. kép Nyers, préselt kerámialapok  
termovíziós felvételei

9. kép A régi hengermű kiszerelése



Az 1997-es müncheni „CERAMITEC” kerámia Vi-
lágkiállításon, a német Händle céggel mi írtuk alá 
a kiállítás első és legnagyobb összegű szerződé-
sét (két legmodernebb, agyagőrlő finomhengermű 
megvásárlására), a német iparügyi miniszterhelyet-
tes és a bajor iparügyi miniszter jelenlétében (13. 
kép). Állíthatom, hogy szakmán belül ez az üzlet vi-
lágszenzáció volt.

A kilencvenes évek közepén a Belgrádi Egye-
tem Bányamérnöki Karával karöltve belekezdtünk a 
„Bánya III.” agyagbánya megnyitásába és az agyag 
gumihevederes szállítószalaggal való eljuttatásába 
a gyárudvarba. 2000 augusztusában ünnepélyesen 
megnyitottuk Európa akkori egyik legmodernebb, 
teljesen automatizált agyagbányáját, szállítószalag 
rendszerét. A négy darab merítéklétrás vederso-
ros agyagkotrógép 3,5 km hosszú szalagrendszerrel 
(14. kép), számítógép vezérelte diszpécser központ-
tal, GPS fölszerelésekkel szállította az évi 300 000 m3 
kitermelt agyagot a gyárba. Az új, csodálatos be-
ruházást Szerbia akkori miniszterelnöke helyezte 
ünnepélyesen üzembe, többezer magyarkanizsai 
polgár és vendég jelenlétében (15. kép).

Vezetésem alatt a gyár többször nyerte el a Belg-
rádi Építőipari Kiállítás új termékekért járó díját, ötször 
a vásár Nagydíját (Grand Prix) is! Mindig töreked-
tem arra, hogy képességeim maximumán teljesítsek, 
amit így elvárhattam munkatársaimtól is. A szemé-
lyes példamutatás, a következetesség, a becsületes-
ség és az őszinteség nélkül nem lehet senki sikeres 
vezető. Azonban abban a gyárban, ahol az igaz-
gató ért mindenhez a legjobban és mindenben a 
legokosabb, ott nagy baj van – az igazgatóval.

Így hát 2000. október 31-én leköszöntem a gyár 
vezérigazgatói tisztségéről. Teljesen kiégtem a 
majd' 12, vezérigazgatóként végigdolgozott nagyon 
kemény év alatt. Új vezérigazgatónk kinevezett sze-
mélyes tanácsadójának a technológiára.

A két, 1997-ben megvásárolt, akkor legmodernebb 
agyagőrlő hengermű nem tudta megőrölni a kagyló 
és csigahéjakat, amelyek az agyagban a Pannon ten-
ger üledékeként maradtak, és a cserép felületén 

10. kép Az új hengermű beszerelése

11. kép Helyén az új hengermű: igazi csapatmunka volt!

12. kép Az első robot nálunk, de a jugoszláv tégla- és cserépgyártásban is 13. kép CERAMITEC 1997 München
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kipattogzást okoztak. Más megoldást kellett találni. 
A megoldás az agyag száraz őrlésében volt, ingás 
malomban. A francia „Ceric” cégre esett a válasz-
tás. 2003. február 28-án, vezérigazgatónk vezetésével 
mentünk Párizsba a szerződés véglegesítésére és alá-
írására. A francia cég képviselője Jugoszláviában szü-
letett, kiválóan beszélt szerbül és franciául. Elküldték 
az általuk javasolt szerződést franciául, szerbre is le-
fordítva. A franciák, gondolván, hogy mi nem tudunk 
franciául, nyugodtan beszélgettek egymás között a 
nekik előnyös változtatásokról. Ekkor jött a meglepe-
tés: kétszer is franciául közbeszóltam, hogy elnézést, 
ezek a dolgok nem úgy állnak a szerződéstervezet-
ben. Kiült a döbbenet a francia partnerek arcára. Ve-
zérigazgatóm megkérdezte, hogy mikor a csodába 
tanultam meg franciául? Válaszom az volt, hogy nem 
tudok franciául, de a szerződésjavaslat szerb és francia 
szövegét megtanultam fejből. Amikor ezt a vezérigaz-
gatónk közölte a jugoszláv képviselővel, ő lefordította 
a franciáknak. Fél óra múlva a szerződést aláírták.

Vezérigazgatónk engem nevezett ki a beruhá-
zás főmérnökének. Óriási kihívás volt számomra, ha-
talmas felelősséggel. Sehol a világon ilyen, teljesen 
automatizált üzem még nem épült, teljes számító-
gép vezérléssel és irányítással. Az új üzemet egy-
szerűen Porgyárnak neveztük el (16. és 17. kép), 
napi kapacitása 1200 tonna megszárított, szára-
zon megőrölt és visszanedvesített agyag volt, em-
beri kéz érintése nélkül. Az agyagot két és félszer 
finomabbra őröltük, mint a legfinomabb liszt, és ez 
meghozta a várt eredményt.

A beruházás befejezése után felmondtam a tég-
lagyárban. Teljes munkaviszonyba álltam az Újvidéki 
Egyetem Szabadkai Építőmérnöki Karán, ahol 1995-
től már addig is egyetemi tanárként dolgoztam 
másodállásban. A további 14 évben főállású, ren-
des egyetemi tanár lettem, mindig igyekezve átadni 
a fiataloknak tudásomat és tapasztalatomat, nagy 
szeretettel (18. 19. és 20. kép).

Sokat tettem és küzdöttem érte, így nagyon 
büszke vagyok rá, hogy az Újvidéki Egyetem Sza-
badkai Építőmérnöki Karán a felvételi vizsgát és sok 
tantárgyat a magyar ajkú hallgatók magyar nyelven 
hallgathatják és vizsgázhatnak magyar nyelven. Min-
dig párhuzamosan, két nyelven adtam elő, konzul-
tációkat tartottam és vizsgáztattam szerb és magyar 
nyelven. Vallom, hogy hidak építése az emberek és 
népek között rendkívül fontos volt és lesz is mindig.

Tanulmányaim és később a munkám mellett is 
mindig szántam időt a sportolásra is, több sport-
ágban is kipróbáltam magamat, ráadásul verseny-
sporti szinten. A gimi második félévében kezdtem el 
birkózni. Abban az időben a birkózás és a boksz, a 
„kemény, szegénylegények sportjának” számított, és 
én, mint pedagógus szülők gyereke „kilógtam a sor-
ból”. Több mint egy évig törölték is velem a birkózó 

14. kép A gumihevederes agyagszállító rendszer

15. kép Szerbia miniszterelnöke és Kaszás Károly az agyagszállító rendszer ünnepélyes megnyitóján

16. kép Épül a Porgyár csarnoka



17. kép A beszerelt ingás malom

18. Kép Kollégáival és egyetemistákkal a Dunán épülő Újvidék-Belgrád hídnál

19. Kép Az Újvidéki Oktatási Kiállításon kollégáival: Kekánovity, Cseh, Karamán

20. kép Nisben az Anyagtani Tanszékek nemzetközi találkozóján

szőnyeget. Azután óriási munkával, kitartással, aka-
raterővel először Szerbia ezüstérmese, majd Szer-
bia bajnoka és az akkori Jugoszlávia ezüstérmese 
lettem. Beválasztottak a válogatottba is, Románia 
ellen Bukarestben 12:8-ra győztünk!

Az egyetemre való beiratkozásom után szögre 
akasztottam a birkózócipőt, mert a tanulást akkor 
fontosabbnak éreztem. De már másodévben, ami-
kor ráéreztem, hogy hogyan kell tanulni, elkezdtem 
Újvidéken cselgáncsozni. Újra kőkemény edzések, a 
birkózásban szerzett tapasztalatok segítettek a mind 
felsőbb övfokozatok megszerzésében. Megtanultam, 
hogy amikor kiálltam a küzdőtérre, ott egyedül vol-
tam, és vagy győztem vagy veszítettem. Az élet is 
ilyen. Az embernek tudni, merni kell kiállni.

Életemben először 1977 őszén, szülővárosomban, 
Magyaranizsán, kajakos barátaim ugratásának ered-
ményeképpen, fogadásból ültem versenykajakba. A 
fogadást megnyertem, és attól kezdve beleszeret-
tem a kajakozásba is, és párhuzamosan műveltem a 
cselgáncsot és a kajakot. Kettes és négyes kajakban 
kiváló eredményeket értünk el Vajadaság és Szerbia 
bajnokságain (első, második, harmadik helyezések). 
Kajakban pályafutásom csúcsa 1980-ban következett 
be, amikor Sibenikben, a volt Jugoszlávia minden 
idők legnagyobb országos bajnokságán társammal 
kajak kettesben ezer méteren bronzérmet nyer-
tünk, megelőzve az aktuális Szerbia-bajnok kettest! 
Emellett kajak négyesben ötszáz méteren negyedi-
kek lettünk. A mindössze kilenctagú csapatunk a 28 
csapat közül harmadik lett, pedig más csapatok két 
autóbusznyi versenyzővel érkeztek…

A versenyszintű sportolást abbahagyva két 
évig voltam a magyarkanizsai kajak klub segéd-
edzője, majd elnöke és mindeközben szövetségi 
bíró. Három évig a magyarkanizsai birkózó klub el-
nöke is voltam, és megkaptam a Világ Birkózószö-
vetsége (FILA) legmagasabb kitüntetését, az „Arany 
Csillagot”. Cselgáncsban pedig hat évig voltam a 
magyarkanizsai cselgáncsklub elnöke, ahol tíznél is 
több kitüntetést és elismerést kaptam. Jelenleg is 

fekete öves 4 Dan-os cselgáncs mester vagyok, és 
ugyanakkor még öt harcművészet ismerője.

És még egy, nem szorosan a sporthoz tartozó 
érdekesség: a volt Jugoszláv Haditengerészet kato-
nai harcibúvárja és oktatója is voltam.

Szerbiában, Európában és világszerte megjelente-
tett száznál is több tudományos és szakmai publikáció, 
többszáz előadás, egy tankönyv, több monográfia és 

enciklopédia szerzőként vagy társszerzőként való jegy-
zése után végül több mint 40 munkaévvel a hátam 
mögött, 2019. március 1-től végleg nyugállományba 
vonultam. De nem passzivitásba, mivel több szakmai 
akadémiának, tudományos társaságnak és szakszövet-
ségnek továbbra is aktív tagja vagyok és maradok.

Dr. Kaszás Károly

nyugalmazott egyetemi tanár, Magyarkanizsa
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Idén, január 31-én 12. alkalommal rajtolt el  
a Budapest-Bamako Rally futama, amely min-
den eddiginél messzebbre vitt minket, a futam  
a résztvevőit, átlépte a guineai és a sierre leone-i 
határt is. 9058 km megtétele után február 16-án 
érkeztünk célba a freetowni Nemzeti Stadionba.

Vigyázz, kész, 
Bamako!

amikor éppen nem építünk...

A  17 napos megmérettetésen az Elveszettek nevű, felvidéki csa-
pat tagjaként, a túra kategóriában vettem részt két barátnőm-
mel, Dobsony Nikolettel és Horváth Tímeával. A lányokkal még 

az egyetemi évek alatt ismerkedtünk meg. A „rallys” múltunkat Nikinek 
köszönhetjük. 2015-ös évben nővérével vett részt a Bamako Kalandrally 
Bajnokság OnRoad futamain. Következő évben testvére szülői szabad-
ságra ment, így minket kért fel, hogy csatlakozzunk és versenyezzünk 
együtt. Mivel mindnyájan szeretjük a kalandokat (én még az autóspor-
tokat is), így gondolkodás nélkül igent mondtunk. A bajnokság több fu-
tamán is részt vettünk, majd a 2018-as makói futam után, a kétévente 
megrendezésre kerülő 2020-as Budapest-Bamako Rallyra a kalandvágy-
tól fűtve gyorsan be is neveztünk.

A nevezés és az egyéb intéznivalók után, már csak egy megfelelő autóra 
volt szükségünk, melyet 2019 tavaszán meg is vettünk. „Georgee” egy 2001-
es gyártású, 4x4 Hyundai SantaFe városi terepjáró. A BaluGarage és a Pivko, 
s.r.o. jóvoltából utólag is elmondhatjuk, hogy az autónk 110%-ra volt felkészítve.



Marokkó Erg Chigaga kemping

Az utunk Budapestről 9 országon át vezetett, amely során komolyabb mű-
szaki probléma nem hátráltatott minket.

Rövid összefoglaló a futamról:
Európa
Nagyjából 3000 km-es autópálya szakasz várt ránk Szlovénián, Olaszor-

szágon, Franciaországon és Spanyolországon át. Az első két napon szinte 
folyamatosan vezettünk. Pár órára álltunk meg aludni Olaszország nyugati 
részén, egy autó grill parkolójában. Következő este már kényelmesebben 
pihentünk egy valenciai autópálya melleit hotelben. Másnap Algecirasból 
kompoltunk át Tanger Medbe. A kompút során megismerkedtünk Bamakó-
sokkal, sok jó tanáccsal tudtak ellátni minket.

Marokkó
A marokkói vámon, több helyen is ellenőrizték az útleveleinket, majd az 

autóscannelésen túljutva egy helyes kutyával körbeszaglásztatták az autón-
kat. Semmit nem találtak, így továbbengedtek minket.

Az első afrikai éjszakát egy tengerparti hotelben töltöttük. A túrakate-
góriások maguknak állítanak kihívásokat! Miután a helyiek megmutatták, 
hogy merre vezet az út a szállodába, kizártnak tartottam, hogy a szűk 

utcában az autónk elférjen. Jelentem, az autó elfért, még szerencse, hogy 
a hasamat is behúztam.

Az első hivatalos kemping felé vettük az irányt, amely Marrákes szé-
lén található. Az út során autópályán és helyi utakon mentünk. Egyedül 
a kemping előtt tévedtünk el. Emese (a mobilos offline navigációm) út-
vonalával az volt a gond, hogy az út közepére jó pár éve felhúztak egy 
családi házat! Meglepődtünk, de a háztulajdonos is, aki azonnal kijött 
és útbaigazított minket. Másnap átszeltük az Atlasz-hegységet. A legma-
gasabb pont, amelyen elhaladtunk, körülbelül 2020 mBf volt. A maga-
sabban fekvő hegycsúcsokat hó borította, amit mi a kellemes 20 fokos 
melegben csodálhattunk.

Az egész futam során, a legjobb helyen lévő kempingünk az erg chigaga-i 
volt. A bivouacba köves, homokos, rázós út vezetett, de megérte bemenni, 
ugyanis az éjszakát dűnék között tölthettük. Hajnalban milliónyi csillagot láttunk 
az égen, és megnéztük a gyönyörű napfelkeltét is. A dűnéken az emberek úgy 
néztek ki, mint ősszel az elrepülésre készülő fecskék a villanydróton. Megérte 

gubbasztani a homokban, nagyon szép látvány volt, egy fotó sem tudja 
visszaadni az igazi hangulatát, ezt személyesen kell megélni.

Nyugat-Szaharába belépve az aszfaltos útról nem volt tanácsos letérni. Éve-
kig háború dúlt ezen a környéken, nagyon sok elaknásított terület létezik még 
mindig. A nagyobb városok bevezető útjainál zászlórudakon lobogó marokkói 
zászlóval tudatták az utazókkal, hogy ez a föld már Marokkó része.

Az utolsó, Marokkóban töltött napunkon a határ felé menet átszeltük a 
ráktérítőt. A szélességi kört egy tábla is jelezte, amely El Agroubtól 8-10 ki-
lométerre található.

„Senkiföldje”
Budapest-Bamako rally egyik legveszélyesebb szakasza a „Senkiföldje”. Ma-

rokkó és Mauritánia közötti területen a káosz, törvénytelenség uralkodik, ahol 
elhagyott és felrobbant autók tengetik mindennapjaikat. A két ország között 
nagyon rossz minőségű köves, homokos földút található. Itt nincs semmilyen 
védelem, nem voltak katonák, akik megvédtek volna minket, de aknákból 1 
m2-en akár egy zsákra való is lehet. A szervezők felhívták a figyelmünket arra, 
hogy a kitaposott ösvényen haladjunk, mindig balra tartsunk, és ne álljunk meg 
senkinek! Természetesen nem a kitaposott ösvényen mentünk, végig jobbra 
tartottunk és a szlovén társaság, akikkel haladtunk, megálltak a Senkiföldjén el-
fogyasztani a bontatlan sörös dobozok tartalmát.

Mauritánia
A mauritániai határtól kezdve, minden belépő országba fertőtlenítő kéz-

mosóval vagy szappannal kellett kezet mosnunk és megmérték a testhőn-
ket, amelyet egy kis füzetbe a neveinkkel együtt jegyeztek fel. Itt már ekkor 
megtették az óvintézkedéseket a koronavírus ellen. Megjegyezném, hogy a 
legkevésbé fejlett országokról van szó…

A Mauritánia határán gyorsan átkeltünk. A helyi szervező elmondta, 
hogy sehol se álljunk meg, egyenesen a bivouacba menjünk. A kempin-
gig az út zökkenőmentes volt. A határon azért jöhettünk át szupergyor-
sasággal, mert a táborba kitelepültek a határőrök, és itt pecsételték bele 
a vízumot az útleveleinkbe. Az ügyintézés csigalassússággal haladt, több 
órát kellett várni, míg sorra kerültünk. Több mint száz ember csak más-
nap délelőtt kaphatta meg a vízumát, emiatt a verseny kategória szaka-
szát törölni kellett.

Nouakschott, Mauritánia fővárosa. A közlekedési szabályok itt szinte ismeret-
lenek a helyiek számára. A városnak sok jelzőlámpás útkereszteződése van, de 



Marokkó Atlasz-hegység

Marokkó Erg Chigaga kemping felé

40 amikor éppen nem építünk...

nem mindenki tudja, mire való, a motorosok össze-vissza száguldoztak, és 
folyamatosan dudáltak.

Találtunk egy csendes kis hotelt, amely az igényeinknek teljesen megfelelt. A 
szálloda lakói furcsa szemmel nézték a három fehér csajt, így óvintézkedésként 
éjszakára a bejárati ajtó elé toltunk egy fotelt.

Az ország déli része már inkább szavanna jellegű. A homokot és a szá-
raz bokrokat felváltották a nádasok, fák, zöld bokrok, a tevéket pedig a 
szamarak, tehenek és madarak. Jelentem, fecskéink jól érzik magukat, vígan 
repkednek a szavannában! A gazdagabb növény- és állatvilágban úgy érez-
tem magam, mintha otthon lennék. Mivel Rossónál nem lehet átkelni a ha-
táron, ezért a zöldhatár felé vezetett az utunk, töltésen és töltések mellett 
haladva. Az út nagyon rossz minőségű földút volt. Sajnos, az egyik hup-
liból rosszul jöttünk ki, és eltörtük a kardántengelyen lévő bilincset, amely 
morgós, sercegős hangot adott ki. Az észt konvoj megnézte, és közölte ve-
lünk a diagnózist. Elmagyarázták, hogy lassan kell mennünk és amint áté-
rünk a határon, a kempingben valaki biztos megjavítja. Hosszú út várt ránk, 
15 km-re voltunk a határtól, és onnan a kemping még 30 km-re…

Szenegál
A határon a szükséges dokumentumok és pecsétek begyűjtése nem volt 

egyszerű feladat, de sikerült gyorsan megtalálnunk a kiutat.
Csigatempóval elindultunk Saint-Louis felé. A bamakós társak sorban 

hagytak le minket, majd jött a 106-os csapat, és jelezte, hogy húzódjunk le. 

Megnézték a kardántengely bilincset, majd közölték, hogy vagy sikerül pont 
jól visszaütni, vagy elütik és nem megyünk sehova. Természetesen csak az 
első verzió jöhetett szóba, mégsem fejezhetjük be itt a rallyt! Jó pár óvatos 
kalapácsütés után jött a várva várt biztató mondat, hogy sikerült a helyére 
kalapálni, az elején óvatosan vezessünk, ha nem észlelünk problémát, akkor 
vezethetünk bátrabban. Saint-Louisba érve beautóztuk az óvárost, majd fel-
kerestük az aznapi szállásunkat.

Az ország belseje felé közeledve az út mentén egyre több elhagyott ka-
miont és teherautót láttunk, amelyek többségét már szétlopták. Érdekesség, 
hogy Szenegálban két darab elakadásjelző is része az autó kötelező tarto-
zékainak. Ennek azaz oka, hogy ha az autó lerobban, akkor a jármű elé és 
mögé is kötelező kihelyezni a háromszöget. Viszont a helyiek az elakadás-
jelző háromszögeket kövekkel és faágakkal helyettesítik.

A niokolo koba-i nemzeti park melletti út mentén végre élőben lát-
hattunk öt helyi majmot bandukolni a kerítés mellett. Nagyon megörül-
tünk nekik, főleg miután megtudtuk, hogy akik bementek a parkba, csak 
három majmot láttak.

A dindefeloi kemping volt az utolsó táborhelyünk Szenegálban. Ez volt az 
első olyan tábor, ahol a helyiek a portékáikat kínálták, illetve műsorral vártak 
minket. Hihetetlen gyors, szapora lábugrálással táncoltak, eszeveszett tempó-
ban ropták, a szemünk is alig bírta követni.

Guinea
A határátlépés egy kis faluban történt. Két vámos egy kis asztalnál ült, mel-

lettük pedig a falu vezetője ücsörgött, körülöttük pedig a falu iskolás tagjai, ki-
csiktől a nagyokig. Kicsit úgy éreztük magunkat, mint a kirakatban…

A guineai szakaszt a szervezőknek módosítani kellett, mivel pár nap-
pal az etap előtt a guineai kormány jelezte, hogy nem tudja biztosítani a 
résztvevők biztonságos áthaladását Labe városán, az elnök elleni tünteté-
sek miatt. A szervezők sms-ben és személyesen közölték a híreket, majd 
egy papírra nyomtatva átadták az új szakasz útvonalát. Senki nem tudta, 
hogy válójában milyen nehéz út vár a résztvevőkre.

A szakasz legnehezebb része a kb. 180 km-es földút volt, melyet 9,5 
óra alatt tudtuk teljesíteni. Ez az út volt az eddigi legrosszabb minő-
ségű, az átlagsebességünk kb. 15-20 km/h között mozgott. Óriási hup-
likon, nyomvájatokon kellett átkelnünk. Amikor aszfaltos utat láttunk, 
nem hittünk a szemünknek! Óriási boldogságot és megkönnyebbülést 
éreztünk. Viszont az aznapi kemping helyszínétől még 300 km-re vol-
tunk. Az út eléggé hiányos volt, így az esti vezetés nagyon nehéz volt, 
és sok odafigyelést igényelt. Mivel már esteledett, úgy döntöttünk, 
hogy nincs értelme a kempingig elmenni, hisz csak a hajnali órákban 
tudnánk beérni, ezért a fő célunk a szálláskeresés volt a másnapi sza-
kasz útvonala mentén. Az út során kialakult kb. egy 8-9 autóból álló 
bamakos konvoj, viszont a fővárosba, Conakry-ba érve már csak hár-
man maradtunk. A várost átszelve, hajnali fél háromkor találtunk egy 
hotelt, amelyhez rengeteg katonai ellenőrzésen át vezetett az utunk. 
A szállodában csak négy órát töltöttünk, de végre fel tudtuk frissíteni 
magunkat. Reggel a városban nagyon nagy volt a forgalom, folyama-
tosan szóltak a dudák, eszeveszett módon közlekedtek a motorosok. A 
fővárosból az irányt egyenesen Pamélap városa felé vettük, ahol elér-
tük az ország határát.



Marokkó Ráktérítő Sierra Leone iskola

Marokkó Erg Chigaga, napfelkéltére várva

Sierra Leone
A határt átlépve a segítőkész helyi szervezők és katonák fogadtak bennün-

ket. Itt egy fehér inges ember kiemelt bennünket és egy másik csapatot. Nem 
tudtuk, mi történik, csak követtük őt. Az ajtó, amelyen beléptünk, a komiszár 
irodája volt. Sötétített függönyök behúzva, minimális fényt a mobiltelefon va-
kuja adta. Leültetett, palackos vízzel kínált, majd faggatni kezdett. A komiszár 
érdeklődött, honnan származunk, mi a foglalkozásunk. A hely nyomasztó han-
gulata nem zavarta a jó kedélyű beszélgetésünket. Miután megtudta, hogy hí-
dépítésen dolgozom kérte, hogy amíg célba nem érünk, vegyem szemügyre 
az útba eső hidakat, és ha gond van, jelezzem, és ő megteszi a szükséges in-
tézkedéseket. Negyedórás beszélgetés után átvitt az útlevél-ellenőrzésre, ahol 
öt perc múlva meg is kaptuk a pecsétet az útlevelünkbe.

Szürreális fogadtatásban volt részünk az utakon. A kempinghez vezető 
úton végig katonák álltak, szalutáltak és irányítottak minket. A bivouacban 
már ott voltak a helyiek, akik zenével, műsorral szórakoztatták az elfáradt 
utazókat. Ott sátraztunk, ahol áprilisban, az esős időszak előtt elültetnek 
több száz helyi gyümölcsfát. Szimbolikusan két fát ültetett el a helyi ve-
zető és Villám Géza, a rally főszervezője. Ezt a két facsemetét a helyi pap 
és Attila atya, a somogyhárságyi plébános áldotta meg.

Emléktábla-avatáson is részt vettünk a kempingben. A tábla angol és 
magyar nyelven hirdeti, hogy a helyi általános iskola Torday Emil híres 
magyar Afrika kutató nevét viseli a továbbiakban.

Freetownig az út olyan volt, mintha a Tour de France-on lettünk volna. Az 
út mentén továbbra is ott voltak a katonák, és nagyobb falvakban, városokban 
a helyiek is ott álltak az út mentén, integettek és üdvözöltek egy „Welcome to 

Sierra Leone”-vel. A célprocedúra a Nemzeti stadionban volt, ahol a fűre 
parkolva vártuk a zárórendezvényt, melyre nagyon sok neves ember jött el. 
A sok felszólaló mellett beszédet mondott a köztársasági elnök, és táncolt 
a Nemzeti Táncegyüttes is. A hosszúra nyúló műsor után a résztvevők be-
ugrottak, illetve felugrottak az autóra, hogy áthajtsanak a hivatalos célvona-
lon, ahol megkapták az oklevelüket a rally teljesítéséről.

A városban még két napot töltöttünk el. A hivatalos Budapest-Bamako 
rally hotel medencéjében lubickoltunk, késő délutánonként pedig lemen-
tünk a partra, és csobbantunk az óceánban, amely kellemes meleg volt.

Február 19-én, egy szerdai napon, Isztambulon keresztül repültünk 
haza. Az esti órákban landoltunk Budapesten. Fura volt újra fázni, és 
érezni, hogy esik az eső.

Nagyon sok élménnyel tértünk haza, még nagyon sokáig emészteni 
fogjuk a látottakat és tapasztaltakat.

Ezt a kalandot életünk végéig mesélni fogjuk. Így utólag megértem 
azon résztvevőket, akik már 6-7 alkalommal teljesítették a rallyt. Hihetet-
len hangulata van a futamnak. Valamikor a jövőben szeretném még újra 
átélni a „bamako” érzést.

Beszámolóm végére érve, szeretném megköszönni legkedvesebb „főnim-
nek”, hogy a feszített munkatempó ellenére jóváhagyta, hogy részt vehes-
sek életem nagy kalandján. Köszönöm Balázs!

Mihalik Erika

munkahelyi mérnök
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