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Könyvajánló - megjelenés elõtt

150 éves a magyar aszfaltútépítés
Minden bizonnyal értesültek arról, hogy az elmúlt évben minden nagyobb szakmai rendezvényen megemlékeztünk 
arról, hogy hazánkban – Európában az elsők között – 1864 - ben épült Pesten a Nádor utcában az első aszfaltburkolat.
Az előadások nyomán a szakmai közvélemény ráébredt arra, hogy az aszfaltútépítésben folyamatosan jelen-
tős szakmai sikerek születtek, a 19., 20. századokban egyre gyarapodott az aszfaltburkolattal ellátott útháló-
zat hossza. Ennek ellenére az új kori szakmai irodalom nem követte hasonló intenzitással a gyakorlati sikere-
ket, ezért mert az aszfalt burkolatokkal kapcsolatos átfogó szakkönyvvel mindmáig adós a szakma. Az a tény 
tovább árnyalja a képet, hogy a mindössze 2000 km hosszú betonburkolatú közutakról két részletes szakmai 
kiadványt is kiadtak az utóbbi tíz évben. Az előzőeket összevetve adódott a gondolat, hogy az aszfaltútépítés 
150 éves történetéről készüljön egy olyan részletes, átfogó szakkönyv, amely tartalmában és formájában egy-
aránt méltó lehet e sikeres és eredményes szakterülethez.
A közúti szakma gondolatilag és tevékenységével már mellé állt a kezdeményezésnek és több mint 30 kiváló, el-
ismert közutas mérnök, tudós hatékony közreműködésével elkezdődött a könyv összeállítása, megírása. Az idő 
sürget, hiszen az utolsó pillanatban vagyunk ahhoz, hogy az érdekes, hazánkban sikeres szakmatörténeti emlé-
kekről, technológiai választékról összegyűjtsük a dokumentumokat és megörökítsük a jövő szakemberei számára 
az aszfaltútépítés 150 év történetét összefoglaló szakkönyvet.
A tervezett tizenhét fejezet minden bizonnyal – ismerve a szerzőket, közreműködőket – megfelel majd a 
várakozásoknak. Nem érdektelen, ha már a készítés elején bemutatjuk a leendő Olvasóknak, Támogatók-
nak a fejezetcímeket, amelyek jól kifejezik a készülő könyv nagy ívű tartalmát:

I.   Történelmi áttekintés (útépítésről általában és különös tekintettel az aszfaltra)
II.  Az aszfalt (burkolat) és a beton (burkolat) „versenye”, előnyeik, hátrányaik
III.  Az aszfalt technológia alapjai
IV.  Alapanyagok
V.   Gépészet
VI.  Minőség
VII.  Tervezés, méretezés (történelmi visszatekintés)
VIII.  Meleg eljárásos technológiák fejlődése 1970-től
IX.  Meleg újra hasznosító eljárások
X.   A hideg eljárásos technológiák
XI.  Egyéb felhasználási területek (hídszigetelés, vízépítés, vasút építés, repülőtér, autó versenypálya, 

depóniaképzés)
XII.  Aszfalt burkolatok fenntartása
XIII.  Jövőkép, fejlődési irányok
XIV.  Oktatás és civil- társadalmi szakmai szervezetek működése az aszfalt burkolatok minőségének 

és fejlesztésének érdekében
XV.  Az aszfalt felhasználásában fejlesztésében bátor kezdeményezésében sokat tett szakemberekről 

megemlékezés
XVI.  Közúti kronológia 
XVII.  Kislexikon, szó és kifejezés magyarázat
A szakmaiság mellett/előtt természetesen elő kell teremtenünk a kiadáshoz szükséges forrásokat, amiben 
számítunk az aszfalttal foglalkozó valamennyi kivitelező, kutató, tervező szervezet támogatására.  Emel-
lett hangsúlyt helyezünk a pályázati forrásokra is. 
A kiadáshoz kérjük az eszmei támogatások mellett anyagi segítségüket. A kalkulációnk elkészült, egy könyv 
ára 10.000 Ft + 5% ÁFA lesz, (azaz 10.500.- Ft), amelyre már most is elő lehet fizetni.
A HAPA egy – már megnyitott – elkülönített számlán gyűjti (K&H 10403095-49574853-52491000) a vá-
sárlási előlegként befizetett összegeket, a támogatásokat.

Kérjük, hogy szándékukat a HAPA e – mail címén,(info@hapa.hu) 
vagy telefonon (1/782-1893) jelezzék,  hogy az összeg megérkezése után a 

megállapodást is megkössük. 
Dr. Törőcsik Frigyes

szerkesztő


