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Dr. Ujhelyi János munkásságának méltatása
Dr. Ujhelyi János (1925) okl. építőmérnök, a műszaki tudományok kandidátusa,
a műszaki tudományok doktora, címzetes egyetemi docens, címzetes főiskolai tanár.
Pályafutását közel hatvan évvel ezelőtt, 1951-ben, az ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI INTÉZETBEN
kezdte, és több mint negyvenévnyi tudományos kutató és irányító munkával teljesítette
ki, majd nyugdíjba menetelét követően a BETONOLITH K+F Kft., ezt követően a
CEMKUT Cementipari Kutató-fejlesztő Kft. tudományos tanácsadója lett.
Munkája során közel kétszáz kutatási téma témafelelősi, megszámlálhatatlan
kutatóintézeti, egyetemi és akadémiai tanulmány bírálói feladatát látja el. Számos
egyetemi és főiskolai kurzus előadója, hazai és nemzetközi szervezetek tudományos
tanácsadója.
Vezette az ÉTE ELŐREGYÁRTÁSI SZAKOSZTÁLYÁT, és közel húsz éven át (1980-1998)
volt tagja az SZTE BETON SZAKOSZTÁLY vezetőségének.
Kimagasló a szabályozásban játszott szerepe. Ma is alapműnek számít a „szürke-sárga
füzetek” néven emlegetett 1995. évi BETON ÉS VASBETON KÉSZÍTÉSI MŰSZAKI
ELŐÍRÁS.

Az európai betonos anyagtani szabványok szakszerű fordítása, értelmezése,

azok nemzeti alkalmazási dokumentumának kidolgozása a MAGYAR SZABVÁNYÜGYI
TESTÜLET beton szakbizottsági elnöki munkájának jegyeit viseli.
Irodalmi tevékenysége maradandó. Folyóirat cikkeinek száma közel 150, bel- és
külföldi előadásainak száma több mint 150. 12 szakkönyv társszerzője, melyek közül
többnek a főszerkesztője; önálló könyveinek száma 8. Ezek itt most részletesebben
nem

méltathatók,

de

a

2005-ben,

a

BME

ÉPÍTŐMÉRNÖKI

KARÁNAK

BETONTECHNOLÓGIA szakmérnöki ágazata egyetemi tankönyveként kiadott „Betonismeretek” című könyv (Műegyetemi Kiadó) említésének elmulasztása méltatlan
lenne. Ez a 346 oldalas tankönyv Ujhelyi János tudományos elveinek és
módszertanának összefoglalója; a kísérletekre alapozott logikus gondolkodás tükre,
hitvallás a felelős mérnöki alkotás, a tartós beton készítése, a struktúra meghatározó
volta mellett, amely az Ujhelyi-féle betontervezés alapja.
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Dr. Ujhelyi János a betontechnológia tudományának mértékadó, nagy tiszteletben álló
vezéregyénisége. Közel a nyolcvanötödik életévéhez fiatalosan, példamutatóan ma is
gyarapítja tudásunkat, tanácsaival mindig kész ismereteinek és gazdag tapasztalatainak
átadására.
Tisztelt Ujhelyi tanár úr, kedves János bátyánk, a Szilikátiparért Emlékéremhez,
értékes és maradandó munkásságod e szerény, de jó szívvel adományozott
elismeréséhez szívből gratulálunk, jó egészséget és további eredményes alkotómunkát
kívánunk.
Budapest, 2009. május 20.
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