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Információ a közzététellel kapcsolatban 

 

Dr. Nemesdy Ervin „Utak és autópályák pályaszerkezete” című könyve 1971-ben jelent 

meg. A maga korában hiánypótló igen széles szakmai információt tartalmazó műként. 

Előszavában a következőket írja a szerző: 

„Az utak és autópályák építése az elmúlt évtizedben – 60-as években – döntő változáson ment 

keresztül, s a 70-es években legtöbb területen alapvetően más műszaki felfogással, más 

előírások alapján, más gépekkel, más módszerekkel dolgozik, mint pl. az 50-es években.” 

Ez a megállapítás napjainkra fokozottan igaz. Mi indokolja akkor, ennek a könyvnek 40 év 

elmúltával történő közzétételét? 

A korszerű aszfalttechnológia és útépítés a 60-as évek közepétől kezdett el tudományos irányba 

fejlődni, ekkor jutott el oda, hogy már nem csak empirikus, hanem tudományosan megalapozott 

keveréktervezés történt, az aszfaltgyártás elkezdte alkalmazni más termékek előállítása során 

már meg szokott gyártás és beépítés ellenőrzési módszereket. Mindkét területen hatalmas 

fejlődés történt az óta, az alapelvek és kiindulás gondolatai nem változtak. Ugyanakkor a 

fejlődés során a kezdetekben még „vetélkedő” módszerek, megoldások, az eltérő 

megközelítések, miértek ismerete elhomályosult. Ezért érdemes megismerni az alapokat, így 

láthatóvá vállik, hogy az induláskor még „vetélkedő” elméletek milyen kiindulást adtak és talán 

a mára megszokott és egyeduralkodóvá vált megoldások mellett egy-egy probléma megoldását 

elősegítheti egy másfajta szemléletű megközelítés megismerése, esetleg kipróbálása. 

Köszönet a szerzői jog örököseinek – Nemesdy Ervin és Nemesdy Gábor – akik hozzájárultak 

a könyv ilyen módon történő közzétételéhez, egyaránt segítve ezzel az oktatást és a 

szakmatörténet megismerését. 

Ugyanakkor továbbra is szükséges betartani a szerzői jogra vonatkozó előírásokat, a műből 

történő bármilyen rész átvétele esetén meg kell jelölni a forrást. 

A könyvet, annak mérete miatt és azért, mert nyilván nem minden hallgató, szakember 

érdeklődik a teljes szakterület iránt, fejezetekre, esetenként azon belül is, kisebb részekre 

bontva lehet olvasni, letölteni. A külön megnyitható és letölthető részek kiválasztását segíti a 

következő „A közzététel állományai és azok áttekintő tartalomjegyzéke”, aminek első 

oszlopában a pdf állomány megnevezése van. A 10. „Kiegészítések - Függelék” fejezet egyes 

pontjai az érintett részekhez beillesztve is szerepelnek. 

Az egyes részek elején a részletes tartalomjegyzék is szerepel. 

 

 Dr. Ambrus Kálmán 
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