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Langer István úr kapta a 2019 év Széchy emlékdíjat 
 
A Magyar Geotechnikai Egyesület, a Magyar Mérnöki Kamara Geotechnikai Tagozata és 
a Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztálya közös szervezésben 2019. 
február 8-án rendezte meg a XXV. Széchy Károly Emlékülést az MTA Széchényi téri 
székházának nagytermében. A hagyományoknak megfelelően a rendezvényen átadták az idei 
év Széchy Károly emlékdíját és emlékplakettjét is. 
 
20 éve, 1999-ben alapította meg a Geotechnikai Tagozat a Széchy Károly emlékplakettet, 
amely minden évben a geotechnika és a mélyépítés területén azokat a szakembereket díjazza, 
akik különleges pályafutásuk alatt kimagasló szakmai munkát végeztek. 

_______________ 

Az idei évben Szövetségünk elnökét, Langer István urat érte ez a megtiszteltetés. 

A díjátadási ünnepség elején Szilvágyi László, a Magyar Mérnöki Kamara Geotechnikai 
Tagozatának elnöke méltatta Langer István úr pályafutása alatt elért kitűnő eredményeket: 
 

„Langer István 1940-ben született Egerben, s ez az adat hiteles, még ha hihetetlennek is 
tűnik számunka, mikor ő elegánsan, ruganyos léptekkel és ifjonti érdeklődéssel közelít felénk.     

Mérnöki diplomáját 1963-ban a budapesti műegyetemen szerezte, melyet akkor 
Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetemnek hívtak. Első munkahelyén, a Nagyalföldi Kőolaj 
és Gáztermelő Vállalatnál műszaki ellenőrként dolgozva egyetemi tanulmányait párosította a 
széles körben értelmezett mélyépítés mindennapi gyakorlatának megismerésével.  

1967-től 23 évig a legendás Út- és Vasútépítő Vállaltnál dolgozott, mely a magyar 
mélyépítés egyik bázis cége volt. Elkötelezetten, felelősségteljesen, szakmai precizitással, 
egyre gyarapodó tapasztalattal és sikeresen tette a dolgát, így került mind magasabb 
beosztásokba: az építésvezetői poszttól a főmérnökin át jutott a rendszerváltozás idejére 
műszaki igazgatói beosztásba. Ezt a pályát segítette, hogy 1984-ben gazdasági mérnöki 
oklevelet is szerzett. Munkásságát magyarországi ipari létesítmények sora fémjelezi: Algyő 
környékén gázvezetékek, Hódmezővásárhelyen porcelángyár, Orosházán üveggyár és öntöde, 
Tatabányán víztározó, Putnokon szénrakodó, Ózdon kohósalakfeldolgozó, de dolgozott 
számos lakótelepen is. Földmunka, közműépítés, útépítés, vasútépítés, alapozás, 
szerkezetépítés, ma már szinte elképzelhetetlenül széles spektrumban kellett irányítania. 
Áttekintőképessége, döntésképessége, munkabírása alkalmassá tették arra, hogy a nagyon 
különböző világú NDK-ban, a Szaharában és a kazahsztáni Tengizben is nagyprojekteket 
irányítson.  

A rendszerváltozás után erős német befolyással újra szerveződő magyar építőiparban 
nagy kereslet volt a tapasztalt és biztos német nyelvtudású mérnökökre. Langer István előbb 
2 évig a STRABAG műszaki igazgatója lett, de aztán a világ egyik legnagyobb speciális mélyépítő 
cége, a Bauer AG kérte fel magyarországi leányvállalatának megszervezésére. Irányításával a 
BRK Speciális Mélyépítő Kft. (ma már Bauer Hungária) hamarosan a szakterület meghatározó 
cége lett, s az ma is. Vezetése alatt főleg cölöpözési, résfalazási és horgonyzási munkák 
sokaságát valósították meg, elsősorban Budapesten, miközben támogatásával számos fiatal 
mérnök vált szakemberré.  
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Vállalati munkásságával és emberi tulajdonságaival nagy tekintélyt vívott ki magának, s 

lett 20 éve az Alapozási Vállalkozók Szövetségének elnöke, s még ma is ő az első ember. Ekként 
sokat tett a hazai szakmai közélet fejlesztésért. Továbbképzéseket szerveztek, kiadványokat 
készítettek, az európai szabványok honosításának legfőbb finanszírozói voltak, aktív 
közreműködéssel és pénzzel támogattak sok hazai rendezvényt, nem utolsósorban a Széchy-
előadásokat és a Széchy-díjat is, s mindezeknek Langer István volt a legfőbb szószólója. De 
szolgálta a geotechnika fejlődését azzal is, hogy kiállt azért, hogy a talajmechanikusok olyan 
szakvéleményeket és jelentéseket készítsenek, melyek megfelelnek a szabványoknak, s nem 
hozzák kritikus helyzetbe a mélyépítési vállalkozókat.  

2006-ban a BRK-tól nyugdíjba ment, s például állíthattuk volna pályafutását a fiatalok 
elé, ha akkor 66 évesen be is fejezte volna a mérnöki munkát, s élvezi a kiérdemelt nyugalmat, 
él hobbijának az utazásnak és a kertészkedésnek.  Ám Langer István új életszakaszt nyitott. 
Visszatérve az iskolapadba megszerezte a műszaki ellenőri jogosultságot, LANGERIS Mérnöki 
Tanácsadó Kft. néven saját céget alapított. Ez az elmúlt években olyan nagyszabású alapozási 
és mélygarázsépítési projektek tervbírálati és műszaki ellenőri munkáit teljesítette, mint pl. 
LEGO-gyár, ALLE-bevásárlóközpont, TELEKOM-székház, ECODOME-irodaház, budapesti 
BIODOM. Cégének hivatalosan az ügyvezetője, aki kamatoztatja félévszázados tapasztalatát, 
lényeglátó képességét. Ám tiszteletünket elsősorban azzal váltja ki, hogy ő a cég mindig tettre 
kész, a részletekben is elmélyedni tudó, beosztott mérnöke, aki nem rest a technológiák 
betartását a munkagödör fenekén sem ellenőrizni. És képviseli a tiszta szigorúságot, amire ma 
a mi szakterületünkön is oly nagy szükség van.” 


