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hídépítők egyesülete

A 2020. évi életműdíj átadása
A pandémia miatt kissé megkésve és a szokásos módtól eltérően szűk körben,
2021 január 28-án átadásra került a 2020. évi életmű díj, melynek díjazottja
a leadott szavazatok alapján Tátrai Alfréd lett.
– a Csepeli ivóvízkezelő mű építését.
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re kapott megbízást,

zásukban főszerepet játszó létesítményvezetőre
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Nemcsak saját szakmájára, hanem más tudományokra is nyitott, hatalmas tudású ember,
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Ezt mutatja az is,

Apáthy Endre elnök és Tátrai Alfréd életműdíjas

2006-ban újra nagy kihívás várt rá, ami a

2019-es év díjazottjaként nekem jutott az

tében szokatlan kihívások következtek, mint a
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Csuba Edit

elért eredményeit ismertessem.

szére készült gázolaj feladók, lefejtők és tárolók
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1972-ben a Közlekedési és Távközlési Műszaki

Főiskola Közlekedés Építési kar Hídépítési és Fenntartási szakán szerzett
diplomát, és még ebben az évben elhelyezkedett a Hídépítő Vállalatnál.
Pályája elején munkahelyi üzemmérnöki, majd technológusi, később
termelési csoportvezetői beosztásokban dolgozott. Ezen munkák során
megmutatkozott szaktudása, nyitottsága a nem csak szakmájában jelentkező technológiai újdonságok iránt,
valamint jó tárgyalási és kapcsolatteremtési képessége is. Ezen tulajdonságainak ismeretében nyerte el a cég
első létesítményvezetői kinevezését, és
kapta később feladatául – 1994-ben

munkálatainak sora.

