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HÍDÉPÍTŐK EGYESÜLETE

Életműdíj átadás
2021-ben immár 11. alkalommal kerül átadásra
a Hídépítők Egyesülete által alapított Életműdíj.
Az elismerést Dr. Horváth Lajos kollegánknak ítélte
oda az egyesület erre megbízott kuratóriuma.

A

kollegát sokan ismerik, de nekem jutott az a megtiszteltetés,
hogy röviden bemutassam hidas életútját.
Dr. Horváth Lajos a Hídépítő hetvenéves történetéből az

A Jogi csoport irányítása és a bedolgozó jogi szakemberekkel való
zökkenőmentes együttműködés a kiváló munkájának volt köszönhető.
Lajos szakmai és társasági elkötelezettsége mindvégig vitathatatlan

1976-os négy év ösztöndí-

volt, munkájára mindig számít-

jas

hattak nemcsak a cégvezetők,

időszakát

követően

–

1980-tól 2021-ig – összesen

hanem

41 évet töltött a társaságnál.

társa is. A társasági érdeket

Amikor nyugdíjba ment, mint

sok jogi ügyben maximálisan

akkoriban több régi kollégája

képviselte, a törvényi szabá-

is, már a hetedik cégnél szol-

lyok betartásának fontosságát

gált anélkül, hogy egy másik

szem előtt tartva.

székbe ült volna át.

valamennyi

munka-

Munkája mellett fáradhatat-

Fontos szerepe volt a Híd-

lanul ellátta a jogsegélyszolgá-

építő Vállalat részvénytársa-

lat tevékenyégét asszisztense,

sággá alakulásában, hiszen

Magyar Magdika segítségével.

az akkori jogi viszonyok kép-

Közéleti tevékenysége ré-

lékenynek

csak

jóindulattal

voltak nevezhetők.

szeként óraadó volt az Ybl
Miklós Főiskolán is.

A Vállalat és az akkor itt dol-

Egyházi kapcsolata révén

gozó kollegák életében sors-

a budapesti Szent István Ba-

döntő fordulat volt az 1993-as

zilika új harangját a Hídépítő

év. Ekkor a francia többségi tu-

darui emelték a helyére, ami

lajdonlással megalakult a Híd-

az eddigi legjobb reklámja

építő Részvénytársaság. Lajos

volt a cégünknek.

az Állami Vagyonügynökség
igen-igen

„bozontos”

Volt főnökeivel, munkatár-

kérdé-

saival mai napig jó kapcsola-

seit fésülte ki – természetesen

tot tart. A hidasok életét még

több külső jogász bevonásával

most is figyelemmel kíséri.

– a Hídépítő megelégedésére.

2021-ben egy kivitelező vál-

A francia kivásárlás után

lalatot-vállalatcsoportot nagyon

jelentős szerepe volt a fran-

jól képviselő, kiváló szakem-

cia-magyar jogi értelmezé-

ber kapott elismerést.

sek kimunkálásában.
Újabb kihívást jelentett szá-

A korábban díjazott kol-

mára a 2008-ban ismét ma-

legákkal együtt büszkék va-

gyar tulajdonba került Hídépítő

gyunk rád!

Részvénytársaság ügyeinek intézése. Több, kényszerűségből végrehajtott átalakulás jogi bonyolítását sikerült levezényelnie.
Természetesen fontos szerepet vállalt a kilencvenes években a le-

Kedves Lajos! Igaz szívvel gratulálok, egészségben töltött hosszú,
nyugdíjas éveket kívánok a magam és a Hídépítő közösség nevében!

ányvállalatok létrejöttében, majd a 2008 utáni HÍD cégcsoport kialakításában, működésük jogi képviselete sok-sok új feladattal járt. Emellett
továbbra is feladata volt a cégcsoport képviselete.

Tátrai Alfréd
nyugalmazott projektvezető

