
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUDAVÁRI KURT 

 (1921 - 2016) 

Budavári Kurt, rubindiplomás okleveles mérnök,1921. július 19-én született a csehországi szudéta-német 

Fischernben, - későbbi nevén Karlsbad (majd Karlovy Vary). 2016. március 12-én, a Budapest II. kerületében 

található Sarepta Budai Evangélikus Szeretetotthonban hunyt el. 

Mérnöki oklevelét 1943-ban a Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen 

szerezte. 

Szakmai pályáját a II. világháború idején földmérőként kezdte, majd az építőiparban katonai repülőtér 

bővítése lett a feladata. A háború végén, megmenekülve a fogságba esés elöl, kalandos úton került vissza 

Budapestre. Az újrakezdésben földmérőként vidéki földosztás lett a feladata. 1948-tól, 1981-ig – nyugdíjba 

vonulásáig – a vízügy szolgálatában dolgozott. Öntözőtelepek, szivattyútelepek, zsilipek, hidak építését és 

üzemeltetését irányította, részt vett továbbá árvízvédelmi feladatok megoldásában.  

1952-től a Földművelési Minisztérium Szakmai Tervosztályának főmérnöke. 1954-től a VIZITERV öntözési 

csoportvezetője, miközben 1955 és 1960 között Albániában mocsarak lecsapolásának kiküldött szakértője.  

1960-tól az Országos Vízügyi Hivatal (OVH) vízhasznosítási osztályvezetője, majd főosztályvezető. 

Tevékenysége során egymillió hektár öntözését biztosító öntöző főcsatornák, öntöző rendszerek, esőztető 

öntözőfürtök, hígtrágya hasznosítások létesítését irányította. Közülük kiemelkedik a Kiskörei Vízlépcső és 

öntözőrendszereinek megvalósítása.   

1976-tól nyugdíjba vonulásáig (1981. július 19.) az Országos Vízügyi Beruházási Vállalat (OVIBER) szakági 

főmérnöke. Többek között Kisköre, a Tisza-tó, a Nagykunsági Öntöző Főcsatorna, a Jászsági Öntöző 

Főcsatorna, a Szigetköz vízügyi feladatai tartoznak hozzá.  

Eközben számos tanulmányt, tankönyvet, szakkönyvet ír, előadásokat tart itthon és külföldön. 

Tagja volt a FAO és az ICID Magyar Nemzeti Bizottságának, az MTA Vízgazdálkodási Bizottságának, a KGST 

Meliorációs Albizottságának, a Magyar- Román Vízügyi Vegyesbizottságnak. Nyugdíjasként haláláig 

figyelemmel kíséri a vízügy eseményeit, izgatja az ország sorsa, tanulmányokat írt, javaslatokat nyújt be az 

illetékeseknek. Utolsó írásának az „intelmek” címet adja.  

Munkásságáért Munka Érdemrend ezüst, majd arany fokozatot kapott. A Kiváló Dolgozó kitüntetést ötször, 

az Árvízvédelemért érmet négyszer vehette át.  

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 1994-ben arany-, 2003-ban gyémánt-, 2008-ban vas-, 

és 2013-ban rubindiplomával ismerte el értékes mérnöki tevékenységét.  

Élete történetét „A vízitársulati építőmérnök Budavári Kurt” című, 2012-ben megjelent könyvében írta le. 

Életének 95. évében, 2016. március 12-én elhunyt 

Budavári Kurt 
rubindiplomás okl. mérnök 

Temetési szertartása 2016. május 31-én, kedden, 11 órakor 

az Óbudai Temetőben lesz.


