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Az útkaparók:
(= útőr)

Azok a fizikai munkás 
emberek, akik a 
makadám utakat 

szakaszonként (5-
8km.) „jó karban” 

tartották.
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A makadám út
• Mc Adam
• Útágy(25-30 cm.) >> zúzott kő(7-10 cm.), 
• rétegénkint kocsikkal lejáratják henger
• >>> porond (3-5 cm.) >>>
• A zúzott kő alsó rétege a szivárgó árok 

állandó vízszintje felett max. 8 cm-re álljon 
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Kiből lett az útkaparó?
(szervezeti felépítés)

• 1849 császári pátens, ország útjait kategorizálta: 
birodalmi (országos) >> vármegyei >> helyi 
(viciniális)

Birodalmi utakra állandó utiszemélyzet:
Kancellária >> műszaki igazgatóság >> útmester 

>> útkaparó
• ÁÉH: Mo. egész közúthálózatára kiterjesztik a 

rendszert. 
• 24 majd 64 megyei ÁÉH >> útmester (150-

250km-ért felel) >> útkaparó (5-8km. Útfelület 
állandó karbantartása)
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Az útmester
• Eleinte csak leszerelt obsitos 

katonák
• Speciális szakképzést kaptak
• 1913: Útőri Iskolák kiépülése >> 

szakemberi dominancia, 
elpolgárosodás

(Lévárdy Imre útmester dolgozószobája:
Kiskőros, Közúti Szakgyűjtemény)
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Az útkaparók kiválasztása
„Általában véve, az utak ésszerű takarékos ápolása s mindenkori 

jókarban tartása a leginkább az ezzel megbízott útszemélyzet 
ügyességétől, szorgalmától és jó akarattájtól függvén, 
szükséges, hogy ezen munkák végzésével s teljesítésével 
szakképzett, ügyes, szorgalmas, ép testi erővel, és útmunkához 
jó kedvvel bíró egyének alkalmaztassanak.”

(1867/3266)

• Útkaparónak az útépítés során felfogadott zsellérek (szerződés) 
közül választották ki, és vették állami alkalmazásba. 

• Nem sokkal magasabb fizetés DE
1. Biztos fizetés
2. Természetbeni juttatások (kaszáló, legelő, tüzelő, gyümölcs)
3. Falutól távol eső szakaszokhoz „útkaparóház”
4. Presztízs: egyenruha, rangjelzés > hivatalos közeg
5. Nehezebb munkáikban segédnapszámosok  segítenek
6. Mentes a közmunka alól
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Útőri eskü: 1890 I. t.c. 148§ -ben előírt szerint a 
főszolgabíró vagy a polgármester előtt:

„Én N.N. esküszöm a Mindenható Istenre,
hogy a reám bízott utat és annak minden tartozékait a 

legjobb tudásom szerint féltem, 
hűséggel és szorgalommal gondozom, minden 

szándékos és gondatlan rongálás ellen megvédem,
a vonatkozó törvényes rendelkezések megtartása felett 

őrködöm és azok áthágóit az eljárás 
megindulás céljából följelentem, 

szolgálataimat hűen teljesítem, elöljáróim tudta és 
beleegyezése nélkül szolgálati helyem csak 

mellőzhetetlen sürgős szükség esetén hagyom el. 
Mindent amit gondozásomra bíztak, híven megőrzök és 

azokról minden időben számot  adok.
Isten engem úgy segéljen”
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Természetbeni juttatások

• Két hold fűtermés
• 30db kétkötéses rőzse (legfeljebb 6cm vastag)
• útmenti gyümölcsfák termése (útőrt két egység, 

családtagjait egy-egy egység illeti meg)

• Fűtermés kaszálását, és a gyümölcstermés szedését 
munkaidőben nem végezheti

• Fák gallyazása munkaidőben csak a szükséges 
mértékben

• Az az úrőr, aki szakaszán a dudvákat (szamártövis) 
figyelmeztetés után sem írtja ki, egy évig fűtermésben 
nem részesíthető
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Az útkaparóház

• A falutól távol eső 
útszakaszokon 
dolgozók lakhattak 
benne

(Alföld első 
transzverzális 
kövesút 1894-1900), 

• Szakaszhatáron 
álltak

• Volt ikerház, és 
szimpla (ikerházban 
két útkaparó család 
lakott)
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Az útkaparók munkaköre

Mindennek az alapja: A m.kir. közmunka- és közlekedési 
minisztériumnak 1867. évi július hó 14-én 3266. sz. a. kelt s minden 
törvényhatósághoz intézett rendelete, AZ UTAK JÓ KARBAN TARTÁSA 
TÁRGYÁBAN

• „A közutak az anyagi felvirágzás egyik legfontosabb tényezője 
lévén….”

• Az utak szüntelen ápolása
1. A kőpálya jó karban tartása (kerékvágások és mélyedések 

azonnali kiegyenesítése >> kőpálya „kaparása” , por 
időszakonkénti lehúzása)

2. Az útpadkák, nyári utak, oldalárkok és rézsütök, továbbá
3. A műtárgyak, u.m. hidak, átereszek, támfalak, kerékvetők, karfák 

stb. fenntartása, s végül
4. Az utak melletti élőfák és fasorok ápolására vonatkozik. ( ékesítik 

a vidéket, hófergeteges évszakban kalauzul szolgál)
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Munkavégzéshez szükséges szerszámok
• Vastalicska
• Kavicsvilla
• Csákány
• Irtókapa
• Ásó
• Lapát
• Vasgereblye
• Vesszőseprű
• Vasdöngölő
• Kasza
• Kaszakalapács üllővel
• Sárlehúzó
• Ágfűrész
• Létra

• Vízi mérték
• Árokminta
• Kavicshalom mérték
• Útőr zászló és útőri táska
• Esőköpeny
• Munkaruha
• Vattakabát
• Csizma (bakancs pár)
• Öntözőkanna vagy vasveder
• Meszelő
• Számsablon

További felszrelés
• Útőri kézikönyv
• Útőri utasítás
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Az egyenruha
• Viselésére jogosultak:
1. állami útőrök,
2. törvényhatósági útőrök,
3. állami és th. útőri feladatot 

teljesítő napszámos útőrök
• ÁÉH ad ki egyenruha 

használatra jogosító arcképes 
igazolványokat

• Anyaga lehet ruhadarabtól 
függően: posztó, szövet, 
vászon, inganyag, vízhatlan 
vászon

• Szín: porszürke
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Ruhadarabok:
• Süveg: báránybőr (alföldi 

viseletnek megfelelően), középen 
szolgálati jelvény

• Sapka: Felhajtott fülvédő, 
bőrellenző

• Ing: porszürke molino anyagból, 
szimpla kézelő, dupla hegyes 
gallér

• Posztózubbny: kihajtásos, 
testhezálló, elöl derékba szabott, 
simahátú, egysoros gombolású, 
gallér szögletébe 1-1 kisgomb, 
elejére 4 zubbonygomb, végig kell 
bélelni

• Vászonzubbony: bélés nélkül
• Düftin-velveton nadrág: egyenes 

szárú, alsó szára szűkebb,de nem 
szoros
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Gombok,jelvények
• Külső fémgombok: korong 

alakú, első lapjának külső 
szélén gyöngysor alakú 
szegély, közepén 
donornyomású magyar 
kiscímer, törvényhatósági 
személyzetnél a vármegye 
címere

• Szolgálati jelvény: magyar 
kiscímer, (th. vármegye) , fonott 
gyűrűvel övezve, a gyűrűn belül 
„állami útőr” (vagy: „th. útőr”) 
felírással. Ovális alakú, 
hosszabb fele 8cm, rövidebb 6 
cm. 
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Törvényhatósági 
útőri egyenruha
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„Klasszikus” útkaparók utóélete

• Klasszikus útkaparó munka, a makadám utak 
megszűnésével együtt végetért

• Motoros járművek megjelenésével makadám utak túl gyorsan 
roncsolódtak >> utak „portalanítása” kezdődött a ’30as éveltől 
(kátránnyal vagy bitumennel bevonták)

• Egy ember munkája már nem volt elég az úthibák kijavítására 
(technológiai hiányosságok) 

• 1950 ÁÉH megszűnt, útkaparónak a módosabb parasztok, 
kulákok mentek

• 1958 Közúti Igazgatóságok létrejötte: útőröket brigádba 
gyűjtötték : a tényleges „útkaparó” munka vége

• Más jellegű útépítés: 1970es évektől aszfaltprogram >> 
útőrből iparilag képzett útfenntartó személyzet

• Ez a tendencia folytatódik „lapátos ember” helyett egyre több 
a képzett szakmunkás
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Mert van, ami változik
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És van, ami örök:
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Köszönöm a Kiskőrösi Közúti 
Szakgyűjteménynek


