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Tisztelt Olvasó! 

Köszöntöm Önt a 2009. évi Hídmérnöki Konferencián, mikor az erre az 
alkalomra elkészült Hidak Veszprém Megyében című kötetet a kezébe veszi. 

Szakmánk egyik fontos feladata, hogy megőrizzük a létrehozott értékeinket 
egyrészt természetes állapotukban, de úgy is hogy azokat dokumentáljuk, 
megörökítve őket a jelenkor és nem utolsó sorban a jövő műszaki generáció
ja számára. 

Ez a kötet is alapvetően azt a célt szolgálja, mikor bemutatja a megye 
országos, önkormányzati, erdészeti úthálózatán és vasúthálózatán található 
hidakat, építésük történetét. 

Veszprém megye vízrajzát sok kicsi, de szélsőséges vízjárású patak jellemzi, 
folyók csak a megye északi részén, a Kisalföldön haladnak át. A Bakony és 
Balaton-felvidék domborzata is sok áthidalandó akadályt jelentett az út- és 
vasút építők számára. Nem csoda ezért, hogy csak az országos közúthálóza
ton 443 db jelenleg is meglévő híd található. 

A megye hídjait a szerkezeti sokszínűség jellemzi. A Balaton-felvidéken 
elsősorban a kisnyílású boltozatok találhatók, melyek közül több már műem
lék, míg a megye északi részén közepes nyílású hidak épültek. A megye 
leghíresebb hídja a Veszprémi Völgyhíd, mely a város jelképévé is vált. 

Jelentősebb hídjaink még a 8. sz. főúti Városlődi Völgyhíd és a rövidesen 
felújításra kerülő Marcaltői Rába híd. 

Mindezekről ad részletes bemutatást ez a kötet, mely már szól a megye 
jelenleg épülő legnagyobb hídjáról a 8. sz. út Márkó elkerülő szakaszán hat 
nyílással 276 m szerkezeti hosszal épülő hídról is. 

Úgy gondolom, ez a könyv nem csak a szakembereknek, hanem minden a 
szakmánk iránt érdeklődőnek is értékes és érdekes olvasmány lesz. 

A könyv dr. Tóth Ernő vezetésével a megyei híd és útépítő szakemberek 
közös összefogásával készült el, munkájukat köszönöm. 

Veszprém, 2008. július 

Vörös Gyula 
Megyei igazgató 

Magyar Közút Kht. 
Veszprém Megyei Igazgatóság 
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Bevezető 

Öröm és egyben izgalmas kihívás volt számomra 
Veszprém megye hídtörténetének megírása, mivel pálya
futásom kezdetén néhány évig e megye hídjaival való 
foglalkozás is feladatom volt. 

A megye változatos szépsége, több különleges hídja, s 
a Marcaltőnél folyó munkák mind emlékezetesek szá
momra. 

Szeretettel emlékszem vissza az itteni kollégákra, s 
közöttük különösen is - a sajnos közülünk 1994-ben 
eltávozott - Kováts Józsefre, aki évfolyamtársam volt, s 
aki átvette tőlem a hidakról való gondoskodást. 

Ez a könyv a megyei hídtörténeti sorozat 16. kötete, az 
eddigi célkitűzésnek megfelelően gazdagon illusztrált 
„képeskönyv", egyben forrásmunka is. A megye út- és 
hídtörténete rendkívül gazdag, már a rómaiaknak kiter
jedt település- és úthálózatuk volt, ennek valószínűleg 
egyik műtárgya a Kikeri-tói gát és annak boltozata. 

Az Árpád korból számos okleveles említés (a legkoráb
bi 1055) maradt nemcsak utakról, várakról, hanem 
hidakról is. 

Különösen sok boltozat volt már a 19. század elején 
(235) s ezek közül több, értékes, műszakilag is védett híd 
napjainkig hirdeti tervezőiknek, építőiknek tudását, az 
utak-hidak gazdáinak gondosságát: Diszel, Hegyesd, 
Pula, Örvényes, s a sort hosszan lehet sorolni, hisz ma is 
ebben a megyében van a legtöbb boltozat, s közülük több 
szobordíszes, egyedülálló érték. 

Nagyobb vas- és acélhíd a II. világháború előtt csak 
vasútvonalakon épült, a Veszprém-Győr és a Pápa-
Csorna közötti vonalon. Közúton 1949-ben épült a 70 m-
es medernyílású Rába-híd Marcaltőnél, majd 1960-ban 
Várkeszőnél egy öszvérszerkezetű Rába-híd. A közelmúlt
ban Fűzfő térségében, napjainkban pedig Márkónál épül 
a leendő M8 autópálya vonalán acél, illetve együttdolgo
zó (öszvér) szerkezetű híd. 

A vasbeton hidak történetében a 8. sz. főút (1936-38 
között) volt korszakos jelentőségű: két ívhíd: Veszprém és 
Városlőd, hat vasút feletti híd, melyek szinte mindegyike 
különleges volt: Öskü, Városlőd, Tüskevár, s több újszerű 

kerethíd (emeletes is), boltozat, s más utakon is 
figyelemreméltó műtárgyak épültek. 

A l i . világháború pusztítása után az újjáépítések még az 
eredeti formában történtek, ám 1950-től már újszerű, pl. 
acéltartóval együttdolgozó, majd előregyártott gerendás, 
utófeszített hidak épültek (1945 utáni a hídállomány 67 
százaléka). Az egyedi megoldású hidak közül a tihanyi, 
tíznyílású, „tűsarkon lebegő" felüljárót említem csak, s a 
sort nem is folytatom, mert oly sok érdekes, szép híd van 
- nem csak az országos közutakon - hogy arról a könyv 
egésze sem tud kimerítő ismertetést adni, nemhogy egy 
bevezető. 

E könyv írásában a megyei úttörténetekre és a Fejér, 
Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Somogy és 
Zala megyei hídtörténetekre támaszkodtam, az 
úttörténetek közt természetesen a Veszprém megyeire, a 
régi hidak tekintetében pedig dr. Gáli Imre: „Régi magyar 
hidak" című könyvére. 

Nehézség volt, hogy a megye területe, határa 
különösen 1946-tól több alkalommal jelentősen válto
zott. Azt az elvet igyekeztem érvényesíteni, hogy a megye 
mai területén lévő hidak történetére koncentráltam, ám 
ki-, illetve visszatekintettem olyan hidak történetére is, 
melyek korábban a megye hídállományába tartoztak. 

A megye hídtörténete csak mozaikokból rajzolható 
meg, térképek, középkori oklevelek, 18-19. századi levél
tári források, hídtervek, hídlapok, újságcikkek, képes
lapok, helytörténeti munkák segítettek az egyes hidak és 
a megye átfogó hídtörténetének megírásában. 

Munkámat igen sokan segítették, természetesen első
sorban a Magyar Közút Veszprém Megyei Területi 
Igazgatósága, Vörös Gyula igazgató, Fekete János 
osztályvezető és a hidak mai gazdája, Kovács Csilla. 

A Veszprém Megyei Levéltárban kezdettől Somfai 
Balázs igazgatóhelyettes, rajta kívül Gáty István levéltári 
reprográfus, a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban dr. 
Jankó Annamária főigazgató helyettes, a Közlekedési 
Múzeumban Szabó László muzeológus, a Kiskőrösi Közúti 
Szakgyűjteményben Szászi András, az Eötvös Károly 
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Megyei Könyvtárban Szabóné Vörös Györgyi a 
helytörténeti gyűjtemény részlegvezetője, a Veszprém 
Megyei Múzeumban V. dr. Fodor Zsuzsa igazgató, Rainer 
Pál régész muzeológus, Nagyné Horák Anna fotónegatív-
táros és Németh Viktória adattáros segítette a kutatást. 

Külön köszönöm a Veszprém Megyei Levéltár képeslap 
gyűjteményének nagyvonalú rendelkezésre bocsátását. 

A vasúti hidakra vonatkozóan a MÁV vezérigazgatóság 
központi tervtára, a közúti hidak tervezése területén az 
Uvaterv, dr. Koller Ida, a hidak építésének fotóanyagában 
a Hídépítő Rt.-tói Boldog Gyöngyi, a Közép-dunántúli 
Vízügyi Igazgatóságtól a vízfolyásokra vonatkozóan 
Réthalmi Tibor segített készségesen tervek, tanulmá
nyok, fotók rendelkezésre bocsátásával; segítségüket 
ezúton is hálásan köszönöm. 

A könyv írásában Balogh András ny. közúti igazgató, 
Fonyó Sándor (MÁV), Gábriel László, Kovács Csilla híd-
mérnökök, Gy. Lovassy Klára, az Építőipari Múzeum igaz
gatója, Somfai Balázs levéltáros igazgatóműködött közre. 

Dr. Tráger Herbert ny. minisztériumi hfőosztályvezető az 
egész könyv gondos lektorálását, s az összefoglaló 
németre történő fordítását végezte. Az angol fordítás 
dr. Gáspár László munkája. 

A könyv kéziratát most is Hegyi Kálmánné gondozta, a 
kutatásban, rajzok készítésében pedig Halász Lajos, Kara 
Katalin, Magyari László és Rasztik Róbert sokoldalúan 
segítette munkámat. A könyv megírását és megjelen
tetését Sitku László főmérnök (Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs Központ) nagyvonalú támogatása tette 
lehetővé. 

A könyv fényképfelvételeinek zömét Mátyus Károly 
készítette, Gyukics Péter korábbi felvételeit bocsátotta 
rendelkezésemre, Lorászkó Balázs pedig ismeretlenül 
ajánlotta fel érdekes felvételét. Kovács Csilla hídmérnök 
egyes önkormányzati, erdészeti hidak kutatásán túl
menően saját felvételeivel is, Németh Renáta pedig 
korábbi felvételeivel gazdagította az illusztrációk 
gyűjteményét. 

Dr. Imre Lajos hídmérnök e könyvhöz is készített ecset
rajzokat, melyek díszítik az egyes fejezeteket. 

A nyomdai előkészítés és a nyomdai munka a Tradeorg 
Nyomdát dicséri. 

Kívánom, hogy olvasóim olyan érdeklődéssel lapoz
gassák ezt a könyvet, amilyen szeretettel, munkatársaim
mal készítettük, és kapjanak kedvet további kutatáshoz. 

Dr. Tóth Ernő 

Hegyesd műemlék boltozata, Dr. Imre Lajos ecsetrajza 
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A megye adottságai Földrajzi adottságok 

Földrajzi adottságok 

Veszprém megye területe és annak határai az év
századok során sokat változtak, különösen 1946-tól. 
A korábban közelítően háromszög alakú megye a Bala
tonból csak kis területet birtokolt, viszont a megye része 
volt a mai Fejér megye Enyingi járása [1]. 

rás volt: a veszprémi, a devecseri, a keszthelyi, a pápai, 
a sümegi, a tapolcai és a zirci. 1978-ban ismét változás 
történt: a keszthelyi járást és Keszthely várost visszacsa
tolták Zala megyéhez. Újabb változás következett be 
1992. január l - jén, ekkor három, majd újabb községek 

Győr-Moson-Sopron me-

A megye 1890-ben Görög-Kerekes térképén, Veszprém Megyei Levéltár 

1946. január l-jén a balatonfüredi járást (Szentantalfa 
körjegyzőség hivatala) Veszprém megyéhez csatolták; 
1950-ben a keszthelyi, sümegi és tapolcai járást Zala 
megyétől, a celldömölki járás több községét Vas megyé
től csatolták át, egyidejűleg pedig az enyingi járást Fejér, 
illetve Somogy megyének adták át. 1954-ben négy köz
ség került át Győr-Sopron megyétől. 1958-ra alakult ki a 
megye legnagyobb területe és szervezete, ebben hét je

gyéhez való csatlakozása 
tárgyában döntöttek [1]. 

Az úthálózat és hídjaink 
történetében nehézséget 
okoz, hogy az 1950 előtti, 
utáni, vagy mai területét 
vegyük-e számba. Úgy 
gondolom, hogy elsősor
ban a mai területen lévő 
utakkal, hidakkal kell 
foglalkozni, ki-, illetve 
visszatekintve azokra a 
területekre, melyek ko
rábban a megye részét 
képezték. 

A megye mai területe 
4689 km2 , hat megyével 
határos: Győr-Moson-Sop
ron, Komárom-Esztergom, 
Fejér, Somogy, Zala és 
Vas. 

A megye a Kisalföld 
dél-keleti, a Bakony és a 
Balaton-felvidék nagy 
részére és a Mezőföld 
észak-nyugati kis darabjá
ra terjed ki. 

Felszíni formája a Du
nántúli-középhegység 
töréses szerkezetű, ki
emelkedett, szétesett rö
geiből áll. 

Tájföldrajzi részei a Ba
laton medence: a Bala
ton árkos süllyedéke, a 

Balatoni-„Riviera" és a Tapolcai-medence, a Bakony-
vidék: a Balatonfelvidék (Káli-medence, Koloska völgy 
stb.), a Déli-Bakony (Veszprém-nagyvázsonyi medence) 
az Északi-Bakony (Zirci- és Bakonybéli medence), Ke-
leti-Bakony (Veszprém-Devecseri-árok, Badacsonyalja) 
és a Marcal-medence [ 1 , 2]. 

A rendkívül változatos és szép megyében szinte minden 
megtalálható: hazánk legnagyobb tava a Balaton, a sej-
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/\ megye és környezete, Stifel Eurocart 

telmes, helyenként szinte érintetlen Bakony, eróziós a Dunába. A mej 
völgyben futó patakok, medencék, városok, várak. lyik a Marcal, a 

• 

A 8. sz. főút Városlődnél, Gyukics Péter felvétele 

Csak néhány különlegességet emlí
tek: a Marcal-medencében bazaltta-
karós tanúhegyek mutatják a lepusztí-
tás mértékét, különös szépségű a 
Somló (433 m). A Balaton-felvidék 
tájképi szépségeivel, különleges ég
hajlatával kiemelkedő vidék, a Tapol
cai-medence kúp vagy csonka kúp 
alakú hegyeiről nevezetes. A Bada
csony (436 m) a Szent György-hegy, a 
Haláp, a Csobánc, a Gulács, a 
Hegyesd rendkívüli látvány, várak épí
tésére kiválóan alkalmasak voltak, s 
köztük a közlekedés is kedvezően foly
hatott. 

Rendkívül kedvező, hogy a megye a 
Dunántúli-középhegység töréses 
szerkezetű kiemelkedett rögeiből áll 
és markáns törésvonalai a Balatonnal 
párhuzamosak, illetve haránt irányú
ak. A rácsos szerkezetű törésvonalak 
alkalmas átjárókat alkottak a Me
zőföld és a Kisalföld, illetve a Mező
föld és a Marcal-medence között. 

A Dunántúli középhegységben jel
lemző a triász mészkő, a dolomit, 
a permi homokkő és a bazalt, ez az 
adottság megkönnyítette az út- és 
hídépítést. A Bakony vastag üledéké
ben több száz barlang, karsztforrás, 
patak található. 

A közlekedés szempontjából fonto
sak a vízfolyások: a megye vizeit a 
Rába és a Zala-Balaton-Sió vezeti 
ye nyugati szélén északi irányban fo-
Rába jobboldali mellékfolyója. A Rá

bán való átkelés 
évszázadokon át Mar
ca Itő térségében tör
tént, ahol négy me
gye határa találko
zott, nagy fontossá
ga volt éppen ezért a 
Rába és a Marcal 
szabályozásának [3] . 
A Marcal mellékvizei 
többek közt a Ba-
konyér, a Gerence, 
a Tapolca, a Bittva 
és a Hajagos. 

A Balaton vízgyűj
tőjéhez tartozik az 
Eger-víz, a Lesence, 
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Vasút Zirc és Veszprém között, Gyukics Péter felvétele 

séig (1985) meglehe
tősen nehéz volt [ 4 ] . 

A Balaton rendkívüli 
kincse a megyének, el
sősorban gazdasági-ide
genforgalmi szempont
ból. A Balaton-felvidék 
kedvező adottságait je l 
zi, hogy a rómaiaktól 
kezdve mindig lakott 
hely volt, jó közlekedés
sel [5-13]. 

A közlekedés szem
pontjából különösen elő
nyös, hogy Tihanynál mé
lyen benyúlik a félsziget a 

a Csopaki-Séd, a Burnót-patak és 
sok más kisebb vízfolyás. 

Korábban a megye területén volt 
a Zala, illetve a Sió is, ezek áthida
lása elég nehéz feladat volt, a mai 
területen lévő vízfolyások közül 
egyedül a Rába jelentős méretű 
vízfolyás. 

A megye földrajzi adottságai 
Veszprém városa esetében egy
részt kedvezőek, főleg védelmi 
szempontból és természetes közle
kedési csomópont adottsága mi
att, másrészt a városon való út-
átvezetés, a 8. sz. főút 1937-38-
ban való korszerűsítéséig, illetve a 
várost elkerülő útgyűrű megépíté-

A veszprémi völgyhidak, Gyukics Péter felvétele 

Tihany a II. katonai felmérésen, Hadtörténeti intézet és Múzeum 

tóba, így kedvező az átkelési lehe
tőség. 

Feltétlenül említést érdemel a 
Balaton-felvidéki Nemzeti Park 
50 ezer hektáros területe. Ezen 
belül kiemelkedőek a Tapol
cai-medence és a bazaltvulká
nok, Tihany, amely hazánk első 
tájvédelmi körzete volt (1952) , 
a Káli-, a Pécselyi-medence, 
a Magas-Bakony tájvédelmi 
körzet (84 %-a erdő), a Somló 
tájvédelmi körzet és egy sor 
természetvédelmi terület: Fe
nyőfői ősfenyves, Zirci arbo
rétum, Szentgáli t iszafás, a 
sümegi Mogyorós-domb, a 
tapolcai Tavasbarlang és még 
sok rendkívüli érték [1] . Érdekes 
a megye településhálózata, ezen 
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Hegyesdi híd és környezete, Kovács Csilla felvétele 

belül kiemelten városai: Veszprém, a megyeszékhely, Pá
pa, az iskolaváros, Ajka, Balatonfüred, Devecser, Sümeg, 
Tapolca, Várpalota, Zirc közlekedési szempontból mindegyik 
fontos, egyedi. 

A megye több mint 1000 műemléke közül a várakat, a 
templomokat és templomromokat emelem itt ki, ezek 

ben különösen gazdag a me
gye. 

A megyében sok író, költő, 
képzőművész, építész és 
mérnök tevékenykedett és 
dolgozik ma is, alkotásaik gaz
dagítják a megyét, műveikből 
jobban megismerhető: Kisfa
ludy Sándor, Eötvös Károly, 
Illyés Gyula, Jókai Mór, 
Tatay Sándor, Borsos Mik
lós, Egri József, Fellner Ja
kab, Folly Róbert, Cholnoky 
Jenő és sokan mások. 

E rendkívül vázlatos áttekin
tésben azt kívántam csak kiemelni, hogy ez a gyönyörű 
változatos megye a közlekedés szempontjából jó adottsá
gú, kimeríthetetlenül gazdag a története, s a róla szóló 
szakirodalom is. 

Csesznek vára a 82. sz. főút mellett, Mátyus Károly felvétele 

Dórgicse templomromja, Mátyus Károly felvétele 
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Veszprém megye területi változásai 

A történelmi Veszprém vármegye területi kiterjedése 
évszázadok alatt viszonylag keveset változott. Klasszi
kusnak nevezhető határvonala a XVII. század végétől 
egészen 1946-ig állandó maradt. Veszprém vármegyéhez 
tartozott a Dunántúl közepén a Bakonynak csaknem az 
egésze, azután a Bakonytól a Marcalig és egy rövid sza
kaszon a Rábáig tartó vidék, továbbá a Balaton-part 
keleti íve és a Mezőföld, egészen a Sióig és majdnem 
Tolnáig. Nem volt része viszont a Balaton-felvidék, 
ahogyan a tó vizéből is csak a keleti medence fele [1], 

Bizonyos, hogy akár a többi vármegye esetében, itt is 
a korai birtoklási viszonyok dönthettek el a vármegyének 
mint a nemesi önkormányzat és vele kapcsolatban a 
középszintű közigazgatás térbeli szerveződésének területi 
megjelenését. Az idők során bekövetkezett módosulások 

éppen ezért lényegében mindig gyakorlati szempontokra, 
az igazgatásszervezés igényeire, a bejárhatóság biztosí
tására és egyéb praktikus érvekre utalnak [2]. 

A következőkben azoknak a határvonal-módosítások
nak a sorát tekintjük át, amelyek egyúttal települések 
hovatartozását is érintették. A középkori vármegye terü
lete a klasszikusnak nevezhető újkori kiterjedésénél vala
mivel nagyobb volt, mivel ide tartozott még egy sáv a mai 
Kisbér és Bakonysárkány tájékán [3]. A végvári korszak
ban megbomlott a korábbi rend e tekintetben is, ekkor a 
hodoltsagbeli szomszédos Fejér vármegye egynémely 
települése került időnként Veszprém vármegye fennhatósá
ga alá [4]. Amint már említettük, az érett feudális korban 
Veszprém vármegye határai szilárdnak bizonyultak. Nem 
változtattak rajta II. József reformintézkedései sem. 

Gönczy-Kogutowicz: Veszprém vármegye (1890) Veszprém Megyei Leváitár 
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Az első számottevő, bár ideiglenes változások az 1848 
utáni önkényuralom korában jelentkeztek. Az 1850. évi 
közigazgatási reform 12 községet csatolt át Zalától Vesz
prém vármegyéhez, gyakorlatilag a későbbi füredi járást, 
egészen Ti hányig. 1854-ben aztán a frissen átcsatolt 
községek felét Arácsig mégis visszasorolták Zala várme
gyéhez. 1860 után a régi területi beosztás állt vissza, [5] 
azaz még e logikus és indokolt fejlemény sem vált 
tartóssá. 

Átmeneti jellege miatt csak jelzésképpen utalunk rá, 
hogy a Tanácsköztársaság korszakának utolsó hónap
jaiban - más megyéknek, pl. Zalának is a kettéválásához 
hasonlóan - Veszprém megyében is történt kísérlet a 
középszintű közigazgatás radikális átszervezésére, egy 
„Veszprém-kerület" és egy „Pápa-kerület" létrehozásával 
úgy, hogy ez utóbbinak a területigénye az eredeti megye
határon túlra is kiterjedt [6], 

A magyar közigazgatás-tudomány legmerészebbjei által 

már a két világháború között szorgalmazott megyehatár
változtatásokra végül 1945 után került sor. Megyénket 
mindenekelőtt a balatonfüredi járás területe nagy ré
szének, 18 községnek Zalától való átcsatolása érintette, 
1946. január l-jével. A legnagyobb változások 1950. 
március 16-i hatállyal következtek be. Ekkor Zala 
megyétől ide csatolták a tapolcai, a sümegi és a keszthe
lyi járás egész területét (összesen 95 községgel) és még 
négy községet Vas megyéből. Ugyanekkor elcsatoltak 
északkeleten tíz községet Komárom megyéhez, valamint 
délkeleten nyolc községet Fejér és hármat Somogy 
megyéhez. Ezzel vált Veszprém megye a Balaton északi 
partjának, a Balaton-felvidéknek és mögöttes 
területeinek birtokosává, elveszítve viszont a Bakony 
északkeleti nyúlványait és a Mezőföldnek majdnem az 
egészét. 

Látnunk kell, hogy a Balaton északi partjának 
Veszprém megyéhez való csatolása és az egész déli part 

lla-Kovácsics: Helytörténeti lexikon, 1964, Veszprém Megyei Levéltár 
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Veszprém megye közigazgatási térképe, 1957, Veszprém Megyei Levéltár 

Somogy megyének juttatása, azaz a Balaton hosszanti 
kettéosztása lényegében egy sajátos köztes megoldást 
eredményezett a korábbi széttagoltság, a három 
megyéhez való tartozás, illetve a Balaton-vidéket 
egyetlen összefüggő területnek tekintő, sok évtizedes, 
ám sikertelen „Balaton vármegye" mozgalom gondolata 
közt. 

1951. október 21-én Fejér megyétől ide csatolták 
Inota községet, hogy az rögtön részévé váljon a születő új 
városnak, Várpalotának. 1956. április 16-án Bakony-
csernyét viszont átsorolták Fejér megyéhez. 

A megye kisalföldi, kemenesaljai, bakonyaljai szegé

lyén 1954. október l-jén történt változás. Győr-Sopron 
megyétől Veszprém megyéhez sorolták át Kemenes-
szentpéter, Malomsok, Csikvánd, Gyarmat és Szerecseny 
községeket. Mi sem jellemzőbb a területi átszervezé
sekre, mint az, hogy Kemenesszentpéter öt év alatt 
három megyéhez is tartozott, lévén eredetileg Vas megyei 
község. 

A megyehatár megváltoztatását illető, bár meg nem 
valósult tervezetek közül elvi jelentősége miatt mégis 
megemlítjük az 1956. évi regionális területi átszervezés 
tervét, mert nagyon jelentős politikai szándékok meglé
téről, egyúttal a megye diffúz mivoltáról tanúskodik. Az 
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átszervezés legfeltűnőbb 
eredménye Keszthely 
vonzáskörzetének Marcali 
és Fonyód irányában 
történő kiterjesztése, ez
zel szemben a pápai já
rás elcsatolása lett volna 
Veszprém megyétől [7]. 
Bizonyos, hogy ennek a 
történelmi hagyományok
kal szakító terü
letszervezési reformnak a 
végrehajtását csakis az 
1956 őszi társadalmi vál
ság és a forradalom ki
törése akadályozta meg. 

Az 1950-től 1990-ig 
tartó tanácsrendszer to
vábbi évtizedei alatt 
egyetlen megyehatár-mó
dosulás zajlott le: 1979. 
január 1-jei hatállyal a keszthelyi járás egésze (28 község 
és 1 város) át-, azaz visszakerült Zala megyéhez [8]. 

A rendszerváltással megújult önkormányzatiság új 
muníciót adott a községek önállósulási törekvéseinek, 
aminek egyik folyománya a megyehatárhoz közeli 
községek sorozatos elszakadása lett Veszprém megyétől. 
1992. január l-jén régi vármegyéje mai utódjához, Győr-
Moson-Sopron megyébe ment át Csikvánd, Gyarmat és 
Szerecseny. 1999. június 30-án szintén Győrhöz igazolt 
át Bakonypéterd és Lázi. 2002. október 20-án követte 
őket Sikátor, Veszprémvarsány, Románd, Bakonygyirót, 
Bakonyszentlászló és Fenyőfő [9], így már a feudális kori 
Veszprém vármegyének is egyre több községe került más 
megyéhez. 

A történelmi tényekhez tartozik, hogy a megye többi 
részétől és az igazgatási központoktól távolabb eső zirci 
járási községek leszakadására utaló jelek korábban is 
mutatkoztak. A kiegyezés után létrehozott önálló bírósági 
szervek területszervezése lényegesen eltért a közigaz
gatási területi beosztástól, és ez éppen a zirci járásban 
volt utolérhető. Néhány év múltán azonban helyreállt a 
közigazgatási és az igazságszolgáltatási területszervezés 
szinkronja. 
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A megye adottságai 

Veszprém megye a régészeti feltárások tanúsága sze
rint már a rómaiak előtt is lakott volt, így valamilyen utak 
és hidak is voltak [ 1 , 2, 3]. Tihany-Szántód között már 5-
7 ezer éve is lehetett révátkelés [4] . A római korból 
nemcsak települések, hanem rövid útszakaszok is 
előkerültek. Veszprém megye útjairól két itinerárium is 
tájékoztat, ám a fontosabb utak végpontjai közötti kisebb 
települések azonosítása egyelőre még vitatott a szakem
berek körében. A fő útvonalak a következők: az Aquincu
mot az Itáliával összekötő legrövidebb út Várpalota-
Veszprém-Nagyvázsony-Keszthely irányában haladt, 
Keszthely határában Fenékpusztánál balatoni révátkelés 
és ennek védelmére épített erőd volt. Ez az út valószínű
leg áthaladt a Kikeri-tói gáton. E kérdésben újabban más 
álláspont van, ezért erről külön fejezetben adok rövid át
tekintést. Az Itáliába menő út nyomait Literen, Nemesvá
mosnál, Kapolcsnál, Balatonedericsnél és Tapolcán ész
lelték [4]. Tapolcánál az út elágazott, az egyik ága Bala-
tonedericsen át a Balaton partján, a másik a Keszthelyi
hegységen át haladt. 

A római kori úthálózat [7] 

A Savaria (Szombathely)-Aquincum közti út Veszp 
rém megyei szakasza a geológiai törésvonalban, a mai 8. 
sz. főút térségében haladt, ebben egyetértés van a kuta
tók között [4-7], A megye közútjainak történetét össze
foglaló mű ismerteti a Savaria-Arrabona (Győr) és az 
Arrabona-Sopianae (Pécs) közti utat, ennek az útnak 
egy ága Ságvártól a Tihany-szántódi réven kelhetett át 
[4]. A Veszprém-pápai út tekintetében bizonytalan
ság van, inkább Öskü környékéről indítják egyes szerzők 
ezt az utat [5], illetve a mai 83. sz. főút környékén való 
haladást feltételezik [4]. 

A közúthálózat kialakulása 

Laczkó Dezső [8] és Rhé Gyula [9] a mai 82 . sz. főút 
nyomvonalán vélte ezt az utat haladni. Ezzel kapcsolat
ban csak annyit kívánok megjegyezni, hogy a megyében 
a földrajzi adottságok következtében meglehetősen mar
káns útvonalak alakultak ki, valószínűleg a rómaiak is 
megtalálták ezeket, ezen kívül persze biztosan voltak ki
sebb jelentőségű helyi utak is, s ez nehezíti a kutatást. 

Laczkó Dezső jogosan feltételezte, hogy a Balaton 
északi peremén út kötötte össze a vízparti települése
ket [8]. Ennek az útnak vonalvezetését a megye úttörté-
nete részletesen ismerteti, megemlítve, hogy Sümeg és 
Keszthely között is vezetett római út, nyomait megta
lálták Sümeg határában [4]. Gyarmaton, Szentkirály
szabadján (Ronkút) és máshol is találtak utnyomokat 
(flasztert). 

Rendkívül tanulságos annak vizsgálata, hogy útcsomó-
pont, illetve település volt-e Veszprém mai területén. 
Hungler József településtörténetében érdekes ismerte
tést ad erről [10] . Laczkó Dezső és Rhé Gyula megle
hetősen sűrű római úthálózatot rajzolt meg, érdekes, 
hogy a mai kutatás keveset foglalkozik ezekkel a tanul
mányokkal [8, 9 ] . 

Rhé Gyula szerinti római úthálózat 19] 

Ugyancsak említés nélkül hagyják általában Finály azon 
véleményét, hogy Tüskevár-Marcaltő között is veze
tett római út, így Marcaltő (Mursella) jelentősége na
gyobb lehet, mint eddig gondolták [5]. 
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A megyei úttörténet a római kor és a honfoglalás közti 
időszak útjaival is foglalkozik. Kiemelt jelentősége volt pl. 
annak, hogy a 7. században híd-, majd dorongutak ve
zettek át a Hévizi völgy mocsarán, ezzel a balatonhídvégi 
átkelő vált fontossá [4]. 

Glaser Lajos szerinti középkori úthálózat [11] 

A megye középkori útjairól átfogóan Glaser Lajos ta
nulmánya tájékoztat, térképe sűrű úthálózatot mutat, a 
római utak vonalának felhasználásával és új vonalakkal 
[ 11 , 12]. Kár, hogy Györffy György Árpád-kori úthálózatra 
vonatkozó tanulmányköteteiben még nem jelent meg a 
Veszprém megyére vonatkozó rész és más szerzők, így 
Borcsiczky csak néhány fontos út nyomvonalával foglal
kozik [13]. Az oklevelek az Árpád-kortól kezdve sok Had-
útról, Nagyútról, Via magnáról és Via publicáról (közútról) 
szólnak [4]. Elvétve révekről, hidakról is olvashatunk, így 
a tihanyi apátság alapító levelében (1055) a Fok folyón 
(Siófok) való átkelésről. Ezekről a becses emlékekről a 
következő fejezetben lesz szó [14]. 

A révek között Fenékpusztánál és Tihanynál már a 
rómaiak alatt jelentős átkelőhely lehetett, a tihanyi apát
ság alapítólevelében erről is olvashatunk, Fülöpnél (Rév
fülöp) a révátkelést 1093-ból való oklevél említi. Igen 
fontos volt Balatonhídvégnél is a rév, egy 1430-ban 
keltezett oklevél erről is szól. A Sió (Fok) torkolatánál az 
1055-ben oklevél szerint hol híd, hol rév volt [14]. Az 
említett révátkelők helyén Fenékpusztánál, Balaton
hídvégnél és Foknál később híd épült. 

Az úthálózatról és hidakról tudósítanak a vámhelyek. 
Holub József Zala vármegye vámhelyeiről készített ta 
nulmánya hasznos forrásmű, hisz a Balaton-felvidék nagy 
része évszázadokon keresztül Zala megyéhez tartozott 
[15, 19]. 

Veszprém megye úttörténetében okleveles említések 
alapján sok fontos mai út elődjéről kapunk híradást pl. a 
Győrből Pápára vezető útról 1251-ből, az Ajka-tapol
cai útról 1374-ből, a Lovaszpatona-Szerecseny közti utat 
is egy 1086-ból származó oklevélből ismerjük [4]. 

A török hódítás elérte Veszprém megyét is, már 
1528-ban megindult az erődítés, s nyilván az utak 
védelméről más módon is gondoskodni kellett [10]. A hi
dak a hódoltság alatt katonai szempontból rendkívül fon
tosak voltak, pl. Balatonhídvégnél 1548-ban elbontották 
a hidat, mert a révátkelő biztonságosabban volt 
ellenőrizhető [17]. 

1558-ban már Bécstől-Esztergomig közlekedett 
postajárat, hódoltsági területen persze erre várni kellett. 
1597-ben, majd többször is: 1602, 1603-ban törvény 
rendelkezett az utak, hidak kellő módon történő javí
tásáról, ez azonban rendkívül nehéz lehetett [8]. 

Az úthálózat fejlődése, állapotának javítása nyilván a 
török kiűzése után kezdődhetett, átfogó képet az I. 
katonai felmérés (1783-84) térképeiből nyerhetünk. 
Meglepően sűrű úthálózatot ábrázoltak a hadmérnökök, 
ezek között a mai úthálózat fontos útjai megtalálhatók, s 
az ábrázolt hidak száma is nagy (255), köztük jó néhány 
kőhíd is van [20]. 

E korszak hídépítéseiről a következő fejezetben lesz 
szó, az utak fejlesztésében fontos esemény volt, hogy III. 
Károly király 1723-ban a helytartótanácson belül az utak 
építésével és fenntartásával foglalkozó műszaki bizott
mányt szervezett. 

Veszprém megye élenjárt az utakról való gondoskodás
ban [4]. 1772-ben Mária Terézia útfelügyelő mérnök 
alkalmazását rendelte el. Veszprém megye csakúgy, 
mint Zala elsőként alkalmazott földmérőt, Gerlisch János 
gyönyörű úthálózati térképe (1797) pontos tájékoztatást 
ad a megye úthálózatáról, ezt kiegészíti Tomasich János 
Zala megyei földabrosza (1792) [21 , 22]. 

Postajáratok is közlekedtek már Veszprém megye két 
legfontosabb útján, a Fehérvár-Veszprém-Tapolca és a 
Sümeg-Pápa-Győr útvonalon [23] . 

II. József lépéseket tett a megyei önállóság lebontásá
ra, az országot 10 kerületbe sorolta, ugyanakkor fontos 
úthálózatfejlesztési terveket készített [24]. 

A megye úthálózatának fejlettségét jelzi, hogy 1790-
ben már kiépített volt az Inota-Öskü-Veszprém közti, a 
Veszprém-Márkó-Városlőd-Devecser közti, a Litér-Kenese 
közti és a Győr-Pápa közti út Gyarmat-Takácsi-Pápa közti 
útszakasza [25]. A mai 8. sz. út lényegében több mint 
200 évvel ezelőtt kiépített volt! 

Az Országos Építési Főigazgatóság 1788-ban történt 
megszervezése is fontos intézkedés volt, így lehetett or
szágosan biztosítani az út- és hídépítés szakszerűségét 
[26]. 

1791-ben Veszprém megye közgyűlése korszakos 
jelentőségű döntést hozott, rögzítette ugyanis, hogy több 
fahidat ezentúl nem építenek [27]. 

1813-ban az első alispán Ányos Ignác táblabírót 
főúti kormányzónak nevezte ki és körültekintően intéz
kedett az utak, hidak fenntartása dolgában [4]. 
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Veszprém környéki utak II. József idejében 

Az 1813-ban készült országos térképen nem szerepel 
a Veszprém-Győr, valamint a Veszprém-Városlőd-
Tüskevár között posta út, s Pá
pára Sümeg-Somlóvásárhely 
érintésével lehetett utazni [31]. 
Ez a postaút hálózat már 1782-
ben is ilyen volt, a Balaton déli 
partján azonban még nem volt 
postaút [32]. 

Zala megye vízfolyásainak 
és útjainak tabelláris leírása 
1831-ből rendkívül értékes, 
hisz ma Veszprém megye részét 
képező utakról, hidakról is szól, 
így elsőként a gráci vagy kör
mendi posta és kereskedőútról, 
mely ekkor Devecser-Kápta-
lanfa-Sümeg-Mihályfa-Türje-
Batyk útirányban haladt [28]. 
A rendkívül értékes forrásközlést 
készítő Bencze Géza Zala me
gye közúti közlekedéséről a 
18-19. század fordulója idejéből 
jó összefoglalót is készített, ez 
Veszprém megye úttörténetének 
kutatásához is jól felhasználható 
[29]. 

Az 1832-ben a Helytartóta
nács által elrendelt út- hídnyil-

vántartást Halász Ignác „Vármegyei ren
des földmérő" 1835-ben előbb praktikus 
pántlikatérképen rögzítette, majd az 
1837-ben előírt formában táblázatosan is 
elkészítette. A rendkívül alapos kimutatás
ban 235 kőhíd, illetve áteresz szerepel 
[30]. Rendkívüli jó hídállapotot mutat ez 
az adat. A részletes kimutatásban 24 út 
adatai (elágazások, hidak helye) szerepel
nek. 

1820-ban nagy útépítés kezdődött 
Szigliget és Ederics között [4]. 

1839-ben Fenékpusztánál megépült 
az első fahíd, ezzel nagymértékben javult 
ebben a térségben a közlekedés [33]. 

A Rába felmérése 1829-ben elkészült, 
s megindult a Marcal rendezése [34]. A 
vízfolyások rendezése igen fontos volt, a 
nemesi közgyűlések állandó témája volt a 
vízkárok elhárítása [35]. 

1850-ben Zala vármegyéből 12, majd 
1854-ben újabb hat községet Veszprém
hez csatoltak [36], ezzel változott az út és 
hídállomány is. 

1848-ban Széchenyi István előterjesztette javasla
tát a közlekedésügy rendezéséről [37]. Érdekes, hogy 

A megyei földmérő térképe 1797-ből, Veszprém Megyei Levéltár 
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Az úthálózat az akkori Zala meg/ei részen [121 

vasútvonalat nem, országos közutat pedig Palota-
Veszprém-Pápa-Győr útvonalon javasolt Szombathely 
felé elágazással; valamint Keszthely térségében egy rö
vid útszakaszt. 

Ajkarendek-Devecser, tehát a 
mai 8. sz. főút (régi) nyomvona
lán haladt a forgalom. Postaállo
más Palotán, Veszprémben, Vá-
roslődön és Devecserben volt. 

A XIV. számú mellékposta út 
Győrből Pápakovácsi-Pölöske 
községeken keresztül haladva, 
Devecsernél csatlakozott a 
Buda-gráci úthoz. 

Az 1849-ben levert szabad
ságharc után az osztrák állam
vezetés nagyszabású útépítést 
kezdett, ehhez osztályba sorolta 
az utakat: állami és országos 
utak. Fest Vilmos 1865-ben ké
szített átfogó és részletes kimu
tatása és térképe Veszprém me
gye területén a Veszprém-
Tapolca-Türje állami (álladalmi) 
út mellett egy sor országos utat 
jelöl (1, 121, 122, 124 stb.), 
kisebb útkorrekciókról - a mai 
8. sz. főút vonalán - is beszámol 
a tanulmány [38]. 

Az előzőekből megállapítható, 
hogy már 1797-ben lényegé

ben a mai úthálózat a közlekedők rendelkezésére 
állt, 1790-ben még szerény kiépítettséggel. Postajá
rat csak néhány útvonalon volt, s az állami (birodalmi 
jelentőségű) út nem a mai nyomvonalon haladt, bár a 
mai 8. sz. főút már teljes hosszon kiépített volt. Az egyes 
térképek részletes elemzése, összehasonlítása hasznos 
lenne. 

Postautak 1813-ban, Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény 

1848-ban Tenczer Károly elkészítette országos út
hálózati kimutatását, a rendkívül értékes táblázatos 
adathalmazban nemcsak az utak hosszára, kiépítettségé
re, hanem az utak állapotára, hidakra vonatkozó adatok 
is vannak, sajnos Veszprém megye csak hézagosan töl
tötte ki az egyes rovatokat [37]. E kimutatásban II. szám
mal szerepel a Budapest-gráci főposta és kereskedé
si út Palota-Öskü-Veszprém-Márkó-Herend-Városlőd-

Széchenyi úthálózat-fejlesztési javastata (1848) 

Az úthálózat és hídállomány részletes képét adja a I I . 
katonai felmérés (1846-1845), a térképlapokon 2 8 1 
hidat, köztük 96 kőhidat számoltam meg, ám ennél jó
val több lehetett [39] . 



Az álla(dal)mi és országos közutak (1865) 138] 

Az utak fenntartását, építését irányító, felügyelő 
szervek tekintetében is sok változás volt, a közleke
dés feltételeinek szabályozása (1855), királyi kancellária 
visszaállítása (1861), az Országos Építési Főigazgatóság 
beolvadása a Közmunka- és Kereskedelemügyi Miniszté
riumba, s rendkívül fontos volt a m. kir. mérnöki, ké
sőbb államépítészeti hivatalok megszervezése [41]. 
Az 1867-ben alakult hivatalok között volt a veszprémi is. 

Előrelépés volt, hogy 1877-ben az államépítészeti 
hivatalok a vármegyei mérnökök feladatát is átvet
ték, ezzel egységessé vált a szakmai munka [4] . 

1878-tól alispáni jelentések adnak számot az út 
és hídügyekről. 1881-ben a jelentés 537 km megyei 
úton 293 kő, 120 fa és 15 vegyes felszerkezetű hídról ad 
számot [4]. 

Az utak építésében, fenntartásában korszakos jelen
tőségű volt a Baross Gábor előterjesztésében elfogadott 
úttörvény (1890 évi I. te.) [4, 18, 40]. Ebben a törvény
ben körültekintően szabályozták a műszaki és gazdasági, 
szervezeti ügyeket is. 

Az úthálózat forgalmi terhelését először 1869-ben 
mérték fel, az első személygépkocsi csak 1895-ben je
lent meg, így érthető, hogy csak a vonóállatok számát 
mérték fel. Az adatokat térképen is megjelenítették [43]. 

A vasútvonalak a megyében 1872-től nagy ütemben 
épültek (erről külön fejezet szól), ezért fontos esemény 
volt 1905-től a vasúti hozzájáró utak kiépítésének és a 
törvényhatósági utak állami kezelésbe vételének prog
ramja [4]. 

Az úthálózat állami, megyei/törvényhatósági, közsé
gi/vicinális és vasúti hozzájáró utak szerint kategóriák
ba volt sorolva, az úthálózat zöme megyei, illetve köz
ségi út volt [4, 18]. Az utak kiépítése az I. világháború
ig jó ütemben haladt, az útügyi szolgálat megfelelően 
működött, a háborús időszak azonban visszaesést 
hozott [4, 42 ] . 

A közúthálózat kialakulása 

Az úthálózattal együtt és külön is több fontos híd épült, 
ezekről a következő fejezetben lesz szó. 

A két világháború között több fontos intézkedés történt 
az úthálózat fejlesztésére, a gépjárműforgalomra alkal
mas állapotba hozására: többek között 1924-ben 73 
millió aranykoronás külföldi kölcsönt vettek fel köz
utak és hidak építésére. E program keretében 1925-29 
között a balatoni körút és a Balaton megközelítését 
szolgáló, mintegy 220 km-nyi útkorszerűsítés történt, így 
a Győr-Veszprém közötti úté is [4, 18, 42 , 44]. 

A „főközlekedési úthálózat" 1934-ben, 
Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény 

A Veszprém környéki úthálózat 1942-ben 
(piros az állami, kék a törvényhatósági utak jelzése), 

Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény 

A megye adottságai 
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A Székesfehérvár-Veszprém közötti út korszerűsítése 
már 1927-ben megkezdődött, nagy ütemű kiépítése né
hány évvel később indult [4] . 

Az ország közúthálózatának fóútjait, egységes és 
logikus számozással 1934-ben állapították meg. Az 
elsőrendű főutak (1-8 sz.) közül csak a Székesfehérvár-
Jánosháza-gráci nem Budapestről indult ki. A főúthálózat 
a maitól eltérő, jóval nagyobb hosszúságú (490 km) volt 
a megyében, ebből 200 km állami, 290 km pedig me-
gyei/törvényhatóságiút, a teljes úthálózat hossza pedig 
1 2 3 1 km volt [45]. 

Az úthálózat korszerűsítésében a legnagyobb jelen
tőségű a 8. sz. főút kiépítése volt 1935-39 között. Át
fogó ismertetést nem sikerült találni erről a hatalmas 
munkáról, az államépítészeti hivatal irataiból megmaradt 
néhány doboznyi a Veszprém Megyei Levéltárban. Ez ér
dekes és értékes, látható, hogy alapos előkészítés kere
tében általában három változatot is megvizsgáltak egy-egy 
útszakasznál, alapos talajmechanikai feltárás történt és 
egyedülálló volt két völgyhíd, hat vasút feletti műtárgy 
és több más nagyszabású, rendkívül korszerű szerkezet 
építése [4, 46, 47]. 

Több fontos útkorszerűsítés történt 1 9 3 8 - 4 1 kö
zött ( 7 1 , 82, 702, 711 sz. főutak) [42]. 

A megye úthálózatában hatalmas kárt okozott a II. 
világháború, a hidakban esett káron felül, melyről külön 
fejezet szól, 5,4 millió P kár keletkezett, az országos kár
érték 1 1 százaléka. Országosan az összes kárérték 77 
százaléka hidakban esett [48]. 

A főutak 1948-ban, Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény 

Az úthálózatban alapvető változást hozott, hogy 
1946-ban Zala megyétől a balatonfüredi, majd 1950-
ben a keszthelyi, a sümegi és a tapolcai járást, Vas 
megyétől a celldömölki járás több községét Veszprém 
megyéhez csatolták, egyidejűleg pedig az enyingi járást 
Fejér, illetve Somogy megye kapta meg [49] . 

Változott a főúthálózat hossza és kezelése is. 
1948-ben kormányrendelettel intézkedtek a törvényható
sági/megyei közutak állami kezelésbe vételéről [4, 18]. 

Levéltári adatok szerint 1948. októberében megtörtént 
az úthálózat becslésének és kezelésének módosítása, 
ekkor 234,6 km főút volt, a teljes úthálózati hossz 
pedig 1086,2 km volt [46]. 

1950-ben (augusztus l-jével) átszervezték az utak 
kezelését, fenntartását. Veszprém Megyei Útfenntartó 
Vállalat alakult; a fennmaradt nagyszámú levéltári anyag 
azt bizonyítja, hogy az adminisztratív munkát az Államépí
tészeti Hivataltól átvett mérnökök továbbra is igen gondo
san végezték [46] . 

Az úthálózat helyreállítása után 1954-től (11/5 éves 
terv) megkezdődött az akkor még általános makadám 
burkolatok korszerűsítése, a főutakon itatott maka
dám burkolattal. Egy-egy földút kiépítésére is sor került 
[42]. 

Ismét változott a szervezet 1954-ben. 12 megyében 
(Veszprémben nem) közúti kirendeltséget szervez
tek, majd 1958-ban közúti igazgatóságok alakultak. 

Veszprém megye úthálózatának ügyei 1958. április 
l- jétől 1963. január 1-jéig a Győri, a Székesfehérvári 
és a Zalaegerszegi Közúti Igazgatóság; 1963. január 1 -
jétől 1965. október 31- ig a Székesfehérvári Közúti Igaz
gatóság igazgatása alá tartoztak [4, 42 ] . 1965. októ
ber végétől a Veszprémi Közút Igazgatóság önálló
an intézi a megye út és hídügyeit. Mindezeket vázla
tosan csak azért említem, mert a gyakori változások 
megnehezítik az adatok összegyűjtését, szerencsére 
Horváth István mérnök alapos tanulmánya és a Vesz
prém Megyei Levéltár is sok fontos anyagot megőrzött 
[ 42 , 50] . 

Az úthálózat átfogó számozása újból 1965-ben 
történt meg, korábban csak a főutak kaptak számot. Az 
érdemi változás után a főutak hossza 366 km-re, a tel
jes úthálózat pedig 1899 km-re módosult [42]. 

Célszerűnek látszott a főúthálózat változásait térké
pen is ábrázolni, úgy gondolom, ez segítséget nyújt az 
úttörténeti kutatásban. 

A megye úthálózatának 1965 utáni fejlesztéséről 
külön fejezet szól, ezért itt elég annyit említeni, hogy 
az utak pormentessé tétele, majd 1970-től a forgal
mas utak aszfaltbeton burkolattal való ellátása, az 
utak vonalvezetésének javítása, új útszakaszok építé
se javította az utak fenntarthatóságát és az utazáské
nyelmet. 

Az M7 autópálya Veszprém megyét 1970-ben érte 
el. Ez igen fontos volt, akárcsak a Veszprém körüli 
útgyűrű elkészülte 1985-ben, napjainkban pedig az 
M8 majdani részét képező útépítések (Márkó, Balaton-
fűzfő) [4, 51-60]. 

Az úthálózat bemutatása a szokásosnál részletesebb 
ebben a könyvben, mert oly sok változás volt, amely a 
hídállományt is jelentősen befolyásolta, hogy enélkül 
szinte érthetetlen lenne a megye hídtörténete. 

A közúthálózat kialakulása 
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A hídépítés korai története, fahidak 

Az úthálózat kialakulásáról szóló fejezetben utakról és 
elvétve hidakról fennmaradt emlékekről (főleg oklevelek) 
olvashattunk, hídtervek, nyilvántartások azonban csak a 
18. századtól adnak egyértelmű információt a hidakról. 

A Veszprém megyei hidak korai történetét nézzük át 
írott források, térképek, metszetek, várrajzok, régészeti 
feltárások alapján. 

A római úthálózatról tudjuk, hogy több fontos út a 
megyén haladt keresztül, erről a közúthálózat kialakulása 
fejezetben olvashatunk. A Balaton-felvidéken és Veszp
rém térségében több út haladt, ezeken hidak is biztosan 
voltak [ÍJ. A Kikeri-tó gátján is valószínűleg volt híd, erről 
külön fejezetben számok be, nagyobb vízfolyáson a Rá
bán, Marcaltőnél, illetve a Sión is haladt át a rómaiak 
alatt út, ez utóbbinál épült hídról nincs egyértelmű bizo
nyíték [2, 3] . 

A 7. században a Hévizi völgyön híd-, dorongút veze
tett, a Zalavár környéki műtárgyakat a szakirodalom jól is
meri [4, 5]. 

A tihanyi alapítólevél 1055 a Foknál lévő hídról, gáz
lóiról szól: „van egy hely ahol a népek átjárnak, néha hí
don, gyakran pedig gázlón" [6]. 

A várak Veszprém megyében főleg a tatárjárás után 
épültek, a veszprémi várat ennél korábbi oklevél is említi 
pl. 1206-ban [7]. 

Vámszedőhelyek a 13. században általában hidaknál 
voltak, ilyen volt 1233-ban Biliegén Veszprém környé
kén [7]. 

Tátika (1248), Csobánc (1255), Rezi (1260), Tihany 
(1267), Szigliget (1262), Hegyesd (1276), Sümeg 
(1270) és más várak okleveles említése jelzi, hogy a jó 
adottságokat kihasználva sorra épültek várak, erősségek, 
ezek védelme pedig egy vagy több bejáróhíd mindenhol 
épült [8, 9, 10]. 

A már említett híd vámja Foknál 1276-ból ismert [3]. 
Somló vár említésénél 1352-ben 3 kapu és 3 híd is 

szerepel [11]. 

Berhida az I. katonai felmérésen. Hadtörténeti Intézet és Múzeum 

Településnév is őrzi a korai hídépítés emlékét Beren-
hidáé (Berhida) a Séden. 1363-ból Hídvégé (1344) a 
Sión, akkor még Sáron [12]. 

1345-ben Tapolca és Diszel közötti hidat egy határjáró 
oklevél említ [1]. 

Malmok említése az Árpád korból kezdve gyakori 
Veszprémben 1249-ben, Kapolcson 1358-ban 6 malom 
volt, ezekhez pedig hozzávezető utak és gyakran hidak is 
kellettek [13] . 

Óhíd nevét (1483) az Erénye-patakon álló hídról nyer
te [12]. 

Marcaltőn 1380-ban nemcsak településről, kolostor
ról, hanem hídvámról is tudunk a Rábán [14] . Foknál a 
mai 7. sz. főúttól délre álló hídról ad hírt egy régészeti le
let [3]. Ez a híd 1300-1600 között állhatott itt, hídfője 
vörösberényi kőből épült. 

Városlődnél 1437-69-ben épült a lakótorony, itt is -
mint máshol - bejárni csapóhídon lehetett, e vár említé
se azért is indokolt, mert jó állapotban megmaradtak a 
híd faelemei [15]. 

1484-ből fennmaradt kapunál a vár középső hídját 
(három volt) a szentmiklósiaknak kellett tisztántartani 
[15]. 

1514-ből fennmaradt Veszprém környékén fizetendő 
hídvám ténye, ez valószínűleg a Kikeri-tónál lévő hídra 
vonatkozott [16]. 

1526 után a török fenyegetettség elleni védelmül min
den várnál felkészültek a védelemre. Pápán tudjuk, hogy 
erődítés is történt 1543-ban [17]. 

A védhető épületeket pedig vizesárokkal vették 
körül, s ezeken felhúzható (emelős) hidakat építettek, 
így Devecser várkastélyánál 1549-ben, a keszthelyi vár
nál 1534-ben [10, 18, 24] . 

A várak védműveiről, hídjairól G. Turco mérnöki vár
felméréseiből (1569) lehet megbízható tájékoztatást 
kapni [19, 20 ] . Szigliget, Keszthely, Tihany, Vázsonykő és 
több más várról is maradtak rajzai. 

Várakról, várostromokból rengeteg metszet/veduta 
maradt, ezek megbízhatóságát a szakértők kétségbe von
ják, személyes véleményem, hogy az ábrázolt hidak rajzai 
nem a fantázia termékei, ezek nélkül is rengeteg informá
ciónk van a várbejáró hidakról [21]. 

A Zalán 1548-ban Hídvégnél a török időben a hidat el
bontották, mert jobban védhető volt így az átkelőhely, 
igen részletesen ismert ennek a története [22] . 

A Sión/Sáron Szabadhídvégnél 1570 erődítés készült 
az itteni híd védelmére [3]. 

1572-ben G. Turco újabb várfelméréseket készí
tett Veszprémről, Pápáról és Csesznekről is. 
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Sümegről 1568-ból és 1572-ből is fennmaradt várlel
tár, ebben felvonóhidak, lánc és egyéb tartozékok is 
szerepeltek [23, 25, 26 ] . 

Dörgicsénél és Szentgálnál középkorinak tartott bol
tozott hidak álltak, ezekről a Boltozott hidak fejezetben 
van szó. 

Várpalota ostroma Siebmacher metszetén (1603), 
Veszprém Megyei Levéltár 

Keszthely erősségébe két híd vezetett, G. Turco 

A hídépítés korai története, fahidak 

Korábban jeleztem, hogy várakról, várostromokról ké
szített metszeteket hídtörténeti forrásként csak fenntar
tással lehet elfogadni. Veszprémnek az 1603-ban ké
szített Sibmacher-metszetén azonban kétség sem fér 
ahhoz, hogy a várat körül folyó Séden többnyílású fahíd 
állt, a későbbi hasonló ábrázolások ugyanott ugyanúgy 
jelzik (1609-1688) ezt a fontos hidak a malommal együtt 
[7, 27]. 

Nagyvázsony várának külső és belső hídja G. Turco rajzán 

1717-ben III. Károly Foknál két 100-100 lépés hosszú 
híd építését engedélyezte [3]. Ismert a Foknál álló híd 
vámtétele (1/2-5 dénár) és az, hogy a Királyi híd vámját 
1751-ben Somogy és Veszprém megye megváltotta [28]. 

1720-ban Veszprémben a mai Jókai utcai Nagyhídról 
maradt feljegyzés, ekkor még fahíd volt, a boltozott híd 
terve 1847-ben készült [7, 16] . 

1750-ben Batthyány erős töltést épített a Sión 
(Mezőkomárom térségében) s ezen kisebb hidak voltak 
[3]. 1776-ból ismertek a mezőkomáromi Sió-híd vámté
telei [28]. 

A 18. század közepén Veszprém megyében már ma
radtak feljegyzések boltozatok építéséről (Veszprémben 
1745, Zircen 1759), a hídállomány zöme azonban fa
híd volt, érdekes adat, hogy 1765-ben 20 Pápa környé
ki településnek kellett a fahidak javításához 75 pallót biz
tosítani [29]. 

1783-84-ben elkészült az I. katonai felmérés, a Veszp
rém megyei térképszelvényeken 255 híd látható, ezek 
zöme még fahíd volt [30]. 

1791-ben a vármegye korszakos határozatot ho
zott: eldöntötték, hogy új fahidat (nyilván nem Marca
lon, Rábán, Sión, Zalán) már nem építenek [31]. A dön
tést tettek követték, sorra épültek a boltozatok, melyek 
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közül nem egy ma is áll, úgy hogy 1820-ban már meg
állapíthatták, hogy a hidak többsége már kőből épült, 
így a molnárok magánutakon dolgozhatnak [32]. 

Csesznek fedett fahídjának mai rekonstrukciója, 
Mátyus Károly felvétele 

Az 1794-ben készült rajzon a cseszneki vár épülete és 
tornya közötti fedett híd látszik. 

Az 1821-ban kiadott Mérnöki utasítás a boltozatok 
mellett, fahídterveket is tartalmazott [33]. 

Marcaltő Rába-hídja 1829-ben 

1829-ben elkészült a Rába felmérése, a fennmaradt 
rajzokból tudjuk, hogy Marcaltőnél a Rába két ágán egy 
öt- és egy hétnyílású fahíd állt [34]. 

1832-ben Balatonhídvégnél a Zalán 40 öl hosszú, cö
löpjarmos híd épült, 1926-ban építették át vasszer
kezetűre [35] . 

1839-ben Fenékpusztánál - a töltésekkel beszűkített 
átkelőhelyen - megépült az első fahíd, ez a Balaton nyu
gati sarkánál javította a közlekedés feltételeit [36] . 

A hídépítés korai története, fahidak 

1846-ban kezdték el építeni Balatonfüreden a hajóki
kötőhöz a bejáró 40 öl hosszú fahidat [37]. 

1848-ban a siófoki fahidat a rácok előtt felgyújtották [2]. 

Marcaltő környéke 1846-ban, Hadtörténeti Intézet és Múzeum 

Az 1857-ben befejeződött II. katonai felmérés térkép 
lapjain legalább 281 híd látható, közülük legalább 96 
boltozat volt, még jelentős számú fahíd volt, nyilván a ki
sebb forgalmi utakon [38] . A hídtörténet-kutatás kin
csestára ez a térképsorozat. Azt, hogy Marcaltőnél a 
Szany felé vezető úton hat fahíd volt, ebből lehet tudni. 

1872-ben adták át a forgalomnak a megye első vas
útvonalát (Székesfehérvár-Veszprém-Celldömölk), ezen 
még fatartós kisebb hidak, és Csehbányánál egy vas
út feletti ( 6 + 7 + 9 + 7 + 6 m) fahíd is épült, ez 1926-ig 
szolgálta a közlekedést [39] . 

1880-ból függesztő és feszítőműves fahíd tervek ma
radtak fenn a Veszprém-győri útról [40]. 

Az 1881-ben készült alispáni jelentés 537 km-nyi me
gyei/törvényhatósági úton 293 kő, 120 fa- és 15 vegyes 
anyagú hídról számol be, ekkor már csak kb. 30 % volt 
a fahidak aránya [41]. 

1885-ben a vármegye szabályrendelete előírta, hogy a 
Sión csak páratlan számú nyílású hidat lehet építe
ni, 7,5 m nyílással. Siófoknál cölöpjarmos fahidak voltak 
1928-ig, egyikük 1893-ban rácsos acélhíddá épült át 
[3, 2] . 

1885-ben 250 vízimalom volt a megyében, ezek közül 
soknál híd is volt [42]. 

1889-ben Marcaltőnél elkezdődött a háromnyílású, 
cölöpjarmos Rába-híd építése, ennél már acélgerendákat 
is alkalmaztak, erről további részletek az egyedi hídleírá-
sok között találhatók [43] . 

1895-ben vasgerendás hidak mintatervét adták ki, az 
áthidaló szerkezet tehát már a kisebb hidaknál is a fánál 
tartósabb anyagból épült. 



Lázi különleges hídja (1937), Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény 

1905-ben Lázinál érdekes háromnyílású híd épült, a 
két oldalsó nyílása boltozott, a középső acél I-tartós 
felszerkezet volt [44]. 

1911-ben Marcaltőnél megépült a vasbeton szerkeze
tű Cigány-csatorna- és Marcal-híd (14, illetve 22 m nyí
lással), ezek korábban több más hasonló nyílású híddal 
együtt faszérkezetűek voltak [44]. Kemeneshőgyészen 
1923-ban lett kész a vasbeton Marcal-híd, elődje fahíd 
volt [45]. 

1937-ből fennmaradt a hídnyilvántartás egy része, 
ebben csak 10 acéltartós fahíd szerepel, a legnagyobb az 
51 m hosszú marcaltői Rába-híd [44]. 

A II. világháborúban 1944. december 3-án először a 
siófoki Sió-hidat pusztították el, majd főleg 1945. márci
usában még több, mint 60 hidat robbantottak fel, ezek 
újjáépítéséről külön fejezet szól, az ideiglenes újjáépítés 
faprovizóriumokkal történt, ezek közül a veszprémi 
völgyhídról maradt fenn fotó, amely az építők merész
ségét és ötletességét dicséri, közel három éven keresztül 
ezen haladt a forgalom [46]. 

A provizóriumok zöme kisteherbírású, egyszerű szerke
zet volt, egy 1946-ban készített jelentés szerint 19 pro
vizóriumból csak kettő volt nagyteherbírású (451) a 8. sz. 
és 71. sz. főúton [47]. 

Kisteherbírású provizórium Dégnél, Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény 

Marcaltőnél 1945 ben különleges provizórium 
épült, a jégtörőkre (azokat nem robbantották fel) épí-

A hídépítés korai története, fahidak 

tettek, az elpusztított hídnál jóval alacsonyabb pályaszin
tű ideiglenes műtárgyat [47]. Nagy tett volt, hogy 1949-
ben már acélszerkezetű híd állt itt a Rábán. 1947-ben 
Siófokon rácsos (Howe-rendszerű) fahidat építettek a Si
ón [48]. 

1946-ban majd 1950-ben Zala megyétől több já
rást Veszprémhez csatoltak, ezzel nőtt a hidak száma 
és ezen belül a fahidaké is pl. Vindornyalak, Zalacsány, 
Zalavár térsége [49]. 

1948-ban megtörtént a megyei/törvényhatósági hidak 
államosítása, a nem államosított utak hidjai a megyékhez 
kerültek. 1950-ben a megye kezelésébe 389 híd tarto
zott, ennek fele, 187 híd faszerkezetű volt [47]. 

Az országos közutakon lévő fahidak átépítése a 
kishidak korszerűsítése program keretében kezdő
dött 1955 után [50]. Ez a program egy-egy útvonalon 
minden korszerűsítésre szoruló hidat érintett, így a kis
számú fahíd átépítése viszonylag lassan haladt, de ezek 
kisforgalmú utakon álltak, így a forgalmat kevéssé akadá
lyozták. Várkeszőn, egészen közel a marcaltőihez 1960-
ban épült meg a négynyílású, egyjáratú acéltartós, 
vasbeton pályalemezes Rába-híd a rosszállapotú fahíd 
helyett. 

1961-ben a megye 441 hídja közül 29 volt fa, illetve 
ideiglenes szerkezetű [51]. Malomsoknál az ideiglenes 
Marcal-híd 1962-ben, Megyéméi 1963-ban, Marcal
tőnél pedig 1966-ban készült el a Cigány-csatorna és a 
Marcal provizórium mellett az új vasbeton híd, a két utób
binál érdekesség, hogy az építési forgalom lebonyolításá
ra az ideiglenes hidakat először át kellett építeni [52]. 

1972-ben már csak 3 ideiglenes szerkezetű híd volt az 
országos közutakon, ez az állomány 6%-a. 1977-ben már 
egyetlen fahíd sem volt a közúti igazgatóság kezelésében. 

Bakonyoszlop fafelszerkezetű hídja 1962-ben épült át, 
Közútkezelő tervtára 

A megyei/tanácsi hidak állományában 1975-ben már 
csak 50 fahíd volt, ez a hídállomány 21%-a. 

Fahidak az erdészetek útjain is nagyszámban voltak 
és még mai is vannak, ugyanígy kastélykertekben, ar
borétumokban, így Zircen [53]. 
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Monostorapáti önkormányzati fahídja, Árvái István felvétele 

Nagyobb fahíd napjainkban Ajkán a tavon átvezető 
híd, A Balaton körüli kerékpárutakon ugyancsak több 
fahíd épült. 

Összefoglalóan elmondható Veszprém megyéről, hogy 
a római-, majd későbbi korok útjairól számos írásos em
lék maradt. Ezeken az utakon a legkorábbi időtől kezdve 
fahidak álltak. A középkorból néhány várnál maradtak 
famaradvanyok is várbejáró hidakbol pl. Nagyvázsony, s 
több várnál rekonstruálták ezeket az oly fontos hidakat 
Csesznek, Sümeg, Tapolca stb. 

Zirc arborétumának egyik hídja, Magyarí László felvétele 

A katonai felmérések, kataszteri térképek megbíz 
ható információt adnak a több mint 200 évvel ezelőtti 
utakról, hidakról. 

A 19. századból már nyilvántartások, tervek is ren
delkezésre állnak, így rengeteg mozaikból a fahidak 
története megismerhető. 

Ebben a fejezetben a feltárt irodalomnak, levéltári 
anyagnak csak egy töredékét említettem, így írásom csak 
figyelemfelhívó, kedvcsináló lehet a további, részle
tes kutatáshoz. 

Ajka, a csónakázó tó hídja; Kovács Csilla felvétele 
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Boltozatok 

A római kori gát boltozata, Gyukics Péter felvétele 

Veszprém megyében van napjainkban a legtöbb 
boltozat (73), köztük sok szép, értékes, ennek oka rész
ben az, hogy már a 18 . században nagy ütemben 
épültek kőhidak, különösen 1791 után, amikor a ne
mesi közgyűlés olyan határozatot hozott, hogy új fahidat 
már nem építenek [1]. A feltételek is jók voltak, ám ott 
is építettek boltozott hidakat, pl. Pápa környékén, 
ahol a kőbeszerzés nem volt egyszerű. Kedvező, hogy 
Zala megye is igen korán úgy döntött, hogy fahidak 
helyett boltozatokat építenek, így a mai megye terüle
tének azon részén is már a 18. században épültek, még
pedig remek boltozatok (Hegyesd, Diszel) [1] . 

Dörgicse csúcsíves boltozata, Kovács Csilla felvétele 

Nézzük a legidősebb kőhidat! 
Római korinak tartotta a szakiro
dalom a Kikeri-tói gát (Öskü) mű
tárgyát (valójában kettőt) újabban a 
középkori építést valószínűsíti Sági 
Károly régész. Erről a hídról külön fe
jezetben lesz szó; a gát római kori 
építését vitató érvek nem erősek, 
a kisebb nyílású boltozat eredeti, te
hát közel kétezer éves. 

Dörgicse (Kisdörgicse) csúcsíves 
hídja egyedülálló a Dunántúlon, 
építésének történetére vonatkozó ada
tok eddig nem kerültek elő [4, 12]. 

A műemléki védettségű híd ma a 
7338. j . út 3,950 km szelvényében, 
a régi, felhagyott útszakaszon áll. 

A 3,9 m nyílású, 6,7 m széles híd teljes hossza 21,2 
m. A híd állapota jó, figyelemfelhívó tábla jelezi a hidat, 
így e becses emlék sorsa megnyugtató. 

A helytörténeti munkák forrás megjelölése nélkül emlí
tik, hogy valószínűleg középkori eredetű. Dörgicse kü
lönlegessége, hogy három romtemploma is van, az 
egyik e csúcsíves híd közelében, talán habarcsminták 
elemzése, vagy régészeti feltárás adhatna támpontot 
a híd korára. 

Szentgálon úti könyvek, s a helyi emlékezet a „borhor
dó" úton „római" hídról tud [2]. Képeslap is megörökí
tette ezt a hidat ilyen képaláírással. Dr. Gáli Imre, aki a 

hazai hídtörténetírás megalapozója, e 
fejezet írásának is fő forrása, erről a 
hídról nem írt [1]. 

Az 1937-ben készült híd nyilvántar
tásban a Herend-Szentgál-zsófiapusz-
tai út 2,899 km szelvényében a 3,7 
m nyílású kőboltozatra vonatkozóan 
csak ennyi található „régi híd". Ilyen 
bejegyzést sem ebben, sem későbbi 
nyilvántartásokban nem találtam [3]. 
Szerencsére megmaradt az 1938-
ban készült hídlap, melyben az épí
tés évére vonatkozóan ez a meglepő 
adat található: 1667 , elírás, szám
csere nem lehet, kutatókra váró szép 
feladat lehet az utánjárás e híd törté
netének. Ennél sokkal fontosabb a 
hidat megmenteni, mert a felha
gyott útszakaszon álló híd félig 
összedőlt [4]. 



Szentgát omladozó „római" hídja, Mátyus Károly felvétele 

A 18. században épült boltozatok 
Az említett három híd említése után nézzük, időrendi 

sorrendben, hogy mit tudunk a kőboltozatokban még ma 
is igen gazdag megye 18. századi műtárgyairól. 

Veszprém városa 1745-ben határozatot hozott, hogy 
erős kőhíd építendő pl. „a méltóságos püspök és főispán 
urak őnagysága kertjénél lévő zúgónál" [5]. A híd nyilván 
megépült, sorsáról említést nem találtam. 

Zirc arborétumának kőhídjai, Magyari László felvétele 

Zirc arborétumában két kőboltozat áll ma is, építé
sük éveként egy forrásban 1759 szerepel, jó lenne 
alapos forráskutatással ezt ellenőrizni [9]. 

A boltozott hidakról is információt adó térképsorozat a 
II. József idejében készült I. katonai felmérés, ezen a 
hidak anyagát is jelölték (pirossal a kőhidakat) [10]. 

Hajmáskérnél a mai országos közútra merőlegesen 
vezető úton 1783-ban markáns píros hídjel látható, itt je
lenleg is áll egy különös 2,55-5,70-2,85-2,85 m nyílá
sú, 48 m hosszú boltozat. A térkép 1783-ban készült, 
a híd ekkor már biztosan állt, jelezve, hogy a megyében 
régi hagyománya van a kőboltozatok építésének. A külön
leges nyílásbeosztásra a korábban itt állt malom és a ma
itól eltérő vízrajzi adottság miatt volt szükség [1]. 

A híd az 1945 után itt közlekedő nehézforgalom miatt 

Boltozatok 

súlyosan károsodott. 1970 körül két nyílását elbontot
ták és provizóriumot építettek. 

1986-ban dicséretes módon, helyi kezdeményezés
re a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság megtervezte 
és újjáépítette a hiányzó két nyílást [11 ] . Követendő 
példa az éppen 225 éves híd gondos megőrzése. 

Hajmáskér szépen helyreállított boltozata, 
dr. Imre Lajos ecsetrajza 

Diszel ötnyílású kőhídjára vonatkozóan levéltári for
rásokat tárt fel dr. Gáli Imre, ezek szerint a hidat 1791-
93-ban Schracz Károly sümegi kőművesmester épí
tet te. Az 5x3,8 m-es nyílású híd 44,7 m hosszú. A híd 
egyik szélső nyílása a többitől eltérően ferde a híd tenge
lyére, mivel a híd közelében állt malom vízellátása ezt 
igényelte. A szoborfülkés híd Veszprém megye jellegze
tessége [1]. A műemléki védettségű híd ma önkor
mányzati úton áll, állapota jó. 

Diszel ötnyílású műemléke, Gyukics Péter felvétele 

Hegyesdnél az Eger-patak fölött a diszelihez hason
ló kialakítású, műemléki védettségű, kétnyílású, (2x4,4 
m) kőboltozat áll a 73136. j . úton. A kecses híd mellvéd
jei két irányban lejtenek, a szoborfülke rácsa mögött áll 
Nepomuki Szent János szobra [1]. A híd építési éve a 
diszeli és az örvényesi híddal való hasonlósága miatt 
1791-re tehető [1]. 
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Hegyesd műemléki boltozata, Mátyus Károly felvétele 

Örvényes szoborfülkés boltozata, Kovács Csilla felvétele 

Örvényesen a valamikori Balaton parti úton áll a ma 
is működőképes vízimalom mellett a 2x2 m nyílású szo
borfülkés kőboltozat, egyik nyílása a malom miatt ferde
szögű. Építésének éve (1791), s talán a kivitelező sze
mélye is megegyezik a diszeli hídéval [1]. Az önkormány
zati kezelésű híd műemléki védettségű, a látogatha
tó malom területéről jól szemrevételezhető. 

Nagyvázsonyban az Eger-víz felett 
2x5,0 m nyílású, 38 m hosszú különle
ges híd áll, 5 m2 alapterületű stációval. 
Az egyedülálló hídépítményben Nepomuki 
Szent János szobra áll. Ennek a hídnak is, 
mint a diszelinek, örvényesinek az egyik nyí
lása a malom kiszolgálása miatt az útten
gellyel ferde szöget zár be [1 ] . 

A híd 1837-ben szerepelt a nyilvántartás
ban, ennél azonban biztosan régibb, 1791 
körül épülhetett, tekintettel arra, hogy a 
diszeli, örvényesi híddal való rokonsága nyil
vánvaló. 

Káptalanfán 1794 óta áll a 2x4,1 m 
nyílású, közel 38 m hosszú szépvonalú, 

szobordíszes műemlék híd a Sáros-patak felett [1]. A 
hidat Hartner Ignác sümegi kőművesmester építette. 

Korábban a 75. sz. főút haladt át itt, viszonylag elég 
nagy (6,3 m) szélessége miatt ez a híd az út korszerűsí
tésekor megmaradhatott (ma a 7324. j . út műtárgya). A 
közép felé emelkedő mellvédek, a jégtörő, a hídra vissza
került szobor együttesen monumentális és harmonikus. E 
sorok írójának kedves hídja, méltán került be Kápta
lanfa címerébe. Érthetetlen, hogy miért nem műemlék 
ez a remek híd. 

Káptalanfa szobordíszes impozáns hídja, Gyukics Péter felvétele 

Herenden kétnyílású (2 ,5+2,5 m), 2 9 m hosszú hí
don halad ma is a közúti forgalom a mai 8. sz. főút előd
jén, alapfalai, a mellvédek talp- és fedkövei vörös fara
gott mészkőből készültek. A szépvonalú híd az 1837-ben 
készített kimutatásban szerepel, feltehető, hogy még a 
18. században épült [1]. 

Nagyvázsony boltozata, Halász Lajos felvétele Herend öreg boltozata a Séden, Kovács Csilla felvétele 
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Városlődi bekötőút támpilléres boltozata, Mátyus Károly felvétele 

A Városlőd-Kislőd közötti úton három kő boltozat áll, 
az első kettő 3,5 m nyílású, mindkét híd szárnyfala a szo
kottnál hosszabb. 

Legérdekesebb a harmadik híd, nyílása 4,8 m, ez a 
boltozat a patak fölött 5 m magasan van, szárnyfalait 
támpillérek erősítik. 

A 8. sz. főút elődjén (ma 73121 j . út) Kislőd terüle
tén is két régi boltozat áll. A Torna-patak-hídja 3,8+3,8 
m nyílású, az impozáns kialakítású híd a beépítettség mi
att nem nyújt olyan élményt, mint építésekor. Ezek a hi
dak is 1837 előtt épültek [2]. 

A 18. században épült jeles boltozatok közül több 
ma már csak fényképeken tanulmányozható, közülük né
hányat „nézzünk meg" kissé részletesebben. 

Pápán a Győri úti Tizesmalom híd az 1837-ben ké
szült felmérésben szerepel, az eredetileg épült híd egyik 
nyílása feltöltődött, a hidat valamikor egynyílású boltozat
tal megszélesítették [1]. A híd mellett hazánkban egye
dülálló Nepomuki Szent János szobor áll. A hidak 
védőszentje egy kétnyílású hídon áll, s egy páncélos ka
tona doronggal sújt az eldőlő alakra. A szobor 1753-ban 
készült [6]. A vámházzal szemben felállított díszes szobor 
nem valószínű, hogy véletlenül kétnyílású, úgy gondo
lom, hogy a híd is 1753-ban vagy előbb épült. 

Pápa Vörös hídja, Hargitai Jenő rajza, 
Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény 

Pápán a Bajcsy Zsilinszky úton a Bakonyér felett állt 
egy 4 öl (7,6 m) nyílású tégla boltozat, a Vörös híd. 
Dr. Gáli Imre fennmaradt jegyzetében az építés évé
nek 1760 körüli időpontot írt; könyvében azonban 
óvatosan a 18. században való építést említi azzal, 
hogy Fellner Jakab építhette [7, 1]. 1963-ban kereste 
meg dr. Gáli Imre a híd fenntartóját (Székesfehérvári Köz
úti Igazgatóság), itt jelen sorok írója igyekezett tájékozta
tást adni a régi hidakról, így erről is, ez azonban a megyei 
tanács kezelésében volt. Szabó Sándor osztályvezető je
lezte, hogy ez a híd átépül, így is történt, ám érthető, 
hogy ez dr. Gáli Imre könyvébe nem került be. Az viszont 
érthetetlen, hogy a jelenleg hivatalos műemlékjegyzék
ben szerepel, pedig a Pápáról szóló helytörténetírásban a 
híd bontásáról is van kép [8]. Kár a Vörös hídért, szélesí
tését meg lehetett volna oldani. 

Magyarpolány baloldali hídfője őrzi a boltozat vállat, 
Mátyus Károly felvétele 

Magyarpolányban 1770 körül a ciszterciták a község 
két, dombon álló temploma közt a Ganna felé vezető út 
felett boltozott hidat építettek az átjárás könnyítésére. A 
diadalkapu jellegű műtárgyat az út szélesítésekor el
bontották, csak az egyik hídfő és a boltozatván maradt 
meg becses emlékként, hogy már a 18. században 
gyalogfelüljáró épült a megyében. 

A Marcal híd 1962-ben, dr. Gáli Imre felvétele, 
Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény 

A hídépítés fejezetei Boltozatok 



A hídépítés fejezetei 

Nemeshany és Devecser közt, a Forrás-patak felett 
4,8 m nyílású, ám meglehetősen hosszú (28 m) híd állt 
a káptalanfaihoz hasonló mellvéd-kialakítással. A valószí
nűleg 18. század végén épült hidat 1976-ban elbontot
ták [16]. 

Gyepükaján északi szélén, a Marcal patak felett 
2x3,0 m nyílású, 30 m hosszú, szép kőhíd állt. A híd 
építéséről levéltári forrás maradt fenn 1795-ből, de 
nem maradt fenn a híd építőjének a neve. Valószínű, 
hogy a Káptalanfán az előző évben elkészült hasonló ki
alakítású híd építője, Hartner Ignác építette ezt a szép 
boltozatot is [1]. Gáli Imre könyvében szerepel az is, hogy 
valamikor ezen a hídon is volt stáció (szoborfülke). Ez a 
híd 5,85 m széles volt, ezért az út korszerűsítésekor 
1968-ban elbontották, kár érte! 

A 19. században épült boltozatok 

A boltozott hidakra vonatkozóan fontos forrás az 1837-
ben elkészült felmérés, melyet Halász Ignácz „várme
gyei rendes földmérő" készített, valószínűleg először 
1835-ben, az egyes utak pántlikatérképét megrajzolva 
[13, 14]. Ebben a részletes kimutatásban 235 boltozat 
szerepel, ezek jelentős része 2,0 m, vagy annál kisebb 
nyílású, vagyis mai szóhasználattal áteresz; kár, hogy a 
boltozatok építési évét a megyei földmérő nem jegyezte 
fel, így csak annyit tudunk, hogy egy-egy kőhíd 
1837-ben már a helyén állt-e. A Nagy-nak jelölt hidak 
közül néhányat felsorolok: 

Veszprém-fehérvári úton: 
Öskünél a malom vizén 
Inotán a malom mellett kőhíd, stációval 
Hajmáskér csárdájánál a Séden 

Veszprém-Sümeg-devecseri út: 
Veszprém határában a Séden 
Herendnél a Séden 
Városlődön a Tornán 
Hány és Káptalanfa határán 
Kajánföldén stációval 

Devecser-Pápa-győri út: 
Kőhíd a Tornán 
Kőhíd a Csigeren 
Pápán a Tizesmalomnál 
Takácsinál a Gerencén 

Városlőd-Pápa-marcaltői út: 
Nagykőhíd Bakonyjákón Pápától 7456 ölre 

Pápa-vásárhely-sümegi úton: 
Pápasalamon előtt 

Pápa-kiscelli úton: 
Porszalók malmánál álló 

Pápa-kisbéri út: 
Csótnál a Gerencén 
a Cuhán 

Veszprém-simontornyai út: 
Enyingnél álló 

Veszprém-Mezőszentgyörgy-földvári (sóhordó út): 
Lepsény kőhídja 

Veszprém-tapolcai úton: 
Nagyvázsonyinál két kőhíd 
Kapolcsnál és Díszeinél 
Az említett 26 híd mind jelentős (Nagy) volt. Ezt a ki

mutatást dr. Gáli Imre alapműveként használta, munká
jában nem említi az 1835-ben használt pántlikatérképet, 
valószínűleg nem bukkant rá [14]. 

Hasznos segítség a hídtörténet kutatásban a II. kato
nai felmérés térképlapjainak vizsgálata, bár a hegyes 
és erdős terepen a domborzat csíkozásos ábrázolása ne
hezíti a hídjelek azonosítását [15]. Csak példaszerűen 
említek néhány települést, ahol 1846-55 között egy 
vagy több kőhidat jelöltek a hadmérnökök: Bakony-
bánk 1, Balatonfőkajár 2, Bánd 3, Berhida 2, Csajág 1, 
Devecser2, Diszel 4, Hajmáskér 2, Hegyesd 1, Herend 2, 
Gyulakeszi 2, Kajánföld 2, Kapolcs 1, Kékkút 3, Kislőd 2, 
Lepsény 2, Liter 1, Márkó 2, Mindszentkálla 2, Monostor
apáti 2, Nagydém 2, Nagyvázsony 4, Nemesvámos 2, 
Nóráp 1, Noszlop 1, Olaszfalu 1, Örvényes 1, Öskü 1, 
Papkeszi 2, Palota 2, Pápa 3, Papateszér 2, Sóly 2, Som
lóvásárhely 3, Sümegprága 1, Szentgál 3, Tapolca 2, 
Tapolcafő 4, Veszprém 4, Városlőd 4, Vilonya 2, Zséd 2. 

Szentgál környéke, Hadtörténeti Intézet és Múzeum 

A megye területének, az utak megnevezésének, majd 
számozásának gyakori változása megnehezíti egyes hidak 
azonosítását, mégis ez a térkép és a korábban említett 
részletes kimutatás látszik a legmegbízhatóbb kuta
tási forrásnak. 

A 19. században épült kő- és téglahidak közül lássunk 
néhányat: 

Szentantalfa és Balatoncsicsó között (73117 j . út) áll 
egy parabolaív alakú, 2,4 m nyílású híd. Az ív alakja mi
att érdemel említést ez a híd [16]. Építésének története 
nem ismert, alakja miatt lehetséges, hogy a 19. század
nál is régibb. 

Boltozatok 



A hídépítés fejezetei Boltozatok 

Nemesbük monumentális boltozata, Mészáros T. László felvétele 

Nemesbükön (ma Zala megye) 1825 óta különleges 
látványt nyújt a mély völgy felett épült kétnyílású (5,8-5,8 
m) monumentális híd. A 30 ,0 m hosszú híd szárnyfalai 
különböző alaprajzi kialakításúak, mellvédfalai a meder
fenék felett 9,5 m magasan épültek [1]. A híd építésé
nek évét a Zalaegerszegi Levéltárban sikerült megtalálni 

[17]. Különleges kialakítása, monumentalitása miatt 
ez a híd is műemléki védettséget érdemelne. 

Sólyon önkormányzati úton három kétnyílású bol
tozat áll ma, a II. katonai felmérésen két kőhíd jelét ta
láltam meg, a harmadik a malomnál lévő (ma szélesíté
se miatt elcsúfított) lehet, hogy még a térképezés idején 
nem volt kész [15]. 

Sóly értékes hídja, Halász Lajos felvétele 

A vasúti megálló közelében 1895 előtt épült a 
3,8+3,8 m nyílású, kosárívű Séd-híd, 5,7 m széles, 
15 m hosszú, szépvonalú, erőt sugárzó, jó állapotban 
lévő, megítélésem szerint műemléki védelemre méltó 
lenne. Ez a híd kimaradt Gáli Imre könyvéből, bár jegyze
teket készített róla [16]. Valószínűleg a hidak állapota 
1965 körül rossz volt, ezért nem mutatta be ezt, a kisebb 
hidak 1,96-1,96 m nyílásúak, ezek rendbetételével Sóly 
látványos műtárgyakkal gazdagodna. 

Pulán - önkormányzati úton 
háromnyílású, műemléki védettsé
gű boltozat áll. A híd építéstörténe
te nem pontosan ismert, amit jelez 
az is, hogy hosszú ideig népi mű
emléknek minősítették, napjaink
ban pedig az építése évét 1896-
nak, építtetőjét pedig Eszterházy 
Károlynak tartják [20] . 

Az országos közúthálózaton jelen
leg a nyilvántartás szerint 47 bolto
zat 1900 előtt épült, közülük a 
már említett hegyesdin, herendin, 
káptalanfáin, nagyvázsonyin kívül 
pontos építési évvel Öskünél két 
híd szerepel, nyílásuk 3,0 illetve 

3 ,1 m, építési évük 1857, amit igazol a II. katonai fel
mérés is [15]. Mindkét híd jó formájú, jó állapotú. 

Pula műemlék boltozata, Arvai István felvétele 

Ajkarendeknél 4,9 m nyílású, 1879-ben épült szép 
boltozat hidalja át a Csigerér-patakot. A hidat műszaki 
emlékként tartja nyilván, s ennek megfelelően gondos
kodik róla a Közútkezelő. 

Ajkarendek boltozata. Műszaki emlék, Mátyus Károly felvétele 

A 47 százévesnél idősebb boltozat közül említést kell 
tenni a 8 2 . sz. főút 5,7 m nyílású Vörösér hídjáról, 
melynek építési évét pontosan nem ismerjük ugyan -
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1850 körül épülhetett- ám kialakításán túlmenően azért 
is említést érdemlő, mert főúton ilyen idős boltozat csak 
a Kikeri-tó gátjánál található. 

A felújított Vörösér-híd, Mátyus Károly felvétele 

Veszprém régi hidjai közül a Fejesvölgyben lévő érde
mel különös figyelmet. A 3 öl (5,75 m) nyílású, 24 m 
hosszú hídról külön fejezetben is szó lesz [1]. 

Veszprém fejesvölgyi boltozata, Árvái István felvétele 

Önkormányzati utakon az említetteken kívül számos 
értékes boltozat van pl. Köveskálon, a felső temető mel
lett egy vörös színű terméskőből épült, kétnyílású bolto
zat 2 ,5+2 ,5 m nyílással, vaskos pillérrel. Építéstörténe
te feltáratlan [16]. 

A Fatuhíd egyik fele szoborfülkével, Kovács Csilla felvétele 

Boltozatok 

Kapolcson is több régi boltozat áll: Faluhíd, Kalapos 
híd [18]. Építésük története még feltárásra vár, helyreál
lításuk, a Falu-híd szobrokkal (stációkkal) való díszítése jó 
kezdeményezés. 

Bakonybélen a sólyihoz hasonló kétnyílású boltozat 
visz át a Gerencén. Kár, hogy a híd mindkét oldalán köz
műveket helyeztek el. A híd építése a 19. század köze
pén vagy előtte történhetett. 

Boltozat a Gerencén, Kovács Csilla felvétele 

A 19. században épült, ám napjainkban már nem lát
ható (elbontott) sok-sok híd közül néhányról emlékezzünk 
meg. 

A Devecser várkastélya mellett haladó úton 1960-ig 
szép, kétnyílású ( 3 , 8 + 3 , 8 m) boltozat állt. A híd bon
tásakor 1812 feliratú téglákat találtak, ebből építésének 
idejére lehet következtetni; bár a hídnyilvántartásban 
1880 szerepelt [16]. 1960-ban a 75. sz. főút haladt át 
a hídon, s a boltozatot elégtelen szélessége miatt bontot
ták el. 

Tagyonban, a Zánka-Nagyvázsony közötti úton szintén 
kétnyílású (2+2 m) híd állt, Gáli Imre könyvében szere
pel, azóta elbontották, helyén áteresz áll [1]. 

Tagyon boltozata átépült áteresszé, 
Hídlap Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény 
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Tapolcafőn a háromnyílású (3x2,2 m) boltozatot a 
nyilvántartásban már 1837-ben megtaláljuk. Ezt a hidat 
1956-ban vasbetonlemez ráhelyezésével szélesítették 
[1]. A Tapolca-patak eltűnése miatt [19] napjainkban 
már nem volt a hídra szükség, elbontották. 

Veszprémben 1847-ben épült a Hosszú (ma Jókai) 
utcában a Nagyhíd, a háromnyílású híd egymás melletti 
nyílásai nem egyforma méretűek, szélső nyílása pedig, 
kb. 45° ferdeségű [14]. Kár, hogy ez a nevezetes híd át
épült. 

Devecser-Somlóvásárhely között állt ez a két boltozat, Hídlap, 
Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény 

Somlóvásárhely területén is több boltozat volt, ezek is 
„áldozatul estek" a korszerűsítési munkáknak, a 
Devecser felé vezető úton 3,9+3,9 m nyílású téglabolto
zat volt, szobortalapzattal, valaha szobor is állt itt, a híd 
építése éve a nyilvántartásban (1963 óta) 1882 volt, va
lószínű, hogy a devecseri boltozathoz hasonlóan ennél 
korábban épült, az évszám nagyobb javításra vonatkozhat 
[16]. Devecser felé haladva még két boltozat volt ezen az 
úton, ezek is átépültek. 

Gicen - a Kisbér-Pápa közötti úton - kétnyílású 
(4,1+4,1 m) szép boltozat állt, építésének ideje nem 
állapítható meg egyértelműen. Sajnos ma már csak fény
képen gyönyörködhetünk ebben a hídban is, a Réti-patak 
hídját Gáli Imre könyvének megjelenése előtt 1965-ben 
elbontották. 

Boltozatok 

Gic ma már nem látható boltozata, Hargitai Jenő rajza, 
Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény 

Hosszasan lehetne még sorolni a meglévő és az elbon
tott boltozatokat. Tekintettel arra, hogy történetükről álta
lában keveset tudunk, inkább fotókon mutatok meg 
néhány jellegzetes kő- és téglahidat, s a megye bol
tozott hídjainak történetéről és a kutatás nehézsége
iről, lehetőségeiről szólok. 

Gulácsi Séd-patak rendkívül lapos ívű hídja, Hídlap, 
Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény 

Mint már említettem, 1791-ben fontos döntés szüle
tett, új fahidat Veszprém vármegye nem kívánt épí
teni [1]. Hamar jelentkezett eredmény: 1820-ben meg
állapíthatták, hogy az „Országos és Posta utakon találha
tó hidak, melyek eddig fából készülvén voltak, legna
gyobbrészt felújították... És a meglévő fahidak helyett is 
kőből épültek" [21], így a molnárok, akikre hárult a fa
hidak javítása, a magános utakon lévő csinálására, meg-
igazítására szoríttathassanak 

Az 1837-ben elkészült nyilvántartás óriási eredményt 
mutat, a számba vett utakon 235 kőből, téglából 
épült műtárgy (nemcsak híd, hanem áteresz is) volt 
[13]. Nyilán a kevésbé jelentős utakon még sok-sok fa
híd volt. 

A II. katonai felmérés térképszelvényein csak a na
gyobb nyílásúakat (1 öl fölött) rögzítették. 

Sajnos a hidak nyílásmérete, illetve az építés éve 
ezekből a forrásokból egyértelműen nem állapítható 
meg; levéltári forrásokra (jegyzőkönyvek, tervek stb.) 
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vagy korai részletes nyilvántartásra lenne szükség. Ilyen 
volt, tudjuk, hogy Veszprém vármegye 1896-ban megad
ta Zielinski Szilárdnak a megye teljes hídnyilvántartását. 
Ennek egy oldala maradt fenn, s azon a Veszprém-pápai 
út 29 műtárgya mind boltozat volt [22]. 

A legkorábbi nyilvántartás - töredékesen - 1937-ből 
maradt meg, az ebben szereplő 90 híd közül 53 boltozat 
volt, ez a számba vett hidak 54 százaléka [3]. A zömé
ben főúti hidak építési évére egy-két kivételtől eltekint
ve 1870 utáni adat szerepelt, ez valószínűleg abból ered, 
hogy csak 1867-ben alakultak meg az államépítészeti hi
vatalok, ekkortól kezdve volt szakszerű az utakkal és hi
dakkal való foglalkozás. 

Helytörténeti és építészeti, műemléki munkák érdem
leges adatokat alig tartalmaznak hidakra vonatkozóan 
[23, 24, 25, 26]. 

1945-től elég sok hídnyilvántartást sikerült felku
tatni, sajnos, valószínűleg a háborús károk miatt (az ál
lamépítészeti hivatal iratai jó részt megsemmisültek) igen 
sok híd építési éve hiányzik a nyilvántartásban. 

A II. világháborúban 11 boltozat pusztult el, ám így 
is jelentős volt a kő- és teglahidak állománya [27]. Az 
1952-ben készített teljes körű nyilvántartás a főutakon 
58, a mellékutakon 90 boltozatot vett számba [28] s 
még 1958-ban is 140 boltozaton, az állomány 31 szá
zalékán haladt a forgalom [29]. 

Figyelemreméltó, hogy milyen sok boltozat volt (40 
%) a főutakon, számuk erős csökkenése éppen ennek 
tulajdonítható, hisz szélességük és teherbírásuk nem volt 
elegendő az erőteljesen növekvő motoros forgalomra. A 
82. sz. főúton 25 híd közül 9 boltozat volt 1952-ben, ma 
1 kő és egy beton boltozat van. Főutakon napjainkban 
összesen 5 boltozat található. 

Az alsóbbrendű utakon más a helyzet, ezen a hálóza
ton 68 boltozat van, egyes utakon ma is különösen 
sok, pl. Városiőd-Kislód között öt, a Zirc Bakonybél-
nagygyimóti úton hét, a Csopak-Balatonfüred-aszófői 
úton öt (az út összes hídja) boltozat. 

...és szélesítés után, Hídlap Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény 

Dr. Gáli Imre 1970-ben a megye nevezetes boltozatai 
közül 24-ről írt és 12-ről jegyzetei maradtak, e hidak kö
zül még 22 ma is megvan (61%), ez országosan jó arány 
[16]. 

A Zirc-Bakonybél út egyik boltozata szélesítés előtt. 

A volt 752. sz. út Marcalág hídja átépült, Dr. Gáli Imre felvétele 

Az önkormányzati hidak között is szép számmal van
nak boltozatok pl. 1974-ben 250 híd közül 48 boltozat 
volt (19%), ez körülbelül megegyezik az országos közuta
kon lévő kő- és teglahidak arányával. Figyelemreméltó az 
is, hogy Díszei, Örvényes, Pula műemléki védettségű 
és ezeken kívül is több kiemelkedő értékű önkormányza
ti boltozat van pl. Bakonybél, Hajmáskér, Sóly. 

A boltozatok adatait nem kívánom tovább részletezni, 
bár sok érdekesség van, csupán azt említem meg, hogy 
a hidakon lévő szobrok (5), talapzatok (6), (itt volt ré
gebben szobor) és a szoborfülkék (4) tekintetében is a 
megyék között leggazdagabb Veszprém, a szoborfülkék 
tekintetében pedig egyedülálló. 

E rendkívül vázlatos ismertetés a mellékletekkel 
együtt remélem, hogy kedvcsinálónak alkalmas, kuta
tásra ösztönöz, legfontosabb, hogy értékeljük műszaki 
kultúránk ezen értékeit, óvjuk meg a megye sok szép 
boltozatát! 
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Boltozatok Veszprém megyében 

Jelmagyarázat 

Műemlék hidak 

17. században vagy korábban épített, országos közutakon lévő boltozatok 
17. században vagy korábban épített, önkormányzati kezelésben lévő boltozatok 
18. században épített, országos közutakon lévő boltozatok 
18. században épített, a helyi önkormányzat kezelésében lévő boltozatok 
18. században épített de napjainkra elbontott, átépített boltozatok 
19. században épített, országos közutakon lévő boltozatok 
19. században épített, a helyi önkormányzat kezelésében lévő boltozatok 
19. században épített de napjainkra elbontott, átépített boltozatok 
Országos közutakon lévő, egyéb boltozatok 

Áttekintő térkép a megye boltozatairól 
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Káptalanfa gyönyörű boltozata melletti képromboló cső, Kovács Csilla felvétele 

Kár, hogy sok boltozatot elcsúfítanak a hídra akasztott 
közművek vagy a híd mellé épített gyaloghidak, s kár, 
hogy a szélesítés igénye miatt több boltozat mellvéd nél
küli, lehetne e hibák javításában is tenni valamit. 
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Vas- és acélhidak 

A megye adottságai csak a Rába esetében igé
nyelték vas-, illetve acél felszerkezet építését. 
Évszázadokon át cölöpjármos fahidak épültek. A Rába 
szabályozása során 1889-ben - árvízi tapasztalatok miatt 
- a közmunka- és közlekedésügyi miniszter „vasrudak 
alkalmazása melletti kihorgonyzással" látta indokoltnak 
Marcaltőnél a híd építését [1]. A leírás nem egészen 
egyértelmű, az 1937-ben készített híd nyilvántartás és 
helytörténeti forrás alapján azonban biztos, hogy 
I-tartókat alkalmaztak ennél a fontos hídnál [2, 3]. A 
Rába-híd felülvizsgálata 1893-ban történt meg. A későb
biekben újabb nyílásokkal toldották meg a hidat. 

Az acéltartók alkalmazását jelzi, hogy a Pápa-Sárvár 
közti út 4,7 km szelvényében 1887-ben 3 m nyílású 
I-tartós híd épült, melyet később több ilyen felszerkezet 
követett. 

1895-ben már mintatervet is kiadtak (9 m nyílásig) 
vasgerendás hídfelszerkezetre. Érdekes, hogy a fenn
maradt dokumentumok szerint zömében kisnyílású hidak 
épültek I-tartókkal, pl. 1898-ban a mai 8. sz. úton, a 
99,3 km szelvényben 2,8 m nyílású híd [2]. 

Siófok közúti vashídja 1893-ban épült, képeslap, 
Veszprém Megyei Levéltár 

Az első vashíd az 1893-ban, a megyehatáron 
épült, 14 m nyílású, többszörös rácsozású Sió-híd 
volt [6]. Az akkor típusszerkezetű hídról azért teszek 
említést, mert a Sió átkelőhelye korábban részben 
Veszprém megyéhez tartozott. 

1896-ban két vasútvonalon is épültek vashidak: a 
Pápa-csornai helyiérdekű vonalon 2x10 m nyílású 
Marcal-, 15 m nyílású Cigány-csatorna-, háromnyílású 
Rába-híd (20+50+20 m) s három ártéri híd épült. A 
Rába-híd alsópályás rácsos szerkezet, a Cigány-csator
na- és a Marcal-híd gerinclemezes kialakítású volt, 
ezekről és a II. világháború utáni sorsukról a vasúti hidak 
fejezetben olvashat az érdeklődő. 

Ugyanebben az évben adták át a forgalomnak a Győr-
Veszprém-dombóvári helyiérdekű vonalat is, mely 
nehéz terepen halad, Gyulafirátótnál két 20 m nyílású 
rácsos hídon és alagutakon. A képeslapokon is 
megörökített hidak a megye korai acélhídjainak épség
ben megmaradt emlékei. 

A Győr-Veszprém-dombóvári vasútvonal 1896-ban épült hídja, 
Gyukics Péter felvétele 

1912-ben Pápán 14+2x18 m nyílású rácsos 
gyaloghíd épült, ez 86 évig szolgálta a közlekedők 
igényét. 

A Veszprém-alsóőrsi vonalon a 8+12 + 8 m nyílású 
acélhídnak ma már csak rajzai, fotói tanulmányozhatók, 
ezt a vonalat ugyanis elbontották. 

Közúti hidak acél I-tartókkal főleg főutakon épül
tek, az 1937-től fennmaradt hídnyilvántartásban a 811. 
sz. úton két, a 812. sz. úton ugyancsak két ilyen híd volt, 
összesen tíz ilyen felszerkezetről vannak adatok: az 
1887-1928 között épültek nyílásmérete 2,3-9,8 m volt, 
akadt köztük zórésvasas is (824. sz. út 20,9 km). 

Hengerelt acéltartós hidak vasbetonlemezzel is 
fennmaradtak a 8301. j . út 25,8 és 29,3 km 
szelvényében. Ezek még nem együttdolgozó (öszvér) 
szerkezetek [4], 

Meg nem valósult terv volt 1909-ben, hogy 
Tihanynál acélhíd épüljön a Balatonon át. Ezt a 
Balaton Szövetség szorgalmazta, a kereskedelemügyi 
miniszter azonban ezt főleg műszaki érvekkel ellenezte, 
az átkelés javítását pedig motoros komp beállításával 
segítette [7]. 

Hengerelt acéltartók alkalmazása a II. világhá
ború pusztítása után vált tömegessé. Egyrészt 
provizóriumokhoz használták (már ahol tudták biztosí
tani), erről a hidak újjáépítése fejezetben olvashatunk. 

Másrészt alkalmazták az I-tartókat állványzathoz, 
együttdolgozó/öszvér szerkezethez. A jelenlegi hídál-
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lományban Papkeszi Malom-árok-hídja a legkorábbi 
(1949) ilyen híd, nyílásméretét és kialakítását illetően 
jelentősebb Takácsinál a Gerence-híd, mely 1950-ben 
épült 10,2 m nyílással, az erőjátéknak megfelelően ennél 
a hídnál a két-két szélső tartó 420, a középső kettő 400 
mm magas. 

Kemeneshőgyésznél 12,0 m nyílású öszvér híd épült 
1956-ban [4]. 

lású, felsőpályás gerinclemezes hídrész csatlakozik [5]. 
A magyar mérnökök tudását, bátorságát jelzi, hogy 

roncsanyagokból olyan végleges közúti hidat ter
veztek és építettek itt, mely közel 60 éve viseli a forgal
mat, a közeljövőben kezdődő korszerűsítése (pályaszer
kezet átépítése) után pedig még sokáig szolgálja a 
közlekedők igényeit az éppen 125 éve épített 
Feketeházy-Eiffel-féle Tisza-híd anyaga. 

A megye másik Rába-hídja 
Várkeszőnél épült kisebb 
forgalomra, kisebb szé
lességgel, 1100 mm magas 
hegesztett, gerinclemezes 
főtartójú vasbeton pályale
mezzel együttdolgozó szerke
zetként. A 3x24 m nyílású 
híd kiemelt szegélyek között 
csak 3,5 m széles, a helyi 
igényeket eddig jól szolgálta, 
most pedig - a marcaltői Rá
ba-híd korszerűsítése alatt -
terelőút hídjaként is szolgálni 
fog [5]. A két Rába-hídról az 
egyedi híd leírások között 
további részletet is talál az 
olvasó. 

1968-ban a közutak felet
ti áthidalásokról fennmaradt 
kimutatás szerint még több 

acélszerkezetű kötélpálya védőhíd volt, ezeket az utób
bi időben elbontották. 

Az acél hídszerkezetek között említést érdemelnek a 
hullámosított acéllemez műtárgyak: 1978-ban 

Kertánál megépült az első 
(hazai gyártású) 2,1 m 
nyílású ilyen műtárgy, melyet 
még 13 követett, ezek közt 
legnagyobb nyílású (2,8 m) 
Zircnél a Cuha-patak-hídja, 
mely 2006-ban épült [4]. 

Német hadihíd készletből 
is épült híd Nagyvázsonyban 
és Szentgálon [8]. 

A 71. sz. főút Balaton-
akarattyát és Balatonfűzfőt 
elkerülő szakasza felett 
2006-ban a Szabadbaty-
tyán-Tapolca vasútvon
alon, a távlati M8 teljes 
kiépítettségét figyelembe 
véve, 35,3 m nyílású he
gesztett rácsos acélhíd 
épült. A felső szélrács 

Marcaltő Rába-hídja, MTI felvétele, 1963 

A megye legnagyobb nyílású acélhídja Marcaltőnél 
épült 1949-ben a szegedi Tisza-híd és budapesti Duna-
hidak roncsaiból. A 70,0 m-es medernyílásban levő 
alsópályás, vonóvasas, rácsos ívszerkezethez kétnyí-

Várkesző Rába-hídja, Mátyus Károly felvétele 
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A kész híd, Mátyus Károly felvétele 

nélküli, ortotrop pályalemezes hídról további részletek a 
vasúti hidakról szóló fejezetben találhatók. 

Napjainkban épül a 8. sz. főút Márkot elkerülő sza
kaszán egy hatnyílású (36 + 5x48 m), öszvérszerkezetű 
völgyhíd, mely az M8 autópálya része lesz [9 ] . 

A híd egymás mellett két különálló kétfőtartós 
hegesztett, gerinclemezes szerkezet. A 2 5 0 0 mm magas 
főtartókat, 8,0 m-enként I keresztmetszetű kereszttartók 

kötik össze. E híd különlegessége a hatalmas (24 m) pil
lérmagasságok mellett az, hogy a vasbeton pályale
mezzel együtt tolják be a fel szerkezetet. Erről a mun
káról külön ismertetés olvasható a könyvben, ugyanígy az 
itt említett és nem említett acél vasúti hidakról. 

Alumínium gyaloghíd épült Veszprémben 

Irodalom 
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...és alulról, Mátyus Károly felvétele 
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A hidak újjáépítése 

A hidakat háborúk, elemi károk és természetes el
használódás miatt is időről-időre újjá kell építeni. 
Veszprém megye hídjainak századokkal ezelőtti pusztulá
sáról és újjáépítéséről kevés feljegyzés maradt, ám a vá
rak ostromakor biztosan gyakran sérültek a felvonó hi
dak, s tudjuk, hogy Balatonhídvégnél 1548-ban el
bontották a Zala-hidat, mert így jobban védhető volt az 
átkelőhely [1]. 

„Hídvizsgáló" robbantó berendezések, Áéh iratok, 
Veszprém Megyei Levéltár 

A török uralom után az utakban, hidakban esett kárt 
nagy ütemben javították. 

Az árvíz is sok kárt okozott a hidakban, pl. Veszprém
ben az Anna-kápolnánál lévő hidat 1803-ban elvitte a víz 
[2] s még hány esetben történhetett ilyen. A nemesi köz
gyűlési jegyzőkönyvekben rengeteg „vizek regulációjára" 
vonatkozó javaslat van, ezért készült el a Rába felméré
se, ezért alakultak vízszabályozó társulatok, s ezért mó
dosítottak gyakran a hídterveken, mint pl. Marcaltőnél 
[3]. 

Ebben a fejezetben a háborús pusztításokról lesz 
szó, s bár a fahidakat, pl. 1848-ban a siófoki Sió-hidat 
hadászati okokból felgyújtották [4], nem ilyenekről, ha

nem a I I . világháború hatalmas kártételéről, a bom
bázások és a robbantások okozta hídpusztításokról lesz 
szó. 

A háborús készülődésre utal, hogy 1943-ban „bizal
mas" kezelésű kimutatás készült „Út- és hídvizsgáló" 
berendezésekről, közérthetőbben, robbantó aknákról, 
üregekről [4]. A kimutatás zömében a 8. és 7 1 . sz. úti hi
dak robbantóhelyeinek pontos adatait tartalmazza. A vis
szavonuló német hadvezetés 1945 márciusában, ahol 
csak módja volt, használta ezeket. 

A „biztonság kedvéért" a megye hídjainak legfonto
sabb adatait német nyelven is el kellett készíteni, s át
adni a német parancsnoknak [4]. 

A második világháború a Dunántúlon a balatoni csa
tával rendkívüli kárt okozott a hidakban. Veress D. Csa
ba igen részletesen feldolgozta ezt a hónapokig tartó csa
tát, az elpusztított hidak feléről (34 hídnál) megadta a híd 
felrobbantások időpontját is [5]. 

Elsőként Sió-hidakat robbantottak, köztük 1944. 
dec. 3-án a siófoki közúti és vasúti Sió-hidat. 

A veszprémi völgyhíd aláaknázása is már 1944. 
decemberében megtörtént, a nagy ívet hős veszpré
mieknek (Márföldy Aladár és Takács József) hatalmas bá
torsággal sikerült megmenteni [6]. Erről az egyedi híd-
leírásokban olvashatunk. 

Légitámadás is gyakran érte Veszprémet és a stratégi
ai fontosságú 8. sz. főutat, az „eredményes" pusztítás 
1945. március 21-től indult meg, s egy hét alatt 62 
híd esett áldozatul az értelmetlen pusztításnak [7]. Ve
ress D. Csaba könyvében március 25-én öt, 26-án hét 
és 27-én 15 híd felrobbantásáról olvashatunk, a 
tényleges kár ennek mintegy a duplája volt, nyilván nem 
maradt feljegyzés minden egyes robbantásról [6]. 

Hitler „nérói parancsának" nemcsak jelentős folyami 
és hadászati jelentőségű völgyhidak, vasút feletti mű
tárgyak estek áldozatul, hanem szinte jelentéktelenül 
kicsik is. Ezt bizonyítja az, hogy a már említett 63 felrob
bantott híd összhossza csupán 754 m volt, az átlag tehát 
12 m, így 3-4 m nyílású hidak is szerepelnek a veszte
séglistán, ezek betöltése vagy ideiglenes kiváltása pedig 
valójában nem okozott semmi nehézséget. 

Az ideiglenes kormány Debrecenben már 1945. márci
us 2-án rendelkezett a hidak helyreállítása ügyében [4]. 

A stratégiai fontosságú veszprémi völgyhíd egyik kis 
nyílása 1945 . március 21-én súlyosan megsérült (az 
ív fele elpusztult), egyes források szerint bombatámadás, 
más adatok szerint robbantás következtében. 

A helyreállítást a romokra épített faszerkezettel 
oldották meg az orosz utászok, s április 8-án jegyző-
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könyvileg (kézzel írt 
magyar és orosz 
szöveg) átadták to
vábbi őrzésre a 
Veszprémi Állam
építészeti Hivatal 
illetékesének [4]. 

A felrobbantott 
hidak kimutatása 
(2248/1945 szá
mon, június 27-én 
készült) szerint a 
7. sz. főúton há
rom, a 8. sz. főú
ton tíz (későbbi lis
tában további há
rom híd is szere
pel), a 7 1 . sz. főú
ton egy (a későb
biekben újabb hi
dak is bekerültek a 

veszteséglistába), a 8 1 1 . sz. úton (Bodajk-Zirc) három, a 
8 2 1 . sz. úton két híd (két híd elpusztulása később derült 
ki), a 822. sz. főúton hat, a 824. sz. úton két és a 6 2 1 . 
sz. (Simontornya-enyingi) egy híd szerepel a híd szelvény
számával, nyílásával és a becsült helyreállítási költséggel 
(ezer arany Pengőben). Húsz mellékúton 35 felrobban
tott híd adatai szerepelnek; különösen sok a Zirc-
Bakonybél-nagygyimóti, a Várpalota-mezőszentgyörgyi 

A veszprémi völgyhíd kis ívének ideiglenes helyreállítása, Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény 

úton. Az összesített hídkár (63 híd) 1,5 millió arany 
Pengő [4]. 

Ez a lista nem tekinthető véglegesnek, közelítően 
azonban jelzi a kárértéket. Az országos veszteségki
mutatással összevetve átlagosnak tekinthető a me
gye hídjaiban esett kár: összesen 1404 híd pusztult 
el, így Veszprém „részesedése" ebben mintegy 
4,5%, a hídhosszt tekintve kevesebb: 3% körüli [7] . 

Teljes körű hídnyílvántartás, Gózon Imre hagyatéka, Veszprém Megyei Levéltár 
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Út- és hiúkár helyreállítási terv térképen (részlet) Áéh iratok, Veszprém Megyei Levéltár 

A hidakban keletkezett kár értékeléséhez figyelembe 
kell venni, hogy 1945-ben a megye területe kisebb 
volt a mainál s különösen az 1950. évinél: 1946-ban 
majd 1950-ben jelentős nagyságú területeket csatoltak 
át, s ezeken Rába-, Zala-, Marcal- és más háborús pusz
títást elszenvedett hidak voltak. 

A kárlista pontosítását nehezíti, hogy a későbbiekben 
nem készült módosított kimutatás, hanem a roncseltávo
lítások, helyreállítások állásáról adtak számot, s az ideig
lenesen helyreállított hidak az első felmérésnél (pl. Ci
gány-csatorna és Marcal-híd Marcaltőnél) nem szerepel
tek a kimutatásban [4]. 

A Veszprém Megyei Levéltárban fennmaradt állam
építészeti hivatali iratok ugyanakkor azt bizonyítják, 
hogy az útbiztosok rendkívül körültekintően adtak 
jelentést az ideiglenesen helyreállított hidakról, s intéz
kedéseket tettek, javaslatokat adtak a szükséges 
teendőkről, néhány esetről az egyedi hídleírások között 
lesz szó. Sajnálatos, hogy a hidak ideiglenes helyreál
lításáról csak egy-két kis rajz maradt fenn, pedig 
nem kis feladat pl. Marcaltőnél a Rába-hídnál bőven 
akadt, s provizóriumokról fénykép is csak a veszprémi 
völgyhídról ismert. 

A hidak újjáépítését a Kereskedelem és Közlekedés
ügyi Minisztérium igen részletes körrendeletben 
1945. július 21-én szabályozta [8]. 

A hidak újjáépítéséről viszonylag sok forrás áll ren
delkezésre, elsősorban a Veszprém Megyei Levéltárban 
és a közútkezelő tervtárában is, annak köszönhetően, hogy 
az Államépítészeti Hivatal gondosan rögzítette a tett 
intézkedéseket: a helyreállítandó hidakról rövid műszaki 
leírást és költségbecslést, illetve költségvetési kiírást 
készített, tekintettel arra, hogy a házilagos munkákon kí
vüli jelentősebb munkákat versenyeztették, az elké
szült újjáépítéseket pedig gondosan felülvizsgálták. 

A nagyobb hidakat, pl. a 8. sz. úti völgyhidakat, vasút fe
letti műtárgyakat, közúti aluljárókat az eredeti tervek sze
rint, esetenként a tervező bevonásával, építették újjá. 

Egyes esetekben, pl. az ösküi vasút feletti hídnál al
ternatív terv is készült, nyilván azért, mert a 28° ferde-
ségű hídnál felmerült egyszerűbb szerkezetű megoldás is 
[9]. Ehhez érdemes megjegyezni, hogy legtöbb esetben 
nemcsak a hidak felszerkezete, hanem gyakran a fel
menőfalak, sőt egyes esetekben az alapok is sérültek, így 
indokolt volt esetlegesen a korábbitól eltérő megoldást is 
megvizsgálni. 
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Az ösküi felüljáró meg nem valósult terve, Közútkezelő tervtára 

A levéltári anyagok bizonyítják, hogy a provizóriumok 
építésében, különösen, amikor nagyteherbírású (45 t) 
műtárgy épült, milyen körültekintően jártak el, s a kato
nai alakulatok által végzett munkák teljesítmény elszá
molását milyen részletesen dokumentálták. 

Figyelemreméltó, hogy a tervezési munkában milyen 
nagy részt vállalt a Veszprémi Államépítészeti Hivatal 
és a minisztérium hídosztálya, kivételesen készített 
tervet a vállalkozó. 

A roncsok eltávolítása természetesen hatalmas fel
adat volt, amire az útfenntartó nem volt felkészülve. Az il
letékes szervek szabályozták e munkavégzést, a híd-
kezelők forrást kaptak erre a célra. Veszprém megyé
ben 1949. május 1-jéig 50 hídnál, 220 ezer órányi 
roncseltávolítási munkára volt szükség, ez az orszá
gos érték több, mint 8 százaléka [10]. A roncsok eltávo
lítása különösen a vasútvonalak felett és a nagyobb víz
folyások hídjainál volt sürgős. 

A provizóriumok is okozhattak árvízveszélyt, ezért 
előfordult (1947-ben) Marcaltőnél és Városlődnél az ide
iglenes híd részleges elbontása, s ezért sürgették a helyi 
és a vízügyi szervek a végleges újjáépítést [4]. 

1946-ban hídfenntartási keretből néhány faszerkeze
tű provizórium (Öskü, Veszprém) mellett, rossz állapotú 
hidak javításával is foglalkoztak (13 hídról van beszá
moló), s ekkor már néhány (8. sz. úti) híd végleges új
jáépítése is megtörtént, pl. a Csehbánya felé vezető út 
aluljárója és a városlődi háromnyílású tárcsahídé. Ez 
utóbbiról érdemben csak egy próbaterhelés dokumentu
ma maradt a közútkezelő tervtárában. 

1947-ben sokat foglalkozott az Államépítészeti Hivatal 
a forgalmat akadályozó harckocsik és egyéb akadá
lyok felmérésével, eltávolításával. A balatonfüredi ut
biztos 11 útról adott jelentést, ahol akadályok vannak, a 
veszprémi nyugati utbiztos 41 harckocsiról számolt be 
[4]. 

Roncskiemelési munkák teljesítménye (1949), 
Áéh iratok, Veszprém Megyei Levéltár 

Tankroncsok egy útbiztosság területén (1947) 
Áéh iratok, Veszprém Megyei Levéltár 

Ebben az évben nagy erővel folyt Városlődnél a két
nyílású felsőpályás ívhíd egyik nyílásának újjáépítése, 
s a miniszter nem tudott eleget tenni Takács László 
(Veszprém polgármestere) kérésének, hogy egyidejűleg a 
veszprémi völgyhíd kisívének újjáépítése is történjen meg, 
mert nem volt elegendő faanyag [4]. Részletes létszám
jelentések is készültek ebben az időben az egy-egy hídon 
dolgozó műszaki és fizikai állományról. 

Sió-hidak újjáépítése (Siófok, Mezőkomárom) is eb
ben az évben kezdődött [4]. 

A hídkárok felmérése 1947-ben újra elkészült, s a 
ceruzás „piszkozaton" egy-egy úton a korábbinál több el-
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pusztított hídról van adat, pl. a 71 . sz. úton nyolc, a 8 2 1 . 
sz. úton négy hídról. 

A 7 1 . sz. úton az eltérés oka nyilván az, hogy a bala
tonfüredi járást 1946-ban Veszprém megyéhez csatol
ták. 

Hídkár kimutatás (1947) (minisztériumi mintaűrlap) 
Áéh iratok, Veszprém Megyei Levéltár 

Az összesített kárlistán 51 vasbeton, 1 1 boltozott 
és hét fahíd, összesen 69 híd szerepelt. Az 1950-ben 
átcsatolt területek hídkárairól összesítést nem találtam, 
az 1952-ben készített teljes körű hídnyilvántartás-
ból közelítően az átvett területek hídkárai is összeállít
hatók. 

Egy 1946-ban készített újjáépítési tervben 1946-
ra hét, 1947-re nyolc, 1948-ra nyolc híd újjáépítését ja
vasolta az Államépítészeti Hivatal, a Marcaltő-környéki 
Tapolca-, Marcal- és Cigány-csatorna hidakat pedig- na
gyobb útkorrekcióval - 1949-re. Látszik a javaslatból, 
hogy viszonylag szerény ütemű újjáépítést terveztek, 
ennek oka az lehetett, hogy 1945 végén a minisztérium 
pénzügyi okokból a munkák lassítását volt kénytelen 
előírni. 

Az újjáépítés szerencsére ennél nagyobb ütemben 
folyt: 1946-ban 1 3 hidat már új jáépítettek, a 
következő években - igaz, hogy nagy hidak újjáépí
tése folyt - lényegében az 1946 -ban tervezett 
ütemben folyt a hídépítés (évi nyolc, illetve hét 
híd). 

Városlődnél már 1946-ban újjáépült a „tárcsahíd", 
Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény 

1948-ban elkészült - többek között - Veszprémben 
a völgyhíd, Öskünél és Tüskevárnál a vasútvonal felet
ti hidak újjáépítése. A veszprémi völgyhíd rendkívül külön
leges és kényes újjáépítése (a sérült ívrészt fel kellett 
emelni, a tönkrement részt, az oszlopokkal és a pálya
szerkezettel együtt pótolni kellett) igen rövid idő alatt el
készült, így március 15-én már Barta József miniszteri 
osztálytanácsos ünnepélyesen átadhatta a hidat a forga
lomnak [6]. 

Intézkedés a veszprémi völgyhíd újjáépítése ügyében, 
Áéh iratok, Veszprém Megyei Levéltár 
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Hatalmas verseny volt az újjáépítési munka elnyerésé
ért, így Tüskevárnál hét, Veszprémben 12 vállalkozó adott 
be érvényes pályázatot [4]. 

Tüskevárnál az újjáépítés részben az alapokra is kiterjedt, 
Közútkezelő tervtára 

1949-ben 12 híd újjáépítéséről szólt az Államépí
tészeti Hivatal jelentése, többek között a marcaltői Rá-
ba-hídéról is; méretében ez volt a legnagyobb újjáépí

tési munka. Rendkívül rövid - egy évnél kevesebb 
- idő telt el a helyszíni bejárástól az új, 120 m 
hosszú híd megépítéséig. A mélyalapozású, 70 
m nyílású (ez a megye legnagyobb nyílású hídja) 
híd a szegedi Tisza-híd és budapesti Duna-hidak 
roncsaiból épült, rendkívüli tett volt ez, csak ös
szehasonlításul: az e híd közelében álló vasúti 
Rába- és Rába-ártéri hidak ma is provizórikus 
szerkezetűek. 

Az 1949 évi újjáépítések közt említést érdemel, 
hogy az Államépítészeti Hivatal nemcsak rész
munkákat végzett hidak építésénél, hanem pl. a 
8. sz. úton Bakonygyepesnél 5,0 m nyílású, 
I tartós vasbeton hidat épített [11]. 

Acéltartós, vasbeton pályaszerkezetű (ösz
vér) hidakat előszeretettel építettek ebben az 
időben, mert az állványozás elmaradása miatt 
egyszerű és gazdaságos volt az építés, ebben az 
évben Papkeszinél ilyen felszerkezetű híd épült 
[12]. 

Szentgálnál ebben az évben építették újjá a 
vasút feletti kerethidat s más hidakat is, s 
ezzel befejeződött a 8. sz. főút hídjainak újjá
építése. 

Marcaltőn 1949-ben már állt az új Rába-híő, Közútkezelő felvétele 
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A Lánchíd Bizottság Veszprém meg/ét is kérte első 
Duna-hidunk újjáépítésének támogatására, 

Áéh iratok, Veszprém Megyei Levéltár 

A 7 1 . sz. főúton Balatonakarattyán is ekkor lett kész a 
vasút feletti műtárgy. 

1951-ben még több - 16 - híd újjáépítésére került 
sor, ezzel 1946-50 között 56 híd pótlása történt meg [4] . 

Figyelemreméltó, hogy az újjáépítéssel párhuzamosan 
pl. 1949-ben több főúti híd fenntartási munkáját is 
elvégezték (két 8. sz. főúti és három 7 1 . sz. főúti hidat 
400 ezer Ft-ért), sőt 38 átereszjavítására is jutott pénz 
és energia. 

1949-ben további újjáépítési terv is készült, ebben 
1953-ig előirányzott munkák szerepelnek, jelentős ösz-
szeggel a Marcaltő környékiek, ám ekkor még ezek nem 
készültek el, ezekre 1964-ig kellett várni [4]. 

A hidak újjáépítése mellett nagyobb útépítési, útkor
szerűsítési munkák is kezdődtek, ezekről Horváth 
István [13] beszámolójában és a könyv külön fejezetében 
olvashatók további részletek. 

A megyében kevés volt a fahíd, a kishidak között 
azonban többnek elégtelen volt a szélessége és/vagy te
herbírása, ezek korszerűsítése külön program kereté
ben 1955-től folyt [14], részben emiatt egyes hidak 
végleges újjáépítésére viszonylag későn került sor. 

Ötvösnél 1959-ben épült meg az új, vasút feletti 
műtárgy, a háromnyílású vasbeton híd elődjéről nem 
sikerült érdemleges adatot találni [15]. 

Várkeszőnél csak 1960-ban épült meg az öszvér
szerkezetű, háromnyílású Rába-híd. Az itt vezető út kis 
forgalma és a marcaltői Rába-híd közelsége miatt nem 
volt igazán sürgős e híd építése. Az egyedi hídleírásban 
erről a hídról további részletek olvashatók. 

A hidak újjáépítéséről ez a rövid és száraz be
számoló nem adhat hű képet, a tervezőkről, 
kivitelezőkről külön kimutatás, a hidakról tervek, fo
tók, jegyzőkönyvek és sok levéltári anyag szól, érde
mes ezeket forgatni, mert enélkül 69, illetve ennél 
több híd újjáépítése nem sokat mond, pedig óriá
si feladat volt, minden tiszteletet megérdemel
tek az ebben résztvevők [16 ] ! 
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A hídépítés fejezetei 

Vasbeton hidak 

A megye hídállománya már 1820-ban jórészt boltozott, 
állandó szerkezetű volt, az 1881-ben készített alispáni je
lentés 428 híd között csak 120 fahidat említett, így 
érthető, hogy a korai vasbetonhíd-építés ebben a me
gyében nem jelentkezett, legalábbis erre utaló adatot 
nem sikerült találni: Wünsch Róbert 1896-ban kiadott 
katalógusában Veszprém megyei merevbetétes vasbeton 
híd nem szerepel [1]. 

Zielinski Szilárd 1896-ban minden megyét írásban 
megkért, közöljék vele a megye hídállományát, hogy ja
vaslatot tehessen vasbeton hidak építésére. A korai vas
beton-hídépítés történetéről írt alapvető művében, illuszt
rációként éppen a Veszprém megyei híd nyilvántartás első 
oldala szerepel [2]. A 8. sz. főút elődjén lévő első 29 mű
tárgy - a könyv illusztrációja szerint mind koboltozat volt, 
érthető, hogy a Zielinski-hagyatékban nem sikerült a vas
beton hídépítés megteremtőjének számító professzor 
Veszprém megyei alkotására bukkanni. 

Az 1937. évi hídnyilvántartásban a Pápa-jánosházi út 
3,284 km szelvényében, 1906-ban épített, 2,4 m nyílá
sú vasbeton híd a legkorábbi ilyen hídszerkezet [3]. 

A mai hídállományban a 7205. jelű úton, Balaton-
főkajáron két 1908-ban épült 2 ,1 illetve 2,5 m nyílású 
lemezhíd a legidősebb - épp 100 éves - vasbeton híd 
a megyében. 

Lovászpatona vasbeton lemezhídja 1910-ben épült, átépült, 
Közútkezelő tervtára 

1911-ben Marcaltőnél egy 7 + 7 m-es Cigány-csator
na és egy 6 + 1 0 + 6 m nyílású vasbeton gerendahíd épült 
[3]. Sajnos, ezeket a hidakat 1945 márciusában felrob
bantották, s terveiket, fotójukat sem sikerült fellelni. 

Az 1922-ben a 82. sz. főút elődjén, Gyulafirátótnál 
épült 5,6 m nyílású gerendahíd (ma a 82106. jelű úton 
áll) a megye legrégibb, eredeti formában álló ilyen 
hídszerkezete [3]. 

A 8301. j. út ótbordás gerenda hídja 1912-ben épült 
(elbontva), Közútkezelő hídtervtára 

1923-ban készült a kemeneshőgyészi, 15 m nyílású 
Marcal-híd terve, a híd a II. világháborúban elpusztult, 
tervdokumentációja azonban megmaradt [4]. 

1926-ban épült korábbi fahíd helyett Csehbányánál, 
a Veszprém-celldömölki vasútvonal felett, háromnyílású 
vasbeton keretszerkezet [5]. Sajnos a híd tervei nem ma
radtak fenn, csak a hídlap őrizte meg adatait [6] . 

1928-ban nagy útépítési program indult a megyé
ben is, ennek keretében a mai 7 1 . számú út elődjén ki
sebb vasbeton hidak épültek. 

A 71. számú főút 88,496 km szelvényében álló híd (1967), 
Hídlap, Közútkezelő tervtára 

Vasbeton hidak 



A hídépítés fejezetei Vasbeton hidak 

A Nagydémi bekötőút hídja (1930-ban épült), a megyére 
jellemző vasbeton korláttal, Hídlap (1981) Közútkezelő tervtára 

A Sió rendezésével kapcsolatban 1928-ban Mező
komáromnál megépült - Kovács Sebestyén Aladár ter
vei szerint - a 32,5 m nyílású Sió-híd [7]. A híd 
építéséről és előtörténetéről részletesen Fejér megye híd-
történetében lehet részletes információt nyerni. Építése
kor és előtte évszázadokon át Enying és környéke Veszp
rém megye része volt, ezért itt is említést kell tenni 
erről a Gerber-csuklós hídról, mely építésekor nemzet
közi viszonylatban is kiemelkedő alkotás volt. 

A Sió-híd terve, Központi Hídtetvtár, Budapest 

1935-38 között a 8. számú főút (a főúthálózatot 
1934-ben átfogóan szabályozták, ekkor nyerte a 8. szá
mú Székesfehérvár-jánosháza-grázi megnevezést ez a 
fontos út) új, korszerű nyomvonalon kiépült, különsz-
intű vasúti és néhány közúti keresztezéssel. 

Az út Veszprém megyei szakaszán két völgyhíd 
(Veszprém és Városlőd), hat vasút feletti műtárgy 
(Öskü, Hajmáskér, Szentgál, Városlődnél két híd és Tüs
kevár), több dűlőutat átvezető műtárgy, közülük egy 
emeletes, s természetesen sok patakot átvezető híd 
épült [8] . A rendkívül változatos, korszerű megoldások 
közül hivatkozott ismertetőjében Harkányi János 13 vas
beton hídról információt és 8 hídról részletes ismertetést 
ad. Érdekes, hogy a Hajmáskér külterületén épült vasút 
feletti és két dűlőút feletti hídról nem tesz említést. 

Hajmáskér szokatlan formájú vasút feletti hídja, 
Hídlap Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény 

A nagyobb hidakról az egyedi hídleírások között szó
lunk, itt röviden csak néhány információt adunk. 

Öskünél a Székesfehérvár-celldömölki vasútvonal felett 
28° ferdeségű híd épült, ez akkor hazánkban a legfer-
débb kéttámaszú vasbeton közúti híd volt. A nagy fer
deség miatt, figyelemmel az esetleges egyenlőtlen süllye
désre négy ponton alátámasztott romboid keretszerkeze
tet tervezett Folly Róbert úgy, hogy a kereszttartó 
megemelhető legyen. Érdekesség, hogy a másodrendű 
hossztartók a kereszttartókra merőlegesen, részben a két 

végső kereszttartó
hoz, részben a két 
szélső kereszttartó
hoz kapcsolódnak. A 
két végső kereszttar
tó főtartóknak volt 
tekinthető, mivel 
ezekre jutott a leg
nagyobb súly [8]. Ezt 
a különleges hidat a 
II. világháború után, 
az eredeti tervek 
alapján újjáépítették, 
indokolt erősítése -

bonyolultsága miatt - elhúzódott, s csak 1999-ben épült 
itt 13,5 m nyílású monolit vasbeton keret. 

— 

Öskü vasút feletti hídjának végkereszttartója, Közútkezelő tervtára 
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A 8. számú főút legnagyobb, legismertebb, leg
szebb hídja a veszprémi völgyhíd, amely két önálló 
műtárgyból áll: a 45 m nyílású ívet magába foglaló 100 
m hosszú rész és a kisebb 75 m hosszú rész a két 26-26 
méteres ívvel. 

Erről a hídról természetesen bőven szól a szakirodalom 
és az egyedi hídleírások között e könyv is részletesen be
számol, ezért e helyen csak néhány jellemző adatot em
lítek [9, 10]. Az ívtartó a másodfokúnál meredekebb, a 
harmadfokúnál laposabb parabola. Az ívtartó magassá
ga 70-90, szélessége 120-220 cm között változik. 
Az ív magassága a vállak felett 15 m, a pályaszint a te
rep felett 26 m. Az ívekre támaszkodó járomszerű pillé
rek az ív felett 3,2 m-re, a további részen 6,4 m-re van
nak egymástól 

Statikai megfontolásokból ideiglenes csuklókkal 
épült a híd a támaszoknál és az ív tetőpontján, a hőmér
sékletváltozásból származó mozgás lehetőségének bizto
sítására a hídfőalapoknál kettős jármok készültek. A 
pályalemez az ív tetőpontja felett is el van vágva, a pálya
burkolat itt azonban áthaladt. A sziklára alapozott híd ma 
is szolgálja a város közlekedését, fenntartásában persze 
sok feladat volt és lesz a jövőben is [11, 12]. 

Veszprém jelképévé vált völgyhíd képeslapon, 
Veszprém Megyei Levéltár 

Szentgál térségében a Székesfehérvár-celldömölki 
vasútvonal felett újszerű, kétcsuklós, cölöpözött alapozá
sú, lefelé szélesedő, kétcsuklós vasbeton épült dr. 
Schwertner Antal tervei szerint. Újszerűsége egyrészt a si
ma felülettel való kialakítás, ami a füstkorrózió szempont
jából kedvező, másrészt a híd alakja, ami kedvező 
előrelátást biztosít a vonat vezetőjének [8]. Ilyen szerke
zet épült Városlődnél és Tüskevárnál is, közülük csak 
az utóbbi híd áll ma is, igazolva az építésekor bátor újí
tásnak számító hídszerkezet kedvező tulajdonságait. Saj
nos ezt a hidat is felrobbantották 1945 márciusában, így 
az eredeti formában ugyan, de „csak" 60 éves ez a híd. 

A 8. sz. főút tipus kétcsuklós kerethídja, 
Hídlap, Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény 

Városlődön öt nagyobb híd is épült, közülük feltétlenül 
említésre méltó két, ma már nem látható híd. A mai szel
vényezés szerinti 73,254 km szelvényben épült híd nyí
lásbeosztása, alakja hasonlít ugyan az eredeti hídszerke
zetre, mégis más. Az eredeti kéttámaszú, konzolos ge-
rendahíd volt, igen nagy támaszok feletti tartómagasság
gal, így tárcsahídként ismert a szakirodalomban. A 16 
m támaszközű, 31 m összhosszúságú hidat a ked

vezőtlen altalaj miatt és más okból is moz
gó saruk nélkül építették, az alapokat 
pedig vasbeton gerendákkal kötötték ös
sze. A dr. Sabathiel Richárd tervezte hidat 
1945 után eredeti formájában újjáépítették. 
1970-ben átépítették, érdekessége miatt 
erről - időrendben - külön is szólok [13]. 

Városlődnél kétnyílású felsőpályás ív-
hidat tervezett Folly Róbert. Ennek a 
veszpréminél kevésbé látványos, 2x30 m 
nyílású hídnak a kialakítása annyiban tért 
el a veszprémitől, hogy a hídfők végső jár
mai a hídfőalapokra támaszkodtak. E híd 
egyik nyílása a II. világháborúban megsé
rült, ezt már 1947-ben helyreállították, a 
forgalom növekedése azonban szükségessé 

tette itt új híd építését, ugyanis szélesíteni és erősíteni is 
kellet a hidat. Az 1972-ben épült hídról a továbbiakban 
röviden még szólok [14]. 

Az épülő városlődi völgyhíd, Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény 
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A városlődi völgyhíd 1963-ban , MTI felvétele 

Városlőd Torna-patak-hídja, egy 4,4 m nyílású be
tonboltozat is említést érdemel, egyrészt azért, mert 
építésekor ilyen nagynyílású betonboltozat még nem volt, 
másrészt azért, mert a várható süllyedések miatt vasbe
ton alaplemezen, négy részben, csuklós kapcsolattal 
épült a híd [8]. Jól látszik az elmondottakból, hogy a fe
szített tempójú útkorszerűsítés során a tervezők nem
csak a felszerkezet tervezésére összpontosítottak, 
hanem a helyenként kedvezőtlen altalajoknak megfele
lően választották meg a hídszerkezeteket. 

Még egy híd érdemel említést a 8. sz. úton: az ajkai 
kettős/emeletes aluljáró, amely az eredetileg tervbe 
vett két (aluljáró és patakot átvezető) hidat helyettesítő 
egyesített műtárgy. 

Az emeletes keret keresztmetszete, 1985, KTMF, 
Közútkezelő tervtára 

Az észak-balatoni közút építése is több híd építésével 
járt, így Balatonakarattyanal és Badacsonytomajnál 
is a vasútvonal felett közúti vasbeton híd épült. A Bala
tonakarattyanal 1939-ben épült, háromnyílású vasbeton 
gerenda híd eredeti formájában, ám újjáépítve áll. E híd 
érdekessége egyrészt, hogy ezen a helyen ez már a má
sodik vasbeton műtárgy, elődjét keskenysége miatt el
bontották, másrészt az, hogy bár 1990-ben új híd épült 
a 71. sz. főúton, a régit nem bontották el. Az 1939-ben 
épült híd általános terveit a Kereskedelmi és Közlekedé
si Minisztérium készítette, ez a híd is erősen ferde (51°) 
volt [15]. 

Badacsonytomajnál (1941-ben) erősen ferde, bor
dás gerenda híd épült a vasútvonal felett. Ez a híd nem 
esett áldozatul a háborús pusztításnak, így őrzi a vasbe
ton hídépítés korabeli formáját [18]. 

A 82. sz. főúton is nagy útkorszerűsítési program folyt 
(1938-39), e munka keretében több vasbeton híd, 
így aluljáró is épült. Három ezek közül ma is áll Csesznek 
külterületén. 

Siófokon 1943-ban adták át a forgalomnak a vasbe
ton kerethidat a Sión [16]. Ezt a hidat 1944 decembe
rében felrobbantották. Újjáépítésének ügyében még a 
Veszprémi Államépítészeti Hivatal foglalkozott, ezért te
szek erről itt említést, meg azért is, mert építése igen ér
dekes volt. 

Említést érdemel a Mistéth Endre tervezte monostor
apáti Eger-patak-híd is, melynek építése 1943-ban 
kezdődött el, de csak 1950-ben fejeződött be. A 22 m 
nyílású gerendahíd a megye kevés (9) 20 m-nél nagyobb 
nyílású hídja közé tartozik, így kiemelten kezelt, felújítás
ra érett híd [17] . 

A megszélesített kerethíd napjainkban, Mátyus Károly felvétele 
Monostorapáti Eger-patak hídját Mistéth Endre tervezte, 

Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény 
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A II. világháború után a jelentősebb hidak az eredeti 
tervek szerint épültek újjá, a vas- és acélhidak fejezetben 
említett öszvérhidak kivételével általában vasbeton le-
mezhidak épültek. 

Az 1955-ben kezdődött kishíd-korszerűsítése prog
ramban, az építések gyorsítása érdekében előregyártott, 
ún. fordított T gerendákat (T és FT) alkalmaztak. Veszp
rém megyében az első FT tartós hidak a mai 84. sz. 
főúton épültek 1957-ben. Jelenleg 103 ilyen híd van 
a megyében. Közülük csak öt híd háromnyílású. Említést 
érdemel, hogy Balatonakarattyán a vasút feletti híd 
1990-ben ezzel a jól bevált, gazdaságos felszerkezettel 
épült. 

A 71. sz. főút 84,202 km szelvényében lévő háromnyílású FT 
tartós híd, Közútkezelő felvétele 

Ötvösnél 1959-ben a vasútvonal feletti híd újjáépült. A 
háromnyílású híd középső nyílása 11,4 m, a felsz
erkezet monolit vasbeton lemez [18]. 

Az ajkai felüljáró keresztmetszete, Közútkezelő hídtervtára 

1960-ben Ajkán új, háromnyílású vasbeton geren
dakeret épült a Székesfehérvár-celldömölki vasútvonal 
felett; e híd középső nyílása 25,2 m, ez a megye harma
dik legnagyobb nyílású hídja. Azért érdemelnek említést 
ezek a hidak, mert a kishidak nagy ütemű korszerűsítése 
közben ezek voltak az első, különszintű keresztezést biz
tosító hidak. 

Feszített vasbeton hidakban nem gazdag a megye, ép
pen ezért szólni kell az Apácatornán 1961-ben épített 
15 m nyílású, utófeszített Torna-patak-hídról, mely kí
sérleti hídként épült, s az utófeszítés több részletkérdés
ét ennél a hídnál oldották meg [19, 20]. 

1961-ben lett kész Tihanyban a hajóállomásnál 
épült 10x8 m nyílású, pályázaton kiválasztott, egyedi és 
máig egyedülálló, karcsú, esztétikus, pontonként 
alátámasztott, változó vastagságú lemezhíd, melyet 
Lipták László tervezett [21]. 

E hidat nemcsak az építőmérnökök, hanem építész
mérnökök is nagyra értékelték, a KTE külön ankétot szer
vezett e híd megismertetésére [22]. 

Az egyedi hídleírások között további részletek is találha
tók az igényesen tervezett és gondosan kivitelezett hídról. 

A tűsarkon álló híd alulnézetből, Gyukics Péter felvétele 

Marcaltő határában 1964-66-ban az 1945 óta még 
újjá nem épített Cigány-csatorna és Marcal-híd újjá
építése folyt. A Cigány-csatoma-híd 15,0 m nyílású, ta
karéküreges lemezhíd, a megye kevés ilyen szerkezetű 
hídja közül az első, a Marcal-híd háromnyílású, szek
rény keresztmetszetű. Középső nyílása 28,5 m, máig 
ez a legnagyobb a vasbeton hidak között. A cölöpala
pozású, kábeldaruval kiszolgált hídépítés e sorok írójának 
pályafutása elején egyik legnagyobb műszaki ellenőrzési 
feladata volt, jóleső érzés leírni, hogy az elmúlt 40 évben 
érdemleges fenntartási munkát nem igényeltek. 

Marcaltő új Marcal-hídja, Hídépítő Vállalat felvétele 
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Az új vasút feletti híd Alsóörsnél, Uvatetv felvétele 

Alsóőrsnél 1969-ben lett kész a 7 1 . sz. főút korsze
rűsítése keretében a Budapest-tapolcai vasútvonal felet
ti négynyílású (16+2x19+16 m), a két középső nyílás
ban utófeszített, takaréküreges, a szélső nyílásokban 
Gerber-csuklós híd, a befüggesztett részek monolit vas
beton szerkezetűek. A vasúttal való keresztezés 26°-os, 
ezért alkalmazott itt a tervező négy nyílást [18]. 

Az 1960-70-ben a 8. sz. főút „tárcsahíd"-ját 
Városlőd külterületén átépítették, mivel szélességét és 
teherbírását növelni kellett. Az Uvaterv az eredeti nyílás
beosztást és a pilléralapokat is megtartva, hazánkban ad
dig nem alkalmazott megoldást alkalmazott a vasúti vá
gány fölötti nyílásban. A kívánatos repedésmentességhez 
a feszítést „támaszmozgatással'' oldották meg, a me
gyei sajtóban „csuklólábas" hídról írt a tudósító [23]. A 
háromnyílású, oldalkonzolos (ingalábas) felszerkezetű hi
dat középen feszítés céljára munkahézaggal építették. 
A felszerkezet és a szélső ingalábak csatlakozásánál is 
munkahézag volt, melyet a középső nyílás feszítése után 
zártak. A feszítés egyenes tengelyű kábelekkel, a 
középső nyílás egy részén történt, a két fél híd szétnyo-
másával. 

Az új karcsú, feszített szerkezet a tárcsahíd helyén, 
Uvaterv felvétele 

Városlőd új vasút feletti hídja, Uvaterv felvétele 

A 7 1 . sz. főúton (az akkor épült Úttörőváros megköze
lítésére) 1971-ben különszintű csoportot építettek V-lá-
bú kerethíddal [24]. A 9,2 + 18,4+9,2 m nyílású keret
szerkezet érdekessége a hazánkban épült hasonló hidak
hoz képest az, hogy középső nyílásában takaréküreges. 

Zánka „V" lábú kerethídja, Közútkezelő felvétele 

A városlődi völgyhíd átépítését alapos vizsgálatok 
előzték meg. Három változat közül választottak: 
1 4 + 3 4 x 2 + 14 m szekrény keresztmetszetű (A), ugyan
csak négynyílású (a régi alapok felhasználása miatt) előr
egyártott, utófeszített gerendás (B) és a végül megvaló
sult megoldás: 15+3x23 + 15 m takaréküreges lemezhíd 
(C). A tervezés kiinduló pontja volt a régi híd állványként 
való felhasználása [25]. 

A híd építéséről, mely bővelkedett nehéz feladatokban, 
részletek az egyedi hídleírások között találhatóak. 

A városlődi völgyhíd állványa elődje volt, Uvaterv felvétele 
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A városlődi völgyhíd építés alatt, Uvaterv felvétele 

1979-ben a 73135. j . jelű úton, Mindszentkállán 
épült 2,1 m nyílású előregyártott csőelemekből 
(Rocla) híd. A megye hidjai közt 1 1 épült előregyártott 
csőből, az első 2,8 m nyílású 1981-ben épült a 7338. 
jelű úton Kisdörgicsénél. 

Az első KCs tartós híd (nem feszített hídgerendákkal) 
1981-ben Káptalantótinál épült 6,0 m nyílással. Ilyen 
gerendás felszerkezet összesen 14 van a megyében. Hi
dak szélesítésénél is alkalmazták ezeket a tartókat. 

UH (nem feszített) előregyártott gerendás híd 1986-
ban épült Nemesvámos térségében, a 7301. jelű 
úton. Összesen hét hídnál alkalmaztak ilyen hídgerendát, 
ezek közül a legnagyobb nyílású a 83 . sz. főút Pápát elk
erülő szakaszán 2003-ban épült. 

Az előregyártott hídgerendák tömeges alkalmazása 
közben monolit vasbeton hidak is épültek pl. 1999-ben a 
8. sz. főúton Öskü külterületén 13,5 m nyílású monolit 
vasbeton keret a vasútvonal felett és gyalogos aluljárók
nál (Tapolcán 2002-ben, a 8. sz. főúton Inotánál 2003-
ban). 

A megye egyetlen UB tartós (feszített gerendás) híd
ja a 83. sz. főút Pápát elkerülő szakaszán épült 2003-
ban. 

A megye vasbeton hidjai történetének vázlatos áttekin
tése azt mutatja, hogy nagyjából az országos átlagnak 
megfelelően épültek kis- és közepes nyílású monolit vas
beton hidak, aztán 1935-38 között a 8. sz. főút korsze
rűsítésekor méretében, újszerűségében is kiemel
kedő alkotások születtek (felsőpályás ívhidak, kerethi-
dak, emeletes is stb.), a tihanyi 10 nyílású híd (1961) 
kialakításával, esztétikai értékével máig egyedülálló. 

A hidak korszerűsítésében (átépítésében) a 8. sz. főúton 
a városlődi háromnyílású, vasút feletti támaszmozgással 

Előregyártott hídgerendákkal a 2-10 m-es tartomány
ban 1957 óta épültek a megyében hidak, 1975-ben az 
EHGE tartók megjelenése után (1973) nem sokkal 
Nemesgulácson (7345. j . út) 12,0 m nyílású híd 
épült, melyet 1976-ben a veszprémi Séd-híd követett. 
Csak tájékoztatásul: az EHG (előregyártott híd gerenda) 
tartók első alkalmazása 1971-ben történt néhány hídnál 
rudas keresztfeszítéssel, majd 1973-tól együttdolgozó 
vasbeton pályalemezzel (EHGE) [19]. 

Városlődnél EHGT tartóval két ütemben épült a vasútvonal 
feletti híd, Mátyus Károly felvétele 

A nagyobb (14-30 m) nyílások áthidalására alkalmas 
EHGT tartóval először 1979-ben épült híd a 8. sz. főút 
Veszprémet elkerülő szakaszán. A háromnyílású híd 
( 1 4 + 2 0 + 1 4 m) után 1980-90 között további hét híd 
épült EHGT tartókkal, köztük öt vasút feletti (a 8. sz. főú
ton Szentgálnál, Hajmáskérnél, Városlődnél, a 82. sz. 
úton Kádártánál, végül Csehbányánál), ezekről röviden 
külön fejezetben szólok. 
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Balatonalmádi Auróra Szálló gyaloghídja, Uvaterv felvétele 

feszített (1969-70) és a városlődi völgyhíd ötletes épí

tésmódja (1971-72) ugyancsak kiemelkedő alkotás. 
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A hidak alapozása 

A megyei hídtörténet köteteiben zömében a hidak fel
szerkezeteiről van szó, pedig az alapozás rendkívül fon
tos, legalább vázlatos bemutatása a megyei gyakorlatnak 
hasznos lehet. Ezért Hargitai Jenő - hídtervek alapján 
készített - hídleírásai alapján rövid áttekintést kívá
nok adni erről a témáról. 

Hídtervek a 18. század előttről nem maradtak fenn, 
nagyvalószínűséggel a fahidak közül a kisebbek síkalapo-
zásúak, a nagyobbak (Marcal-, Rába-, Sió-, Zala- stb. hi
dak) cölöpjármosak voltak. 

Boltozatok előremutató döntés alapján 1791-től 
nagy ütemben épültek, ezek általában síkalapozású-
ak voltak, pl. Veszprém Nagyhídja [1]. 

A megye talajmechanikai adottságai viszonylag ked
vezőek, a Balaton-felvidéken azonban vannak süllye
désre hajlamos területek. Feljegyzések szólnak arról, 
hogy ilyen talajú útszakaszokon időről-időre meg kellett 
emelni a hidakat [2]. 

Mintaterv hidak tervezésére, Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény 

Az Építési Főigazgatóság 1820-ban mintatervet adott 
ki, s ebben boltozat mintaterv szerepel cölöpalapo
zással. Feltehető, hogy Veszprém (korábban Zala megye 
részét képező) egyes területein cölöpalapozású hidak 
épültek. 

A Rábán épült hidak (Marcaltő) alapozásáról, a cölöp
jármokról maradtak fenn vázlatos rajzok és leírások, az 
árvíz okozta károsodásokról is [3]. 

Nézzünk néhány példát, amelyből megkísérlek követ
keztetéseket is levonni. 

Marcal-híd alapozása, Hargitai Jenő rajza, Kiskőrösi Közúti 
Szakgyűjtemény, 

1923-ban épült a Kemeneshőgyész-Békás közti út 15 
m nyílású Marcal-hídja 15-15 facölöpre. Érdekes, hogy 
1966-ban új híd épült ezen a helyen három nyílással 
(7 + 12 + 7 m), síkalapozással [4, 5]. 

1936-ban a 8. sz. főút korszerűsítése hatalmas 
hídépítési munkával járt, melynél igen gondosan fog

lalkoztak az alapozási kér
désekkel is (Jáky József ta
lajmechanikai hossz-szelvé
nyeket készített az útépítés
hez) [6]. 

Öskünél Folly Róbert 27 cm 
vastag, 4,1 m széles szögtám
falszerű alaplemezt tervezett a 
vasút feletti hídnál, s gondos
kodott arról, hogy a rendkívül 
ferde felszerkezeten az esetle
ges süllyedés korrigálható le
gyen [7]. 

Veszprémnél sziklára épültek 
az ívhidak, s Városlődnél is el
fogadhatók voltak a talajvi
szonyok a síkalapozáshoz. 

A 8. sz. főút városlődi egyik 
vasút feletti hídjánál, három
nyílású tárcsajellegű gerenda-
hidat tervezett Schwertner An

tal, a kedvezőtlen altalaj miatt a pilléralapokat erős vas
beton gerendával kb. 5 m mélységben összekötötték 
[7]. 

Több kétcsuklós, addig nem alkalmazott alakú, vas
beton lemezkeretet terveztek Szentgál, Városlőd (má
sikvasúti keresztezése) és Tüskevár vasút feletti hídjánál, 
mindhárom műtárgy cölöpalapozású, a tüskevári, me
lyet a Kereskedelmi és Közlekedési Minisztérium hídosz-
tálya tervezett, ferdén levert, 5 m hosszú fúrt cölöpökön 
áll [5]. 
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Tüskevár vasútvonal feletti hídja, Hargitai Jenő rajza, 
Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény 

A 7 1 . sz. főút korszerűsítése során 1939-ben a minisz
térium hídosztálya Balatonakarattyán háromnyílású, 
síkalapozású hidat tervezett. Érdemes megemlíteni, 
hogy a régi híd mellé 1990-ben új vasút feletti műtárgy 
épült, ugyancsak síkalapozással [5]. 

Badacsonytomajnál 6 m nyílású, magas hídfőjű, vas
út feletti híd épült, hídfőnként három-soros cölöpalap
pal, melyek közül a két-két szélső sort ferdén verték le. 

A hídfők esetleges elcsúszásának megakadályozására 
máshol, így Monostorapátiban az Eger-patak hídjánál 
Mistéth Endre a 25x25 cm-es vert cölöpöket 5:1 haj-
lással tervezte [5] . 

A II. világháború utáni újjáépítések legnagyobb munká
ja 1948-ban Marcaltőnél az új Rába-híd építése volt. 
Bölcskei Elemér és Székely Hugó a 70 m-es főnyílás híd
főjénél két csoportban kilenc-kilenc, 6 m hosszú cölö
pöt, a három pillérnél 3x11x3 m-es sül
lyesztőszekrényt tervezett [5]. 

Balatonakarattya kerethídja, Hargitai Jenő rajza, 
Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény 

A hidak zömének újjáépítése után új hidak is épültek, 
így 1959-ben Ötvösnél a háromnyílású híd síkalapozá
sú, 1960-ban Ajkán a háromnyílású, vasút feletti híd pe
dig cölöpalapozású. Itt a pillérek alatt 27-27, az egyik 
hídfő alatt 16, a másik alatt 37 darab, 9 m hosszú vert 
cölöp készült [5]. 

1955-ben kezdődött az országos kishíd-korszerűsí
tési program. Apáthy Árpád rendkívül körültekintően 
úgy tervezte ezt, az egyes útvonalakat teljes körűen érin
tő programot, hogy az alapozást illetően biztonságos, 
gazdaságosan és gyorsan megépíthető legyen. Az ál
talános megoldás a kisméretű kitámasztott hídfőjű, 
cölöpalapozású híd volt. A vízügyi szempontból indo
koltnál kissé nagyobb nyílás is gazdaságos lehetett, az 
alapozás egyszerűsége miatt is [6] . 

Veszprém megyében különösen 1960-tól volt nagyüte
mű ez a hídprogram. Érdekes, hogy kishidaknál is előfor
dult kivételként kút- és szekrényalapozás, így pl. 
Nyaradon az 1960-ban épült, 7 m nyílású Bittva-híd 1 m 
átmérőjű kútgyűrű alapozású [5]. 

Kútalap Nyarad hídjánál, Hargitai Jenő rajza, 
Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény 

1959-ben nagy árvíz volt a megyében, ezért a tönkre
ment hidak helyett újakat építettek, pl. a 83. sz. úton 
Bakonyjákónál, az Uvaterv az eredetinél nagyobb nyílást 
(11,6 m) és hídfőnként kétsoros (29-29) cölöpöt terve
zett [5]. 

Hídkorszerűsítés keretében 1961-62-ben épült a 
Tét-marcaltői úton az új Marcal-híd. A háromnyílású 
( 1 0 + 1 9 + 1 0 m) híd hídfőinél 3,4x3,0 m és a pillérek
nél 3,8x3,5 m keresztmetszetű süllyesztőszekrény 
épült. 

Szekrény alapozású Marcal-híd, Hargitai Jenő rajza, 
Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény 
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Egyedisége miatt érdemel említést a tihanyi hajóállo
másnál 1961-ben épült tíznyílású híd, melynek pon
tonkénti alátámasztását 2,7 m átmérőjű, 0,9 m magas 
tárcsák alkotják [5, 9]. 

Pontszerű síkalapok a tihanyi felüljárónál, Hargitai Jenő rajza, 
Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény 

A cölöpalapozású hidak között figyelemreméltó, 
hogy sok a többsoros cölöpözésű, a nagyobbaknál ez 
természetes. Az 1964-66 között Marcaltőnél épült 
Marcal-híd négysoros cölöpözésű. A tervező óvatossá
gát jelzi, hogy nemcsak próbacölöpöt, hanem cölöp 
próbaterhelést is előírt, e sorok írója műszaki 
ellenőrként sok tapasztalatot szerzett ekkor a cölöpala
pozás óvatos tervezéséről: a cölöpöket a tervezett szin
t ig nem lehetett leverni és teherbírásuk jóval nagyobb 
volt a tervezettnél [10]. 

Süllyesztőszekrényes alapozású a Pápa-szilsárkányi 
út 13,126 km szelvényében, 1965-67-ben épült, három
nyílású Rába-ártéri-híd, ez a híd a Marcaltő környéki út- és 
hídkorszerűsítési munka keretében épült, ma Győr-Moson-
Sopron megye hídállományába tartozik. Személyes tapasz
talatom, hogy a 3x3,7, ill. 3,8x3,7 m-es, háromcellás 
szekrények süllyesztése egyszerűen, jó ütemben történt. 

Jóval kisebb nyílású hídnál is készült sül
lyesztőszekrény, így a 7 1 . sz. főúton Lovas községnél 
1969-ben a Séden, két-két 2,6x3,5x2,6 m-es szekrén
nyel, itt is nehézség nélkül. 

Érdekes a 7 1 . sz. főút Alsóőrsnél 1969-ben épült, 
vasút feletti hídjának alapozása, ugyanis itt a Tapolca 
felőli hídfő 1,78 m átmérőjű kútalapja 2,5 m-rel mé
lyebb, mint a többi alátámasztás síkalapja [5]. 

A korai többsoros cölöpalapozással szemben később, 
így 1973-74-ben a 71 . sz. főúton épült nyolc híd cö
löpalapozása mind egysoros (7-10 m hosszú) [5] . 

A cölöpalapozású hidak között az 1960-as évektől 
több háromnyílású épült, a hídfőknél fejgerendával, a 
pilléreknél cölöpjármos kialakítással, ilyen pl. az 
1974-ben épült Séd-híd ( 3 + 8 + 3 m) Berhidán [5] . 

Berhida cölöpjármos hídja, Hargitai Jenő rajza, 
Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény 

Kútalapozású a Veszprém elkerülő útján 1985-ben 
épült (7 + 10 + 7 m) Séd-híd. Ennél a hídnál 1,0 m 
átmérőjű kutakat süllyesztettek, ez volt az egyetlen híd, 
melynél (a Veszprém felőli pillérnél) többlet kutat kel
lett süllyeszteni [5]. 

Nagyátmérőjű fúrt cölöp alapozású híd jelenleg 
csak egy van megyében: a 8. sz. főút 68,900 km szelvé
nyében 1986-ban épült, vasút feletti műtárgy (eredetileg 
is mélyalapozású volt) 830 mm átmérőjű, 15 m mély 
Soil-Mec cölöpökkel [5], 

Síkalap elcsúszás elleni védelme a 82. sz. főút 6,535 km hídjánál, Hargitai Jenő rajza, Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény 
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A síkalapozású hidaknál a tervezők az alapok 
elcsúszása ellen vagy az alapok ferde síkban va
ló kialakításával (pl. a 8 2 . sz. főút 6 , 5 3 5 km szel
vényében 1987-ben épült 16 m nyílású hídnál és a 
8. sz. főút 39 ,424 km szelvényében 1987-88-ban 
épült 2 0 , 0 m nyílású hídnál) vagy a hídfőalapok ki-
támasztásával védekeztek (pl. a Veszprémet elk
erülő 8 3 1 0 2 . jelű út 4 ,790 km szelvényében 
(1977) levő 8,0 m nyílású, 5,0 m magas hídfőjű híd
nál) [ 5 ] . 

Ez az igen vázlatos ismertetés csak további talajme
chanikai adatok, szakvélemények és a tapasztalatok 
alapján értékelhető. 

A jelentősebb hidak (121) alapozását statisztikailag ér
tékelve a hídállomány mintegy 44 százaléka síkala
pozású, a hidak 44 százaléka vert cölöpön álló, kútalap 
két hídnál (1,5 %), szekrény alapozás öt hídnál (4 %), ve
gyes/kétféle alap pedig két hídnál van (1,5 %). 

Az alapozás megfelelő tervezését jelzi, hogy az alépít
mény egyenlőtlen süllyedése miatt hidakat nem kellett ez 
utóbbi 40 évben erősíteni és 1960 után árvízkárok sem 
jelentkeztek elégtelen alapozás miatt. 
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Hidak és a művészet 

A Veszprém megyei hidak történetében a művészet 
több területen is megjelenik. 

A hidak történetéről városképek (veduták) adnak 
képet. Várakban bővelkedik a megye, várakról, várost
romokról is számos ábrázolást ismerünk. Természetes, 
hogy a festői fekvésű veszprémi várról maradt fenn a leg
több metszet. Ritkaság, hogy Sibmacher 1603-ban ké
szült metszetén a Séden átvezető többnyílású híd, a 
mellette álló malommal szinte állandó eleme a későbbi 
(1609, 1662 stb.) városképeknek. 

Veszprém anno képeslap, 16. századi metszet képeslapon, Lovassy Klára gyűjteménye 

Szép veduta készült Pápáról is, madártávlatból a vár 
két hídját is szemrevételezhetjük. 

Természetesen a hadmérnöki várrajzok - különösen 
Turcoé - megbízhatóbb információt adnak a megye vár-
hídjairól; a művészi ábrázolás igényével készült metszetek 
az érdeklődők számára mégis kedvesek és hasznosak. 

A hidak védőszentjének, Nepomuki Szent Jánosnak 
a szobrai az országosnál több hídon megtalálhatók ma 
is: Diszel, Hegyesd, Káptalanfa, Nagyvázsony, Örvényes, 
Pápa. Az említett szobrok igen változatos kivitelűek: népi

es „naiv" ábrázolástól (Hegyesd) az egé
szen egyedi az 1753-ban készült pápai 
hídon álló, Nepomukit leütő páncélos 
katonáig sokféle alkotásban gyönyör
ködhetünk [5] (3. kép). 

Az is különleges, hogy több szobor 
fülkében áll - Diszel, Hegyesd, Nagy
vázsony, Örvényes - s ezek között a 
nagyvázsonyi a fülke méretével egye
dülálló a hazai hídművészetben [1]. 

Káptalanfa gyönyörű boltozatáról 
hosszú évtizedekig hiányzott a 
nemesvonalú szobor, ám visszakerült 
eredeti helyére. 

Kapolcs Falu hídján - tudomásom szerint korábban 
nem volt szobor - most nem csak a hidak védőszentje, 
hanem Mária (Magyarország védőszentje) és a Szent
háromság (Kapolcs védőszentje) kerámia szobrai: 
Szurdi Éva alkotásai díszítik a hidat [3] . 

Pápa egyedülálló Nepomuki szobra, Mátyus Károly felvétele Mária szobor Kapolcs Faluhídján, Mátyus Károly felvétele 
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Nepomuki szobrok a hidak mellett is több helyen áll
nak, Veszprémben pl. a Jókai utcában a híres, régi 
Nagyhíd közelében és a várban [2] . 

Veszprém megye hídállományában a régi, nemes vona
lú boltozatok különös értéket képviselnek. 
Kiemelkedően sok, látványos kő- és téglahíd maradt meg 
napjaikra is. Ezekről külön fejezetben olvashat az érdeklődő. 

Biztos levéltári források 1791-től találhatók e hidak 
közül néhánynak az építésére és az építőkre: Hartner Ig
nác és Schracz Károly, korai építésükről a művészi kivi
telű katonai felmérés térképlapjai is tanúskodnak, így biz
tosak lehetünk abban, hogy Hajmáskér különleges négy
nyílású boltozata 1783 előtt már szolgálta a forgalmat. 

A Veszprém megyei földmérők közül Halász Ignác 
veszprémi Nagy híd tervét ismerjük, mely megyei külön
legességet mutat: ilyen Diszel, Hajmáskér Nagyvázsony, 
Örvényes hídja is, a többnyílású hidak nyílásai nem azo
nos méretűek és a Malom-csatorna feletti nyílás a 
főnyíláshoz képest ferde [4]. Nemcsak közutakon, ha
nem kastélykertekben, arborétumokban is művészi 
kivitelű hidak találhatók ma is, Zircen a legrégebbi bol
tozatok 1759 óta díszítik az ősi parkot [6]. 

Zircen az arborétum kőhídja, Magyarí László felvétele 

Külön is szólni kell arról, hogy Veszprém (egyes részei 
korábban Zala) megye útjainak, hídjainak fenntartói elég 
jól gondoskodtak a boltozatok megőrzéséről, ennek 
köszönhető, hogy az országos- és önkormányzati utakon is 
számos műemléki és nem műemléki védettségű szép bol
tozat maradt meg, pl. a nem védettek: Ajkarendek, Kápta
lanfa, Városlőd, illetve Bakonybél, Hajmáskér, Sóly stb. 

A vasbeton hidak állománya 1936-38 között a mai 
8. sz. főút kiépítésekor rendkívüli mértékben gazdago
dott: felsőpályás ívhidak: Veszprém, Városlőd, újszerű 
kerethidak: Szentgál, Tüskevár, faltartós gerendahíd: 
Városlőd, rendkívül ferde vasútvonal feletti műtárgyak pl. 
Öskü [7] . A hidakat a kor legjobb tervezője Folly Róbert, 
Menyhárd István, dr. Schwertner Antal, dr. Sabathiel Ri
chárd és a Kereskedelem és Közlekedésügyi Minisztéri
um hídosztályának jeles mérnökei, Karoiiny Márton és 
mások tervezték. 

E hidakról viszonylag részletes ismertetés található e 
könyvben is, itt csak a felsőpályás ívhidak - mindkettő 
Folly Róbert műve - esztétikai értékről szólok. E hidak 
helykiválasztása kitűnő volt, a veszprémi völgyhíd ma is a 
legjobb rálátást biztosítja a várra, ugyanakkor meghatározó 
látvány nemcsak a várból, hanem a város több pontjáról. 

E híd „megálmodója" a híd félévszázados jubileumá
ra készült tanulmánykötet szerint az Államépítészeti Hiva
tal kiváló mérnöke, Próder Ferenc (1901-1943) [8]. 

A híd alakjának aprólékos tervezése Folly Róbert 
(1889-1965) zseniális munkája, a hidak formáiról írt ta
nulmányában olvashatunk arról, hogy a híd ívének terve
zésénél milyen matematikai számításokat végzett az esz
tétikai szempontból legkedvezőbb forma kiválasztásá
ra [9]. A híd általános tervén a nagy ív képlete is látható 
[10]. Természetesen az ív alakja mellett számtalan rész
let gondos tervezése is szükséges volt ahhoz, hogy a híd 
Veszprém jelképére vált; erről a már említett jubileumi ki
adványban Somfai Balázs adott jó áttekintést [8]. 

A Veszprémi Völgyhíd, Gyukics Péter felvétele 
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Műemléki védettségű ez a szép vasbetonhíd, rá
adásul rajta kívül csak egy vasbetonhíd (Balatonföldvár) 
kapta meg ezt a kitüntetést, s egyben ez a legfiatalabb 
műemlék hidunk is. 

A Városlődi Völgyhíd, Mátyus Károly felvétele 

A városlődi völgyhíd szükségszerűen 1972-ben át
épült, az új híd terveit - két fontos főút csomópontjában 
- az építészmérnöki diplomával is rendelkező Huszár 
Gyula készítette, aki sokat foglalkozott ennél a hídnál is 
az esztétikai kérdésekkel. Szellemes megoldással fel
használta az ívhíd alapjait az új híd pilléreihez, az ívhidat 
az új híd állványozásához, az új hidat pedig a régi híd 
bontásához. Az új híd - bár teljesen más szerkezet - mél
tó utóda Folly szép völgyhídjának [11 , 12] . 

Tihany, A tihanyi felüljáró 1963-ban, MTI felvétele 

Tihany hajóállomásnál híd épült 1961-ben, a hely
hez méltó megoldásra pályázatot írtak ki, ezt az Uvaterv 
mérnöke Lipták László nyerte, aki Éliás Egon közreműkö
désével hazánkban máig egyedülálló, pontonként alátá
masztott, tíznyílású, változó vastagságú vasbeton lemez-
hidat tervezett. A kör keresztmetszetű, felfelé vastagodó 
pillérek két sinusgörbe maximum helyei között váltakozva 
helyezkednek el, a pályalemez pedig a szélek felé elvéko
nyodik. A nagy feltűnést keltő hídszerkezet erőjátékának 
igazolására modellkísérlet készült, az esztétikai megfor-
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málást a tervező részletes cikkben ismertette, a széles 
szakmai közönség pedig ankéton elemezte a híd erénye
it [13, 14]. 

A hidak és a művészet kapcsolata igen sok területen 
megjelenik, így pl. a címerekben. Érdekes, hogy 
Berhidáéban nem, de Káptalanfáéban a nemesvonalú 
boltozat megjelenik. A grafikusok, festőművészek 
gyakran választják képeik témájául a hidakat. Veszprém 
völgyhídja igen sok intézmény (nyomda, sportegyesület, 
iskola stb.) jelvényében szerepel, rendezvények lógója, 
motívuma. 

Káptalanfa címere 

A Megyeház nagytermében üvegképen, a Vegyipari 
Egyetem fali mozaikján és sok más helyen is látható 
Veszprém jelképe [8]. 

Érdekes, hogy a Kikeri-tói-gátról és hídjáról több mű
vész is készített képet a 20. század fordulója körül, ezek 
és más művészeti alkotások egyben forrásműnek is hasz
nálhatók. 

Dr. Imre Lajos e könyvhöz is készített ecsetrajzokat, 
az ő műveiben ötvöződik a mérnöki pontosság és a mű
vészi látás. 

Örvényes boltozata, dr. Imre Lajos ecsetrajza 

Természetesen a képeslapoknak is témája a megyé
ben nemcsak a veszprémi völgyhíd, hanem több közúti és 
vasúti híd is, ezek közül több illusztrálja e könyv fejezeteit. 
Különös, hogy a műemléki védettségűekről (Díszei, Dörgic-
se, Hegyesd, Örvényes) nem sikerült képeslapot találni. 
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Veszprém jelképei képeslapon, Laczkó Dezső Múzeum 

A bélyegművészet ritkán örökít meg jubiláló hidakat, 
ebben mi, hidászok is hibásak vagyunk A megye hidjai 
közül csak a veszprémi völgyhídról jelent meg 1973-ban 
20 forintos értékű bélyeg (Tájak, Városok II. sorozat). 

A fotóművészek és gyakran amatőrök felvételei is él
ményt keltőek, e könyvben is sok fotó található Mátyus 
Károlytól, Gyukics Pétertől, Lovászkó Balázstól és má
soktól. 

írók, költők is szólnak a hidakról, ez irányban részletes 
kutatásra lenne szükség. 
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A hidak védőszentje 

Veszprém első Nepomuki Szent János szobra 
a Jókai utcában, Magyart László felvétele 

Nepomuki Szent János egyszerű parasztcsaládban, 
Wolffin János néven a Dél-Csehországban lévő Nepomuk 
városában született 1350 körül. Jogi és egyházi tanulmá
nyokat végzett, gyors sikerekkel ismert prágai egyházi 
méltóság, ékes szavú szónok, majd 1379-től Johanna ki
rályné gyóntatópapja lett. 

Az agresszív, bizalmatlan és felettébb féltékeny IV. Ven
cel királlyal gyakran összetűzésbe keveredett, emiatt 
többször kínozták, börtönbe vetették. Miután a királyné 
gyónási titkait még a visegrádi prépostság felajánlása 
mellett sem volt hajlandó elárulni, 1393. május 16-án 
megkínozták, megkötözték, majd a Moldva vízébe dob
ták. Sírja a prágai Szent Vitus székesegyházban máig Eu
rópa egyik legismertebb zarándokhelye. Szentté avatási 
eljárása már a 16. században megkezdődött, de csak 
1729-ben zárult. 

1929-től Csehország fő patrónusa [1]. 
Bármerre is járunk Európában, a vízi átkelők mellett, 

régi városi hidakon egy keresztet, pálmaágat tartó, kar
ingben, stólában és birétummal a fején ábrázolt szenttel 
találkozunk: ő Nepomuki Szent János, a hidak, molnárok, 
dereglyések, hídvámosok és az árvizektől veszélyeztetett 
emberek védőszentje. 

Mártíromságának színhelyén Prágában, a Károly hídon 
lévő szobra körül mindig tömeg áll, a Szent Vitus székes
egyházban lévő sírja zarándokhellyé vált. 

Tisztelete, ismertsége már a 17.-18. század fordulóján 
egyre jobban terjedt; a Habsburg-ház köreihez tartozó 
főurak, egyházi vezetők tudatosították, népszerűsítették 
évenkénti ünnepét május 16-án. 

Veszprém megyében már akkor megjelentek első, híd 
melletti szobrai, amikor még javában folyt a szentté ava
tási eljárás. 

Az első két szobrot Veszprémbe és Sümegre tervez
ték. Volkra Ottó János veszprémi püspök 1712-ben írt 
végrendeletében három Nepomuki szobor felállításához 
adományozott nagyobb összeget, a harmadikat Poz-
sonyszentgyörgyre szánta a piaristáknak [2]. 

Gróf Volkra Ottó János 1720-ban hunyt el. Hagyatékát 
utódai tisztelettel őrizték, így 1735-ben - hat évvel szent
té avatását követően - fel is állították a veszprémi Hos
szú utcában Nepomuki Szent János szobrát. 

A szépen faragott, posztamensen álló kőszobor a város 
első köztérre kihelyezett alkotása. 

Szerethették is; Berken János 1816-ban készült „Kilá
tás a Jeruzsálemhegyről a Tizenháromváros felé" c. toll-
rajza alapos megfigyelés után, pontos részletességgel 
ábrázolja [3]. A képen a vár alatti sziklafal oldalában, jó
val magasabban az úttól áll az emlékmű. 

„A Jókai Mór utcai szobor még ma is régi helyén áll, de 
eredetileg nem fülkében, hanem szabadon állott. A vár
hegy nyugati oldalán elvonuló házsor akkor még nem lé
tezett. Szabadtér volt itt a vár alatt és láttatni engedte a 
várhegy tövében végigfutó várárkot. 

A szobrot vallási kegyelet emelte, de hogy éppen ezen a 
helyen emeltetett, annak régi időkre visszamenő jelentősége 
van. Mert eddig a szoborig terjedt a püspökségnek a város fe
letti földesúri joga, a szobron túl észak felé eső városi terüle
ten pedig a káptalan földesúri joga. A földesúr engedélye nél
kül letelepedni, boltot nyitani, mészárszéket tartani, szeszes
italt mérni nem lehetett. Az 1848 utáni években a földesúri 
jogok az italmérési jog kivételével megszűntek..." [4]. 

Aztán a körülötte lévő teret beépítették, a szobrot vál
tozatlanul hagyva belekomponálták az utcai homlokzat
ba, egy szoborfülkét alakítva ki körülötte. Ezt többször be
vakolták, így a szobor lassanként domborműnek tűnt az 
utca felől. Meg is rongálták; egy önhitt munkás kalapác
csal akarta szétverni az ötvenes években... De a szobor 
állta a sarat. A Jókai utca 38. mai lakói közösségi össze
fogással restauráltatták. Kibontásakor derült ki, hogy 
nem dombormű, jelentős része be van falazva, a szobor
fülkében nem áll szimmetrikusan, tehát ezt utólag építet
ték köré. A lábazaton lévő kronosztikon pedig az 1735-
ös, szoborállítási évről tanúskodik [5]. 

(Veszprémben a Vár utca elején áll még egy Nepomuk-
i-szobor; ezt ötven évvel később, az 1785-ben állították.) 

A veszprémi Jókai utcai Nepomuki Szent János szobor 
korabeli, sümegi párja hasonló kvalitású művészeti ér
ték. A plébániatemplom mögött ma is áll, megtekinthető. 



Nagyvázsony Nepomuki szobra a híd egyedülálló 
jellegzetessége, Halász Lajos felvétele 

Az út felől nézve, Halász Lajos 

Nagyvázsony korabeli földesura, Gráf János Nepomuk 
Zichy de Zich et Vásonkeo (1710-1764) még a nevében 
is büszkén vállalta a szent tiszteletét. A Zichy család egy 
keszthelyi kőfaragótól rendelte meg azt a Nepomuki 
Szent János szobrot, amely máig őrködik az egykori ha
lastó végén átívelő híd mellett. A ma látható szoborfülké
je később készült. 

Pápa város Nepomuki Szent János szobra az Ester
házy családnak köszönhető. A szobor a Tizesmalom-híd-
dal szemben áll. "Közvetlenül az egynyílású hídrész mel
lett, a mellvédfal, illetve a park kerítésfala magasabb, dí
szesebb kerítésfalba megy át. Az átmenetnél áll egy szo
borcsoport, Nepomuki Szent Jánost lelökik a hídról a fo
lyóba. A szobor hídja kétnyílású boltozott híd" [6], Telje
sen egyedi az ábrázolás módja: Nepomuki Szent Jánost 
kínzás, egy katona ütlegelése közben, talán élete utolsó 
perceiben láthatjuk. A lehajló szent alakja előre nyújtja a 

A hidak védőszentje 

keresztet; tekintetével a keresztből sugárzó békéből me
rít erőt a fájdalom viseléséhez. 

Az emlékmű 1753-ban, a Fő téri Szent Flórián szobor
ral egy időben készült [7]. Pápa ura ekkor gróf Esterházy 
József (1714-1762) volt [8]. 

A nagyurak áldozatkészségét látván megjelentek a né
pies, egyszerűen faragott, festett Nepomuki Szent János 
szobrok is, nemcsak templomokban, hanem fontos, nagy 
jelentőségű hidak szoborfülkéiben is. Szerencsénkre né
hány megmaradt, ma is látható. 

Díszei 1791-1793 között felépült ötnyílású kőhídjának 
közepén áll egy ilyen szoborfülke, benne egy kis manóra 
hasonlító, bájos Nepomukival. 

Örvényes, Hegyesd, Káptalanfa - ez utóbbi község 
címerében is szerepel a szoborfülkés híd - hidjai őrzik 
még a szent tiszteletét. 

Örvényes öreg boltozatának hídvédője, Kovács Csilla felvétele 

Bakonyjákón a híd közelében áll a híd védőszentje, 
Mátyus Károly felvétele 

A hídépítés fejezetei 



A hídépítés fejezetei A hidak védőszentje 

Pápa műemlék hídvédő szobra egyedül állóan díszes az országban, 
Kovács Csilla felvétele 

A kislődi hídon is állott egy, valaha védőtető alatt. 
„Ezt a szobrot az 1920-as években távolították el a 
hídról, nagyobb mértékű javítási munkák miatt. A 
szobor a plébánia padlásán ma is megvan (faszo
bor)" [9]. 

1970-ben még megvolt, talán érdemes lenne 
helyreállításáról gondolkodni. 

Irodalom 
[1] Incze Dénes: A szentek élete 5. Szeged, 

1999. 83-85.0. 
[2] Körmendy József: Gr.Volkra Ottó János 

veszprémi püspök élete és munkássága 
1665-1720. A Veszprémi Egyházmegye 
Múltjából sorozat 16 . kötet Veszprém, 
1995. 56-58. és 89-93.0. 

[3] Laczkó Dezső Múzeum Képzőművészeti 
Gyűjtemény 82.26 

[4] Rosenthal Sándor: Sétaközben, Veszprémi 
Hírlap 1942/25.(111.29.)5. 

[5] A szobor kibontásában, restaurálásában e 
sorok írója személyesen részt vett; tapasztala
tait közli 

[6] Gáli Imre: Régi magyar hidak, 225-226.0. 
[7] Tanulmányok Pápa város történetéből, 45. 

képmell. 
[8] Tanulmányok Pápa város történetéből, 234.0. 
[9] Gáli Imre: Régi magyar hidak, 216.0. 

Balatonkenese hídját is Nepomuki szobra díszíti, Árvái István felvétele 



A megye hídállománya Az országos közutak hidjai 

Az országos közutak hidjai 

Veszprém megyében 443 közúti híd található, me
lyek kezelését a Magyar Közút Kht. Veszprém Megyei 
Igazgatósága végzi. A hidak összes hossza 3 930 m, fe
lületük 42 083 m2. Összehasonlításképpen Magyaror
szágon az országos közutakon 7009 híd van, felületük 
1815 789 m2 ebből a Veszprém megyei hídállomány 6, 
illetve 2%-ot képvisel. 

A megyében a hidak átlagéletkora 55 év, ez ros
szabb az országos átlagnál. A II. világháború, azaz 1945 
után 300 híd (68 %) épült a megyében, 10 híd 1900 
előtt (2 %), 133 híd (30 %) pedig 1900 és 1945 között 
épült. A Káptalanfai Sáros-patak-híd a legöregebb 
hídszerkezetet, a kétnyílású kőboltozatot 1794-ben 
építették. 

A megye domborzata változatos: északnyugatról a Mar
cal-medence határolja, délen a Balaton-felvidék lankái 
ereszkednek a Balatonig, valamint a Tapolcai medence 
tanúhegyei emelkednek a magasba, a megye jelentős ré
szét azonban a Bakony hegyvonulatai uralják. A dombor
zati sajátosságokból adódóan a hídállomány 83%-át 
(370 híd) teszik ki a kis és közepes nyílású hidak. A leg
nagyobb nyílású és egyben leghosszabb híd a megyében 

a marcaltői Rába-híd (a 8408. j . út 12 + 790 km szelvé
nyében), medernyílása 70 m, szerkezeti hossza 120,1 
m. Ezeket a méreteket azonban jelentősen túlszárnyalja 
majd a 8. sz. főút Márkot elkerülő szakaszán épülő 
márkói völgyhíd, melynek szerkezeti hossza: 277,6 m, fe
lülete: 7728 m2, a hatnyílású, acél felszerkezetű híd leg
nagyobb nyílása 46 m. A hidat előreláthatólag 2009. II. 
félévében adják át a forgalomnak. A legtöbb nyílású (10) 
híd a tihanyi hajóállomásnál épült, jelenleg a legnagyobb 
felületű (1 198 m2) a városlődi völgyhíd. 

A megye legnagyobb és legjelentősebb közúti műtár
gyai a Rába folyón (2 híd), a Marcal folyón (6 híd), illet
ve a Bakonyt átszelő vasútvonalak felett (15 híd) épültek. 

A Rába és a Marcal folyók feletti hidak szerkezeti hosz-
sza: 422,6 m (10,8%), felületük 3 581 m2 (8,5%). 

A 15 vasút feletti közúti híd közül nyolc villamosított 
vasútvonal feletti, ezek közül az ajkai (a Budapest-Szom
bathely villamosított vasútvonal feletti híd 51,3 m szerke
zeti hosszával a legnagyobb (7308. j . Bakonygyepes-
Tótvázsony összekötő út 4+852 km szelvény). A nem vil
lamosított vasútvonalak feletti közúti hidak közül az alsó-
örsi, a Budapest-Tapolca vasútvonal feletti híd a leghosz-
szabb, 78,4 m szerkezeti hosszával. 

A vasút feletti hidak a megyei hídállomány szerkezeti 
hosszának 12,8%-át (504,6 m), hídfelületének pedig 
14,3%-át (6 029 m2) jelentik. 

Hidak üzemi teherbírás szerinti megoszlása 
( Összesen 443 db híd) 

A főúthálózaton lévő hidakon nincs korlátozás. A 
megyében hat hídnál van 20 t vagy 22 t súlykorlátozás, 
és mindössze 18 híd esetében kisebb a kocsipálya szé
lessége, mint 6,00 m. 

A megyében 25 híd tartozik a kiemelt híd kategó
riába, ez a megyei hídállomány alig 5,6 %-a. Ez az adat 
mutatja, hogy a hidak túlnyomó része kis- nyílású szerke
zet, azonban a kiemelten kezelendő hidak felület te
kintetében a megyei hídállomány 30,5 %-át teszik ki. 



A megye hídállománya Az országos közutak hidjai 

A megyében a Nemzeti Örökségvédelmi Hivatal nyil
vántartása szerint összesen hét műemlék híd van. A hét 
híd közül mindössze egy van a Magyar Közút Kht. Kezelé
sében, ez a hegyesdi híd. A Pápai Vörös-hidat az 1960-as 
években elbontották. 

A hidak felszerkezet anyaga szerinti megoszlása vál
tozatos képet mutat. A kis nyílású hidak magas részará
nya miatt legjellemzőbbek a monolit és az előregyár
tott vasbeton szerkezetek. Mindenképpen említésre 
méltó, hogy a megyében kiemelkedően nagy számban 
fordulnak elő a kő vagy tégla boltozatok (71 híd), kö
zülük 46 híd 100 évesnél idősebb. Számuk nem csak az 
országos közutakon, de az önkormányzati utak esetében 
is jelentős. 

A felszíni vizek biztonságos elvezetését több, mint 
1600 áteresz is biztosítja a megye területén. Az átere
szek között is nagy számban találhatók boltozatos kiala
kításúak, a nagyrészt beton anyagú szerkezetek mellett 
azonban előfordulnak korszerű, hullámosított acélcső 
szerkezetek is. 

Feszített szerkezetű híd Apácatornánál és Alsóörsnél 
épült. Az apácatornai 15 m nyílású, az alsóörsi pedig 
négynyílású szerkezet, a szélső nyílásokban Gerber-csuk-
lókkal. 

Acél felszerkezetű híd a megyében a marcaltői Rába-
híd. 

Öszvér hidak - összesen négy - a II. világháború után 
épültek, közülük a legnagyobb a várkeszői Rába-híd, há
rom, egyenként 24 m-es nyílással. Öszvér szerkezetek 
épültek még Takácsiban, Papkeszin és Kemeneshőgyész 
mellett. 

Hidak száma és felülete útkategóriánkénti megoszlásban 
( Összesen 443 db híd, 42 083 m2 felület) 

llomáshoz vezető 
út 335m2 

1% 

I. rendű főút 
7506m2 

18% 

Feszített szerkezetű híd Apácatornánál a Torna-patak felett, Kovács Csilla felvétele 

A főutakon összesen 113 híd van (26 %), felületük 
a megyei állomány 41 %-a. Ez többek között azt is tük
rözi, hogy a hidak jelentős hányadát érheti útszórósó 
használata miatt károsodás a téli időszakban. A megyé
ben jelenleg 330 híd található sózott útszakaszon. 

Az országban egyedülálló módon a Magyar Közút Kht-
nál csak a tapolcai üzemmérnökségen dolgozik olyan bri

gád, mely a nyári 
időszakban hidak 
felújításával fog
lalkozik. Az öt 
főből álló csapatot 
hatodik tagként 
Varga László mér-
nökségi művezető 
irányítja. A brigád 
a megyei hídmér-
nök és a műveze
tő által összeállí
tott éves program
terv alapján dolgo
zik. A híd brigád 
1996. évi alapí
tása óta több 
mint 130 mű-



A megye hídállománya Az országos közutak hidjai 

Hídállapot felmérés, Közútkezelő felvétele 

A hídbrigád egyik 2008. évi munkája a balatoncsicsói úton 

tárgy felújítását, át
építését végezte el. 
Munkájukhoz tartozik a 
félpályás útlezárás ki
építése, a munkaterü
let és a műtárgy kör
nyezetének megtisztí
tása, a leromlott és fe
lesleges hídszerkezeti 
elemek bontása; majd 
ezután következik a 
felújítás: szigetelést 
készítenek, ha szüksé
ges, szegélyt építenek, 
aszfaltozzák az útfelü
letet, felhordják a só-
védő réteget. Az évek 
során azonban építet
tek már hullámosított 
acél szerkezetű műtár
gyat is. A brigád a ta
vaszi és az őszi idő
szakban az útburkola

ton kialakult hézagok kiöntésével foglalkozik, az év 
fennmaradó részében pedig azért dolgozik, hogy az 
utakon biztonságosan közlekedhessünk, például 
űrszelvénybővítést végeznek. 

A fejezet utolsó soraiban szeretném megköszönni 
kollégáimnak: Eráth Károlynak, Fiikom Andreának, 
Magyar Krisztinának, Molnár Zsoltnénak, Nagy Tamás
nak, Varga Lászlónak, Varga Melindának, valamint a 
Magyar Közút Kht. Veszprém Megyei Igazgatóság és 
a megyéhez tartozó üzemmérnökségek dolgozóinak e 
fejezet és a könyv anyagának összeállításában nyúj
tott segítségüket. 

Irodalom 
[1] Magyar Közút Kht. 

Veszprém megyei ké
zi és számítógépes 
hídnyilvántartása 
(OKA Hídalrendszer), 
Veszprém 

[2] KKK Híd Önálló Osz
tály országos számí
tógépes hídnyilván
tartása (OKA Híd al
rendszer), Budapest 

[3] Magyar Közút Kht. 
Veszprém megyei híd-
tervtára, Veszprém 

A megye legutoljára felújított öszvér szerkezete a Takácsi melletti Gerence-patak híd, Kovács Csilla felvétele 



A megye hídállománya Az M7 autópálya Veszprém megyei hidjai 

Az M7 autópálya Veszprém megyei hidjai 

Az M7 autópálya baloldali pályájának építését Zamárdi 
térségéig 1970-ben fejezték be és adták át a forgalom
nak, a jobb pálya eddig az időpontig csak Balatonaligáig 
épült meg. 

A 2002. évi nagy felújítás során a jobb és bal pályán 
lévő hidakat is felújították, korszerűsítették. 

A jobb pályát 2002-ben a felújítási munkálatok 
keretein belül továbbépítették Zamárdiig. 

Veszprém megyét az M7 autópálya a 8 3 + 4 0 0 km és 
a 9 3 + 9 0 0 km szelvény közötti szakaszon érinti, ezen a 
szakaszon az Állami Autópálya Kezelő Zrt. kezelésében 
hét híd (12 önálló alszámmal rendelkező hídrész) talál
ható. 

A 71. számú főút hídja az autópálya felett, 
Lorászkó Balázs felvétele 

A hidak közül öt a pálya alatt helyezkedik el és kettő 
hidalja át az autópályát. A pálya feletti hidak egyike - a 
balatonaligai csomópontban - a 7 1 . sz. főutat, míg a 
másik a 71117. jelű alsóbbrendű utat vezeti át M7 
autópálya Veszprém megyei szakasza felett. 

A már említett 12 db hídrész közül egy 1969-ben, hét 
1970-ben, kettő 1971-ben, egy 1986-ban és egy 2002-
ben épült. Az 1970 és 1971 között épült pálya alatti 
hidak felszerkezeteinek többsége a kor egyik jellemző 
előregyártott tartójával, FT tartókkal létesült. Ettől eltérő 
kialakítású volt az M7 autópálya 90 + 573 km. 
szelvényében, a MÁV Budapest- Nagykanizsa vasút felet
ti balpálya híd, illetve az M7 93 + 817 km sz. lévő, 7118. 
j . út feletti híd. 

A 7207. j. út feletti híd, Lorászkó Balázs felvétele 

A Hajmáskér-lepsényi vasútvonal feletti híd, 
Lorászkó Balázs felvétele 

A MÁV Budapest-Nagykanizsa vonal hídjánál a vasúti 
forgalom fenntartása érdekében előnyösebb volt már 
ebben a korszakban is az előregyártott felszerkezet, ezért 
a Hídépítő Vállalat helyszínen előregyártott, utófeszített 
gerendákkal építette meg a vasút feletti nyílást. Az előre
gyártott gerendák a monolit szélső nyílások konzoljaira 
támaszkodnak, s így Gerber-tartót képeznek. A másik, 
közút feletti, esztétikus „V" lábú kerethíd középső nyílása 
monolit takaréküreges vasbeton szerkezettel, a szélső 
nyílásai tömör vasbeton lemezből készültek. 

A 2002-ben történt nagy felújítást megelőző bea
vatkozások közül külön kiemelendő a Budapest-
Nagykanizsa vasút feletti híd rehabilitációja a csuklók 
feletti szakaszok és a szigetelés átépítésével. Ezt a 
munkát csakis a második pálya kisebb meghosszab
bításával és az új - egyedi kialakítású - EHGT-tartós jobb 
pálya híd 1986 évi megépítésével lehetett megvalósítani. 

A pálya feletti hidak már az első ütemben a teljes 
koronaszélességnek megfelelően épültek, monolit vasbe
ton felszerkezettel. A csomóponti hídon a szükséges bea
vatkozásokat - burkolat és szigetelés cseréjét - külön 
ütemezésben, az állapotnak és az előírt ciklusidőnek 
megfelelően végezték. 

A 2002-ben történt nagy felújítás során a hidak 
szigetelését kicserélték, a korábbi hagyományos 
csupaszlemezes szigetelési megoldás helyett korszerű, 



A balatonvilágosi bekötőút feletti autópálya híd, Lorászkó Balázs felvétele 

szórt műanyag alapú szigetelést alkalmaztak, ez alól 
kivételt csak az M7 feletti 71117 j . úti híd jelentett, 
ugyanis ennek pályalemeze a szórt műanyag alapú 
szigetelési mód helyett, a feszített tempó és a nem ked
vező időjárási viszonyok miatt Servidek-Servipack 
szigetelést kapott. 

A hidak meglévő szegélyeit mindenhol elbontották, 
helyettük új vasbeton kiemelt szegélyek épültek. A szegé
lyekre az érvényes előírások szerinti korlátok kerültek. 

Felújításkor a hidak felszerkezeteinek, illetve felmenő 
szerkezeteinek monolit beton felületeit szükség szerint 
kijavították, majd a szegélyeket és a látható vasbeton 
szerkezeti elemeket korrózió elleni bevonattal védték be. 

Az 1970-es években az autópálya burkolatát betonból 
készítették, ezeket már a korábbi részleges beavatkozá
sok, illetve a teljes felújítás során aszfaltburkolattal vál
tották fel. A szigetelések öntöttaszfalt védőréteget kaptak 
az eredetileg alkalmazott szigetelésvédő beton helyett. A 
hídpályán összegyűlő vizek elvezetésének megkön
nyítésére a híd hosszirányában burkolatszivárgókat és a 
híd végein keresztszivárgókat létesítettek. 

A felújításkor a jobb pálya 93+819 km szelvényében 
egy új monolit vasbeton szerkezetet építettek, mely 
kialakításában teljesen megegyezett a korábban már 
megvalósult balpálya híd szerkezetével. 

A nagy felújítás tervezési feladatait a Pont-Terv Rt. látta 
el, a kivitelezés munkálatait pedig a Vegyépszer Rt. és a 
Betonút Rt. által alkotott Magyar Autópálya Építő 
Konzorcium végezte az ÁMI kft. lebonyolításában. 

A balatonvilágosi bekötőút feletti jobb pálya híd 
építése 2002-ben Autópálya kezelő felvétele 

A balatonvilágosi bekötőút feletti jobb pálya híd 
építése 2002-ben Autópálya kezelő felvétele 
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A megye hídállománya Önkormányzati utak hidjai 

Önkormányzati utak hidjai 

Évszázadokon keresztül az utak-hidak fenntartását a 
vármegyék intézték. Az előző fejezetben rövid áttekintés 
található az utóbbi 60 évben az országos közutakon lévő 
hidakról való gondoskodásról, az országos közutakon lévő 
hidak állományának alakulásáról. 

Az országos közúthálózatba nem tartozó közutak 
hídjairól az önkormányzatok gondoskodtak és gon
doskodnak ma is. Szervezeti részletekkel ebben az átte
kintésben nem lesz szó, csupán a hídállományról. 

1947. augusztus l - jén 345 hidat tartottak fenn a 
törvényhatósági útalap terhére [1]. 

1948-ban a megyei (törvényhatósági) utak államo
sítása után alakult ki az országos közutak hálózata. 

1950-ből maradt fenn az önkormányzati utak hídnyil-
vántartása, eszerint 3 8 9 híd volt, járásonként: 
Balatonfüred 9, Devecser: 63, Keszthely 42 , Tapolca 39, 
Pápa 97, Veszprém 48 és Zirc 91 . Igen sok volt a fahíd: 
187, legtöbb a pápai járásban (66), jelentős volt a 
boltozatok száma: 74 [1 ] . 

Az önkormányzatok átvettek és át is adtak a közúti 
igazgatóságoknak hidakat, ezért is változott az önkor
mányzati hídállomány. 

Kigyós-patak fahídja, Káptalanfa-Veszprémgalsa között, 
Kovács Csilla felvétele 

1995-ben 3 9 1 hidat vettek számba az önkormányza
tok, ez nagy szám, még ha a sajáthasználatú utak 
átvételével számolunk is. (1988-ban 88 sajáthasználatú 
híd volt a megyében 2227 m2 felülettel.) [4]. 

Bánd ma önkormányzati hídja, Kovács Csilla felvétele 

Sajnos kevés teljes körű híd nyilvántartás maradt fenn: 
1971-ben 250 híd szerepel az összesítő kimutatásban 
9609 m2 felülettel, a fahidak száma 78-ra csökkent, a 
boltozatoké 48, a hidak mintegy fele vasbeton felszer-
kezető volt [2], 

1975-ből származó kimutatás lényeges változást nem 
mutat (232 híd, 9170 m2), az 1987 és 1988 kimutatá
sok összesítése érthetetlenül kevés hidat tartalmazott, 
ezért a hídszámot figyelmen kívül hagyhatjuk. A részletes 
UTORG-tablók szerint a hidak mintegy fele vasbeton fel-
szerkezető, 25-25 százaléka boltozat, illetve provizórium 
volt [3]. 

Vasbetonhíd Balatonfüzfőn, boltozatra emlékeztet, 
Kovács Csilla felvétele 

Tipus vasbeton lemezhidak egyike Ajkán, Árvái István felvétele 
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2000-ben már csak 176 híd szerepelt az önkor
mányzati adatszolgáltatásban [5]. Ebben az évben 
kezdődött részletes, helyszíni felvétel, ennek eredménye 
ebben az évben lesz meg, a becsült hídszám (gyaloghíd 
nélkül) 250 körüli. 

Veszprém hídállománya jól dokumentált, legjelen
tősebb az 1938-ban épült Szt. István völgyhíd (a 
„viadukt"), erről és Veszprém hídjairól külön részletesen 
is beszámolunk ebben a könyvben. 

A kisívek ahogy az autós látja, Lorászkó Balázs felvétele 

Feltétlenül szólni kell az önkormányzatok kezelésében 
lévő boltozatokról, melyek között három műemlék: 
Díszei (ötnyílású szobordíszes), Örvényes (kétnyílású 
szobordíszes) és a háromnyílású pulai mellett még jó 
néhány értékes van, melyek védelmet is érdemelnek. 

Kapolcs boltozatainak helyreállítása, szobordísszel 
való ellátása példamutató. 

Sólyon három kétnyílású boltozat van, közülük kettő 
kisebb nyílású, állagmegőrzésük fontos lenne idegenfor
galmi szempontból is. 

Hajmáskéren a négynyílású boltozat 1783 előtt épült, 
a megye egyik legidősebb, méretét, kialakulását tekintve 
is értékes műtárgya, dicséretes, hogy 1986-ban helyreál
lították. 

Bakonybélen a kétnyílású Gerence-híd figyelem
reméltó, kár, hogy közmővek rontják a híd megjelenését. 

Szentgálon a régi borhordó úton - felhagyott útsza
kaszon - áll a rómainak vélt, mindenképpen érdekes, 
értékes boltozat. Nagy kár, hogy semmiféle gondoskodás 
nem történik erről a hídról, egy része már ledőlt, remél
hetőleg az önkormányzat külső segítséggel módot talál e 
híd megmentésére. A település központjában álló kisebb 
boltozat jó állapota bíztató, azt bizonyítja, hogy 100 évnél 
is idősebb kőhidak tartós, értékes mőtárgyak [6]. 

Pápa hídállománya is említést érdemel. Értékes 
műemléki védettségű volt a Bakonyér-híd (Vörös-híd) a 
Bajcsy Zsilinszky (Grófi) úton. 

A Tapolca-patak eltűnésével - ennek okairól hosszan 
lehetne írni - szegényedett a város hídállománya is, a 
Bakony-éren jellegzetes vasbeton gerenda hidak szeren
csére még állnak. Pápa hídjairól külön fejezetben 
olvashatók további részletek. 

Nemesvámos alig ismert boltozata, Kovács Csilla felvétele 
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Monostorapáti szép boltozatának a mellvédjét kellene 
újjáépíteni, Árvái István felvétele 

Dabronc melletti Marcal-híd, Kovács Csilla felvétele 

Bakonybel öreg boltozata a Gerencen, Mátyus Károly felvétele 

Városlőd egyik gyalog hídja, Lorászkó Balázs felvétele 

Az önkormányzati hídállomány -
gyaloghidak nélkül - jónak mondható, a 
most készülő felmérés eddigi eredménye 
szerint a hidak 66 százaléka vasbeton 
(36% előregyártott és 30% monolit vas
beton), 24 százaléka boltozat és 10 
százaléka egyéb (hullámosított acélcső, 
öszvérszerkezet) [7]. 

Néhány nagyobb híd is van az 
állományban: Marcaltőn Marcal-híd, 
előregyártott gerendás gyalogos híd 
Révfülöpön. 

A gyaloghidak egyes felmérések
ben benne szerepelnek, másokban 
nem, ez is okozhat jelentős ingadozást a 
darabszámban és a felszerkezet anyagá
nak statisztikájában, a gyalogos és 
kerékpáros hidak között - ez látszik Pápa 
és Veszprém város korábbi felméréséből 
-jelentős arányban fa-, illetve ideiglenes 
(acéltartó, fapalló) szerkezetűek. 

A most folyó felmérés remélhetőleg jó 
alapot szolgáltat majd az önkormányzati 
hidakkal való törődéshez, az állag
megóváshoz. 
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[4] Közutak főbb adatai, 1995. 
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[6] Helyszíni szemle, 2008. 
[7] Árvái István és Demény Zoltán adatszolgál

tatása a folyamatban lévő felmérésről, 
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Vasúti hidak és alagutak 

Veszprém megye vasúthálózata 1872-1909 között 
épült ki, több fontos fő és mellékvonal épült. 

Hidak szempontjából a Pápa-csornai vonal marcaltői 
szakasza és a Győrszabadhegy-veszprémi vonal volt 
különösen szép és nehéz feladat. 

A megye műtárgyállománya: 201 híd és 715 áteresz. 

A megye vasúthálózata, Hajós Bence vázlata 

gazdag mezőgazdasági vidék feltárása, a mezőgazdasági 
termékek elszállítása volt. A vonal építésének költségeit 
az érintett vármegyék, települések és uradalmak állták. A 
kiépítés - a mellékvonalakon szokásos módon - gyenge 
felépítménnyel történt meg, az engedélyezett legnagyobb 
sebesség 35 km/h volt.A pályát a 1980-as évek végétől 

kezdve fokozatosan átépítették a 
pálya alkalmassá vált 60 km/h 
sebességű vonatok közlekedésére. 

A vonalon az állomási szolgálatot 
teljesen megszüntették, a vonatok 
közlekedését ezt követően Pápáról 
irányítják. 

A vasútvonal megszüntetésének az 
ötlete már az 1968-as közlekedés
politikai koncepció idején felmerült. 

Marcaltői Marcal-híd a vonal 
118 + 58 hm szelvényében 

A vasútvonal építésekor 10,00+ 
10,00 m nyílású felsőpályás gerin
clemezes acélhidat építettek. Az ala
pok betonból, a hídfők és a pillér 
magyargencsi bazalttufából, a hord
ós fedkövek süttői mészkőből készül
tek. Az acélszerkezeteket a budapesti 
Danubius gyár készítette. A hídról ere
deti tervek nem állnak rendelkezésre. 

A hidat 1945.-ben a visszavonuló 
németek a hídfőkkel együtt felrob
bantották. 

A megye vasúti hidjai 

A Pápa-Csorna vasútvonal hidjai 
A Pápa - Csorna helyiérdekű vasúton 1896. augusztus 

l-jén indult meg a forgalom. A vasútvonal valóban helyi 
érdekeket szolgált, elsődleges célja a vonal által felfűzött 

A Marcal-híd terve Fonyó Sándor gyűjtemény 

A híd ideiglenes helyreállítása 1946-ban megtörtént. A 
provizórium három nyílással készült, a végeken talp
faszőnyeg, közbül facölöp-járom alátámasztásokkal. A 
tartók nyílásonként két-két 560 mm-es szegecselt 
tartókból álltak. 

A végleges helyreállítását 1956-ban kezdték meg. A 
végleges helyreállítás során a Csorna felőli hídfőt és a pil
lért az alap felső síkjáig visszabontották. A Pápa felőli híd
főt síkalapozással újjáépítették. A pilléralap a mederben 
maradt. 
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Az új hídfőkre csak provizóriumot helyeztek felsőpályás 
kivitelben, 1000 mm-es szegecselt ikertartókból. A provi
zórium jelenleg is biztosítja a vasút forgalmát. 

A híd főbb adatai: nyílása: 20,0 m; méretezési teher: 
acélszerkezet 2x375 sorozatú mozdony, hídfők (5x18 t) 
„C" terhelésre, jelenlegi sebesség a hídon: 40 km/h. 

Marcaltői 15,00 m nyílású felsőpályás acélhíd a 
Cigány-patakon, a 126 + 12 hm szelvényben 

A Pápa és Szany-Rábaszentandrás közötti szakaszon a 
háborúban felrobbantott hidak közül az egyetlen amelyet 
állandó hídként állítottak helyre. 

Az eredeti felsőpályás híd 1896-ban épült, 15,00 m 
nyílással, gerinclemezes vasszerkezettel. Az alapok és a 
hídfők az előző hídhoz hasonló anyagból készültek. A 
vasszerkezeteket szintén a budapesti Danubius gyár 
készítette. 

Az eredeti hidat 1945-ben, a háborús cselekmények 
során a hídfőkkel együtt felrobbantották. 

A hidat ideiglenesen 1946-ban állították helyre. A 
provizórium három nyílással készült, a végeken talp
faszőnyeg, közben pedig fa-
bakjárom alátámasztásokkal. A 
provizóriumok két-két, a szélső 
nyílásokban 800 mm, a közép
sőben 1000 mm magasságú 
„differdingeni" tartókból álltak. 

A végleges helyreállítást 
1953-ban kezdték meg. Az 
újjáépítés során a híd változat
lan nyílású maradt. 

A hídfők újjáépítése során az 
eredeti 2,50 m vastag beton
alapból Pápa felől 2,00 m, 
Csorna felől 1,20 m-es részt 
meghagytak és az eredeti 
magasságra betonnal kiegé
szítették. 

A végleges hídfőkre a vas
szerkezetet a Hatvan-Salgótarjáni vonalon volt Tarján-
patak-hídtól szállították át. Az elhelyezés előtt 5x18 t ter
helésre megerősítették, valamint gyalogjárókat építettek rá. 

A vasszerkezet eredeti és erősítési anyaga is folytvas. 

A vasútvonal hidak szempontjából legérdekesebb része 
annak 145-148 szelvényei között - a Rába folyó 
térségében - fekszik. Ezen a mintegy 300 méteres sza
kaszon a pályában három ideiglenes hidat találunk, 
összesen 10 nyílással. 

Az eredeti hídszerkezetek 1896-ban épültek, melyeket 
1945-ben felrobbantottak. Ezután ideiglenesen helyreál
lították őket, részben megmaradt és még használható 
elemeiket is felhasználva. A provizóriumok közbenső 

alátámasztásaiként bakjármokat alkalmaztak, ezek azon
ban mintegy hat év után ismét cserére szorultak. 

A provizóriumok az 1957-es, 58-as felújítás során 
nyerték el mai - szintén ideiglenes - kialakításukat, azóta 
rajtuk teherbírást befolyásoló átalakítás nem történt. 

Szanyi Rába-híd a 145+39 hm szelvényben 
A híd két szélső szerkezete 19,80 ill. 20,00 m nyílású 

felsőpályás kétnyalábos szegecselt, provizórikus tartó, a 
Rába folyó felett pedig két - 11 keretes, 31,0 m nyílású, 
ill. hatkeretes, 16,0 m nyílású - alsópályás, rácsos, 
Kohn-híd, cölöpjáromra helyezve. 

Az áthidaló szerkezetek kő, ill. beton anyagú falaza
tokra helyezett párnafákon, talpfamáglyákon nyugszanak. 

Az 1896-ban épült Rába-híd, Fonyó Sándor gyűjtemény 

A Rába-híd provizórium, Lorászkó Balázs felvétele 

Rába-ártéri-híd a 146+80 hm szelvényben 
Az eredeti hidat 1945-ben felrobbantották, 1946-ban 

hét nyílással ideiglenesen helyreállították. A jelenlegi 
Kohn-híd Sükösdről származik. Azt megerősítés után 
helyezték el új helyén. Az acélszerkezet anyaga folytvas. 
A hídfőket újjáépítették. 

A híd 31,66 m nyílású, alsópályás, rácsos szerkezet, a 
méretezési teher 2x375 sorozatú mozdony. A híd tervező
je Hantái Márton (MÁV Vasúttervező Ü.V.). 

A kivitelezést a MÁV Hídépítési Főnökség 23. sz. 
építésvezetősége végezte, építésvezető Szöllősi János 
volt. A híd 1958-ban készült el, azóta nem végeztek rajta 
átalakítást. 
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A Feneketlen-tó hídja a 148+77 hm szelvényben 
Az 1986-ban épült 4x15,00+20,00 m nyílású hidat 

1945-ben felrobbantották. 1946-ban ideiglenesen 
helyreállították, a hídfők újjáépítésével, a régi hídszer
kezet darabjaiból álló áthidaló szerkezetekkel. Minden 
15 ,00 m nyílásban egy-egy bakjárom készült. A 
bakjármok hat év alatt oly mértékben elkorhadtak, hogy 
a provizóriumot át kellett építeni. 

A provizórium átépítését a közbenső alátámasztások 
kiküszöbölésével az újonnan épített falakra helyezett 
hengerelt tartós áthidalással végezték. 

Az építést a MÁV Hídépítő Ü.V. végezte. 

A Feneketlen-tó provizórium, Csiszár Terézia felvétele 

A jelenlegi kialakításban 1957-ben állították helyre. 
A IV. szerkezet csavarozott kialakítású Kohn rendszerű, 

a többi szerkezet 600-as differdingeni tartókból összeál
lított felsőpályás provizórikus szerkezet. 

A hídon azóta teherbírást befolyásoló átalakítást nem 
végeztek. Az acélszerkezet az 1959.évi kiviteli terv 
alapján A.36.24. minőségű folytacél. 

A hídszerkezet 3db 15,00m és l d b 14,70m nyílású 
felsőpályás kétnyalábos differdingeni 600 tartóból és a 
19,50m nyílású alsópályás rácsos 7 keretes Kohn-hídból 
áll. 

Alátámasztásai kő- ill betonfalakra helyezett párnafá
ul, talpfamáglya. 

Az említett hidak környezete az egyes árvizek kapcsán 
többször is szóba került. Például 1963-ban a provizóri
umoktól mintegy 1,5 km-re lévő Marcaltő állomáson a 
sínek felett 25-30 cm magasan folyt át a jeges árvíz. 

A Győrszabadhegy-Veszprém vasútvonal 
A vonal Veszprém megyei szakasza, a Magas-Bakony 

vonalait átszelő Cuha-patak völgye nem igazán alkalmas 
vasútvonal vezetésére. Az építés nagy műszaki felkészült
séget igényelt. 

A Vinye-Veszprém (Jutás) közötti szakasz 33,6 km 
hosszú, tipikus hegyvidéki vasút. A vonal Vinye és Zirc 
közötti szakaszán három alagút, 22 darab 2,0 m és annál 
nagyobb nyílású híd és 60 kisnyílású áteresz található. A 
vasútvonal fennállásának 108 éve alatt a terepadottsá
gok miatt rengeteg fejtörést okozott a fenntartóknak. 

Az átereszeket a terepszinten építették, amit az egyik 
átereszről készült hosszmetszet is bizonyít. 

Csőáteresz terve, Veszprém Megyei Levéltár 

Két acélhíd a Vinye - Zirc közötti szakaszon a Cuha-
patak felett ível át. 

A Vinyénél épült híd képeslapon, Veszprém Megyei Levéltár 

...és napjainkban Lorászkó Balázs felvétele 

Vasúti hidak és alagutak 
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Az első hídnál a vasútvonal építőinek állítottak 
emléket. 

A 409 + 08 hm szelvényben lévő híd a Cuha-völgy egyik 
látványossága. Építése 1895. október 16-án kezdődött, 
az acélszerkezet szerelt állapotban érkezett a helyszínre 
1896. augusztus 3-án. Végleges forgalomba 1896. 
december 16-án helyezték. 

Az ellenfalak sziklaalapon nyugszanak, 6,0 nyílású 
boltozott nyílásokkal készültek. Az alap és felmenő 
falazat réteges terméskőből készült. A falazathoz szük
séges köveket a közelben bányászott triász mészkőből 
faragták. 

A hídon háromszor végeztek nagyobb felújítási munkát: 
először 1938-ban, amikor 5x18 t terhelésre erősítették, 
másodszor 1968-ban, ekkor a felmenő falak hídnyílásai 
felett lévő szigetelés felújítását végezték. A harmadik 
felújítás 1986-ban volt, amikor a sarukat, valamint az 
acélszerkezetet kicserélték. A hídgerendáknál kísérleti 
jelleggel új leerősítést alkalmaztak, azt a hossztartó felső 
övéhez a régi, megszokott, csavarral történő leerősítés 
helyett a felső övre helyezett központosító lécekkel 
rögzítették. 

A szakasz másik acélhídja szintén a Cuha patak felett 
vezeti át a vasutat. A híd a 460 + 93 hm szelvényben 
épült, nyílása 8,0 m, támaszköze: 8,6 m. A falazat 
építésénél a sziklabevágásokból nyert termésköveket 
használták, a saruk alá faragott szerkezeti köveket 
(mészkőtömböket) helyeztek el. A falazatok alá 1,0 m 
vastag síkalapot építettek sziklából és kavicsból. 

A 460 + 83 szelvényben lévő Cuha-híd, Csiszár Terézia felvétele 

A hidat 1896. szeptember 2-án építési és anyagszál
lítási, december 16-án pedig rendes forgalomnak adták át. 

A III. alagút előtt a 4 1 6 + 9 6 szelvényben eredetileg 
volt egy gerinclemezes felsőpályás acélszerkezetű 10,0 
m nyílású híd, de azt a falazatok és a szerkezeti kövek 
elhasználódása miatt 1958-ban átépítették. A régi híd
szerkezet alapját részben meghagyták és monolit beton
nal egészítették ki. 

Az új hidat provizórium védelme alatta 1958. június 2. 
és november 26. között átépítették vasbeton teknőhíddá. 

Vasúti hidak és alagutak 

A vonal építésénél gyakran használták a helyi 
kőbányákból, illetve sziklabevágásokból kifejtett ter
mésköveket átereszek és boltozott hidak építésére. 

A vonal két legnagyobb és legszebb boltozata Eplény 
faluban van. 

Az egyik majdnem a falu közepén van és aluljáróként 
használják, az 5 9 1 + 5 1 szelvényben, a másik pedig közel 
két kilométerrel lejjebb, ugyanazon völgyben, Eplény 
vasútállomás előtt 80 m-rel található. 

A vasútállomás előttinek a nyílása: 6,0 m, tiszta félkör. 

Aluljáró Eplényben, Fonyó Sándor felvétele 

A vonalszakaszon az 1984-től kezdődő vonal
felújításkor a gyenge és rossz állapotban lévő kisnyílású 
átereszeket átépítették. Az átépítésnél az 1982-ben 
jóváhagyott vasbeton kerethidak tervgyűjteményét 
használták fel. A hidak, átereszek nagy többsége ez 
alapján készült, 1,00/1,50; 1,50/1,50 és 2,00/2,00 m 
nyílással. 

A felújításkor öt olyan műtárgy nem épült át, ami miatt 
jelenleg is 18,5 tonna súlykorlátozás van érvényben a 
vonalszakaszon. Az egyik a Cuha-patak már korábban 
említett hídja a 460+93 hm szelvényben. A többi viszont 
a Zirc és Veszprém közötti szakaszon van, ezekből kettő 
teknőhíd, kettő pedig rácsos acélhíd. 

A két teknőhíd közül az egyik Zirc-Eplény, a másik 
Eplény-Veszprém állomások között van, nyílásuk 4,00 m. 

Két acélhíd, az ún. „rátóti völgyhidak" a 656/657, ill. 
659/660 hm szelvények között, 20,00 m nyílással, 
20,80 m támaszközzel épültek, boltozott nyílásokkal 
kialakított terméskő ellenfalakon. A hidakat 1896. 
december 16.-án helyezték forgalomba. 

A két híd felépítése és szerkezete azonos. Az eredeti 
hidak 1896-ban épültek, párhuzamos övű, szimmetrikus 
rácsozású, felsőpályás vashídként, két 3x10 tonna moz
donyterhelésre. 

1898-ban az egyik vasszerkezetet kicserélték két 4x10 
tonna mozdonyterhelésre méretezett vasszerkezettel, az 
eredeti vasszerkezetet megerősítették két 4x10 tonna 
mozdonyterhelésre és azt a 659/660 szelvényű hídba 
építették be. 
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A vasszerkezetet 1939-ben ismét erősítették 5x18 
tonna mozdonyterhelésre, amikor alsó „harmadik övet" 
helyeztek el, valamint ellenesésű rácsrudakat és másod
rendű oszlopokat építettek be. 

1939-ben az erősítéssel egy időben a hídfőkön beton 
gyalogjáró konzolokat létesítettek. A hidakon az eltelt 
időben megerősítés nem történt. 

keresztül Veszprém belvárosa felé ment, majd elérte az 
állomást, mely a mai Veszprém Pláza és a benzinkút 
területén volt, a felvételi épületet most újítják fel. Innen 
bal ívvel és több nyílású hídon keresztül folytatta útját a 
Palotai úton keresztül az iskola kerítése mellett (ma 
Budapesti út). A híd állomás felé eső hídfőjének marad
ványa ma is látható. Az állomástól 3 km-re volt Veszprém 
ipartelepek mh., ezután egyenesen kiment Veszprém 
városából. 

A megerősített völgyhíd Gyulafirátótnál, Gyukics Péter felvétele 

A Veszprém - Alsóörs vasútvonal 
Az Alsóörs-Veszprém vasútvonalat 1907-ben kezdték 

el építeni, majd 1909-ben átadták a forgalomnak. A 
vonal hossza 15,8 km, a legkisebb ívsugár 200 m, a leg
nagyobb emelkedő 20 %o volt. 

Veszprém állomás helyszínrajza, Fonyó Sándor gyűjteménye 

A vonal áthaladt Veszprém városán, így Veszprém 
külvárosaiból megoldotta az utazást Veszprém belvárosá
ba, valamit a Balaton környéki települések lakói is kön
nyen feljutottak Veszprémbe. Idegenforgalmi szempont
ból is igen fontossá vált, tekintettel arra, hogy Északnyu
gat-Magyarországnak lehetővé tette a gyors eljutást a 
Balaton partjára. A vonal a mai veszprémi vasútál
lomástól (akkor Veszprém-külső) indult, innen 3 km-en 

Hídépítés Veszprémben (1989), Fonyó Sándor gyűjteménye 

Itt egy iparvágány ágazott ki a Videoton veszprémi 
telephelyéhez. A nyíltvonali kiágazás után Meggyespuszta 
megállóhely következett. Utána Szentkirályszabadja 

állomáshoz értünk, az 
állomás nagyon távol 
épült a településtől, a 
lakók már az '50-es 
években átpártoltak 
az autóbuszra. Azután, 
Vödörvölgynél vasúti 
őrház állt, ami ma va
dászházként üzemel. 
A vasút töltése meg
van, jelenleg kerék
párút van rajta. A 
vonal bement az erdő
be, majd az erdő kijá
ratánál volt található a 
Remete-völgyi megál
lóhely. A vonat innen 
továbbhaladt Balaton
almádin keresztül, át

haladt egy vöröskő hídon, majd megállt Öreghegy megál
lóhelynél. Innen, a mai Töltés utcán, valamit a Vécsey 
utcán haladt a vasút, ezután rátért a mai Szabadságkilátó 
utcára, áthaladt a 71-es számú főút felett, majd 20 %o-es 
eséssel elérte Káptalanfüred állomást, ahol a Szabad-
battyán - Tapolca vonalhoz csatlakozott. A vonal végál
lomása Alsóörsön volt, itt a mozdonyoknak fordítókorongot 
és fűtőházi épületet is építettek. 
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.és a híd törzskönyve, Fonyó Sándor gyűjteménye 

A vasútvonal hídjait 1971-ben bontották el, Lampert László gyűjteménye 

A vasúiból sok ipari emlék maradt meg az utókor 
számára. Ilyen például az Alsóörsön épített fordító korong. 
A fordítókorong aknája ma is látható az állomás csopaki 
végén, a Balaton oldalán, a kerékpárút mellett. Káptalan
füred megállóhelyen ma is látszik, hogy régen szigetper
onos állómás volt. A híd, melyen a vasút átment a 71-es 
számú főút felett, eltűnt, de annak egyik hídfője ma is 
megvan. 

A vasútvonal építése mellett a vonal építményei is 
figyelemre méltóak. Az építőkre csak a legnagyobb 
tisztelettel kell gondolnunk. 

Az egész vonalon 110 ezer köbméter földet mozgattak 
meg, három egymást követő sziklabevágásból 10 ezer 
köbméter sziklát robbantottak ki, az ún. szeredai 
nyaralónál három nagyméretű támfalhoz 3100 köbméter 
követ használtak fel. A Remete-patak fölé 6,0 m nyílású, 
Almádi-Öreghegy állomás előtt 4,0 m nyílású boltozott 
hidat építettek, mindezek nagyon nehéz munkák voltak. 
A vonalon 3 1 híd és áteresz épült. 

A vasútvonal megszüntetését a 1968-as közle
kedéspolitikai koncepció rendelte el. A Veszprém mai 

állomása (egykori Jutás 
állomás) és Káptalanfüred 
állomások közötti vasútvon
al megszűnt, Alsóörs-
Meggyespuszta szakaszát 
(11 km) 1969. december 
31-én, Meggyespuszta-
Veszprém-külső szakaszát 
(11 km) 1972. március 
31-én szüntették meg. 

A Veszprém-Alsóőrs közötti vasútvonalra emlékeztető tábla, 

Kovács Csilla felvétele 

Vasút a Balaton északi 
partján. 

A 19. század első 
felében, főleg a reformkor 
kezdetén a magyar szellemi 
és gazdasági élet rohamos 
fejlődésnek indult, amely
nek lassítója, kerékkötője a 

nem megfelelő közlekedés volt. 1847-től annyi javulás 
állt be, hogy elindult a Kisfaludy gőzhajó a Kenese-Füred-
Keszthely útvonalon, amihez csatlakozott a Buda-Kenese 
közötti posta kocsijárat. Az 1850-es évek második 
felében került először szóba a Buda-Nagykanizsa 
vasútvonal megépítése, amely a Balaton partján haladna 
végig. A jobb terepviszonyok, a rövidebb távolság miatt a 
déli partra esett a választás. 1861-ben a Déli Vaspálya 
Társaság már át is adta az új vonalat. A Balaton északi 
partjának lakosai nem nagyon törődtek bele az 
elszigeteltségbe. Sok próbálkozás volt arra, hogy az észa
ki oldalon is épüljön ki a vasúti pálya, azonban ez sorra 
kudarcba fulladt. 
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Az 1870-es évek elején elkészült a Magyar Nyugoti 
Vasút Székesfehérvár-Veszprém-Szombathely-Graz vona
la és ehhez csatlakozva tervezték a Veszprém-Keszthely 
vonal kiépítését, amely a Balaton partján vezetett volna 
végig. Már az előmunkálatok is megkezdődtek amikor 
közbeszólt a pénzhiány. Pedig sorra épültek a kisebb von
alak: 1883-ban a Balatonszentgyörgy-Keszthely, 1889-
ben a Boba-Sümeg vonal, majd ennek folytatása 
Tapolcáig 1891-ben. A Keszthely-Tapolca vonal 1893-ban 
lett kész. 1896-ban a Dunántúli HÉV Veszprém-
Dombóvár vonalát adták át. A századfordulóra ezzel 
szinte mindenhol futott vasúti pálya a Balaton körül, 
kivéve az Akarattya-Szigliget közötti szakaszt. 

Boltozott kőhíd, Lorászkó Balázs felvétele 

Időközben megalakult a Balatoni Szövetség, amely a 
vasút kérdését is igyekezett kézbe venni. 1906. július 
22-én egy 3600 főből álló küldöttséget vezettek a 
kereskedelemügyi és földművelésügyi miniszterek elé. A 
felvonuló 600 lovaskocsi nagy feltűnést keltett és 
ráirányította a kormány figyelmét a Balaton-parti vasút 
ügyére. A Balaton-parti lakosság is megmozdult, és 
gyűjtést indítottak. Hamarosan 85 000 korona gyűlt 
össze. Az egyes települések 200 és 2000 korona között 
adakoztak, de Balatonfüred polgárai 40 000 koronával 
járultak hozzá. Igaz, hogy önmagában ez az összeg nem 
volt számottevő, de érzékeltette a lakosság akaratát. 
Ekkor egy új terv kerekedett. A tervezett vonal Puszta
szabolcs állomásról kiindulva, Börgönd-Szabadbattyán-
Polgárdin át érné el a Balatont. Ez a terv már a kor
mánykörök tetszését is elnyerte. Kossuth Ferenc 
kereskedelemügyi miniszter azonnal felismerte a terv 
jelentősségét és elhatározta az észak-balatoni vasútvon
al megépítését. Az erről szóló törvényt 1907. február 14-
én hirdették ki. 

„A Balaton" c. lap 1909. évi számaibanl folytatások
ban számoltak be az építés eseményeiről és előrehal
adásáról. Az Ábrahámhegy környéki szakaszról így szól a 
beszámoló: 

„A sághpusztai nagy töltésen fölhaladva, gyors 
egymásutánban érjük Zánka vízállomást, Viriustelepet, 

Szepezdet, a csuki erdőt, a melynek sziklabevágásaiból a 
nyaralókkal telehintett fülöpi hegyre, a révfülöpi 
hajókikötőre nyílik kilátás; közvetlenül e mellett épült 
Kővágóörs-Révfülöp állomás; ezen túl a Pálköve sziklaor
ra adott több hónapi erős munkát, a melyből 9000 köb
méter sziklát kellett kirobbantani; néhány méterrel 
távolabb pedig a rendesi rét laza, tőzeges talaja okozott 
még nagyobb nehézségeket, kivált a hídalapozásoknál. 
Az ábrahámi szőlőkön túl az őrsi hegylábához simulva 
haladunk s a tóti völgybe érünk, a melyet a Badacsony, 
Szentgyörgy hegy, Csobáncz sziklás tetői, a Gulács, 
Tótihegy szabályos kúpjai zárnak be fantasztikus körvo
nalaikkal. A Badacsony keleti lejtője alján épült 
Badacsonytomaj állomás, a melyből három sínpár vezet 
a bazaltzúzó osztályozóihoz..." 

A vonalat a kétéves határidőn belül befejezték. A 
fővonal teljes hossza 116,4 km, erősen íves, a legkisebb 
sugarú ív 300 m, a legnagyobb emelkedő 10 %o. Az 
előirányzott költség 14,6 millió korona volt, a végleges 
költség 15,5 millió korona lett. A költséghez a vidék föld
birtokosai, üzletemberei, de az egyszerű emberek is 
összesen 1 millió koronával járultak hozzá. 

Balatonfüred gyalogos aluljárója (2005) Fonyó Sándor felvétele 

Balatonakaii-Révfülöp közti gyalogos felüljáró balesete. 
Károlyi János felvétele 

Vasúti hidak és alagutak 
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A pápai gyalogos felüljáró 
A gyalogos felüljáró 1912-ben épült, 1 3 , 6 8 + 

18,32 + 18,43m támaszközökkel, folytvasból. 
Közbenső alátámasztásait 1963-ban cserélték, 1978-

ban pedig szükségessé vált a jobb oldali lépcsőkar teljes 
cseréje. 

Pápa vasútállomás gyalogos hídja, Csiszár Terézia felvétele 

A szerkezet 1997 novemberében elvégzett III. fokú híd
vizsgálata olyan mérvű korróziós károsodást tárt fel, 
amely miatt a felüljárót fokozott felügyelet mellett 
lehetett csak tovább üzemeltetni. Az 1998-as ismételt 
felülvizsgálat azonnali lezárást javasolt. 

A felüljárót 1998 év végéig elbontották. 

A pápai gyalogos aluljáró építése 
2001 . március-június 
A felüljárót helyettesítő és az állomási peronok bizton

ságos megközelítését lehetővé tevő gyalogos aluljáró 
építéséről 1999-ben született megállapodás a MÁV Rt. 
és Pápa város önkormányzata között. 

A gyalogos aluljáró és vele szorosan kapcsolódó létesít
mények tényleges munkái 2000 őszén kezdődtek el, 
provizóriumok beépítésével. 

A gyalogos aluljáró építése, Fonyó Sándor gyűjteménye 

Vasúti hidak és alagutak 

Ezután kb. 5,00 m szélességben eltávolították a talajt 
a talajvíz megjelenéséig, majd a vákuumkutak elhe
lyezése következett. 

Az aluljáró kivitelezésénél a magas talajvíz nagy gondot 
jelentett. 

A megye legújabb hídja 
A 7 1 . sz. főút Balatonakarattyát, Balatonkenesét és 

Balatonfűzfőt elkerülő szakasza (távlati M8 autópálya) 
felett 2006-ban a Szabadbattyán-Tapolca vasútvonalon 
vasúti híd épült, amely 80°-os szögben keresztezi az utat. 

A távlati M8 autópálya 2 + 2 forgalmi sávos lesz, 26,60 
m koronaszélességgel. Első ütemben - mint 7 1 . sz. elke
rülő út - a bal pálya készült el egy-egy forgalmi sávval. 

A híd alatt 35,35 m szélesség, 5,50 m szabad maga
sság áll rendelkezésre. 

A Szabadbattyán-Tapolca vasútvonal jelenleg nem vil
lamosított. A jelenlegi vonali sebesség 80 km/h, a híd 
tekintetében 100 km/h távlati sebességet vettek 
figyelembe. A hídhoz közvetlenül csatlakozó pályarész 
egyenesben fekszik. 

A vasúti felüljáró a vasúti forgalom fenntartása mellett 
létesült. 

A hídfők egy-egy 26 m hosszú provizórium védelme 
alatt épültek. A két provizórium között a provizóriumok 
alátámasztásához ún. földmagot hagytak. 

A részletes talajmechanikai szakvélemény cölö
palapozást javasolt. 

Az új híd alapozása, Fonyó Sándor gyűjteménye 

Az alapozás hídfőnként hat-hat, 100 cm átmérőjű, 
18,50 m hosszú fúrt cölöppel készült. 

A két hídfő alapozási szintje azonos, így a felmenő falak 
magassága csupán a vasúti pálya hosszesése miatt 
eltérő. A falazatok tetején 100 cm magas szerkezeti 
gerendák és 55 cm magas, 80 cm x 100 cm alaprajzi 
méretű saruzsámolyok készültek. 

A híd felszerkezete ortotrop pályalemezes, felső szél
rács nélküli rácsos tartó. 
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A főtartó támaszköze 38,25 m (9 x 4250 mm), az 
elméleti hálózati magasság 3800 mm, a szerkezet teljes 
magassága hídközépen 4399 mm. 

A főtartók tengelytávolsága 5000 mm, a kereszttartók 
távolsága 4250 mm. 

A megépült térbeli szerkezetben az ortotrop pálya
szerkezet tölti be a rácsos főtartók alsó övének szerepét. 

A rácsrudakat - a szükséges vastagságú béléslemez 
közbeiktatásával - NF csavaros kapcsolat köti össze a 
csomólemezekkel. 

Az ortotrop pályaszerkezet 14 mm vastag pályale
mezből, 200 mm magas, 16 mm falvastagságú 
hosszbordákból, valamint hossz- és kereszttartókból áll. 
Az alsó szélrács, illetve a féktartó szerepét a tárcsaként 

működő ortotrop pályalemez tölt be. A híd két oldalán 
0,75 m széles üzemi járda van, kábelcsatornával. 

A hídon Edilon-rendszerű, rugalmasan ágyazott sín
leerősítési rendszer készült, 54 kg/m súlyú, edzett fejű 
sínek felhasználásával. 

A híd fix és mozgó végénél egyaránt 54-es rendszerű 
Csilléry-féle síndilatációs készüléket építettek be. 

A felszerkezet fix és mozgó korongsarukra támaszkodik, 
ezek névleges teherbírása 2000 kN, a fix oldali saruk 
hídtengely irányban 660 kN vízszintes erő felvételére is 
alkalmasak. 

A Székesfehérvár-celldömölki vasútvonal hidjai közül itt 
csak egy boltozatot mutatok be. 

A kész híd, Mátyus Károly felvétele A Székesfehérvár vasútvonal boltozata Városlődnél, 

Lorászkó Balázs felvétele 

A híd próbaterhelése, Mátyus Károly gyűjteménye 



A megye hídállománya Vasúti hidak és alagutak 

Alagutak 
Az 1900-as esztendő végéig forgalomba helyezett helyi 

érdekű vasutakon összesen 11 alagutat építettek, 3260 
m hosszban, közülük négyet a Győr-Veszprém, egyet-
egyet pedig a Budapest-Esztergom, a Nagyszeben-
Vöröstorony, Lúgos-Maros Hlye, Aszód-Balassagyarmat, 
Nagyszombat-Jókút, Kralován-Suchahora és a 
Gurahoncz-Nagyhalmágy vonalon. 

A megyében még két vasúti alagút épült ezt követően, 
Balatonakarattya - Balatonkenese állomások között 
1909-ben, valamint Veszprémben a vadaspark és a 
vidámpark közötti kisvasút vonalán. 

A Győr-Veszprém vasútvonalon Vinye megállóhely -
Porva-Csesznek között három, míg Zirc - Eplény között 
egy alagút épült 1894-1896 között. 

Az alagutakat olasz vendégmunkások építették, 
anyaguk faragott mészkő. 

Az alagutakat 1983-1984 évben lőttbetonnal erősítet
ték. Az erősítés magába foglalta az alagútban lévő 
űrszelvény módosítását is, a Vinye megállóhely - Porva-
Csesznek közötti három alagút esetében az alagutat 
felfelé bővítették. Ezt a megoldást Európában itt alka
lmazták először 

Az I. számú alagút hossza: 41,00 m. 

Az /. számú alagút déli kapuzata, Fonyó Sándor felvétele 

Az alagút bővítése az „álló" szintjétől kezdődött. A 
falazati idomokat kézzel bontották ki. A bontás haladási 
iránya kezdetben alulról felfelé a paláston, utána idomról 
idomra az alagút tengely irányába. 

A falazat kibontását követően méterenként a régi 
falazat csúszását meggátolva ideiglenes biztosítást 
építettek be. Az ideiglenesen kibiztosított szakasz leg

nagyobb hossza 3,0 m volt. Az idomkövek és a laza 
törmelék eltávolítása után a felületet 5 cm vastag, ún. 
„kontakt" betonhéjjal fogatták le. A beton kötési ideje 
alatt m2-enként egy-egy kőzethorgonyt építettek be. A 
kőzethorgony átmérője 25 mm, hossza 1,50 m. 

A régi falazat egyszerre kibontható hossza legfeljebb 
1,0 m volt. A bontási munka előtt 3,0 m hosszban a 
falazatot ideiglenesen kibiztosították. A pótbiztosítást a 
régi falazattal egyező profilra hajlított acélívekkel oldották 
meg. Az acélívek fölött hézagos deszkabélelést alkalmaz
tak. Az íveket papucsra állították és kimerevítették. 

A jövesztést robbantásos eljárással végezték. A fúró
lyukakat az alagút tengelyével párhuzamosan fúrták, két 
sorban, egymástól 70 cm távolságra. 

A fúrólyukak hossza kb. 1,2 m volt. A robbantáshoz 
Paxit-4-et vagy Gelamot használtak. 

Az ideiglenes és végleges biztosítás hasonlóan történt, 
mint a falazatnál. 

Az álló szakasz alatti íves szakasz megmaradt eredeti 
állapotban, úgy hogy annak új űrszelvényre való 
kiigazítását levesessel végezték. A levésett falazat 
tisztítása homokfúvással történt. A levésett falazatra 10 
cm vastag lőttbeton került, egy sor térráccsal. 

A III. számú alagút a Bakonyszentlászló-Porva-
Csesznek állomások között 
lévő három alagút közül a 
leghosszabb, ÉK-DNy-i fek
vésű, 110,50 m hosszú, 
1896-ban készült. 

Az alagutat 1983-ban 
megerősítették és űrszel
vénybővítést hajtottak végre 
az I. számú alagútnál leírt 
technológia szerint. 

A II. és III. számú alagutak 
között a Cuha-patak mellé 
5-8 m magas, 240 m 
hosszú támfalat építettek. A 
pálya bal oldalán kőből 
rakott görgetegfogókat ké
szítettek helyi anyagból. 

A IV. számú alagút Zirc-
Eplény állomások között 
321,77 m hosszban épült, 
1896-ban. 

Az alagút építése 1895. 
júliusában kezdődött és 1896. májusában fejeződött be, 
a forgalomnak 1896. december 16-án adták át. A 
falazati munkák végátvétele 1897. június 30-án történt. 
Az alagutat faragott bakonyi mészkőből falazták. 

A kivitelezés kedvező feltételek között ment végbe, 
alapozási nehézségek nem jelentkeztek, ezért falazat 
kiváltás vagy újraépítés sem volt szükséges. 
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Az alagút végei mintegy 40-40 m hosszban nyílt 
bevágásban épültek meg és utólag töltötték vissza a 
földet. 

Az alagút Olaszfalu község Fekete-ér dűlőnél lévő 
dombját fúrja keresztül, amely a Bakony hegység 
nyúlványa. Az alagutat végig falazni kellett, a nyer
sanyagot Eplény faluban a vasút bal oldalán lévő 
kőbányából termelték. Az alagútban a vágány alá teljes 
hosszban végigfutó csatornát készítettek. 

Az alagútban háromszor végeztek nagyobb felújítási 
munkákat. 1930-ban és 1958-ban főleg fugázás történt. 

A harmadik felújítást 1985. június és november között 
végezték. A bővítést a korábban leírt, l.-lll. számú 
alagutak technológiájától eltérően itt nem a főténél, 
hanem a talpnál végezték. A pályaszintet süllyesztették le. 

Az 1985. évi felújításkor az alagút É-i végétől 60 m-re 
sajnálatos beomlás történt. A beomlást követően a 
beomlott alagút rész feletti takarást eltávolították és új 
kapuzatot alakítottak ki. Az alagút rövidebb lett. Az új 
kapuzathoz alakították ki a jelenlegi csatlakozó bevágást. 

A II. számú alagút északi kapuzata, Fonyó Sándor felvétele 

A megye területén az előző alagutakon kívül még két 
alagút épült. Az egyik az 1909-ben épült Csittényhegyi 
alagút Balatonakarattya és Balatonkenese között, 95,50 
m hosszú. 

A másikat Veszprémben építették 1958-1959-ben a 
Vadaspark-Vidámpark közötti keskeny nyomtávolságú 
gyermekvasúton. 

A Szabadbattyán-Tapolca vasútvonalon a főváros 
irányából közelítve a Balatont, a Balatonakarattyai 
bevágást elhagyva, az ÉK-i magas parton, a Csittény-
hegy oldalában kialakított vegyes szelvényben, fokozatos 
eséssel érjük el Balatonkenese állomást. 

A Balatont ÉK-ről körülvevő magas partok a múltban és 
jelenünkben is kisebb-nagyobb földmozgások színhelyei. 
A magas partok pusztulása a lábazati törmelékkúp 
elhabolás következtében keletkező felpuhulásának 

következménye. A pusztulás következtében a partvonal 
egyre jobban a mögöttes területek felé vándorol, alámos
va a magas partot megtámasztó törmeléklejtőt. 

Nagyobb arányú földomlás 1908. április 19.-én 
következett be, a vasút építése során, mikor a magas 
part 400 m hosszban leszakadt. A tervezett és kivitelezés 
alatt lévő vasúti pályát 30 m-rel a hegy felé át kellett 
helyezni. így került sor az eredeti tervekben nem szere
plő, a hegyomlás miatt keletkezett hegyorr alagúttal 
történő átvágásra is. Az alagút építésére a közelben lévő 
Almádi-öreghegy vörös homokköveit használták. A 
második világháború idején az alagútra bombát dobtak, 
az alagút megrongálódott. 

A Balatonakarattyai Csittényhegyi alagútról és az ott 
található ún. magas partról Cholnoky Jenő: Balaton 
(Budapest, Franklin 1936.) című írásában a 
következőket írja. 

„Amikor a vasutat megépítették Akarattya és Kenése 
közt, akkor megbolygatták a lejtőt, nem gondoskodtak 
róla, hogy a hullámok ne támadják a hegy lábát s a vasút 

mindenestől lesuvadt, hatalmas omlás 
kíséretében. Dehát akkor még hazánk
ban ilyenféle tüneményekkel senki sem 
foglalkozott. 

A suvadás után a partot biztosították 
kőhányással, a lejtőt megkötötték akác
faültetvénnyel, de nem egész tökélete
sen. Mielőtt a vasút, Akarattya állomást 
elhagyva, befordult volna az alagútba, 
olyan partszakadékok fölött ment el, 
amelyek nem voltak biztosítva. Ezért a 
hegy lábánál nagyszerű suvadások 
kezdődtek. Aki a kenései székesfővárosi 
üdülőtelepről az akarattyai fövenyfürdő-
höz akart menni, annak ezen a suvadós, 
mozgó térszínen kellett átmenni. 

Nem maradt ott meg tavaszra az előző 
nyáron kitaposott ösvény, lehetett látni, hogy darabokban 
mozog lefelé a hegyoldal . 

Erdélyi tapasztalataim alapján jól láttam a jelenséget, 
fölismertem a veszedelmet, amely a vasút akarattyai 
kanyarodóját s talán száz és száz utas életét fenyegeti, 
azért figyelmeztettem levélben a MÁV igazgatóságát. A 
mérnökök csakugyan belátták a helyzet veszélyes voltát s 
a szakadékos part lejtősítésével és a part biztosításával 
elejét vették a veszedelemnek. De azért jó lesz a lejtő 
mozgását állandóan figyelemmel kísérni, mert a hullá
mok állandóan dolgoznak s a partbiztosító kőhányás is 
lassan mozoghat a mély víz felé s bizony esetleg az egész 
alagút mindenestől lesuvadhat. 

Legjobb volna a pályát áthelyezni a kenései völgykaréj
ba, ott ki lehet fejteni a pályát s veszedelem nélkül le 
lehet hozni a partra." 
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Erdőgazdasági utak hidjai 

A megye domborzati viszonyaiból 
adódóan területének jelentős 
része, 36,5 százaléka erdő, mint
egy 168,4 ezer ha. 

Az erdőterületekből 105,3 ezer 
ha van állami kezelésben, (HM 
erdészetek 52,3 ezer ha, (Bakony 
Erdőgazdaság 53,0 ezer ha) a többi 
magán (főleg erdőbirtokossági) és 
önkormányzati kezelésű erdő. 

Az állami kezelésű erdőket mintegy 
420 km (HM erdészetek 140 km, 
Bakony Erdőgazdaság 280 km) 
részben kiépített út tárja fel. Gaja-patak híd Bakonynánánál, Kovács Csilla elvétele 

Kardosrét melletti híd, Kovács Csilla felvétele 

Eplény sípályához vezető út hídja, Kovács Csilla elvétele 

Az állami kezelésű utakon a dom
borzati viszonyokat tekintve viszonylag 
kevés a híd, összesen 34 db (HM 
erdőgazdaság 15 db, Bakony Erdőgaz
daság 19 db), mivel az időszakos és a 
kisebb vízfolyásokon többnyire gázlók, 
illetve átereszek vannak. A hidak zömé
ben az 1950-60-as években épültek; 
többnyire vegyes (acélgerenda+fa), 
illetve vasbetonlemez felszerkezettel. Az 
alépítmények beton, illetve terméskő 
falazatúak, többnyire régebbi építésűek, 
mint a felépítmények. 

Néhány jellemző erdőgazdasági út 
hídja: 

Eplény, Malomvölgyi patak-hídja 
(építési év 1968.) 6,20 m ny. vasbeton
lemez, terméskő felmenő- és szárny
falakkal, szögvaskorlátokkal, kiemelt 
szegéllyel, 5,5 m kocsipálya szé
lességgel. 

Bakonynána, Gaja-patak I. hídja 
épült az 1950-es évek végén, a felsz
erkezet felújítva, 6,8 m ny. acél
gerendás, fa felszerkezet, fa korlátokkal, 
4,0 m kocsipálya szélességgel, vasbe
ton szárnyfal és fel menőfal. 

Bakonynána, Gaja-patak II. hídja 
épült az 1960-as évek elején, 5,2 m ny, 
vb. lemezhíd, terméskő felmenő- és 
szárnyfalakkal, acél szalagkorláttal, 4,0 
m kocsi pálya szélességgel. 

Gerence-patak, Odvaskői hídja 
8,0+8,0 m kétnyílású I-acélgerendás, 
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A Gerence Odvaskői hídja, Kovács Csilla felvétele 

fa felszerkezetű, fa korlátokkal, terméskő 
közbenső pillérrel, terméskő felmenő- és 
szárnyfalakkal, 4,0 m-es kocsipálya szé
lességgel (épült az 1960-as évek elején, 
többszöri felszerkezet cserével). 

Gerence-patak, Huszárokelő-pusz-
tai hídja 5,0 m ny. I-acélgerendás, fa 
felszerkezetű, fa korlátokkal, terméskő 
felmenőfalakkal, 3,5 m kocsipálya szé
lességgel (épült az 1960-as évek elején). 

Sombereki Séd-patak, Huszárokelő-
pusztai hídja, 3,0 m ny. vasbetonlemez, 
terméskő felmenő- és szárnyfalakkal, 
szögvas korláttal, 4,0 m kocsipálya szé
lességgel. 

Gerence-patak, Bakonybél nyugati 
hídja 9,0 m ny. vasbetonlemez, vasbeton 
felmenő- és szárnyfalakkal, szögvas kor
láttal, kiemelt szegélyekkel, 3,5 m kocsi
pálya szélességgel (épült az 1960-as 
évek végén). 

Száraz-Gerencei úti híd időszakos 
vízfolyáson, 2,3 m ny. vb. lemez híd, ter
méskő felmenőfallal, szögvas korláttal, 
kiemelt szegéllyel, 5,0 m-es kocsipálya 
szélességgel (építési év 1975, a Kőris
hegyi lokátor állomáshoz vezető út 
építésével). 

Séd-patak Márkó déli hídja, 4,5 m 
ny. fa gerendás, korlát nélkül, terméskő 
felmenőfalakkal (épült az 1950-es évek
ben). 

.és ahogy az utazó látja, Kovács Csilla felvétele 

A Séd-híd Márkónál, Kovács Csilla felvétele 
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Útkorszerűsítések az I. világháborútól napjainkig 

A megye úthálózatán, az I. világháborút követően, 
1925-től kezdődtek jelentős útkorszerűsítési munkák [1]. 

Az 1924-ben felvett külföldi kölcsönből 1925-29 kö
zött a balatoni körút - a mai 71. sz. út - és a Balaton 
északi partjának megközelítését szolgáló, összesen 
mintegy 220 km út - közte a Győr-Veszprém közötti, 
ma 82. sz. főút - korszerűsítése készült el [2, 3]. 

A 71. számú főúton épült - viszonylag kisnyílású - hi
dak közül hét híd ma is viseli a forgalmat. 

A mai 8. sz. főút korszerűsítése már 1927-ben 
megkezdődött a Fejér megyei határtól, nagy ütemű, új 
vonalon történt kiépítése 1934 után kezdődött [2]. 

Helyzetjelentés a 8. sz. főút építéséről, 1937., 
Áéh iratok, Veszprém Megyei Levéltár 

1925-35 között számos új híd épült nemcsak az emlí
tett három főúton. 

1936-44 között az útkorszerűsítési munkák között a 
legnagyobb jelentőségű a 8. sz. állami főközlekedési út 

teljesen új nyomvonalon történt kiépítése volt. Több 
nyomvonal változatot vizsgáltak és részletes talajme
chanikai feltárást végeztek. A nagy vonalú tervezés, ahol 
csak mód volt rá, településeken kívüli vezetést vá
lasztott, völgyhidakat (Veszprém és Városlőd), vasút
vonalakkal különszintű keresztezést hat helyen 
(Öskü, Hajmáskér, Szentgál, Városlőd két helyen, Tüske
vár), dűlőutak feletti hidakat (Hajmáskér, Városlőd, 
Kislőd) építettek a vízfolyásokat áthidaló műtárgyakon kí
vül. A 8. sz. főút hídjairól a vasbetonhidak fejezetben ol
vashatnak. Eredeti formájában öt híd található az átfogó 
útkorszerűsítés idejéből. 

A veszprémi völgyhíd építése, Gy. Lovassy Klára gyűjteménye 

Ekkor korszerűsítették a 71 . sz. főút Balaton-
akarattya-Badacsonytördemic, továbbá a 82. sz. 
főút Csesznek-Bakonyszentkirály közötti, szerpenti-
nes szakaszát [2, 3]. 

A 82. számú főúton - a 32,214-32,852 km szakaszon 
- három, 1939-ben épült híd napjainkban is áll, tervtá
rakban, a Veszprém megyei Levéltárban néhány terv is 
fennmaradt. Ebben az időben korszerűsítették a 702. sz. 
Litér-balatonfűzfői és a 711. sz. Balatonakarattya-
enyingi főutakat is. 
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A 7 1 . sz. főút korszerűsítése során két, vasútvonal 
feletti híd is épült ebben az időben. Balatonakarattyán a 
korábban épült vasbeton kerethíd helyett a vonalvezetés
be jobban illő és szélesebb háromnyílású, vasbeton ke
rethíd, Badacsonytomajnál pedig igen ferde, több bordás 
lemezhíd épült. 

A 71. sz. főút hídja Badacsonytomajnál, Mátyus Károly felvétele 

A 71 . sz. főúton az 1940-41-ben épültek közül 12 híd 
még ma is, lényegében eredeti formájában áll. 

A megyében 38 híd ma is a nagy út- illetve hídkorsze-
rűsítések idején, az 1936-44-es években épült. 

A II. világháborúban (1944. dec. - 1945. március) 
súlyos károkat szenvedett az úthálózat. 

forgalom miatt - főleg a főutakon - 5,8 millió P értékű kár 
keletkezett [4, 5]. Az állandó burkolatokon 20 százalé
kos, a makadám pályákon 70 százalékos volt a kár [1]. 

1945-1955. közötti útkorszerűsítések 
A háborús károk helyreállítása után a főutak maka

dám pályáinak pormentes burkolattal való ellátása, 
a megyeszékhely és a járási székhelyek pormentes bur
kolattal való összekötése volt a feladat. 

Ebben az időszakban korszerűsítették a 82 . sz. 
Győr-veszprémi úti (25-40 km), a 83. sz. Győr-pápai 
(27-41 km), a 8 2 1 . sz. Csorna-városlődi (36-75 km), 
a 822. sz. Pápa-sárvári (1-22 km) főutakat és több 
jelentős összekötő utat [1]. 

A fő-, illetve az összekötőutak külterületi szakaszai ál
talában 6,0 m szélességgel, itatott vagy kötőzúzalékos 
aszfaltmakadám burkolattal épültek. 

A főutakon ekkor épült Takácsinál a Gerence-híd (ma 
83. sz. főút 39,013 km), és Bakonyjákónál a Bittva-híd 
(ma 83. sz. főút 11,825 km). 

A hidak újjáépítése nagyjából 1950-ig befe
jeződött, néhány nagy híd, pl. az ötvösi vasútvonal felet
ti csak 1959-ben, Várkeszőnél a Rába-híd 1960-ban 
épült újjá, s Marcaltőnél a provizóriumok csak 1966-ban 
szűntek meg. 

A hidak építésében igen nagy eredmény volt, hogy 
1955-ben megkezdődött 

Terv a 8. sz. főút veszprémi út átvezetéséről, Áéh iratok, Veszprém Megyei Levéltár 

A hidak helyreállításáról külön fejezetben találhatók 
részletek, az utakat ért károkról pedig elsősorban az ál
lamépítészeti hivatal irataiban olvashatunk. A 8. sz. és 
71. számú állami utakon bombatölcsérek, a háborús 

a kishidak útvonal men
tén történő átépítése: 
1957-ben hét, 1961-ben 
már 2 1 híd épült, az 1950-
65 között épült hidak közül 
82 jelenleg is viseli a forgal
mat. 

1965. november l-jétől 
1975 végéig, a Veszprémi 
Közúti Igazgatóság első 10 
évében a közúti forgalom 
ugrásszerű növekedésével 
Veszprém megye állami út
hálózatán jelentős fejlesz
tések történtek. 

1970-ben az M7 autópá
lya építése elérte Veszprém 
megyét, erről a fontos útvo
nalról külön szólok e könyv
ben. 

A 8. sz. főút Fejér megye 
határa és Veszprém város 

közötti rendkívül rossz állapotú beton, illetve kiskockakő 
burkolatát szélesítették és aszfaltbeton burkolattal kor
szerűsítették. Veszprémben útkorrekcióval, nagyrészt új 
nyomvonalra került a 8. sz. főút. 
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A 7 1 . sz. főút Fejér megye határa és a tihanyi elága
zás közötti mintegy 44 km szakaszát 1965-től négy év 
alatt korszerűsítették, 7,0 m széles aszfaltbeton burkolat
tal. Az átkelési szakaszok kiemelt szegéllyel, csapadékvíz 
csatornával, 9-13 m széles burkolattal épültek meg. 
Megszűnt az Alsóörs utáni szintbeni vasúti keresztezés, 
útkorrekcióval a vasút felett közúti felüljáró épült. Bada
csony és Keszthely között mintegy 20 km hosszon a még 
portalanított makadám burkolatok szélesítése és korsze
rűsítése aszfaltbeton burkolattal történt meg. 

Alsóörs vasútvonal feletti hídja, Uvaterv felvétele 

A 72. sz. főút régi, rossz állapotú betonburkolata 7, il
letve 8 m-re szélesítve, aszfaltburkolattal épült ki. 

A 73. sz. főút nagyrészt portalanított szakaszán a 
külső szakaszokon 6 m széles kevert aszfaltmakadám 
burkolat, a belterületeken aszfaltbeton burkolat 
épült, Veszprémben és Csopakon is nagyrészt új 
nyomvonalon 9,5 - 12,0 m szélességgel. Csopakon a 
régi út korrekciójával megszűnt a szintbeni vasúti keresz
tezés, az új nyomvonal a Budapest-tapolcai vasútvonalat 
vasúti híd alatt külön szintben keresztezi és csatlakozik a 
7 1 . sz. főúthoz. 

A 82. sz. főúton Zirc átkelés 10 m széles aszfaltbeton 
burkolattal épült ki, illetve Zirc után 9 km hosszban a kő 
és portalanított makadám burkolatot szélesítették és asz
faltbeton burkolattá építették át. 

A 83. sz. főúton Pápa átkelési szakaszát mintegy 3 
km hosszban korszerűsítettek. A Balaton délnyugati ré
szének idegenforgalom szempontjából legjelentősebb 
úthálózat-fejlesztés a 84. sz. főút koncentrált építé
se volt a 7 1 . sz. és a 8. sz. főutak között 1967-68-ban. 
A Veszprém megyei 34,5 km-es szakasz a települések el
kerülésével, nagyrészt új nyomvonalon, 7,0 m széles, 
aszfaltbeton burkolattal épült ki. 

A főutak mellett a mellékúthálózaton is jelentős 
korszerűsítéseket hajtottak végre. 1973-ig 17 mel-
lékúton 117 km hosszban történt korszerűsítés, melyek 
közül a legjelentősebbek a 7102. j . Szántód-Tihany-
aszófői, a 7118. j . Balatonaliga-balatonvilágosi, a 7217. 

Útkorszerűsítések az I. világháborútól napjainkig 

j . Veszprém-balatonalmádi, a 8219. j . Dudar-
bakonyszentkirályi, a 8301 . j . Zirc-Bakonybél-nagygy-
ímóti, a 8408 . j . Pápa-szilsárkányi, a 8413. j . Iszkáz-kül-
sővati összekötő, a szentgáli, zalameggyesi, fenyőfői, 
nagytárkánypusztai bekötő és a Veszprém-külső vasútál
lomáshoz vezető utakon voltak. 

Az említett útkorszerűsítések során a 8. sz. főúton két, 
a 71 . sz. főúton 2 1 , a 84. sz. főúton 10, a 73. sz. főú
ton egy és a 8 2 . számú főúton öt, összesen 39 híd épült 
és több hidat erősítettek és/vagy szélesítettek [6, 7 ] . 

A mellékutakon (összekötő-, bekötő és vasútállomás
hoz vezető) 5 1 híd épült abban az időszakban. 

Az 1965-75 között épültek között nagy műtárgy volt a 
marcaltői Marcal-híd (1966), a 7 1 . sz. főúton az alsóőr
si vasút feletti (1969), a 8. sz. főúton a városlődi vasút 
feletti híd (1970), a 71 . sz. főúton a zánkai V-lábú keret
híd (1971) és a városlődi völgyhíd (1972). 

Az új városlődi völgyhíd, Gyukics Péter felvétele 

1976-tól 1990-ig Veszprém megye területén több át
fogó fejlesztési program indult, illetve valósult meg. 
Többek között a városi átkelési szakaszok korszerűsítése 
Veszprémben, Tapolcán, Ajkán, kapaszkodó sávok épí
tése a Veszprém-balatonalmádi ök. úton, a 73. sz. út és 
a 8. sz. út több szakaszán, főutak 2x2 forgalmi sávra 
bővítése (8, 7 1 , 73. sz. főutak), veszprémi útgyűrű 
építése, a 8. sz. úti fejlesztési program 1982-től , ke
rékpárutak építése 1987-től. 

Az útkorszerűsítések során sok munkát adott a kes
keny és nem megfelelő teherbírású hidak szélesítése és 
újjáépítése. A 8. sz. főút déli elkerülő szakaszán a 
48,358 km szelvényben háromnyílású, az 51 ,063 km 
szelvényben szintén háromnyílású, az 55 ,731 km szel
vényben a Séd-patak felett egynyílású híd épült. Az észa
ki elkerülőn (83102 j . út) a 3,427 km szelvényben Séd
patak felett, a 4,790 km szelvényben földút felett épül
tek hidak 1976-1985 között. Az elkészült útgyűrű módot 
adott arra, hogy az országos közutak beépített területen 
kívül haladjanak. A belterületen lévő hidak - köztük a 
gyönyörű völgyhíd - Veszprém város kezelésébe kerültek. 



A veszprémi körgyűrű új hídja, Mátyus Károly felvétele 

...és néhány adata, Közútkezelő tervtára 

Az említett útkorszerűsítések között a 8. sz. főút 2x2 
sávra történő bővítése a hidak szempontjából rendkí
vüli feladatot jelentett, pl. a 39,424 km szelvényben lévő 
(Hajmáskér) vasút feletti híd két ütemben történő széle
sítése. 

A 8. sz. főút kapacitásbővítése hídszélesítéssel, 
Mátyus Károly felvétele 

Útkorszerűsítések az I. világháborútól napjainkig 

Ebben az időszakban épült át a 8. sz. főút 68,745 km 
szelvényében levő vasút feletti híd is. 

Az 1991-2007 közötti időszak főbb úthálózat-fej
lesztése Veszprém megyében a 8. sz. főút 2x2 forgal
mi sávos építésének folytatása, városi elkerülő szaka
szok építése, a közlekedésbiztonságát javító körforgalmi 
csomópontok kialakítása, a Balaton északi parti kerék
párút-hálózat kiépítése. 

A 8. sz. főút Fejér megye határa és Veszprém kö
zött a várpalotai D-i elkerülő kivételével 2003-ig 2x2 
forgalmi sávra épült ki. Ezen a szakaszon a legjelen
tősebb hídépítés a Budapest-Szombathely villamosított 
vasútvonal feletti, új ösküi híd építése volt 1999-ben. 

A Tapolcát elkerülő út II. üteme és a Badacsonyt 
elkerülő út I. ütemének építése 2002-ben fejeződött 
be. 

Balatonfűzfő elkerülő útján épül a vasúti híd, 
Mátyus Károly felvétele 

A 83. sz. főút Pápa várost elkerülő 10,7 km-es szaka
sza két ütemben épült és 2003-ban fejeződött be. A 
29 + 539 km szelvényben a Győr-celldömölki vasútvonal 
feletti híd háromnyílású UB-tartós, a 2 9 + 6 2 1 km szel
vényben a pápai Bakonyér-híd és a 3 1 + 1 9 2 km szel
vényben a Pápa-Csorna vasútvonal feletti híd háromnyí
lású UH-tartós felszerkezettel épült. 

Az épülő pillérek Márkon. Kovács Csilla felvétele 
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Az épülő híd távolról, Mátyus Károly felvétele 

A 7 1 . sz. út Balatonfűzfő-Balatonakarattya közötti, 
17,1 km-es elkerülő szakaszának építése befejezés előtt 
áll. Az ezzel kapcsolatos rácsos vasúti híd építéséről a 
vasúti hidak fejezetben van szó. 

2007-ben elkezdődött a 8. sz. főút Márkot elkerülő 
szakaszának építése, jelentős műtárgy- építésekkel 
(Márkéi völgyhíd és két különszintü csomópont műtár
gyai). Ezekről az egyedi hídleírások között találhatók to
vábbi részletek. Az említett két útszakasz az M 8 autópá
lya része lesz a jövőben. 

A kerékpárút hálózat egyik hídja, Mátyus Károly felvétele 

A Balaton É-i partján 43,7 km kerékpárút épült és 
58,3 km helyi v. országos mellékutat jelöltek ki kerékpá
rozásra. A kerékpárutak építésével egy időben megépült 
15 db 2-10 m közötti nyílású, többségében acélgereren-
da-hossztartós, fa felszerkezetű kerékpáros, illetve gyalo
gos híd. A Szigliget-Balatonederics közötti kerékpárúton a 

Tapolca-patakon (71 . sz. út 86+748 km), a Kétöles-pa-
takon (71. sz. út 8 7 + 8 6 8 km) és a Lesence-patakon 
(71 . sz. út 8 8 + 7 0 6 km) 10,0 m nyílású, acél hossztar
tós, fa felszerkezetű hidak épültek. 

Ebben az időszakban Veszprém megye állami úthálóza
tán 26 híd épült, ezek közül jelentősebb a Zirc-
Bakonybél-nagygyimóti úton két Gerence-patak-híd. 

A 82. sz. főút 0 + 4 9 2 km szelvényben a veszprémi 
TESCO csomópont gyalogos és kerékpárútja feletti híd 
6,0 m nyílású, UH-tartós felszerkezettel épült. 

A Pápát elkerülő út kiépítése után a 83. sz. főút régi 
szakaszán lévő hidak Pápa város kezelésébe kerültek. 
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Vasútvonalak feletti hidak 

Veszprém megyében kiemelkedően sok (16) vasút
vonal feletti műtárgy van, s közülük sok egyedi kialakí
tású volt, ezért célszerűnek látszik áttekintést adni ezek 
főbb adatairól. 

Érdekes, hogy az első különszintű vasúti keresztezés 
1869-72-ben, Csehbányánál, egy kis forgalmú út átve
zetésére épült a Székesfehérvár-celldömölki vasútvonal 
felett. Ennek oka az volt, hogy a terepviszonyok miatt 
igen kedvezőtlen lett volna a szintbeni keresztezés. Az öt
nyílású terméskőfalazatú hídról (6+7 + 9+7 + 6 m) tervet 
nem találtam, csak ismertetést [1]. 

Csehbánya vasbeton kerethídja, MÁV vezérigazgatóság tervtára 

Ezt a hidat 1926-ban háromnyílású vasbeton keret
szerkezetté építették át. Az említett cikken kívül, hely
történeti írás és hídlap is fennmaradt, amelyből lehet 
tudni, hogy a híd 9+14+9 m nyílású, 0,35+3,2 + 0,35 
m széles, bordás lemezhíd volt [2, 3]. 

Valószínű, hogy e híd állandó szerkezetűvé történő épí
tése előtt már állt vasbeton híd Balatonakarattyán. 
Kialakításáról csak annyi tudható a közútkezelő birtoká
ban lévő dokumentumokból, hogy sem mérete (szélessé
ge), sem kialakítása nem felelt meg a megnövekedett 
igényeknek a 71. sz. főút kiépítésekor (1939). 

A 8. sz. főút korszerűsítésekor 1935-38 között 
Veszprém megyében hat figyelemreméltó vasút felet
ti híd épült [4]. 

Öskünél 28° ferdeségű - építésekor hazánkban a 
legferdébb - 6,45 m nyílású bordás lemezhíd épült. 
Erről a hídról különlegessége miatt az egyedi hídleírások 
között számolok be. 

Hajmáskér külterületén ugyanebben az időben egy 
merőben más kialakítású 4,7 + 4,7 m nyílású vasbeton 
lemezhíd épült magas kőburkolatú, karcsú hídfőkön és 
pilléren. A kétnyílású híd mellett a dűlőutak forgalmának 
átvezetésére boltozott átjárók épültek [5]. 

Három kétcsuklós kerethíd épült 1937-39-ben, Áéh iratok, 
Veszprém Megyei Levéltár 

Szentgálnál hazánkban addig nem alkalmazott alakú, 
lefelé szélesedő vasbeton lemezkeret híd épült cö
löpalapozással. Ilyen vasút feletti műtárgy még Városlőd-
nél és Tüskevárnál is épült, mindkettő cölöpalapozással. 

Városlődnél egy háromnyílású (kéttámaszú konzo
los) gerendahíd is épült, merőben más szerkezettel, 
mint az előbb említett három híd. 

A támaszoknál magas, nyílásközépen pedig igen kar
csú gerendahíd faltartó/tárcsa jellegű volt, erről is külön 
szólok az egyedi hídleírások közt [5]. 

A neves tervezők (Folly Róbert, Schwertner Antal, 
Sabathiel Richárd és a Kereskedelem- és Közlekedésügyi 
Minisztérium mérnökei) hídjaink költségét érdemes ös
szevetni. 

Tüskevárnál újra eredeti formájában áll a vasút feletti műtárgy, 
Mátyus Károly felvétele 
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Legdrágább volt a 28° ferdeségű ósküi (66 ezer P), a 
városlődi háromnyílású gerendahíd 59 ezer P-be került, 
az 56° ferdeségű tüskevári 54 ezer P, a másik két hason
ló, de kisebb ferdeségű kétcsuklós lemezkeret híd 45-46 
ezer P volt. Jól látszik a költségadatokból, hogy a kialakí
tott űrszelvénynél erőteljesebben befolyásolta a kivitele
zés költségét a hidak ferdesége [5]. A 8. sz. főút mind a 
hat vasút feletti hídját 1945 márciusában felrobbantot
ták, majd eredeti formájában újjáépítették, napjainkban 
azonban már csak a tüskevári emlékeztet a régi vasút fe
letti hidakra. 

Balatonakarattyán a 7 1 . sz. főúton - mint arról már 
szóltam - 1939-ben háromnyílású (6,6+9,0 + 6,6 m) 
bordás vasbeton gerendahíd épült, a korábban már itt 
álló vasbeton híd mellett. 

Ez a híd már 8,0 m szélességű volt, a II. világháború
ban felrobbantották, újjáépítették, s bár 1990-ben új híd 
épült, mellette eredeti formájában áll ez a jövőre 60 éves 
híd [5]. 

Az 1939-ben épült, 1949-ben újjáépült, mögötte az új híd, 
Mátyus Károly felvétele 

A 71. sz. főúton - az út korszerűsítése során - 1941-ben 
Badacsonytomajnál egynyílású (6,0 m), erősen ferde bor
dás gerendahíd épült. Különleges, hogy ezt a hidat nem 
robbantották fel, így ez a híd, a vasútvonalak felett épült 
Veszprém megyei közúti hidak közül, a legidősebb [5]. 

A II. világháború előtt épült 10 híd után 1960-ban Aj
kán új, vasút feletti híd épült: háromnyílású, bordás ge
rendakeret, 10 + 25 + 10 m nyílásokkal. A híd középső 
nyílása az állomásközeli helye miatti (több vágány) ilyen 
nagy, a megyében legnagyobb szélessége a városi forgal
mi igények miatt 9,0 m [5]. 

Ajka gerendakeret hídja 24,8 m nyílású, Mátyus Károly felvétele 

Ötvösnél 1959-ben épült újjá a vasút feletti híd 3x11 
m nyílással, síkalapozású alépítménnyel, monolit vasbe
tonlemez felszerkezettel [5]. 

Badacsonytomaj vasút feletti hídjának eredeti tervrészlete, 
Áéh iratok, Veszprém Megyei Levéltár 

Ötvös vasút feletti vasbeton lemezhídja, Közútkezelő felvétele 
(1990) 

1969-ben új vasút feletti hidat adtak át a forgalomnak 
a 7 1 . sz. főút korszerűsítése során Alsóörsnél. A vasút
vonal itt 26°-os ferdeséggel keresztezi a főutat, ezért 75 
m hosszú, négynyílású hidat kellett tervezni, annak ér
dekében, hogy a híd merőleges szerkezetű lehessen. A 
korábban épült nagy ferdeségű keresztezések hídjainál 
láttuk a tervezett megoldások bonyolultságát [4, 5] . 

A vasútvonalak felett épült hidaknál tapasztalt füstkor
rózió miatt, a megyében első ízben, a középső két 
nyílásba takaréküreges utófeszített szerkezetet tervezett 
az Uvaterv. Érdekessége ennek a hídnak, hogy a feszített 
rész konzolosan benyúlik a szélső nyílásokba és ott Ger-
ber-csuklós kapcsolattal csatlakozik a monolit befüggesz
tett rész. 



A 71. sz. főút vasút feletti hídja Alsóörsnél, Mátyus Károly felvétele 

1983-ban a csehbányái bekötőúton átépült az 
1926-ban épült vasbeton kerethíd, az új híd háromnyí-
lású, síkalapozású, előregyártott elemekből készült 
alépítményen (rejtett hídfők, két-két elemből álló pen
gefalú pillérek) 14, illetve 20 m hosszú EHGT felsz
erkezettel épült. A vasút felett épült megyei hidak között 
ez az első előregyártott alépítményű [5]. 

A 8. sz. főút korszerűsítése keretében (a vasútvonal vil
lamosítására is figyelemmel) folytatódott a vasútvona
lak feletti hidak átépítése: 1986-ban Szentgál térsé
gében 20 m nyílású EHGT-tartós felszerkezetű híd épült. 
Az eredeti (1937-ben épült) hídhoz képest lényegesen 
nőtt a híd nyílása és az űrszelvény magassága is [5]. Az 
előregyártott gerendák alkalmazása általánossá vált, mi
vel így a vasúti forgalom minimális zavarásával lehetett a 
hidakat átépíteni. A régi, kétcsuklós kerethidat évekkel 
később, részekre vágva bontották el. 

A 8. sz. főúton Hajmáskérnél 1988-ban, két ütem
ben 20 m nyílású, EHGTM (erősített, módosított geren
dás) tartós felszerkezet épült, e híd építésében néhány 
különlegesség volt, erről külön szólok. 

A 71. sz. főúton Balatonakarattyánál az 1939-ben 
épült, 1945 után újjáépült híd mellett a réginél széle
sebb, nagyobb teherbírású, az út vonalvezetésébe jobban 
beillő felüljáró épült 1990-ben, mégpedig a legelterjed
tebb, könnyen beépíthető FT tartókkal. Figyelemremél
tó, hogy az 1957 óta gyártott tartók vasút feletti, megle
hetősen ferde hidaknál is jól alkalmazhatók [7]. 

1970-ben a 8. sz. főúton Városlődnél a háromnyílású 
(8 + 16+8 m) vasút feletti hidat az alapok megtartásával 
szélesebb, nagyobb teherbírású híddá építették át, egye
di feszítéssel a középső nyílásban [6]. Erről a hídról az 
egyedi hídleírások között további részletek olvashatók. 
Említésre méltó, hogy a közúti forgalmat provizóriumon 
bonyolították le. 

Az M7 autópályán Balatonaligánál 1970-ben három
nyílású híd épült a vasútvonal felett (10 + 18+10 m), a 
középső nyílásban előregyártott FT tartós felszerkezettel. 
Az első hazai autópályán egyedi tervezésű, monolit vas
beton hidakat terveztek, vasútvonalak felett azonban re
pedésmentes (feszített) szerkezetek épültek. Új különsz-
intű keresztezés a 82. sz. főúton is épült (1974-ben) 
Kádártánál EHGE tartókkal, síkalapozású alépítményen. 

Kádárta előregyártott gerendás vasút feletti hídja, 
Halász Lajos felvétele 
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A 8. sz. főúton levő vasútvonal feletti hidak átépítése 
folytatódott: 1990-ben Városlődnél (a II. számú) híd 22 
m-es EHGT tartós fel szerkezettel épült át. 

A 8. sz. főúton Öskünél álló 1936-ban épült, 1948-
ban újjáépített különleges ferde gerendahidat legutolsó
ként 1999-ben építették át. Az új híd a vasútvonalak fe
letti hidak között a megyében egyedülállóan monolit 
vasbeton keret, az 1936-38-ban épített kétcsuklós ke-
rethidak mai utóda [7]. 

A vasútvonalak feletti hidak hossza 8-31 m között, 
szélességük a főutakon kiemelt szegélyek között 6,0-
8,0 m volt. Az űrszelvény magasságánál 5,6-5,9 m volt 
a jellemző. 

1969-ben ismét új helyen épült a 7 1 . sz. főúton Alsó
örsnél vasút feletti híd, napjainkig Kádártánál, Bala-
tonaligánál (M7) és Pápán épült két új híd. 

Az 1945 előtt épült (majd újjáépült) hidak átépítése 
1970-ben kezdődött Városlődnél és 1999-ben fejeződött 

be Öskünél. Mindenhol új, a réginél jóval 
nagyobb nyílású híd épült, a régiekből 
csak Városlődnél maradtak meg az ala
pok. 

Alsóőrsnél (1969) már részben fe
szített felszerkezet épült, 1970-től pe
dig egyetlen kivételtől (M7) eltekintve 
előregyártott gerendás hidak épültek 
(FT, EHGE, EHGT, UB és UH tartó). 

Sok egyéb érdekes adat is található 
még a táblázatban, pl. a hídhossz- és a 
hídszélesség növekedése (17-76 m 
hossz, illetve 7-13 m szélesség). Ma már 
60 éves híd csak kettő áll a megyében: a 
8. sz. főúton Tüskevárnál és a 7 1 . sz. főú
ton Balatonakarattyánál, jó lenne, ha 
ezek megmaradnának. 

Öskü rendkívül ferde lemezkeret hídja, Halász Lajos felvétele 

2003-ban készült el a 83. sz. főút Pápát elkerülő sza
kasza, ezen két, háromnyílású előregyártott gerendás 
műtárgy épült a nagyobb UB tartós, a kisebb VH tartós 
felszerkezettel [7]. 

A mellékelt táblázat szerint 1872 óta 33 vasút felet
ti híd épült, ténylegesen ma 16 helyen van forgalom 
alatt vasút feletti közúti híd: autópályán egy, főúton 12 
(a 8. sz. főúton hat, a 7 1 . sz. főúton három, a 82. sz. 
főúton egy, a 83 sz. főúton két), mellékutakon 3 helyen 
(Ajka, Csehbánya, Ötvös). 

1900 előtt csak egy fafelszerkezetű híd épült egy kis
forgalmú úton, ezt 1926-ban vasbeton szerkezetűre át
építették. 

A 8. sz. és a 7 1 . sz. főút korszerűsítésekor 1930-41 
között 9 vasútvonal feletti híd épült, közülük a Balaton
akarattyánál álló később - keskenysége miatt - átépült. 
Figyelemreméltó, hogy az utak vonalvezetésének olyan 
fontosságot tulajdonítottak már ekkor, hogy 28-55° fer-
deségű hidakat is építettek. Igen változatos volt az ekkor 
épült hidak kialakítása: lemez, gerenda, kétcsuklós keret. 
A kiváló tervezők törekedtek a lehetőség szerinti legki
sebb űrszelvénnyel kialakítani a hidakat, zömében egy 
nyílással és figyelemmel voltak a korrózió csökkentésé
re (sima felületű kerethidak), sőt a vasúti pályán a ked
vező előrelátásra is [4] . 

Szentgálnál az új és a régi híd jelzi a tervezés változását, 
Közútkezelő felvétele 
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A híd helye A keresztezés 
ferdesége 

Nyílás 
beosztása (m) 

Szélessége Felszerkezete Építés 
éve 

Szerkezeti 
hossz (m) 

1. Csehbányái bekötőút 90° 6 + 7 + 9 + 7 + 6 n.a kőfalazatú 
faszerkezet 

1872 38 

2. Csehbányái bekötő út 90° 9+14+9 0,35+3,2+0,35 vasbeton keret 1926 35 

3. Balatonakarattya 55° n.a 3,2 n.a. n.a. 

4. 8. sz. főút Öskü 28° 6,4 0,75+7,50 + 0,75 vasbeton 
gerenda 

1936 16,8 

5. 8. sz. főút Hajmáskér 90° 4,7+4,7 0,65+8,00+0,65 vasbeton lemez 1937 11,4 

6. 8. sz. főút Szentgál 78° 7,0 vasbeton keret 1937 8,0 

7. 8. sz. főút Városlőd I. 90° 7,4+14,8 + 7,4 1,0+6,0+1,0 vasbeton 
gerenda 

1937 31,2 

8. 8. sz. főút Városlőd II. 90° 6,7 vasbeton keret 1937 

9. 8. sz. főút Tüskevár 56° 8,0 1,0+6,0+1,0 vasbeton keret 1937 8,9 

10. 71. sz. főút 
Balatonakarattya 

55° 6,6 + 9,0 + 6,6 1,0+8,0+1,0 vasbeton 
bordás keret 

1939 24,8 

11. 71. sz. főút 
Badacsonytomaj 

28° 6,0 1,6+6,0+1,6 bordás gerenda 1941 20,6 

12. Ötvös n.a n.a n.a Nincs adat 

(A 3-10. sorszámú hidak az eredeti tervek szerint épültek újjá.) 

13. Ötvös, 7331. j . út új híd 80° 3x11,2 0,5 + 7,0 + 0,5 vasbeton lemez 1959 36,6 

14. Ajka, 7308. j . út új híd 79° 9,7+24,8 + 9,7 1,5+9,0+1,5 vasbeton 
gerendakeret 

1960 51,3 

15. 71. sz. főút, 
Alsóőrs új híd 

26° 16,8 + 2x19,1+16,8 10,0 részben feszített 
vasbeton lemez 

1969 75,5 

16. 8. sz. főút, 
Városlőd I. átépítés 

90° 7,4+15,4 + 7,4 11,0 részben feszített 
vasbeton lemez 

1969 38,5 

17. M7 Balatonaliga, új híd 51° 9,9 + 8,0+9,9 12,8 középső nyílás 
FT tartós 

1970 39,0 

18. Csehbányái 
bekötőút átépítés 

80° 13,8+19,7 + 13,8 1,5+7,5 előregyártott 
EHGT 

1983 49,1 

19. 8. sz. főút, 
Szentgál átépítés 

79° 19,7 9,6 előregyártott 
EHGT 

1986 21,6 

20. 8. sz. főút, Kádárta új híd 60° 8,7+12,4+8,7 11,0 előregyártott 
EHGT 

1987 37,0 

21. 8. sz. főút, 
Hajmáskér átépítés 

84° 19,9 17,3 előregyártott 
EHGTM 

1988 21,6 

22. 71. sz. főút, 
Balatonakarattya új híd 

55° 9,7+9,7+9,7 9,0 előregyártott 
FT tartós 

1990 33,4 

23. 8. sz. főút, 
Városlőd II. átépítés 

90° 22,0 17,8 előregyártott 
EHGT 

1990 23,6 

24. 8. sz. főút, Öskü átépítés 28° 13,5 17,1 monolit keret 1999 16,9 

25. 83. sz. főút, Pápa 90° 10,3+17,6+16,3 10,0 UB tartós 2003 46,1 

26. 83. sz. főút, Pápa 90° 7,4 + 11,5+13,4 10,0 UH tartós 2003 33,8 
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Hídnevek 

A Nagyhíd képeslapon, Balogh Tibor gyűjteménye 

Hidak Veszprém megyében meglepő módon, ritkán let
tek a település névadói: Berhida (Berenhida) (1363), 
Hídvég (1344) (Szabadhídvég/Faluhídvég) (1851). Óhíd 
(1569) [1]. 

Veszprém város hidjai közül a legkorábbi a Nagyhíd, 
melyről utcát is neveztek el [2, 3 ] . A későbbiekben, a 

hidak számának növekedésével per
sze sok név született, a nép ajkán, 
vagy a megyei-, városi mérnökök 
írásaiban Fejesvölgyi, Gábriel, 
Kiskúti, Roboz Rohonczy vagy az 
újabb koriak; Sóhajok hídja, 
Szerelem szigeti, Viadukt [4 ] . 

Egy-egy híd neve gyakran válto
zott: Veszprém jelképe, a viadukt, a 
Szent István nevet kapta 1938-
ban. A II. világháború után, hivat
alosan talán nem, de a híd 
felmérési rajzán 1951-ben a Rákosi 
Mátyás völgyhíd is megjelent [5]. 
Ezt a nevet nem használták, 
helyette a völgyhíd/viadukt volt a 
használatos, míg 1988-ban vissza
kapta eredeti nevét, ma hivata
losan is Szent István völgyhíd [6]. 

Sóhajok hídja, Balogh Tibor gyűjteménye 

A kisív újjáépítésére készült tábla, Arvai István felvétele 

A Balaton hídja név valószínűleg kevéssé ismert, 
pedig márványtábla is hirdette Fenékpusztánál [7]. Az 
ősi átkelőhelyen 1839-ben épült a történelemben 
először fahíd, melyen végre nagy kerülő nélkül lehetett 
közlekedni. Dr. Zákonyi Ferenc javasolta 1962-ben az 
akkor még egyedül itt álló vasbeton ívhídra az emléktábla 
elhelyezését, s e sorok írója, hídügyi előadóként 
intézkedett, azóta a híd már nem az országos közút 
része, a tábla pedig Zalaegerszegen van. 

Tihanynál is voltak hidak, ha nem is érték át a 
Balatont, a somogyi oldalon Cifrahídként ismerték a 
révátkelőhöz, komphoz épített bejáróhidat [7 ] . 

Persze nemcsak Tihanynál, hanem más kikötőben, így 
Balatonfüreden is hosszú bejáróhidat kellett építeni a 
gőzhajózás megindulásakor (1846). A képeslapokon 
gyakran szereplő fahíd Hajóhídként is szerepel a 
szóhasználatban [8]. 
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Kikötőhíd Révfülöpön, képeslap, Veszprém Megyei Levéltár 

A hídnevek korai gyűjteménye Pesty Frigyes értékes 
adatközlésében található [9]. 

Bene és Mika híd nyilván az ott lakó vagy a hidat építő 
személyről kapta nevét. 

A Szekérhidi dűlő (Ajka) névmagyarázata egyértelmű, 
a Szalma-(Nagygyimót) és a Rontó hídé (Dudar) már 
többféle is lehet. A Csapok hídja (Szentgál) talán a 
Borhordó útra utal. 

Veszprém megye földrajzi nevei négy vaskos kötet
ben jelentek meg [10-13]. 

Az akkori négy járásban (ajkai, pápai, tapolcai, veszpré
mi) 149 településen 503 hídnevet írtak össze, legtöb
bet a veszprémiben (172), legkevesebbet az ajkaiban. 

Kapolcs Kalapos hídja, Mátyus Károly felvétele 

A rendkívül sok név közül csak néhányat emelek ki. 
Érdekes megemlíteni, hogy kiemelkedően sok hídnevet 

írtak össze, ahol nem is gondolnánk, így Gyulafirátóton 
25-öt, Margit, Mosó Séd, Régitó, Eplényi stb. [11]. 

A híd anyagára utal a Fahíd (Zalagyömörő). Jellemző, 
hogy alig található ilyen híd a megyében, ezért kevés az 
ilyen név. Dobogó híd (Szentantalfa) ugyancsak fahídra 

utal, Deszkahíd (Bazsi) és 
vashíd is előfordul. 

Kőhíd gyakoribb, az ajkai 
járásban kilenc is szerepel 
pl. Ajkán, Csabrendeken, 
Csöglén, Padragkuton; 
Gyepükaján boltozatát 
Nagykőhídként ismerik az 
ott lakók. 

A veszprémi járásban 
12 kőhidat írtak össze, 
Dudaron, Öskün kettőt-ket
tőt, Bakonybélen, Tésen, 
Tihanyban és máshol is. 

A pápai járásban is 12 
kőhídról tudnak, ezek zöme 

pedig téglából épült: pl. Csót, Dáka, Lovászpatona, 
Marcaltő, Nagydém, Nóráp, Szerecseny. A leghíre
sebb boltozott híd Pápán volt, ezt Vörös hídnak ismeri a 
műemlékvédelem... 

A tapolcai járásban sok boltozat áll ma is, érdekes, 
hogy ezeknek általában egyedi nevet adtak: Kővágóőrs 
(Monostorapáti) Római Strázsa híd (őrizték valamikor), 
Kalapos-, Faluhíd (Kapolcs) [14]. Néhány Fehér híd is 
található a megyében pl. a pápai járásban, ezek nyilván 
meszelt téglaboltozatok. 

A hidak méretére utal az elég gyakori Nagyhíd, a 
veszprémi járásban 13 akad: Csajág, Csetény, 
Gyulafirátót, Nagyesztergár, Veszprém stb. 

Öreg híd jóval kevesebb 
volt, gyakran a kőhíd jelző
jeként, de Szerecseny 
vasúti hídja csak Nagyhíd. 
Öreg helyett Régi híd név is 
előfordul. 

A hidak funkciója álta
lában a közúti és gyalogos 
forgalom átvezetése, egyes 
járásokban viszonylag sok 
a vasúti híd, pl. a pápai 
járásban hat is akad. 
Csehbányán vasúti híd a 
közúti felüljáró, Rezgő híd 
a gyulafirátóti vashíd. 

Érdekes, hogy vashíd-
nak hívnak Balatonrende

sen vaskorlátos, Díszeién valamikori kisvasút mellett 
fekvő hidat. 

Gyakori a hidat a mellette lévő épületről, területről 
elnevezni, pl. Káposztás kerti, Új utcai, Üvegúti 
(Városlőd) [15]. Malomhíd (Ősi, Hajmáskér) is 
gyakori hídnév. Bakonybélen Posta és Presszó híd is 
van. 
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Egyedülálló Várpalotán a Csákány híd, illetve Csá-
kányhídi dűlő [16], nyilván az itt folyó bányászatra utal. 

Egyedülálló a Király híd név Szentkirályszabadján, 
az adatközlő, illetve adatfelvevő szerint régisége (római 
alapok) miatt hívják így a település központjában álló 
feltöltődött boltozatot. 

Néhány település történetében külön részletes föld
rajzi név ismertetés található, sőt önálló tanulmányok is 
megjelentek, pl Pápa, Nyárád földrajzi neveiről. Pápán 
Grófi úti kőhíd [17]. Nyaradon Forrás-, Kecske-, Merke-, 
Szalóki- és más nevek ismertek [18]. 

Mozdonyos híd Balatonalmádiban, Kovács Csilla felvétele 

A hídnyilvántartásokban is rengeteg hídnév 
olvasható, ezek zömében az áthidalt vízfolyás nevét adják 
meg. Az önálló név nélküli árkoknál száraz árok, 
csapadékvíz árok, vízárok, időszakos vízfolyás, 
Vadvíz követő, Esővíz, Forrás víz, Bakonybélen 
Levente, Láziban Urasági és még sok név található [19]. 

A vízfolyásnevekből néhány kevéssé ismert: Kézmosó 
patak, Határ-, Hosszúvölgyi-, Máj-, Ördögkuti-, 
Téglaházi-patak stb. [20]. 

Egyes településeken Eső (Első), Második (Csetény, 
Gyulafirátót), Alsó, Felső (Vindornyalak). Hármashíd 
(Bakonycsernye, Bakonynána) többnyire három egymás
hoz közeli hídra vonatkozik [10-13]. 

Németajkú lakosok körében persze pl. „Alté Brücke" 
(Hárskút) vagy Grósz híd járja. 

Előfordul, hogy egy hidat két néven is ismernek: Szaló 
híd/Kőhíd (Csetény) 

A hídnevekről még sok érdekességet és aktualitást 
lehetne, kellene írni, helyette egy összefoglaló tanul
mányra és a megyei hídtörténeti kötetetekre utalok [21] 
és két példát említek: a Bakonyról szóló részletes 
útikönyvben egy rajzra lettem figyelmes Szentgálnál, 
Római híd néwel [22]. Érdeklődésemre nem kaptam 
pozitív választ, ám egy szép képeslapot kaptam, mely 
ugyancsak a „Római" boltozatot mutatta. A helyszínen 
eztán megtaláltuk a félig összedőlt, de még így is monu
mentális kőhidat, melyről egy régi nyilvántartásban 17. 
századi építési évet találtam. Természetesen további 
kutatásra lenne szükség, de főként arra, hogy a min
denképpen idős boltozatot mentsék meg az utókornak. 

Híd nevek 

Szent János nevét kapta a szoborról Káptalanfa boltozata 

A Kikéri tó (Kékerű vagy Kőkerített) római gát már 
pályafutásom elején felkeltette a figyelmemet, erről, illetve 
az itt lévő hídról külön is szólok. Fontosak a nevek, figyel
met felkeltők, kutatásra, megőrzésre ösztönzők, remélem, 
hogy olvasóim közül is lesznek, akik tovább kutatnak. 
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Veszprém hidjai 

Veszprém városa a Bakony hegység tömegét tagoló 
két nagy törésrendszer, a Veszprém-nagyvázsonyi és a 
Várpalota-ajkai törésvonal találkozásában fekszik. 

A metszéspontban a vetődések irányt változtatnak, 
helyet adva a Herend felől erre folyó, egykor bővizű Séd 
medrének, ez adja a várhegy és környezete rendkívül 
szép, változatos geológiai formáit [1], 

A dolomitrétegek közül a karsztvíz forrásokban tört a 
felszínre, ezért a város területe már az ősidők óta lakott 
volt [2]. 

A veszprémi népnyelv a víznyerő helyett forrásnak és 
az ásott kutat is egyszerűen kútnak hívja. A tűzivíz táro
lását három nagyobb pocséta, - lefolyástalan esővíz
gyűjtő - a Nagytó, Kálistó és Balogtó oldotta meg. Gyak
ran adódtak megbetegedések a pocséták vizének főzés
re, ivásra történő felhasználásából, a trágyáié, szemét 
környezetben tartásából. 

Veszprém a //. katonai felmérés térképszelvényén, 
Hadtörténeti intézet és Múzeum 

Víznyerőhely volt továbbá a Séd teljes városi szakasza, 
az ide torkolló aszók - időszakos vízfolyások: pl. a 
Fejesvölgyi-, az Ördögárok-, a Látóhegyi- stb. 

A vár és környéke a 10. század utolsó harmadában 
már városi jellegű településsé alakult. 

A közlekedési utak a várkapunál találkoztak, itt, a vár 
alatt alakult ki a piac, a vámszedő-hely. 

A vár közvetlen közelében lévő Szentmiklósszeg, 
Szentmargitszeg, Szenttamásfalva és Szentkatalinszeg, 

valamint a város körüli települések közlekedésének biz
tosítására a 13. század végére kialakult a város útháló
zatának alapja. A 15. századra a szegek száma a Sár
szeggel és Szentivánszeggel bővült, majd a település
központok közötti területek is benépesültek. A lakott te
rületekkel együtt új utak is kialakultak, ezekhez a Sé
den, valamint a folyóba siető aszók felett már hidakat is 
építettek. 

Az évszázadok során tűzvészek, a történelmi viharai 
többször átrendezték a városrészeket. 

Nagy, jelentősebb városrendezést a barokk építkezé
sek hoztak; Padányi Bíró Márton és Koller Ignác püspök
sége alatt kialakult a ma is látható pompás barokk épü
let-együttes a várban. 

1780-ból Kovács Ferenc megyei hites főmérnök tol
lából maradt ránk a város első térképe, ezen vizek, utak, 
hegyek, dűlők feltüntetésével találkozhatunk [3]. 

1857-58 között Scharnpek József mérnök elkészítet
te a város első kataszteri térképét, amelyen már 75 ut
ca, 6 út és 9 tér neve szerepel [4]. A hajdani szegek fon
tos, forgalmas, de egymástól, elkülönülő városrészek 
maradtak. 

A közlekedés megújítását a 19. sz. közepén a vasutak 
építése jelentette. 

A Cs. és Kir. szab. Déli Vaspályatársaság 1861-ben 
megépítette a Budát Nagykanizsával összekötő vasútvona
lat. A tervezés során felmerült annak lehetősége, hogy a 
nyomvonalat a Balaton északi oldalán, Veszprémen keresz
tül vezessék. Az ötlet az akkori városvezetők haladást ellen
ző gondolkodásmódja miatt meghiúsult. 1872-ben a Szé-
kesfehérvár-Veszprém-celldömölki vaspályát a városköz
ponttól északra, 4 km távolságban vezették, ezzel Veszpré
met az ipari, kereskedelmi fellendülés útjától elzárták. 

Bár némileg javított a helyzeten, hogy 1909-ben elké
szült a Veszprém-alsóőrsi helyiérdekű vasút - egy új állo
más és egy új megállóhely is a belvárosban - a város gaz
dasági fellendülésén keveset segített. Ez jellemezte a vá
rost a két világháború közti időszakban is [5]. 

1934-35-ben a gazdasági világválságból lassacskán 
kilábaló országban, a turizmus fejlesztése érdekében - kü
lönös tekintettel a Németországból várható tömeges turiz
musra - időszerűvé vált Budapest-Graz között egy korsze
rű autóút megépítése. Az utat mindenképpen Veszprémet 
érintve, de a városközpontot elkerülve tervezték. 

Miután a város vezetői a végleges nyomvonalról tudo
mást szereztek, - okulva a Veszprémtől távol épült vasúti 
fővonal hátrányain - ragaszkodtak ahhoz, hogy az út a 
belvároson keresztül vezessen [6]. Ennek köszönhetjük 
ma a város büszkeségét; a Szent István völgyhidat. 
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Veszprém a tekintetben is különleges jellegű, hogy régi 
városrészeinek úthálózatában, szerkezetében megőrizte 
kora-középkori jellegét. Ma is sok a szűk, meredek, tört 
vonalvezetésű utca a belvárosban. Egykori hidjai helyére 
pedig könnyű következtetni [7]. 

A Veszprém jelképévé tett völgyhíd, Veszprém Megyei Levéltár 

Veszprém, a hidak városa 
Szinte hihetetlen, de a völgyhídon kívül 33 híd van a 

városban [8]. Ezek a következők: 

Veszprém városának hidjai 

Önkormányzat kezelésében lévő Séd-hidak: 

1. Csatári híd Séd vb. közúti 
2. Veszprémvölgyi úti Séd vb. közúti 
3. Vidámparki 1. Séd acél,fa gyalog 
4. Vidámparki II. Séd-ág acél,fa gyalog 
5. Sóhajok hídja Séd kő gyalog 
6. Gábriel híd Séd acél,fa gyalog 
7. Betekints híd Séd vb. közúti 
8. Viadukt alatti híd Séd acél,fa gyalog 
9. Jókai utcai híd Séd vb. közúti 
10. Kollégium utcai híd Séd acél,fa gyalog 
11. Tobak utcai híd Séd vb. gyalog 
12. Szerelem szigeti híd Séd fa gyalog 
13. Úrkút utcai híd Séd acél gyalog 
14. Deák Ferenc utcai híd Séd vb. közúti 
15. Remete utcai híd Séd vb. közúti 
16. Roboz híd Séd acél gyalog 
17. Gyertyánkúti híd Séd vb. elzárva 
18. Szennyvíztelepi híd Séd vb. közúti 
19. Csatári provizórikus Séd vb. hadi 

Önkormányzat kezelésében, egyéb vízfolyásokon 
lévő hidak: 

20. Jutaspusztai híd Békatói árok vb. közúti 
21 . Fejesvölgyi híd Fejesvölgy kő közúti 
22. Stadion úti híd Ördögárok vb. közúti 
23. Látó hegyi Látóhegyi 

játszótéri híd vízfolyás acél,fa gyalog 

Veszprém hidjai 

További városrészekben lévő önkormányzati hidak: 

24. Kádárta, Győrt úti Malomárok vb. közúti 
25. Kádárta Posta előtti Malomárok vb. gyalog 
26. Gyulafirátót Posta u. névtelen vízf. vb. közúti 
27. Gyulafirátót templom előtti névtelen vízf. acél,fa gyalog 

Magánhidak: 

28. Betekints vendéglő Séd vb. közúti 
29. Benedek-hegy alatt Séd acél gyalog 
30. Méhes, kertészet Séd vb. gyalog 
31 . Lasselsberger üzemi úti Séd vb. közúti 
32. Állatkerti Fejesvölgy fa gyalog 
33. Kádárta, malom Malomárok fa gyalog 

2008-ban aluminiumszerkezetű gyaloghíd épült. A 
Fejesvölgyet áthidaló szerkezet a Takács-kert lakópartot kö
ti össze a Jeruzsálemheggyel, a Palást utca vonalában [9]. 

Történelmi, de ma is létező hidak: 

Régi hídjaink közül a legjelentősebbek a városrészeket 
összekötők voltak. 

A 16.-17. századbeli, régi vár-ábrázolások mindegyi
kén megjelenik a vár alatt, az Úrkút malma melletti Séd 
-híd; mely keleti oldalról a Várhegy megközelítését szol
gálta mindig, szolgálja még ma is; ez a Deák Ferenc ut
cai híd. (14 sz.) [10] A mai vasbeton híd 1900-ban 

Séd-híd a vár alatt, Laczkó Dezső Múzeum 

épült, 1989-ben 90 m2 műgyanta szigetelés került- kí
sérleti jelleggel burkolata alá. 

Tőle keletebbre, már a kertváros- Veszprém völgyi ker
tek határán a Roboz gyaloghíd (16.sz.) tölt be hasonló 
szerepet a Felsőváros- Jutás közötti átjáráshoz [11]. Kö
zépkori, Jutás irányába vezethetett erre az út. „A kápta
lani Fáskerttől vezet egy út a Roboz hídon keresztül az 
Aranyosvölgyi útig" 1896 [12]. 

A város hajdani legjelentősebb hídja; a Nagy Híd (9.sz.) 
Itt vezetett át az egykori postaút, mellette piactér volt. 
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Veszprém hidjai áttekintő térképen, Gy Lovasssy Klára 
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Említései: „Az Nagy híd mellett az Nagy és kis Séd közt" 
1764 [13], „A Nagy hídtul fogva a Piarczig" 1780., 
„Nagy Hidi Piarcz" 1800., „Nagy Hidi uttza" 1801 [14]., 
„A Nagyhídinál a Séd folyóvíz bal partján a káptalan fun-
dusán" 1840 [15]. 

A Nagyhíd terve (1847), Veszprém Megyei Levéltár 

Átépítve bár, de eredeti helyén láthatjuk ma is. 
1910-ben a Benedek-hegy keleti sziklaoldalának 

megbontásával új utat nyitottak az Aranyosvölgy -
Szentkatalinszeg (Margit romok) között, amelynek szer
ves része a Tobak utcai híd [16] . ( l l .sz. ) 

„Nagy-Vázsonyba vezető Posta-útban levő kőhíd a vá
ros határában" (1793) [17] a Vámosi út Stadion úti cso
mópont- Temető közötti útszakaszának ma meglévő át
eresze. 

hidat. Felújítását 1997. októberére befejezték, ezzel 
egyidejűleg a befolyási irány felől záportározó medence, 
uszadékfogó is épült. 

Hidak, melyek elvesztek az idő sodrában 

A Séd völgyi malmok megjelennek már a 1 1 . század
ban. 1249-ben három, 1258-ban kettő, 1269-ben egy, 
1275-ben egy malomról történik említés [20] . Ezek hid
jai mára elpusztultak. 

Az Úrkút! malom volt gyaloghídja, Laczkó Dezső Múzeum 

A helyreállított Fejes-völgyi boltozat, Gy. Lovassy Klára gyűjteménye 

Kőhídjaink közül a legrégibb és legszebb az Állatkert 
nyugati végénél a Fejesvölgy [18] időszakos vízfolyására 
épült. (21.sz.) Említései: "Keő hidnál a Vámosi út mel-
lett"1784 „A Bátor keresztfa felett" 1827., „A Bátor ke
resztfa mellett levő kőhíd"1892., „Fejesvölgyi hidon átve
zető út" 1912. [19] 

A Jeruzsálem-hegy és Gulya-domb közötti völgy a vá
rost dél-nyugatról körül ölelő területekről gyűjti a csapa
dékvizet, majd a Séd betekinsvölgyi szakaszába torkollik. 
A lezúduló víztömeg időnként óriási károkat okoz. 1996-
ben egy hirtelen jött nagy eső használhatatlanná tette a 

Veszprém a 18. században a hidak 
városa volt [21]. Volt híd, átjáró a vá
rosrészek közötti valamennyi völgy
ben. 

Mint minden középkori várhoz, 
Veszprémben is felvonóhídon keresz
tül lehetett a déli várkapuhoz jutni 
[22]. Itt a vár falait nem vizesárok vet
te körül, a csapóhíd természetes árok 
fölött, ma az Óváros tértől kiinduló 
Ányos és Virág Benedek utcák vonalá
ban volt egykor. Emlékét a várfeljáró
ban, 1785-ben elhelyezett Nepomuki 
Szent János szobor jelzi [23] . 

Híd volt a Szentmiklósszeg alatt is, 
a Komakút térnél. A Koma-forrás első 
említése 1271-ből származik. Szaba
don kifolyó forrás volt mindaddig, 

amíg a Megyeház felé vezető utat a mai szintjére fel nem 
töltötték. A kifolyó víz útját már az 1780-ban készült Ko
vács Ferenc-féle térkép is mutatja, a Kálvária dombját 
északról megkerülve érte el az Ördögárkot [24]. Bíró 
Márton 1745-ben a következő hivatalos javaslatot 
teszi:"...hogy a szekerekkel való járás is alkalmatos le
hessen, a Püspök Úr kertyénél levő zuggónál egy erős és 
jó széles kü híd csináltassék ..." [25] 

Az egykori Ördög-árok nyomvonala délről északra (a 
mai Füredi úttól, az Ördögárok utca-Erzsébet liget-Püs
pökkert—Szeglethy u.-Ranolder tér-Jókai utca vonalát kö-
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vetve ) meghatározó településszerkezeti elem volt évszá
zadokon keresztül. Az átvezető utak alatt hidak épültek, a 
Komakút bő vizét a belső Püspökkert fogadta, majd a 
Hosszú utcai Öreg-híd mellett torkollott a Sédbe. 

A belváros legrégibb barokk kápolnájához, a Ranolder 
téri Anna kápolna bejáratához szintén híd vezetett egykor. 
Az Ördögárok vize egy-egy nagyobb esőzést követően 
gyakran kiöntött. 1795. augusztus 26-án elvitte a kis hi
dat, 1803. május 7-én pedig akkora árvíz volt, hogy a ká
polna berendezésében komoly kár keletkezett. E nap em
lékére készült a Jókai utca 13. sz. ház falában lévő árvíz
szintjelző tábla [26]. 

Azóta az Ördögárok aszóját beboltozták (1907) [27], 
az egykori kis domb, amelyen a kápolna állt, mára már 
nem is látszik. 

Hogy a „Sultz timár úr háza végében levő közlekedő híd" 
1879-ben hol lehetett [28], ma már senki sem tudja. 

A legújabb kor hidjai közül eltűntek az 50 éve még 
működő malmok zsiliphídjai (egyetlen, helyreállításra 
méltó Veszprém-Kádártán, a r. k. templom szomszédsá
gában még fellelhető), az úttörővasút kis hídja, a Buda
pesti út felett átívelő vasúti híd, a belső állomás vágányai 
felett lévő, 1942-ben készült felüljáró [29]. 

„Épülethidak" 

A Megyei Kórház épülethídja, Gy. Lovassy Klára gyűjteménye 

Veszprém belvárosában a polgárházak tövében gyalo
gos közlekedést segítő sikátorok, közlék, lépcsők sora 
látható. Érdekes a Szabadság tér- Kossuth u. közötti 
ún.„tömbbelső", vagy a Brusznyai utcai kereskedőházak 
nyitott kapuinak sora; ahol az arra járókat nyitottabban 
várva, sokszor még kapu szerkezet sem épült. 

Szintén a tömbbelső egyik bankjának bejáratánál ötle
tes, íves rámpahíd épült a környezetadta követelmények
nek megfelelve. 

Hídszerkezetnek fogható fel a városháza A és B épüle
te között, a Korsós lány szobor mögötti lejárólépcső az 
Ányos utca irányába. 

Sörház közlépcső, Gy. Lovassy Klára gyűjteménye 

Az Óváros tér 26. sz. épület az egy
kori Sörház. A sörfőzde egykori föld
szintes épülete a mellette lévő Sörház 
közlépcső beboltozásával kapott eme
letráépítési lehetőséget. A tulajdonos 
úgy bővíthette az emeleti báltermet a 
lépcső felett, hogy vállalta az alatta 
lévő közlépcső tisztán tartását [30], 

A Csolnoky Ferenc nevét viselő 
Megyei Kórház a belvárosban találha
tó; itt az egykori Cigánydombon épült 
fel az ispita, a város első kórháza 
1829-ben [31]. Közel harminc évi, fo
lyamatos korszerűsítés során az épü
letszárnyak külsejükben is jelentős vál
tozásokon mentek keresztül. Érdekes, 

McDonalds épület, Gy. Lovassy Klára gyűjteménye 
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lépcső felett, hogy vállalta az alatta lévő közlépcső tisztán 
tartását [30]. 

A Csolnoky Ferenc nevét viselő Megyei Kórház a bel
városban található; itt az egykori Cigánydombon épült fel 
az ispita, a város első kórháza 1829-ben [31] . Közel har
minc évi, folyamatos korszerűsítés során az épületszár
nyak külsejükben is jelentős változásokon mentek ke
resztül. Érdekes, üveggel borított „épülethíd" köti össze a 
főbejáratnál levő portaépületet és az E épületszárnyat. Az 
épülettömb legészakibb részén pedig a 3. emelet magas-

Az Ördögárok hídja szárazon, Kovács Csilla felvétele 

ságában található egy másik, 15 m hosszú átjáró. 

Különleges, föld alatti hídszerkezetek 
Az egykori Ördögárok legdélibb pontján a múlt század 

közepén épült a Füredi és Gátfő utcák és a Füredi-Kisfa-

ludy utcák ölelésében ma is meglévő keleti és nyugati zá
portározó. 

A Gátfő első említése:"ad aque receptaculum.quod 
vulgo Gatfew dicitur"1244. [32] 

Egy-egy nagyobb esőzéskor a tározók szinte megtel
nek, a víz kivezető zsilipjénél szabályozva nyílt árokban 
folytatja útját a Séd felé. Az Ördögárok valamikor régen 
teljes hosszában nyitott volt, majd a 18 . században sza
kaszonként, egy-egy új utca nyitásánál fokozatosan be
boltozták. Legérdekesebb boltozott része az Erzsébet li-
get-Színházkert-Ranolder tér-Jókai utca közötti szaka
sza, amelynek nyílt torkolata a Jókai utcai Séd-híd alatt 

A közműalagút, Gy. Lovassy Klára felvétele 

látható. 
A 100 éve elkészült földalatti csatornaszakasz nagymé

retű, járható. (Ilyennek képzeli az ember Victor Hugó párizsi 
csatornáit.) A tojásszelvény alján a csapadékvíz folyt, felet
te oldalt, nyitott mederben pedig a szennyvíz [33]. 

A nevezetes gyalogaluljáró, Mátyus Károly felvétele 
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A rendszer még 20 éve is így működött, mára csak a 
csapadékvíz szállítást szolgálja. 

A veszprémi várhegy gyomrában 1986-88 között új, 
korszerű közműalagút épült. 

A vár mintegy 400 m hosszú, 10-25 m között váltako
zóan széles, dolomit sziklatömbje 25-40 méterre maga
sodik a Séd, ill. a Hosszú utca fölé. Egyetlen utcája két 
oldalán lévő épületek a szikla szélén meredeznek, meg
őrzésük érdekében a beavatkozás a nyolcvanas évekre 
már sürgőssé vált. A sziklák stabilizálásán túlmenően a 
barokk kori víz- és csatorna közműrendszer korszerűsíté
sére, koncentrálására is sor került. 

A közműalagút 2,60x2.60 m belmérettel, előre gyártott 
vasbeton „U" profilok egybefordításával épült, a főbejárattól 
délre, az Óváros térig, valamint északra, a Vár utca végéig. 
Járható, folyamatosan ellenőrizhető. A közlekedő sáv mel
lett, acéltartókon helyezkednek el a közművezetékek (víz, 
szennyvíz, gáz, elektromos áram, telefon stb.); a vár vala
mennyi épületének védőcsöves csatlakozását egyenként je
lezve. A közműalagút megépítése óta a várnegyedben nem 
kellett vezeték-meghibásodás miatt burkolatot bontani [34]. 

Valamennyi kiemelkedő magyar nagyvároshoz hason
lóan Veszprém is kapott bőven a szocializmus épített 
szimbólumaiból. Van 20 emeletes magasház, (bár hár
mat terveztek, szerencsére csak egy valósult meg). A 
Cserhát városrészen- egy régi polgári- és kereskedőne
gyed helyén - a 60-as években új városközpont, itt párt
ház, centrum áruház, szálloda és néhány reprezentatí
vabb panellakóház épült, gondozott parkfelületekkel, köz
téri szökőkúttal, szobrokkal. A díszes tér mellett, közvet
lenül az MSZMP székház mellett van város É-D közleke
dési tengelye, a Jutási út. Az ezt keresztező itteni, egyet
len kijelölt gyalogos átkelő kiváltására, politikai döntés 
alapján gyalogos aluljáró készült a hetvenes évek elején. 

A 10 m széles, 18 m hosszú átjárót először reprezen
tatív tardosi, márvány fényességűre csiszolt, vöröskővel 
burkolták, melynek következtében főleg esős időben sok 
volt a baleset. 

Azóta csúszásmentes járófelülettel látták el, falait is
meretlen, önjelölt „művészek" folyamatosan graffitikkel 
díszítik. 

Az aluljáróhoz mozgássérült-babakocsi-rámpa nem 
készült. A lépcső meredeksége miatt ezt később sem 
tudták megoldani, ezért közvetlen közelében újra kijelöl
tek felszíni gyalogátkelőhelyet. A „Pap-gödör" mementó
ként megmaradt. 

Hidak, amelyek tervek maradtak 
A második világháború során a város épület-állomá

nya, út-vasút és közműhálózata komoly károsodásokat 
szenvedett. A helyreállításokkal egyidejűleg már olyan 
rendezési tervek készültek, amelyek a jövőt alapoztak. 
Az 1947-es Nagymihály Ferenc-féle, majd az 1948.évi 

Korompay György által készített terv elképzelésében je
lentősen megváltoztatta a veszprémi vasutak nyomvo
nalát. Mindkét változat új vasútállomást tervezett a mai 
Munkácsy utca vonalában [35]. A területtől nyugatra 
található Aranyos-völgy felett közös közúti-vasúti völgy
híd épülhetett volna Csomay Kálmán szép terve alap
ján [36]. Ez a híd a jutási városrészt kötötte volna össze 
Dózsavárossal (Felsővárossal). A híd hiányát most, 60 
évvel később is érezni lehet. Szükségességét igazolja 
az a tény, hogy valamennyi, azóta készült Általános 
Rendezési Terv (ÁRT) tartalmazza, igaz, el-eltérő for
mákban. 

Az 1960-69 között készült ÁRT igencsak érdekes köz
lekedési megoldásokat vonultatott fel. A 8. sz. főutat vál
tozatlanul a belvárosba vezette, a kórház előtti tértől a 
mai Városi Művelődési Központ vonaláig egy íves viadukt
tal a történelmi belváros felett, majd az út a Szent István 
völgyhídra csatlakozott volna [37]. 

A hetvenes évek szocialista városrendezése panelhá
zak rengetegét teremtette a város északkeleti részére. Az 
akkori Felszabadulás úti-, ma Jutási úti lakótelepen har
mincezer ember számára álmodtak életteret. 

A panelházak közvetlen közelében, a lakótömböt két 
részre vágva autópályát terveztek, több emelet magassá
gú töltéssel, az Aranyos-völgy felett újabb völgyhíddal. Az
tán a tervek módosultak, mára a tervezett út nyomvo
nalában is 10 szintes épületek emelkednek [38]. 

A Jutási városrész és Dózsaváros közötti jövőbeli híd -
optimális helyen, mint a belső útgyűrű szerves műtárgya 
- a mai napig várat magára. 

Végül néhány adalék a veszprémi hidak építésének, 
karbantartásainak történeteibői: 

A' Szolgabírói Hivatal. Zsoldos Ignácz Veszprém Vár
megye Főjegyzője, M. Academiai R. Tag által 1842-ben 
összeállított Közrendtartási rész 114 §. „Az utakról- és hi
dakról" szól [39]. Ebből idézem a „7.Hidak" bekezdést: . 

„ 7. Hidat - ha csak lehet - utón keresztül építni nem 
kell; hanem kővel kirakott csatornákat. V Mint szintén az 
utón a' vizet keresztül vezető szabad (boltozatlan) kirakott 
teknőzetek is jobbak azoknál, kivált hegyoldalon, mellyek 
egyszersmind a' lefelé sebesen gördülő kocsi, 's a' fölfe
lé nehezebben húzó barmok' megannyi nyughelyéül szol
gálnak. Csakhogy épen ezért ezek ne egyenes szögben 
vonassanak az út' irányára, hogy ti. mindkét kocsi kerék 
ne egyszerre essék beléjek;'s ne is fölötte sürün legye
nek, mert télen befagyván, a' járást nehezítik. Hanem 
rézsutan vezettessenek az utón keresztül, '$ a' vizet is, ha 
lehet, ne épen az ut't oldalára, hanem (kissé kinyuj-
tatván) továbbra bocsássák ki.-

A' mennyiben pedig iszapos és vízfolyásnak kitett he
lyeken csakugyan hidak kívántatnának; építtessenek 
ezek mindenütt (a' lehetőségig értve) kőből.'%) Mert ha 
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töóöe kerülnek is, tartósabbak; tehát mégis olcsóbbak. 
E' mellet nézetem szerint igen czélirányos, a' Somogy 
megyében divatos hídépítés, mi abból áll, hogy: a' híd az 
útnál szélesebb. Tehát annak széleire senki kocsival nem 
mehetvén: (1) nemis rongálja azt, -(2) róla épen e 'miatt 
le sem dűlhet, - és (3) az olly könnyen leromladozó, 's 
leromboltatni, és elhordatni szokott oldalfalakat (parapet-
mauer) szükségtelenné teszi, 's e'szerint n agy obb b 
á t o r s á g mellett olcsóbb is. 

Mivel a' kőhíd mindenütt óhajtható, de sok helytt min
dig csak 

óhajtandó marad, a' fahidakra nézve jó, hogy: 
A' felálló állásfák (Brücken-ruthen) két kis összeszege

zett deszka-tetővel befedessenek az esső - s' ez által 
okozandó rothadás ellen. 

A' padlazatra 3-4 hüvelyknyi lóganéjt kell hordatni, a' 
fa így tovább eltart. 

'S azután 
Kövezetet kell rá rakni, vagy kövecset; így eltartand 

igen sok ideig. 
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Tisztelettel ajánlom Gáspár Ernőnek 
közelgő 100. születésnapja - 2008. december 6. - alkalmából 

A Szent István völgyhíd 

1934-et írtak. Európában ekkor még békeidő volt, az 
újonnan épült, korszerű autóutak segítségével különösen 
a német turizmus erősödött. Egyre nagyobb érdeklődés 
mutatkozott a földrész keleti felének megismerésére is. 

A gazdasági világválságból lassacskán kilábaló Magyar
országon, éppen a turizmus fejlesztése érdekében idősze
rűvé vált a Budapest-Grác (mint fontos csatlakozási pont 
a nyugat-európai úthálózathoz) közötti állami közút meg
építése. Az utat eredetileg mindenképpen Veszprémet 
érintve, azonban a város központját elkerülve tervezték. 

Miután a város vezetői a végleges nyomvonalról tudo
mást szereztek, - okulva az 1872-ben, Veszprémtől távol 
épült vasúti fővonal hátrányain - ragaszkodtak ahhoz, 
hogy az új állami közút a belvároson keresztül vezessen. 
Ettől remélték a város gazdaságának, idegenforgalmának 
fellendülését. 

Ennek érdekében vállalták, hogy az útszakasz költsé
geihez 120 000 pengővel hozzájárulnak, valamint a szük
séges közművek áthelyezését és a város tulajdonában 
lévő területek ingyenes átengedését is [1]. 

A veszprémi m. kir. Államépítészeti Hivatal munkatár
sai Próder (Börzsönyi) Ferenc (1901-1943) mérnök irá
nyításával megtervezték a város átkelési szakaszát - a 

A völgyhidak a városképben, Gyukics Péter felvétele 

Műszaki adatok 

Áthidalt akadály: Séd patak völgye 
Szerkezeti rendszere : síkalapozású, egy nagy és két 

befogott ívet, azok hídfeljáró 
részeit magába foglaló, osz
lopjármokra és kereszttartókra 
támaszkodó sok nyílású, foly
tatólagos többtámaszú szaka
szokból álló, bordás pályale-
mezű felsőpályás vasbeton ív-
híd 

Pályabeosztása: 1,655 + 7,5 + 1,655 m 
ívek támaszközei: Nagy ív 46,00 m 

Kis ívek 2 x 26,60 m 
A hídrészek hossza: Nagy ív 12,34+48,72 + 

34,60 = 95,66 m 
Kis ívek 
9,30 + 28,40 + 28,40+ 9,30 
- 75,40 m 

A híd teljes hossza: 184,92 m [25] 
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mai Budapesti út-Kossuth Lajos utca (ma sétálóutca)-
Óváry F. utca-Dózsa György út-Séd áthidalás-Pápai út 
nyomvonalon, majd elkészítették az ehhez szükséges ki
sajátítási terveket [2]. 

Az út nyomvonala a város keleti oldala felől az 1909-
ben nyitott Óváry utca végéig a tervezés akkori, meglehe
tősen kis igényű paramétereinek megfelelt. Jelentős át
rendezésre az ezt követő szakaszon került sor: 

a nagypostától északnyugatra, az akkori Iskola u. és 
Templom u. jobb oldali házaiból ~6 m-t, általában a há
zak első, utcai helyiségét kellett lebontani. 

A háztulajdonosok a tisztességes kárpótlásból teljesen 
új arculatot adtak az új útszakasznak. Az épületek pincéi 
azonban a mai napig az út burkolata alá nyúlnak, az egy
kori kisajátítás emlékeit őrzik a régi kerítés- és homlokza
ti falsüllyedések [3]. 

A legnagyobb kihívást a Dózsa György út és Pápai 
út közötti szakasz jelentette, ahol az ún. Sintér-árok 
felett egy 6 m nyílású boltozott hidat kellett építeni, 
majd 200 m hosszú szakaszon 11 m-es sziklabevá
gást és ennek folytatásában 185 m hosszban a Séd 
völgyének áthidalását kellett megoldani. Ez utóbbinál 
épült a két műtárgy: az egy nagy, és két kisebb befo
gott ívet, annak hídfeljáró részeit magába foglaló fel
sőpályás vasbeton ívhíd. 

A völgyhíd mai formáját is Próder Ferenc veszprémi 
mérnöknek köszönhetjük; családja a II. világháborúig 
őrizte azt a völgyről készített kis fényképet, amelyre tus
sal berajzolta az általa megálmodott ívhidat. Több nyu
gat-európai út után, az ott látott új, korszerű műtárgyak 
hatására választotta ezt a hídformát. 

Ez a kis rajz alapján kérték fel a kor egyik legnevesebb 
hídmémökét, Folly Róbertet (1889-1965) a részletes 
tervek kidolgozására [4]. 

Folly Róbert szerint „nem beszélhetünk a hidak szép
ségeiről, nem írhatunk azok esztétikájáról, mint ahogy 
nem beszélhetünk a repülőgép művészi kialakításáról 
sem" [5], a legegyszerűbb természeti törvények felhasz
nálásával, tiszta, egyszerű formákkal a tájba olyan csodá
latosan illő alkotást teremtett, ami örökre Veszprém vá
ros szimbólumává vált. 

Az építés 

A völgyhíd tervezője: Folly Róbert oki. mérnök, a kivi
telezésben részt vevők: a Palatínus Rt. részéről Glücklich 
Gyula oki. mérnök építésvezető, Lakos Gergely, Gáspár 
Ernő oki. mérnökök voltak. 

Harkányi János miniszteri osztálytanácsos, dr. Haviár 
Győző min. műszaki, tanácsos, a veszprémi Államépíté
szeti Hivatal részéről Próder Ferenc kir. mérnök, Huber 
Miklós és Vági György mérnökök folyamatosan ellenőriz
ték az építkezést [6]. 

A Sintér-árok boltozott hídjának (50 m) megépítésére, 
a sziklabevágás (200 m) és a völgyáthidalás (185 m) 
munkáira a Kereskedelem- és Közlekedésügyi Minisztéri
um a budapesti székhelyű Palatinus Építő és Ingatlanfor
galmi Rt-vel kötött szerződést [7]. Az út építésére a bu
dapesti Hubertus Kőbánya és Útépítési Rt. kapott megbí
zást. 

A munkálatok 1936-ban tereprendezéssel kezdődtek 
a Sintér-dombnál [8], majd az ún. Séd-átjáró helyén a 
Sintér-árokban 21 m hosszú, 6 m nyílású boltozott, kő
burkolatú híd építésére került sor. Ezt 3 m-es szakaszok
ban, vízszintesen, lépcsősen alapozták a Séd felé erősen 
lejtő árokban [9]. 

A lejtős Sintér-árok boltozat (részlet) 

Közben megkezdődött a Sintér-dombon a 200 m hos
szú, átlag 17 m magas szikla bontása- robbantása, vala
mint a viadukt állványainak alapozása. 

Az áteresz fölötti töltés a sziklabevágásból kikerülő kő
törmelékből, döntőállványról épült. 

A völgyáthidalás két hídszerkezete közötti 14 m hos
szú töltésének ötlete építés közben született, a felesleg
gel a tűzoltólaktanya helyén lévő kőbánya-gödröket töl
tötték fel [10]. 

A sziklák robbantását nem az építőiparban akkoriban 
szokásos paxittal, hanem egy új eljárásban kidolgozott 
ekrazittal és Tri-2-vel végezték [11]. Részben az újszerű
ség, de nagyrészt figyelmetlenség - ellenőrzés elmulasz
tása - miatt szenvedett halálos balesetet Nagy Sándor és 
Karli Ferenc, továbbá ketten: Molnár Kálmán és Bankó 
Pál súlyos sérüléseket szenvedtek. Horváth Imre robban-
tómestert letartóztatták [12], 

Emlékükre, valamint a viadukt harmadik építési áldo
zatára, Neumayer László 16 éves napszámosra (a karbid
lámpa tisztítás közben felrobbant a kezében) [13] emlé
kezve a viadukt avatásakor a sziklabevágás kis fülkéjébe 
Mária szobrot helyeztek. 

A látványos hidak építését, a sziklabontást már 1936. 
őszén sokan megcsodálták. Novemberben Mihailich Győ
ző műegyetemi professzort, Kossalka János és Jáky Jó
zsef műegyetemi tanárokat, Barsi Károly miniszteri taná-
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csost, Schiffer Miksát, a Palatínus Rt. elnök-igazgatóját, 
valamint 150 műegyetemi hallgatót dr. Haviár Győző mi
niszteri főmérnök kalauzolta végig az építési területeken. 
A látogatók elismeréssel nyilatkoztak az ország egyik leg
érdekesebb, akkori legnagyobb műszaki alkotásáról [14]. 

Az eíékészült Nagyív, Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény 

A Nagyív állványozása, Gy. Lovassy Klára gyűjteménye 

A veszprémiek is rendszeresen kijártak az építkezés
hez, „ez volt az akkori korzó." [15]. 

Az állványozáshoz szükséges különleges faanyagot, 15 
m hosszú gömbfát a Vág völgyéből, a betonkavicsot Rép
celakról, a portlandcementet Bélapátfalváról szállították 

[16]. 
A gigantikus méretű építke

zés a környékbeli városrészek 
jelentős területeit vette igény
be. Az anyagok tárolását a 
Gépház utca melletti völgysza
kaszban sikerült megoldani. A 
Séd-patak nyomvonalára épí
tették a zsinórpadokat; itt 
szabták méretre az állványok
hoz szükséges építőfát. A vas
szerelési munkákat részben a 
Gépház utcában, részben a 
László templom környékén vé
gezték. A beton keverése a 
nagy ív alatti Séd-parton tör
tént, itt állt a fagymentesítés
hez szükséges gőzgép is. 

Komoly szervezést igényelt 
az építőmunkások elhelyezése; 
pl. a Csongrád megyéből ideho
zott kb. 200 talicskás-lovas ku
bikos a felsővárosi pásztorház
ban, a Hajnal, Előd utcákban, 
nagy pajtákban volt elszállásoh 
va. ' 

A híd állványzatának alapo
zásához a Séd két oldalán le
vert pilótafákra betontömböket 
építettek. Az állványzat 1936 
októberére elkészült, majd no
vemberben, decemberben be
tonoztak. A korán beköszöntő 
nagy fagyok miatt dupla falú 
zsaluzást építettek, egy „loko-
mobil" segítségével folyamato
san gőzölték a friss betont. A 
híd legmagasabb pontja alatt 
lévő betonkeverőtől lifttel szállí
tották a betont a záradékig, 
ahonnan íves pályán mozgó 
csillével egyenletesen dolgozták 
be az igen érzékeny, három
csuklós ív zsaluzatába. Három 
műszakban, folyamatosan be
tonoztak. 1937. február 16-án 
történt a kiállványozás. Ezt kö
vetően a nagy ívszerkezet ideig-
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lenes ívcsuklóit május 26-án betonozták be. (Építés köz
ben az ív statikai váza háromcsuklós tartó volt, a záradék
nál és az íwállaknál lévő ideiglenes csuklókkal.) Ekkor kez
dődött az oszlopok, majd a pályaszerkezet építése [17]. 

A kétnyílású híd ívtartóinak betonozását 1937. május 
11-én, a kiállványozást május 25-én a pályaszerkezet 
betonozását július 23-án fejezték be [18]. 

A híd a tervezettnek megfelelően, folyamatosan épült, 
1937 őszére már bazaltkocka burkolattal várt arra, hogy 
mielőbb a megnyithassák. 

Az 1937. október 13-15-i próbaterhelés után 1937. 
december 22-én átadták a forgalomnak. 

Kész hídszerkezet, 
Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény 

A Szent István völgyhíd 

Ünnepélyes felavatását - a Hősi kapuval együtt -
1938. október 5-re tervezték. A Felvidék visszacsatolásá
val kapcsolatos katonai események miatt erre csak 
1939. június 19-én került sor. A Szent István Völgyhídon 
a nemzetiszínű szalagot Habsburg József királyi herceg, 
tábornagy vágta át. 

Forgalomba helyezve 

„A budapest-gráci állami közút legszebb és legnagyobb 
műtárgya a Szent Istvánról elnevezett veszprémi völgyáthi
dalás... E híd jelenleg Magyarországnak legnagyobb és 
legszebb vasbeton hídja, egyben - a közelmúltban most 
már visszakerült garamkövesdi Garam-híd után, mely elvi
leg hasonló elrendezésű - Csonka-Magyarországon az el
ső felsőpályás közúti vasbeton ívhíd." [19]. 

A völgyhíd a várral, korabeli képeslap, Veszprém Megyei Levéltár 

Az új völgyhíd hiába várta a békés turistákat. Röviddel 
felavatása után kitört a II. világháború. A fontos stratégi
ai út főleg katonai forgalmat szolgált. 1944. őszén Siems 
őrnagy, városparancsnok elrendelte a híd felrobbantásá
nak előkészítését. Márföldy Aladár városi főmérnök meg
bízásából Takács József vízmű főgépész az éj leple alatt a 
robbanótöltetekből kiszerelte a gyutacsokat. A nagy ívnél 
sikeresen hajtotta végre a feladatot, a kis hídnál megza
varták [20]. A hidat a német csapatok a város kiürítését 
követően, 1945. március 21-22. közötti éjszakán felrob
bantották. A nagy ív - néhány koromcsíktól eltekintve -
ép maradt, de a kis híd súlyosan sérült [21]. „Bombatá
madás következtében 9,30 m hosszú jármos és az egyik, 
26,60 m nyílású íves rész megsérült, oly módon, hogy a 
9,30 m-es rész pályaszerkezete teljesen használhatat
lan, míg az egyik, 26 ,60 m nyílású íves részen a balolda
li ívtartó megmaradt, a jobboldali ívtartónak a belváros 
felé eső válla a bombatalálat következtében eltörött és 
leesett és a záradék után mintegy 1,5 m-rel ugyancsak 
eltörött. A folytatólagos ívrész záradékban mintegy 1,0 
m-t megsüllyedt. Az íves részen a záradékig a pályaszer
kezet az eltörött ívtartóval együtt leesett, míg a második 
félrésszel jobb oldalon az ívtartóval megsüllyedt" [22]. 
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Az ideiglenesen helyreállított kisiv (1946), Kiskrosi Közúti Szakgyűjtemény 

Provizórikus helyreállítása szovjet katonai segítséggel 
szinte azonnal megtörtént, majd 1947. október 1 . -
1948. március 15. között Folly Róbert helyreállítási ter
vei alapján és közreműködésével eredeti szépségében 
megújult [23]. 

lat terítése, hídkorlát, kandelá
berekjavítása és újramázolása, 
víznyelők toldása és mázolása, 
új ejtőcsövek beépítése, kisívek 
közötti kettős oszlopok cseréje, 
kiegyenlítő lemez kiváltása, 
homlokrézsű burkolása, vala
mint két szakaszban az ívek, 
függőleges és ferde felületek 
javítása. 1982-83: teljes híd-
szélességre kiterjedő kétrétegű 
Pontiflex szigetelés, 3 cm AB-5 
és 4 cm ÉHA-20 aszfaltréteg 
beépítése. 1983-84: a felsz
erkezet hiányosságainak epoxi
gyantás pótlása a teljes felület 
15-20%-án, az egyik fél kisíven 
a záradéknál öt kengyel cseré

je, az ívzáradéknál műgyanta kötőhidas cementbetonos 
javítás. 1986-87: teherhordó elemek felületének javítása 
[24]. 2006: augusztus 20 . óta esténként a völgyhíd dísz
kivilágításban ragyog. 

A híd vizsgálatát 1952-ben a MÉLYTERV Hídiroda, VB 
Hídosztály Szálai János Bölcskei Elemér, 1953-ban Bu
dapesti Városi Tanács, Mélyépítési Tervező Vállalat Balázs 
György, Nagy Sándor, majd 1975-től folyamatosan a 
KTMF Hídépítési Tanszék Dr. Klatsmányi Tibor vezetésé
vel, 1992-től a HÍD Mérnöki Gazdasági Munkaközösség 
Győr, Gödé Ferenc, dr. Szlukovényi István, dr. Lublóy László 
végzi. 

A sérült ív emelőállványa, Áéh iratok, Veszprém Megyei Levéltár 

Hétköznapi élet 

A híd azóta Veszprém város közlekedésének szerves 
része. 1985. október 31.-ig - amíg a várost körülölelő 
útgyűrű be nem zárult - a 8. sz. főút forgalmának jelen
tős részét is kiszolgálta. Ekkor került a KPM Közúti Igaz
gatóságtól városi kezelésbe. A folyamatos karbantartás 
mellett néhány jelentősebb felújítás is történt: 
1964-65: pálya-burkolatcsere, korlátmázolás. 1976-77: 
állványozás, dilatációs szerkezet cseréje, rézlemez 
pályadilatációs lemezek beépítése, gyalogjárda megcsú
szott részének újjáépítése, járdaszegély cseréje élvédő 
szögacél beépítésével, gyalogjárdán öntött aszfalt burko- Oszlopcsere, Hídépítő Vállalat archívuma 
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Felújított kisívek, Lorászkó Balázs felvétele 

A völgyhíd neve 
1938-1948 között Szent István völgyhíd, 
1949-ben Veszprémi völgyhíd, 
1951-ben Rákosi Mátyás völgyhíd, 
később egyszerűen viadukt volt, majd 
1988. óta újra Szent István völgyhíd lett [26]. 
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Pápa hidjai 

Pápa földrajzi helyzete miatt fontos közlekedési csomó
pont, a középkorban hét irányban vezettek utak [1]. 

Pápa úthálózata [Íj 

Ma szinte hihetetlen, ám a 12-16. században a telepü
lés a Tapolca és a Bakonyér táplálta nagyterületű Széles
víz egyik oldalán alakult ki [1]. A Tapolcán és a Bakony-
éren, nagyjából ahol a Győr felé menő út ma is halad, hi
dak álltak. 

A Széles-víz Pápa meghatározó adottsága volt [1] 

Pápán igen sok vízimalom is volt, már a 12. században 
a király malmot ajándékozott a zirci apátságnak [1]. A 
malmok említése azért indokolt, mert a malomhoz gyak
ran híd vezetett. Pápa malmairól néhány szót, hisz a Ta
polcán 22 malom őrölt, s ezek többsége Pápához tarto
zott. Régi képeslapokon az Öreg malom épületénél hida
kat is látni, ezek is gazdagították Pápa hídállományát [1]. 
Jó lenne néhány omladozó épületet helyreállítani. 

Pápa elhagyott régi malmai közül néhányat 
meg kellene menteni, Mátyus Károly felvétele 

Pápa váráról készült ábrázolásokon egy bejáró és egy 
belső híd is látható [1] . Az itteni vár igen jelentőssé vált, 
1554-ban a főkapitányság székhelye lett. 

Pápa várában hidakat is jelöltek a metszetek készítői [2] 

A vár leghitelesebb ábrázolásán (1667, Karlsruhei 
gyűjtemény) is jól látszik a várbejáró híd. Az I. katonai fel
mérésen a hadmérnök négy hidat jelölt Pápánál markán
san: a Győrbe és a Nagygyimót felé vezető úton a Ba-
kony-ér és Tapolca-hidakat [9]. 

Pápa II. József korában, Hadtörténeti Intézet és Múzeum 

A kastélykert kerítése mellett a Győr felé vezető úton 
áll Nepomuki Szent János 1753-ban készült szobra, a 
valamikori Tízes-malomnál. Ez a szobor azért fontos do
kumentum a város hídtörténetében, mert hazánkban 
egyedülálló módon, egy kétnyílású kőboltozaton állva lát
ható a szent, akit egy páncélos katona éppen leüt. A két
nyílású boltozat, aligfelfedezhetően ma is áll, bár egynyí-
lású boltozattal megszélesítve [2]. A híd korára vonatko
zóan dr. Gáli Imre csak annyit említ, hogy az 1837-ben 
készített nyilvántartásban a híd szerepel [2] . 

A rendkívüli szobor meggyőződésem szerint szervesen 
hozzátartozik a hídhoz, így feltételezhető, hogy a híd már 
1753-ban készen állt. 
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Sajnos, a híd feltöltődése és a Tapolca kiszáradása mi
att napjainkban méltatlan látvány, jó lenne a hidat és kör
nyékét rendezni. 

A győri úton a Bakonyér felett egy 4,4 m nyílású bol
tozat áll, dr. Gáli Imre könyvében még szép fotó látható 
róla, napjainkban egyik oldalról megközelíthetetlen, a 
park felől viszont a megszélesített rész miatt szinte nem 
látszik, hogy itt is egy értékes, 1837 előtt épült híd áll 
[2]. 

ben készült nyilvántartásban szerepelt; tehát ennél ré
gebbi volt [2]. 

A Tapolca „kiszáradása" miatt [6] a feleslegessé vált 
híd helyére áteresz épült, kár érte [7]. 

A Bakony-ér hídja a győri úton, Mátyus Károly felvétele 

A Bakony-éren a volt Bajcsy Zsilinszky úton, a Grófi 
úton állt Pápa leghíresebb hídja, a 7,6 m nyílású Vörös-
híd [2]. Dr. Gáli Imre könyvében a híd formai kialakítása 
miatt azt valószínűsíti, hogy 1760 körül épülhetett, 
Fellner Jakab terveztette és építhette [3]. 

Tapolcafő boltozata, Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény 

A 8302. j . úton, a Bakonyér felett egy kétnyílású 
(2x2,4 m), ferde keresztezési szögű, boltozott híd állt 
1962-ig, amikor helyette monolit vasbetonlemez hidat 
építettek [8]. Az I. katonai felmérésen ennek a hídnak az 
elődje markánsan jelölve volt. 

Pápa hidjai között említést érdemelnek a kastélykert 
hidjai is, melyekről képeslapok is készültek, vagy a város 
külső részeinél épült gyaloghidak, így az 1890-ben épült 
Báróné hídja az Öreghegyen. 

A híres Vörös híd 1968 előtt 

Fellner tatai és egri munkásságában jelentős, értékes 
boltozatok vannak, így lehetséges, hogy az ő alkotása volt 
ez a híd. Sajnos annak ellenére, hogy dr. Gáli Imre a híd 
történetét már 1963-ban kutatta, a hidat 1968-ban el
bontották, pedig szélesítésének nem lett volna akadálya 
[4]. Érthetetlen, hogy a Vörös-híd ma is szerepel a mű
emlékek listájában, pedig helytörténeti írás a híd bontá
sáról képet is bemutatott [5]. 

A Tapolcafő felé vezető út elágazásában a legutóbbi 
időkig egy háromnyílású boltozat állt a Tapolcán. A 
3x2,15 m nyílású híd szélesítését 1956-ban konzolos 
vasbeton lemezzel oldották meg. Ez a híd az 1837-

Pápa Tapolca-hídjai anno képeslapon, Veszprém Megyei Levéltár 

Pápa vára beépült a városba, így a várárkok is jórészt 
eltűntek, csatornává váltak, mint oly sok városban, ezek 
is lényegében hidak. 

Pápának van egy utcahídja is, mely alatt a főtérről a 
Kossuth Lajos utcába lehet átmenni [1] . 

A hídtörténetírás valahogy megfeledkezik erről és a ha
sonló műtárgyakról, pedig ezek is hidak, fedett hidak. 

A város sok kisebb gyalog hídja - a Tapolca „eltűnése" 
miatt értelmét vesztve - eltűnt, ám így is van napjainkban 
30 híd a városban, köztük 17 gyaloghíd [4]. A 83. sz. fő
út Pápát elkerülő szakaszának kiépítése óta az országos 
közúthálózaton lévő hidak a város kezelésébe kerültek. 

Az áthidalt akadályt tekintve a Tapolcán és a Bakony-
éren 15-15 önkormányzati híd volt. A Tapolca felett 11, 
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a Bakony-éren 12 helyen vannak hidak, egy-egy helyen 
két, sőt három önálló híd is van. 

Jellegzetes Bakony-ér-híd, Mátyus Károly felvétele 

A hidak közül 1945 előtt épült 14, a hidaknak valami
vel több, mint fele 1946-70 között épült, ennél fiatalabb 
nem szerepelt az 1977-ben készült nyilvántartásban, a 
hidak felmérése e könyv írásakor még folyik, az ismerte
tett adatoktól ezért eltérés lehet. 

A gyaloghidak közül hat híd I-tartós, fapallós, a többi 
- egy faszerkezetű kivételével - acéltartós vasbetonleme
zes. 

A közúti hidak között egy boltozat van, a többi vasbe
tonanyagú, ezek közül kettő alulbordas (1937-38-ban 
épült), a többi monolit vasbeton lemez. 

A 83. sz. főút Pápát elkerülő szakaszán két vasút fe
letti, háromnyílású, előregyártott gerendás: UB illetve 
UH tartós, és a Bakonyér felett egy ugyancsak háromnyí
lású, előregyártott gerendás híd épült 2003-ban. 

Pápa hidjai ma nem igazán látványosak, a város elbon
tott, vagy alig látható boltozatai azonban feltétlenül emlí
tést és megőrzést érdemelnek. 

Festő ecsetjére kívánkozó, volt hidacskák a Tapolcán, 
Veszprém Megyei Levéltár 

Irodalom 

A 83. sz. főút új vasút fölötti hídja, Mátyus Károly felvétele 
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Városlőd hidjai 

Talán meglepő az olvasónak, hogy egy nagy múltú, ám lé
lekszámát tekintve nem nagy település hídjairól külön fe
jezet van ebben a könyvben; ám remélem, rövid ismerte
tésem is érzékelteti, hogy egy kis területen is milyen ér
dekes, értékes hidak találhatók e megyében. 

A Fehérvár-Veszprém-gráci út őse, amely nem mindig a 
mai vonalon haladt, Városlődön átmenve Pápa felé bizto
sított kapcsolatot. Oly fontos volt ez az út, hogy pl. gr. 
Széchenyi István közlekedésfejlesztési tervében is szere
pelt [1]. 

A ma bekötőútként használt 73121. jelű úton hat bol
tozott híd ma is áll, ezek 1837-ben már szerepeltek a 
hídnyilvántartásban, valószínűleg jóval előbb, a 18. szá
zadban épültek, ezekről a Boltozatok c. fejezetben is tör
ténik említés. Ezek közül négy Városlőd területén van. Az 
egynyílású hidak különösen magas, illetve hosszú mell
védfalakkal tűnnek ki, a kétnyílású Torna-patak-híd pedig 
méretével is: 2x4,8 m [2]. 

Újabb hidak a Székesfehérvár-celldömölki vasútvona
lon épültek, közúti szempontból az 1872-ben a Csehbá
nya felé vezető kiépítetlen úton lévő ötnyílású fahíd és a 
Városlőd-Kislőd közti útszakasz feletti vasúti híd érdemel 
említést. A csehbányái felüljáróról ebben a fejezetben kü
lön részletes ismertetést olvashatnak. 

Az íves gerendahídról (a 8. sz. főút 73,454 km szelvé
nyében van ma) és a völgyhídról (8. sz. út 74,853 km szel
vény) részletes ismertetés olvasható ebben a fejezetben. 

A másik három hídról röviden. 
A 74,126 km szelvényben zárt keret biztosítja a Cseh

bányára vezető dűlőút különszintű keresztezését. A híd 
tervét a Kereskedelem és Közlekedésügyi Minisztérium 
készítette, akárcsak a további kettőt, és a Danubia Útépí
tő Rt. megbízásából a Csengery és Pallay cég építette. 

Városlőd Torna-patak hídja több mint 170 éves, Mátyus Károly felvétele 

Rendkívüli gazdagodást hozott a hídállományban, ami
kor 1937-38 között kiépült a 8. sz. főút Városlődöt elke
rülő, érintő szakasza. Öt műtárgy, sorrendben egy három
nyílású, íves alsó élű gerendahíd a vasútvonal felett, egy 
zárt keret, egy boltozat, egy kétcsuklós keret a már egy
szer keresztezett vasútvonal felett és egy kétnyílású, fel
sőpályás ívhíd, a völgyhíd vagy más néven a pápai felül
járó [3]. 

Az öt híd építési költsége 330 ezer P volt, jóval több a 
veszprémi völgyhidak (egy nagy és két kisív) 258 ezer P 
költségénél. 

Városlőd, csehbányái út, aluljáró a 8. sz. főút alatt, 
Lorászkó Balázs felvétele 

A 74,241 km szelvényben lévő Torna-patak-híd beton 
boltozat, méretét tekintve nem tűnik nagynak, ám a ked

vezőtlen altalaj miatt különleges alapozást 
igényelt, az esetleges süllyedés kiküszöbölé
se érdekében négy részben épített, csuklós 
kapcsolatú, vasbeton alaplemez épült [3]. 

A 74,364 km szelvényben - a Városlőd II -
kétcsuklós keret volt, hasonló a szentgáli-
hoz és a még eredeti formában álló tüske
várihoz, ezekről az egyedi hídleírások között 
olvashatunk [3]. 

A II. világháborúban a csehbányái dűlőút 
aluljáróját felrobbantották, 1946-ben az 
eredeti tervek alapján újjáépítették, majd a 
8. sz. főút korszerűsítése során az Uvaterv 
1984-ben készített terve alapján megszéle

sítették [4]. 
A Torna-patak beton boltozatát is felrobbantották, a 

mellette levő, előbb említett híddal egy időben. 1946-
ban újjáépítették, 1984-ben pedig megszélesítették. 

Az ún. Városlőd II. kétcsuklós kerethidat is felrobban
tották, az eredeti tervek alapján már 1946-ban újjáépí
tették. Teherbírása, szélessége és a vasútvonal villamosí
tása miatt 1990-ben EHGT tartós, 22,0 m nyílású híd 
épült itt. Az átépítés két ütemben készült, a meglevő 
mellett 8,4 m szélességben észült az első ütem, majd a 
régi híd elbontása után épült egy 10,4 m széles hídrész. 
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Városlőd II. számú vasút feletti hídjának átépítése, Mátyus Károly felvétele 
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Közútkezelő tervtára, 
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Városlődi vasút feletti híd, a 8. sz. főút 73,454 km szelvényében 

Építés éve: 1937-38. 
A híd nyílásai merőlegesen: 7,39 + 15,38+7,39 m. 
Keresztezési szög: 90° 
Pályaszélesség: 1,00 + 6,00 + 1,00 m. 
Teherbírás: 20 t. 
Tervező: dr. Sabathiel Richárd 
Kivitelező: Csengery és Pallay oki. mérnök, vállalko
zók, a Danubia Útépítő Rt. megbízásából. 
Építési költség: 56 149 R 

A csúszásra hajlamos területen, támaszain túlnyúló, 
kéttámaszú „ívalakú gerendatartós" szerkezetre esett a 
választás [1]. A főtartó kis szerkezeti magassága miatt a 
tervező tartott attól, hogy „rugóscsuklóként" viselkedve, 

A tácsahíd 1963-ban, Tóth Ernő felvétele 

a szerkezetet állandó rezgések terhelték volna, ha az 
egyik saru mozgóként lett volna kialakítva, ezért a főtar
tókat síkalapon támasztották alá, a két pillért pedig erős 
vasbeton gerendákkal kötötték össze. 

A főtartó nagy magassága miatt tárcsaként működő, 
robusztus hidat is felrobbantották (márc. 25-én) [2]. 

A híd újjáépítése 1945-46-ban 
A híd föld feletti részei mind elpusztultak, a roncsbontást 

a MÁV kezdte meg oly mértékig, hogy a vasúti forgalom 
megindulhasson. 1945. október 1-től Szabóky Béla foly
tatta a közlekedési miniszter megbízása alapján az újjáépí
tést, előbb önköltséges, majd egységáras ajánlata alapján. 

Az eredeti tervek szerint újjáépített hídba a kibontott és 
kiegyengetett beton
acélokat beépítették, 
1/4 részben új anyag 
pótlásával [3] . 

A munkák műszaki 
ellenőrzését az Államé
pítészeti Hivatal részé
ről Újtelki István állami 
főmérnök végezte. 

A hidat az 1946. 
dec. 16-án készült 
próbaterhelés alap
ján, tekintettel arra, 
hogy semmiféle rend
ellenség nem mutat
kozott a forgalomnak 
átadták [3 ] . 
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A hidat elégte
len teherbírása és 
korróziós kárai mi
att, a régi alépít
mények felhaszná
lásával átépítették 
[4]. 

Az építés alatti 
forgalom fenntartására a kivitelező a régi szolnoki Tisza
ártéri híd acéltartóinak felhasználásával épített provizóri
umot [5]. 

A híd átépítése 1969-70 
A pályaszélesség: 
0,50+11,00+0,50 m. 
Teherbírás: „A" osztályú. 
Tervező: Uvaterv, Bánréti László 
Kivitelező: Hídépítő Vállalat 

Provizórium építése, Laczkó Dezső Múzeum archívuma 

A tervező több változatot készített a legkedvezőbb meg
oldás kiválasztására. Sem a vasbeton keretet, sem a két
támaszú konzolos szerkezetet nem találta alkalmasnak, 
ezért háromnyílású oldalkonzolos „mérleghidat" terve
zett, mely a közbenső támaszoknak adja át az önsúlyból 
származó terhelést. A négytámaszú kerethíd középső két 

lába alul csuklósan kapcsolódik. A hídvégeken támaszerő 
csak az esetleges terhelésből keletkezik, ezt ingalábakkal 
lehet felvenni. A szélső nyílások a töltéslezárást szolgál
ják és kedvezőek a vasútvonalra való rálátásban is. 

Korrózióvédelmi szempontból a középső nyílást feszí
tett kivitelben építették. Az állványon épített hídszerkezet 
ingalábainál munkahézag volt, melyet a középső nyílás 
feszítése után lehetett zárni. 

A felszerkezet alul íves és a pillérek felett 3,00-3,00 m 
hosszban takaréküreges, ezen a részen az alsó lemez 25, 
a felső 17 cm vastag. A középső nyílást egyenes tengelyű 

kábelekkel feszí
tették a maximá
lis nyomatékok 
szakaszán. 

A híd közepén 
munkahézagot 
alakítottak ki a fe
szítéshez szüksé
ges mozgás bevi
tele céljából. A 
feszítést/mozgást 
négy sajtóval ol
dották meg. A 
hídközépen beik
tatott mozgás a 
tartót a középső 
nyílásban az áll
ványról felemelte, 
a szélső nyílások
ban pedig lefelé 
irányuló elmozdu
lás történt. A szét
feszített híd részek 

közötti távolságot acélékekkel biztosították. A sajtók eltávo
lítása után a híd közepén és végein a munkahézagot bebe
tonozták. 

A különleges feszítési eljárást egyedisége miatt ismer
tettem, elterjedését valószínűleg a vasútvonal feletti áll
ványozás nehézsége gátolta. 
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A karcsú, feszített új híd, Mátyus Károly felvétele 

Városlődi völgyhíd a 8. sz. főút 74,853 km szelvényében 

Építés éve: 1937-38. 
Nyílásai: 2x30,0 m 
A híd hossza: 75,7 m 
Szélesség: 1+6 + 1 m 
Teherbírás: 20 t. 
Tervező: Folly Róbert 
Kivitelező: Borbély és Oberlender oki. mérnök, 
vállalkozók 
Építési költség: 145 000 P 

Az ún. pápai aluljáró kétnyílású, felsőpályás, befogott 
ívhíd. A 8. sz. főút korszerűsítésekor ez a híd - a veszprémi 

völgyhíd miatt - nem került a figyelem középpontjába, a 
minisztérium referens csak annyit jegyzett meg kiváló ta
nulmányában, hogy a veszprémi völgyáthidalás mintájára 
épült, azzal az eltéréssel, hogy a hídfők végjárma a hídfő
alapokon nyugszik, így egyenlőtlen süllyedéstől nem kell 
tartani [1]. Az 1938. november 23-24-én tartott próbater
helés jegyzőkönyvéből néhány tervtől való eltérést lehet 
tudni, pl. úszólemezek épültek a hídvégeken [2]. Kétségte
len, hogy a veszprémi ívhíd csodálatos környezetben van, e 
sorok írója azonban kezdő mérnökként ezt a hidat többször 
megcsodálta, alulról ugyanis könnyen megközelíthető volt, 
sajnálja, hogy Folly Róbert szép hídját annak károsodása és 
a növekvő forgalmi igények miatt elbontották. 

A völgyhíd építés közben 
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Folly Róbert kevéssé ismert szép hídja, MTI felvétele (1963) 

A híd javítása 1947-ben 

A híd háborús kárait nem sikerült egyértelműen kiderí
teni, annak ellenére, hogy több levéltári dokumentum 
maradt a híd helyreállításáról [8]. A közlekedési tárca 
fontosnak tartotta a híd kijavítását annyira, hogy előbb el
kezdődött itt a javítás, helyreállítás, mint Veszprémben, 

pedig azt Veszprém polgármestere nyomatékosan, írás
ban szorgalmazta. Faanyag hiány miatt Városlődről kellett 
volna faanyagot átszállítani Veszprémbe, ezt pedig a mi
niszter nem vállalta. A többmenetes levélváltásból azt a 
következtetést lehet levonni, hogy a veszprémihez hason
ló mértékű sérülése lehetett a városlődi völgyhídnak, a 
helyreállítás 1947-ben befejeződött. 

A híd átépítése 
Építés éve: 1971-73 
A híd támaszközei: 15+3x23+15 m. 
A híd hossza: 99,5 m. 
Szélessége: 0,50+11,00 + 0,50 m. 
Teherbírás: „A" osztályú. 
Tervező: Uvaterv, Huszár Gyula, állvány és bontási terv Babindeli Ede 
Kivitelező: Hídépítő Vállalat, Salamin Pál 
Forgalomba helyezés ideiglenes: 1972, végleges: 1973. július 30. 
Építési költség: 15 569 404 Ft 
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Az 1947-ben helyreállított híd javítására már 1961-
ben tervet készített az Uvaterv. A kocsipálya 7 m-re tör
ténő szélesítése - a gyalogjárók terhére - szerepelt a 
tervben. 

A híd 20 tonnás teherbírása miatt a nehézjárműveket ki
tiltották, korróziós károk miatt az ív vállánál a pályaszerke
zetet alátámasztották. A felhasított vasbeton oszlopok 
fagykárt szenvedtek, ezért a szakemberek a híd szélesíté
sét is elvetették [3, 4]. 

A híd átépítését három változatban vizsgálta meg a ter
vező - erről a Vasbeton hidak c. fejezetben olvashatunk 
- , a végül is elfogadott „C" változat, az esztétikusabb, pá
ratlan nyílás számú, az eredetinél 25 m-rel hosszabb, 
folytatólagos, takaréküreges lemez [5], 

Az épülő új híd közelről, Hídépítő Vállalat felvétele 

A választott megoldás rendkívülisége abban áll, hogy a 
megemelt pályaszintű híd állványaként a régi hidat hasz
nálta fel a tervező, az ívhíd elbontásához pedig az új hidat. 

Az alépítmény: az alapok 5-6 m mélységbe kerültek, a 
2. és 5. számú pilléreknél a régi híd alapjait használták [6]. 

A 3. és 4. jelű pillérek sávalapozással épültek. A 17 
m magasságot is elérő pilléroszlopok 130 cm külső át
mérőjű, 15 cm vastag, 70 cm magas vasbeton aknama
gasító elemekkel épültek. Az előregyártott elemekbe 
korcolás került. Az oszlopok tengelytávolsága 7 m, ez le
hetővé tette, hogy az ívek mellett megépíthető legyen. 

A felszerkezetbe - az összsúlycsökkentés érdekében -
két 95 és hat 85 cm átmérőjű takaréküreg került. A mint
egy 100 m hosszú felszerkezet dilatáció nélkül épült. 

A tervezés fontos része volt annak vizsgálata, hogy az 
ívhíd állványozás céljára használható-e? A pályalemez 
betonozását olyan zömökben kellett megépíteni, hogy 
az ívek szimmetrikus terhelést kapjanak. Alapos terve
zési munkát jelentett az ívek elbontása pl. az, hogy az 
ívek biztonságosan átvághatok és bonthatók legyenek. 

A nagyméretű henger alakú takaréküregeket a helyszí
nen 1 m-es darabokban gyártották le szegecseléssel és 
korcolással, majd motoros bordázó hengerrel merevítették. 

Az állványként használt ívszerkezet teherbírására figye
lemmel a betonozást a hosszirányú ütemezésen kívül ke
resztirányban is megosztották. 

A betonozási sorrend betartásán kívül folyamatosan el
lenőrizték az ívek mozgását. 

A B280 minőségű betont az ajkai oldalon 40 tonnás 
autódaruval, a veszprémi oldalon pedig beton szivattyúk
kal jutatták a zsaluzatba. Az 1800 m3-nyi felszerkezet -
abban az időben jelentős feladat volt - 6 munkanap alatt 
készült el. 

A régi híd elbontása nem a tervezett bontóállványon, 
hanem a vállalat tervei alapján történt: az építési állvány 
elbontása után először a régi híd pályaszerkezetét bon-

és távolról, Veszprém Megyei Levéltár 
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Egyedi híd leírások Városlőd hidjai 

tótták el termovágóval és kompresszoros bontással. A 
bontási zömök 3-5 tonnásak lehettek. 

Az íveket ezután - közel az ív harmadokban átvágták, 
miután az íveket, összesen 8 helyen megemelték, ezzel 
az ív önsúlyából keletkező erőket kiküszöbölték. Feszült
ségmentesítés után nyolc helyen egyszerre vágták át a 
főtartókat. A felfeszítés és az átvágás is szakaszosan 
történt. Az ív átvágása után a darabolást az előbb már 

Irodalom 
[1] Harkányi János: Hídépítések a Budapest-gráci állami köz

úton, Technika, 1939. l.sz. 
[2] A híd próbaterhelési jegyzőkönyve, 1938. november, Kiskő

rösi Közúti Szakgyűjtemény. 
[3] Huszár Gyula: A városlődi völgyhíd tervezése, MSz. 1974. 

4.sz. 
[4] Huszár Gyula: A városlődi völgyhíd átépítése, Uvaterv Mű-

Előzmények: a Székesfehérvár-celldömölki vasútvonal 
696 + 27 szelvényében 1872-ben ötnyílású (6,0 + 
7 ,0+9 ,0+7 ,0+6 ,0 m) fahíd épült a kiépítetlen bekötő-
úton [1], A kőfalazatú, fafelszerkezetű híd egyre kevésbé 
felelt meg a forgalmi igényeknek, ezért a MÁV 1926-ban 
átépíttette. A háromnyílású (11,6 + 13,6 + 11,6 m), kar
csú kétfőtartós kerethíd terveit a MÁV készítette, a kivite
lező a Magyar Wayss és Freitag Rt. volt. A híd teljes szé
lessége 4,0 m, a szerkezet alsó élének magassága a sín

említett módszerrel végezték. Az 5-8 tonnás elemeket 
Fiorentini darukkal emelték le. A vázlatosan ismertetett 
módszerrel negyedére csökkentették az ív bontási idejét. 

A középső pillért robbantással bontották el. Sok egyéb 
fontos és érdekes részlet olvasható még a hivatkozott is
mertetőkben [7] . 

1990-ben a háttöltés süllyedésének, 1994-ben pedig 
a szegélynek javítása történt meg. 

szaki Közlemények, 1974. 1. sz. 
[5] Huszár Gyula: Közúti hidak esztétikai kérdései, MSz. 1976. 

3.sz. 
[6] Salamin Pál: A városlődi völgyhíd építése, MSz. 1974. 4.sz. 
[7] Salamin Pál: Értékelő jelentés a városlődi völgyhíd építésé

ről, kézirat, 1974. Hídépítő Rt. archívuma. 
[8] A Veszprémi ÁÉH iratai VI-401. b., Veszprém Megyei Levél

tár. 

korona felett 8,85 m volt. A hidat II. rendű közúti terhe
lésre méretezték [2], 

A műtárgyat 1962. áprilisában a Megyei Tanács Építés 
és Közlekedési osztályának adták át. Ebben az időben folyt 
a csehbányái bekötőút építése, ennek elkészülte után azt 
az illetékes közúti igazgatóság vette kezelésbe [3]. 

A karcsú és keskeny felüljáró a növekvő forgalmi terhe
lésnek egyre kevésbé felelt meg, ezért átépítéséről dön
töttek. 

Az új híd elkészültekor, Veszprém Megyei Levéltár 

A csehbányái, ma a 83144. jelű út 1,217 km szelvényeben levő, 
vasút feletti híd 
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Az 1926-ban épült híd terve, MÁV Vezérigazgatóság tervtára 

Uj felüljáró epitese 

Uj vasbeton híd építése 
Építés éve: 1982-83. 
Nyílásai merőlegesen: 13,79 + 19,70 + 11,82 
Nyílásai ferdén: 14,0+20,0 + 12,0 m. 
Keresztezési szöge: 80° 
Szélessége: 1,00+7,50 + 0,5 m 
Tervező: Uvaterv, Majomé 
Kivitelező: Hídépítő Vállalat, V. Nagy Miklós és 
Papp Sándor 
Építési költség: 13 508 651 Ft 
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Egyedi hídleírások Városlőd hidjai 

Szokatlan magas űrszelvényű vasút feletti híd, Közútkezelő felvétele 

28 -32 cm vastag 
monolit vasbeton 
lemez dolgoztatja 
együtt [4] . 

A régi vasbeton 
kerethíd elbontása 
védőállvánnyal és 
kihúzószerkezettel 
történt [5]. E vázla
tos hídleírás jól pél
dázza, hogy 110 év 
alatt milyen sokat 
változott egy-egy híd 
mérete, főleg pedig 
építési anyaga: fa, 
monolit, majd előre
gyártott vasbeton 
felszerkezet, illetve 
kőfal, karcsú vasbe
ton pillérek, illetve 
előregyártott ele
mekből összeszerelt 
alépítmény. 

A 8. számú főút öt 
jelentős hídját váz
latosan áttekintve 
megál lapí that juk , 
hogy korszerű, kü
lönleges hidat épí
tettek itt a korszak 
legkiválóbb mérnö
kei, Folly Róbert, 
Schwertner Antal és 
a Kereskedelmi és 
Közlekedésügyi Mi
nisztérium mérnö
kei. 

E hidak közül ma 
már csak a csehbá
nyái dűlőúti aluljáró 
és a Torna-patak-híd 
áll eredeti, megszé
lesített formában. 

A híd napjainkban, Mátyus Károly felvétele 

Az alépítmény: a rejtett hídfők és pillérek síkala-
pozásúak. A hídfőknél egy alaptesten három penge
falu előregyártott oszlop helyezkedik el. A pillérek 
két-két előregyártott oszlopra helyezett fejgerendá
ból állnak. 

A felszerkezet 12-12 db 14,55-70, 20,55-70, illetve 

Irodalom 
[1] Id. Vörös József: Új híd épült a csehbányái bekötőúton, Híd

építők, 1987. 5.sz. 
[2] A híd törzskönyve, 1926. MÁV Vezérigazgatóság hídtervtára, Bp. 
[3] A híd iratai, MÁV Vezérigazgatóság hídtervtára, Bp. 
[4] Hargitai Jenő hídleírása, Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény. 

12,55-70 jelű előregyártott tartóból készült. A tartókat [5] Mátyus Károly szóbeli tájékoztatása. 
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Egyedi hídleírások Marcaito hidjai 

Marcaito hidjai 

Marcaltői Rába-híd a 8408. j . út 12,790 km szelvényében 
Építés éve: 1948-49. 
Nyílásai: 70,1+23,3 + 23,3. 
Pályaszélesség: 0,90 + 6,00+0,90 m. 
Teherbírás: 20 t. 
Próbaterhelés: 1949. december 2. 
Tervező Bölcskei Elemér, dr. Székely Hugó. 
Kivitelező: Mélyépítő és Mélyfúró NV (volt Zsigmondi), Machula Zoltán 
MÁVAG, Vogt Károly 
Közúti Hídfenntartó NV 
Stieber-féle Építési és Ipari Rt. 

Marcaito ősidők óta hídjairól nevezetes, a település jelentőségét a vizeken 
(Tapolca, Marcal, Rába) való átkelés adta. 

Marcaito az I. katonai felmérésen, Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
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Egyedi hídleírások Marcaltő hidjai 

A következőkben a közúti Rába-hídról kissé részleteseb
ben lesz szó, a Cigány-csatorna-, Marcal-, Tapolca-hidak-
ról csak röviden, a vasúti hidakról pedig csak az említés 
szintjén szólok, mivel ezekről külön fejezetben olvashatunk. 

A teljesség kedvéért - bár ma nem Veszprém megyé
hez tartozik - az 1967-ben elkészült közúti Rába-ártéri-
hidat is megemlítem. 

Marcaltő ősi átkelőhely a Rábán, egyes források sze
rint a rómaiak fontos útja itt, Mursellánál 
keresztezte a folyót [1]. 

A település - nem véletlenül - több 
megye határán feküdt, a Rába átkelőjé
nek védelme 1608-13 között erődít
mény épült [2], 

Fahidat jelölt az I. katonai felmérés 
1783-ban [3]. 

A Rába rendezése kapcsán 1889-
92-ben háromnyílású, acéltartós híd 
épült [4] melyet - nyilván árvízi tapasz
talatok miatt - újabb két nyílással bőví
tettek [5]. 

1945. március 25-én a visszavonuló 
németek Marcaltő Rába-hídjait felrob
bantották [6]. 

A Rába-híd jégtörőire, alacsonyabb 
szinten villámgyorsan ideiglenes hidat 
építettek, mely árvízvédelmi szempont
ból nem volt megfelelő, ezért 1947-ben 
átmenetileg elbontották [7]. 

A Rába-híd újjáépítése során 1949-
ben rendkívüli gyorsasággal peregtek az 
események: 1949. január 4-én helyszí
ni bejárást tartottak (14 szervtől 21-en 
vettek részt) s megegyeztek a tervezés 
fő kérdéseiben [7]. 

Ennek alapján az Állami Mélyépítés
tudományi és Tervező Intézet április 5-
én már elkészítette az új híd terveit [8]. 
Eszerint a felrobbantott hídtól 700 m-rel 
feljebb épült meg a híd a Berettyóújfalu
nál tervezett alsópályás ívhíd tervének 
adaptálásával. 

Szinte hihetetlen, de az akkori 821. számú főúton 
1949. december 2-án már a sikeres próbaterhelés is 
megtörtént, december 18-án pedig átadták a hidat a for
galomnak [8]. 

A gyors építés annak volt köszönhető, hogy több vál
lalat működött közre: a Mélyépítő és Mélyfúró NV, a 
MÁVAG, a Közúti Hídfenntartó és a Stieber-féle Építési és 
Ipari Rt. Az ívszerkezetet a MÁVAG, a felsőpályás nyíláso
kat a Közúti Hídfenntartó gyártotta és szerelte, Stieber-
cég pedig a hídtartozékokat gyártotta. Az alépítményi és 
egyéb munkákat a Mélyépítő és Mélyfúró NV végezte. 

Alépítmény: a hídfők cölöpalapozásúak, a pillérek sze
rényalapokra támaszkodnak. A keretszerkezetű hídfők 
egyenként 2x9=18, 6 m hosszú cölöpön állnak. A sül
lyesztőszekrények mérete 2,9x3,2x11,1 m, illetve 
2,5x2,5x9,1 m. 

A felszerkezet: a medernyílás kétfőtartós, vonóvasas, 
rácsos, alsópályás ív, magassága ívközepen 11,9 m. Az 
ív stabilitását rácsos keresztkötések biztosítják. 

Marcaltő közúti Rába-hídja, Mátyus Károly felvétele 

Az ívhíd az utazó szemszögéből Lorászkó Balázs felvétele 

Az ív pályaszerkezete acéltartókra épített együttdol
gozó bordás vasbeton lemez. Az ívhíd az 1883-ban 
épült szegedi Tisza-híd épen maradt nyílásaiból kibon
tott elemeiből, a vonóvas a Lánchíd merevítő tartójából, 
a felsőpályás, kétnyílású 4 főtartós gerendahíd az Er
zsébet-híd merevítő tartójának felső övi e mezei bői, a ge
rinclemezes tartók felső övei új anyagból készültek. Az 
ártéri nyílások 850-1500 mm magas hegesztett tartó-
júak. 

Az acél hídszerkezet tömege mintegy 220 t, ennek a 
fele új anyag [8]. 
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A marcaltőivel rokon a Berettyóújfalunál, Szeghalom
nál és Ráckevén épült ívhíd, a Berettyóújfalunál állót el
bontották, Ráckevénél és Szeghalomban acélpályale
mezt építettek, a kisebb forgalmú, ezért a sókorróziónak 
kevésbé kitett marcaltői híd korszerűsítése csak napja
inkban kezdődik. 

A híd közel 60 éves története természetesen nem volt 
eseménytelen: 1957-ben a hídvizsgálat a vonórúdon re
pedéseket észlelt, a javítás 1958-ban történt. 

Az 1970-ben elvégzett időszakos hídvizsgálat 326 la
za szegecset talált, a javítás 
megtörtént. 

1981-ben az újabb időszakos 
hídvizsgálat által észlelt hibákat 
javították és elkészült a híd má
zolása. 

1985-ben a híd szigetelése, a 
dilatáció cseréje történt meg. 

1993 a hidat ismét mázolták. 
2000 a híd legutóbbi idősza

kos/fővizsgálata megtörtént. 
A közúti Rába-híd újjáépítés

kor - árvízi tapasztalatok alapján 
- már számoltak azzal, hogy a 
Rába árvédelmi töltései között 
kevés a 117 m óssznyílású híd, 
ám további nyílások megépítése 

csak 1965-67-ben valósult meg a marcaltői útkorszerű
sítéssel együtt. 

A 25,0+2x30,5+25,0 m nyílású szekrénytartós, ív
ben fekvő vasbeton híd szekrényalapozású, a hídfők kő-
burkolatúak [10]. A Rába-híddal közel azonos hosszúsá
gú hídról, bár ma nem Veszprém megyéhez tartozik, azért 
teszek említést, mert szervesen hozzátartozik Marcaltő 
közúti hídjaihoz, s ugyanazok tervezték és építették, mint 
a Marcal-, Cigány-csatorna hidat, s a műszaki ellenőrzést 
is ugyanazok: Kováts József és e sorok írója látta el. 

Marcaltő közúti Rába ártéri-hídja, Mátyus Károly felvétele 

Marcaltői Marcal-híd a 8408. j . út 9,855 km szelvényében 

Építés éve: 1964-66. 

Nyílásai: 21,0+28,5+21,0 m. 

Pályaszélesség: 0,50 + 8,00+0,50 m. 

Teherbírás: „A" osztályú. 

Tervező: Uvaterv, Papp Béla. 

Kivitelező: Hídépítő Vállalat, Peres József, Toperczer Gábor. 

Építési költség: 3 094 421 Ft. 
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A 8 2 1 . sz. főúton (1965 előtt ez 
volt az út neve) 1911 előtt fahíd állt 
a Marcal fölött, ekkor háromnyílású 
vasbeton gerendahíd épült 
(6,0 + 1 0 , 0 + 6,0 m) [5 ] . 1945 
márciusában ezt a hidat is felrob
bantották, helyébe ideiglenes acél
tartós fahíd épült, ennek építéséről, 
az ezzel kapcsolatos vitákról levéltá
ri anyagok maradtak [7 ] . 

Már az újjáépítési program kezde
tén felmerült, hogy útkorrekcióval, új 
helyen kellene újjáépíteni a Marcal-
hidat s az előtte-utána levőket is, ám 
erre ekkor nem volt elegendő forrás. 

1964-ben végre elkészült az út
korrekció és az ezen levő hidak terve. 

A Marcal-híd háromnyílású, folytatólagos szek
rénytartós vasbeton szerkezet, ennek középső nyílá
sa még ma is a legnagyobb a megye vasbetonhídjai 
között. 

Alépítmény: a hídfők és pillérek cölöpalapozásúak. A 
hídfők és pillérek 3,2 illetve 4,4 m magas vasbeton fa
lak. Az alapozással kapcsolatban néhány személyes ta
pasztalatomat külön fejezetben említem. 

A felszerkezet egycellás szekrény, mely a pillérekkel 
egybeépült, a hídfőkhöz ingaoszloppal, kapcsolódik. 

Marcal-híd építése, Tóth Ernő felvétele 

A hídon há
romrétegű ra
gasztott lemez
szigetelés, 4 
cm védőbeton 
és 5 cm vastag 
aszfaltburkolat 
készült. 

A híd a gon
dos kivitelezés 

Marcal-híd építése, Tóth Ernő felvétele 

Marcal-híd provizórium építése, Tóth Ernő felvétele 

A híd építése előtt a Marcal-híd provizóriumot meg 
kellett erősíteni, erről tervek nem, csupán fényképek ma
radtak. 

A híd építéséhez kábeldarut állított fel a kivitelező. A 
140 m fesztávolságú (720 m2-es területet kiszolgáló) da
ru újszerű volt két vonatkozásban: egyrészt a kihorgonyzás 
nem betontömbbel, hanem I-tartókkal és pallókkal történt, 
másrészt a közel 19 m magas oszlopokat a daru teher
emelő csörlőjével egyszerre emelték fel [9]. 

Marcal-híd építése, Tóth Ernő felvétele 

és a téli útüze
meltetés kí
méletes voltá
nak köszönhetően ma is jó állapotban van. 

Cigány-csatorna-híd is épült 15,0 m-es nyílás
sal, takaréküreges lemez szerkezettel. A szintén cö
löpalapozású híd építése annyiban jelentett nehéz
séget, hogy közvetlenül az ideiglenes híd mellett 
épült. 
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Ennek a hídnak az előtörténete megegyezik a Marcal-
hídéval: 1911-en 7,0+7,0 m-es vasbeton gerendahíd 
volt, ezt is felrobbantották, ideiglenesen helyreállították, 
majd az építés idejére megerősítették. 

A takaréküreges lemez vasszerkeszerelése, Tóth Ernő felvétele 

Az új Tapolca-hiú, Tóth Ernő felvétele 

melyek felhagyott útszakaszokra kerültek, a későbbi építési 
év talán nagyobb javításra vonatkozik [9]. 

A Marcalon egy önkormányzati kezelésű híd is áll, egy 
1966-ban épült dűlőúti híd 4+3x8+4 m nyílású, széles

sége 1 ,25+3,80+1,25 m. 
A hidat a Hídépítő Vállalat épí

tette, valószínűleg az ekkor folyó 
Marcal-szabályozással összefüg
gésben. 

A Pápa-csornai vasútvonalon 
1896-ban indult meg a forgalom, 
ekkor a Marcalon 10,0 + 10,0 m 
gerinclemezes acélhíd, a Cigány
patakon 15,0 m nyílású gerincle
mezes, a Rábán háromnyílású rá
csos acélhíd (90 m össznyílású), 
a Rába ártéren egy 31,6 m és az 
ún. Feneketlen-tavon 4x15,0 + 
20 ,0 m-es rácsos híd épült. 

1945 márciusában mind az öt 
hidat felrobbantották, ezek közül 
véglegesen csak a Cigány-patak-
hidat építették újjá a Hatvan-Sal
gótarján vasútvonal Tarján-patak-
hídjának felhasználásával. 

A provizóriumok változatos pro
vizórium-skanzennek mondhatók. 

A vasúti hidak részletes ismer
tetése a vasúti hidak fejezetben 
található. 

Marcaltő két Rába-, három Rá
ba-ártéri-, három Marcal- és két 
Cigány-csatorna-hídjával a „hidak 
városának" nevezhető. Városi 
rangja ma nincs, ám korábban az 
is volt [2]. 

Az 1965-ben megépült útkorrekcióban a Tapolca fe
lett is épült egy 8,0 m nyílású FT tartós híd [8] . 

A felhagyott útszakaszon két 3,5-4,0 m nyílású tégla
boltozat állt. Az 1937-ben készült híd nyilvántartás szerint 
ezek 1886-1888 között épültek [5]. 

Levéltári források Marcaltőn tégla boltozatok építéséről 
1830-ban adnak hírt, lehetséges, hogy ezek azok a hidak, 

Öreg boltozat a felhagyott útszakaszon, Tóth Ernő felvétele 
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Várkeszői Rába-híd a 8412. j . út 1,427 km szelvényében 

Építés éve: 1960. 

Nyílásai merőlegesen: 24,10+24,10 + 24 ,10 m. 

Keresztezési szög: 70° 

Pályaszélesség: 0 ,50+3 ,50+0 ,50 m. 

Teherbírás: „C" 

Tervező: Uvaterv. 

Kivitelező: Hídépítő Vállalat, Rakonczay Nándor és a 

Közúti Hídfenntartó Vállalat. 

Műszaki ellenőr: Zsámboki Gábor 

Előzmények: Marcaltő közelében, Keszőnél, mely ko
rábban nem Veszprém megyéhez tartozott, szintén átke
lőhely volt a Rábán, ennek védelmére vár épült a Rába 
két ága között, ott, ahol a Szany felé vezető út kettéága
zik. 

A nagyjából köralakú vár 1362-98 között épülhetett, 
1564-ig valószínűleg királyi vár volt [1]. Az I. katonai fel
mérés térképszelvénye szépen mutatja a hidat és környe
zetét [2]. 

Az itt álló Rába-híd vámjáról 1816-tól több adat ma
radt fenn [1]. 

A Rába felmérése 1825-ben lett kész [3 ] , rendezése 
során Várkeszőnél is új cölöpjármos híd épült. 

A híd a II. világháború után 
Erről a hídról - tekintettel arra, hogy Várkeszőt csak 

1950-ben csatolták Veszprém megyéhez - kevés adat 
maradt fenn 

A hidat 1945. március 27-én robbantották fel [4]. 
Ideiglenes helyreállításáról a marcaltői Rába-hídról készí
tett útbiztosi jelentésekből tudunk, mivel a két híd sorsa 
szorosan összefüggött [5] . 

Forgalmi szempontból a Marcaltőnél lévő híd újjáépí
tése volt a fontosabb, ezért az már 1949-ben megépült, 
a várkeszői hídéra 1960-ig várni kellett. 

Előkészítő tárgyalások után 1957-ben készültek el a 
híd tervei. A ferde keresztezési szögű híd háromnyílású, 
két hegesztett főtartóval. Az új híd a régi tengelyében, 
mintegy 2 m-rel magasabb pályaszinttel épült, acél főtar
tóval együttdolgozó vasbeton pályalemezzel. 

A híd kis forgalma miatt egy forgalmi sáv szélességű. 
Alépítmény: a hídfők síkalapozásúak (3,50x1,0x5,0 

m). A felmenőfal térdfalas kialakítású, függőszárnyfa
las. 

A pillérek három sorban levert, vasbeton cölöpökre tá
maszkodnak. A cölöpöket 2,5x1,0x6,5 m-es vasbeton 
gerenda fogja össze, melyre 1,6-1,0x6,5x7,2 m méretű 
pillérek épültek [6] . 

A felszerkezet: a két hegesztett, 1100 mm magas fő
tartó egymástól 2,8 m távolságra van. A főtartók szerelé
séről 1960-ban egy - minden érdekelt bevonásával tar-
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Az öszvérszerkezetű Rába-híd 1963-ban, MTI felvétele 

A híd napjainkban, Mátyus Károly felvétele 

tott - megbeszélésen eldöntötték, hogy az a várkeszői ol
dalról kiindulva, behúzással történjen, ehhez az eredeti
leg tervezett négyen kívül, még két cölöpjármot kellett 
építeni [7]. 

A főtartók közti szegecselt keresztkötések a győri 
Séta-téri hídból kibontott tartókból készültek. 

A főtartók illesztései részben hegesztettek, részben 
szegecseltek. 

Az öszvérszerkezetű felszerkezet saját súlyával előfe
szített: az összeszerelt tartókat a két szélső támasznál le
süllyesztették, s ezután készült el vasbeton pályalemez. A 
beton megszilárdulása után a két közbenső támasznál 
süllyesztették le a hídszerkezetét. 

A vasbeton pályalemez 20 cm vastag, a tartók felett 
kiékelt [7]. A híd szigetelését aszfaltburkolattal oldották 
meg, ennek kicserélésére 1993-ban készült terv. 

Az építtető, tervező, kivitelező 1958-tól folyamatosan 
egyeztette az építendő híd alapozásának és különösen a 

hegesztésnek a részleteit, 
s a nemzetközi fejlődést is 
figyelembe véve döntötték 
el 1959. júniusában a he
gesztési technológiát [7]. 

1970-ben elkészült a 
híd első időszakos hídvizs
gálata (Ganz-MÁVAG és a 
hídfenntartó közúti igazga
tóság végezte) s ennek 
alapján 59 szegecset cse
réltek [8]. 

1983-ban és 1993-ban 
újabb időszakos hídvizsgá
lat készült, ez utóbbi alap
ján felújítási terv született, 

ennek alapján a szükséges fenntartási munkák is elké
szültek. E munkák keretében új hídkorlát, szigetelés és 
dilatációs berendezés készült [8]. 
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A 8. sz. főút hidjai 

A Kikeri-tói gát és hídja 
Rövid beszámoló vélemények és tények összevetéséről 

Hídmérnökként 1961-ben kezdtem dolgozni Székes
fehérváron, s hozzánk tartozott Veszprém megye hídállo-
mánya is (sőt Komárom megye egy részéé is). 

A 8. sz. főúton különös hidat ismertem meg, a kőbol-
tozat mindössze 2,3 m nyílású, de a hozzátartozó hatal
mas kőfal lenyűgözött. Hamarosan megvettem Szíj Rezső 
könyvét Várpalotáról, annál is inkább, mert belelapozva, 
„hidam" fotóit, s részletes ismertetést is találtam [1]. 

Szíj Rezső képe a műtárgyról 

állapotban volt, no meg 1965-től önálló Közúti Igazgató
ság alakult Veszprémben. 

Dr. Gáli Imre alapvető hídtörténeti írása 1970-ben je
lent meg, s ezt nagy érdeklődéssel olvastam, de akkor in
kább Fejér megyei, s híres pl. a Hortobágyi, s más nagy 
hidakról [2]. 

Hídtörténettel hosszú ideig nem volt időm foglalkozni, 
munkaterületem is változott, 1970-től útfenntartással 

foglalkoztam, ám 1988-tó l a 
Közlekedési és Postaügyi Minisz
térium hídosztályára kerültem, s 
igyekeztem megismerni az egész 
ország hídállományát. Megismer
kedtem dr. Gáli Imrével szemé
lyesen is, s ez külön is ösztönzött 
a szakirodalom megismerésére . 

Élmény volt megismerkedni 
Hargitai Jenővel, ő korábban a 
minisztérium hídosztályán is dol
gozott s elvégezte a képzőművé
szeti főiskolát is. Nyugdíjasként 
hangyaszorgalommal sorra meg
írta (tervek, építési naplók alap
ján) az egyes hidak történetét.. 
Kettőjük munkássága alapján 
1993-ban megyei hídtörténet 
sorozatot kezdtem szerkeszteni, 
írni, ennek 16. kötete lesz remé
nyeim szerint ez a könyv. 

A hídnyilvántartásban Ki
kéri tói vízfolyás szerepelt, s 
ez is fokozta érdeklődése
met. 1963-ban aztán kap
tam egy levelet hivatalból, 
dr.Gáll Imrétől, aki érdeklő
dött Fejér és Veszprém me
gye régi hídjairól. 

Igyekeztem érdemben vá
laszolni érdeklődésére, s ez
zel a híddal kapcsolatban 
Faller Jenő írására hívtam fel 
a figyelmet, erről Szíj Rezső
nél olvastam [29]. Aztán ren
geteg munkám miatt különö
sebben nem foglalkoztam a 
Kikéri tó műtárgyával, hisz jó A Kikeri-tó gátja napjainkban, Halász Lajos felvétele 
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Az elmúlt évben Sitku László híd osztályvezető felkért, 
hogy egy rövid, képes hazai hídtörtén etet állítsak össze. 
Igyekeztem a kezdetektől napjainkig képet adni a hazai 
hidakról, s ebben első hídként az Öskü határában álló 
műtárgyat ismertettem, mivel a római hídként emlegetett 
más hidak közül csak Százhalombattánál áll ma is ép
ségben híd, a régészek azonban ezt jóval későbbinek 
tartják [3]. A „Hídjaink" című könyv írása előtt persze 
sokkal előbb már foglalkoztam a rómaiak út- és hídépíté
sével, elolvastam jó néhány összefoglaló művet, s ezek 
alapján nem volt kétségem, hogy ha átalakítottan is, de 
a Kikéri tói mérnöki alkotás római kori. 

Genthon István [4], Póczy Klára [5], Hajnóczi Gyula 
[6], Mócsy András és Fitz Jenő [6] továbbá Hajnóczi-
Mezős-Nagy-Visy [8] átfogó megbízható szakmunkái ró
mai korinak tartják, megjegyezve [5, 8], hogy a Régésze
ti Topográfia 15. századi építkezésnek tartja az építményt 
[9] annak ellenére, hogy Rómer Flóris, Henszlmann Imre 
[19], Rhé Gyula [32] és mások is római eredetűnek tar
tották. 

Az említett szerzők tanulmányát korábban nem olvas
tam, e könyv írásának előkészületeként, s nem figyeltem 
fel, hogy a Veszprém megyei közutak történetében szere
pel egy mondat, hogy a „duzzasztógátat ma XV. századi
nak tekinti a kutatás" [10]. Ebben a műben nyilván dr. 
Sági Károly, a könyv egyik szerzője írta ezt a mondatot, ő 
tette a régészeti topográfiában is a római eredetet meg
kérdőjelező megállapítást. 

Annak oka, hogy e könyv írásáig nem igyekeztem lai
kusként kutatni, az volt, hogy olyan tudósok, mint 
Cholnoky Jenő több könyvében is egyértelműen római 
alkotásnak tartja a duzzasztógátat. Egyik művében töb
bek között ezt írja „A Kikeri-tó duzzasztógátja pompás 
faragottkő építmény. (...) Ha nem volna más emlékünk a 
rómaiak idejéből, ez az egy is eleget mond arról, hogy mi
lyen nagyszerű civilizáció, milyen magas műveltség volt 
akkor Pannóniában" [11]. 

Jó minőségű fotót is közöl a kőgátról, a képaláírásban 
azt írja, hogy „a Kőgáton vezetett a nagyszerű római út 
Mogentianaeból Aquincum felé". 

Fontosnak tartottam, hogy a Magyar vízszabályozás tör
ténetei kitűnő szakmunka szerint a Kikeri-tó ugyanúgy, 
mint a pátkai völgyzárógát vízerő-hasznosítás céljából épült 
és túlélte a népvándorlást és a törökkort is [12]. Az újabb 
vízügy történeti mű röviden ír a karsztforrások vizének fel
fogására épített gátról és az így kialakult halastóról. „A ró
mai gátat 1935-ben beépítették a székesfehérvári műút 
töltésébe" megjegyzés, mint arra kitérek, téves [13]. 

Már dr. Póczy Klára részletes feltárást sürgetett az 1970-
es években [5], nem tudtam, hogy a 8. sz. főút négy-
nyomúsításakor (1998-99-ben) ez megtörtént, a Közútkeze
lő hídtervtárában, hála a pedáns dokumentálásnak, rátalál
tam Rainer Pál régésznek a feltárásról írt két jelentésére [14]. 
A gondosan dokumentált jelentésben rajzok, fotók mutatják 
be a gátat, a 2,3 m-es és a kisebb, 1,6 m-es boltozatot. 

A Laczkó Dezső Múzeumot természetesen, nemcsak 
ezért, felkerestem így módom volt kérdéseket feltenni a 
feltáró régésznek. Rainer Pál készségesen válaszolt kér
déseimre, sőt szakirodalmat is rendelkezésemre bocsá
tott, ezúton is hálásan köszönöm segítségét. 

Reiner Pál 1998-99-ben végzett feltárásának anyagából. 
Közútkezelő tervtára 

Cholnoky Jenő írásának illusztrációja A régészeti feltárás részlete 
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1998-ban készített első jelentésében közli a gát mé
reteit: hossza 190 m, legnagyobb magassága 5,2 m, a 
bántai homokkő kváderek magassága 0,45-0,70 m, 
hosszuk 1,3-1,8 m. Rögzítette azt a tényt, hogy egyes 
kövek nem eredeti helyükön vannak és 13 kőfaragójelet 
is feltüntetett a dokumentáción. Ennek alapján következ
tetésként ezt írta „A gát megépítését esetleg az Öskün a 
XV. században várkastélyt is birtokló Újlaki családnak ... 
tulajdoníthatjuk". 

A kisebb átfolyó boltozatról fontos, érdekes felmérési 
rajzot adott [14/1]. Az 1999 októberében készített máso
dik jelentés a 2,3 m nyílású boltozat felett végzett feltá
rásról számol be és egy épület felmaradványairól, melyek 
azonosításához a 19/20. század fordulóján készült fényké
pet is bemutat, s megemlítette, hogy egy római kori üveg
edény nyaktöredéke is előkerült. E második jelentéshez 
egy kiegészítést írt még Rainer Pál. Az 1,6 m átmérőjű le
eresztő áteresz, mely faragott kövekből áll, egyik kváderkö-
vén primitíven faragott kis kígyót talált. Igyekezett habarcs
mintát is venni, de feltehető, hogy habarcs nélkül épült ez 
az áteresz, a vett minta inkább föld, kavics volt [14/2]. 

A jelentés rajzos, fényképes részleteiben további rész
letek is felfedezhetők, ezekre talán nem térek ki. 

Reméltem, hogy a 8. sz. főút 1935-38 évi korszerűsí
tésének dokumentációjában találok részleteket, ám csa
lódtam, mert a Veszprémi Államépítészeti Hivatal tervtá
ra a II. világháborúban jórészt elpusztult, s bár maradt a 
levéltárban néhány doboz erről a hatalmas munkáról, 
ezek azonban a Veszprém-Rábahídvég közötti szakaszról 
valók. Azért lett volna fontos a dokumentáció, mert 
1935-36-ban megemelték az út pályaszintjét, ezért meg 
kellett az eredetileg 18,6 hosszú boltozatot szélesíteni, a 
felmérés szerint 6,9-6,9 m-rel, s a kőgát hiányosságait 
ekkor pótolták, ezért vannak hornyos kövek szemmel lát-

Felvétel a 8. sz. főút szélesítése előtt (1985), 
Közútkezelő tervtára 

hatóan nem a helyükön. A helytörténetírásból egyébként 
tudni lehet, hogy más ókori létesítményekhez hasonlóan 
ennek a gátnak a köveit is beépítették Várpalota egy-egy 
épületébe [15]. Itt említem, hogy az újabb szélesítéssel 
ma a boltozat 43,0 m hosszú. 

A régészeti feltárás a nagyobb boltozatot 18-19. szá
zadinak valószínűsíti. Bél Mátyás 1735-ben azt írta, hogy 
a Sárvíz a Tikiri tónál ered, ahol „kőből rakott partoldal 
vet gátat neki, erős boltozattal ellátva" [16]. 

Az Országos Levéltárban megtalálható az 1837-ben 
készített út-híd kimutatás, melyben a Kikeri-tónál hidat 
jelölt a megyei földmérő [17]. Hazánkban egyedülálló a 
Halász Ignác rajzolta pántlika térkép 1835-ből, mely a 
„Kikirí" tónál két műtárgyat jelöl [18]. 

Hídlap 1938-ból. "A régi boltozott híd 1935-ben meg lett toldva" 
bejegyzéssel, Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény 

„Pántlikatérkép" részlete 1835-ből, Veszprém Megyei Levéltár 

Sajnos a 8. sz. főút négynyomúsításakor a 2,3 m nyí
lású boltozatot lőttbetonnal „erősítették" (meggyőződé
sem, hogy fölösleges és kár volt), így érdemben nem le
het az eredeti boltozatot vizsgálni. 

Dr. Gáli Imre már hivatkozott művében azt írta, hogy 
„egy ideig - talán több évszázadon át is - fahíd állt a 
Kikeri-tavon" [2]. Lehet, de nem biztos, miért építettek 
volna a 2,3 m nyílásra fahidat, ha az 1,6 m nyílásra - ma 
is álló - kőboltozatot építettek? 

Választ kellene találni, hogy itt ment-e a rómaiak, 
majd a későbbi korok fontos útja. A Régészeti topográfia 
[9] szerzője feltárás nélkül, terepbejárás alapján jutott 
arra a következtetésre, hogy mivel „a gát és környéke 
római kori jellegzetességeket, lelőhelyeket nem mutat, 
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Öskü az /. katonai felmérésen, Hadtörténeti Intézet és Múzeum 

Nézzük ezek után azt, 
hogy a nevezetes római út 
ezen a gáton, vagy máshol 
mehetett? Laczkó Dezső az 
Itinerarium Antonioniban 
szereplő Savaria-Aquincum 
út egyik állomását, Osonest 
Ösküben látta, úgy vélte 
azonban, hogy a gáttól 
északra fekvő Bántapusztán 
mehetett át az út, mert „az 
építmény (gát) tengelye kelet 
felé hirtelen egy dombnak 
irányul és itt a tengely folyta
tásában egy nagyforgalmú út 
rendes kiképzésének nyomát 
sem találjuk", továbbá ő is 
felvetette, hogy a kőgát kör
nyékén római építményt nem 

középkori halastó és duzzasztórend
szer sokkal inkább valószínűsítő". A 
Régészeti topográfia további megálla
pításait nem ismertetem, csak egy 
lábjegyzetére térek ki, eszerint: „a ró
mai útvonal itteni átvezetése azért 
sem hihető, mivel a környékbeli római 
lelőhelyek mind a gáttól északra eső 
magasabb részeken találhatók". 

Az a megállapítás, hogy a gát ró
mai jellegzetességet nem mutat, 
meglepő, mert Henszlman Imre sokat 
hivatkozott cikkében azt írja, hogy „itt 
(A Kikiri tónál) egészen analóg építke
zést találtam, itt két, inkább csak 
emelkedés, mint halom közt vonul el 
a kőgát ... a gátnak két csatornája 
van, az egyik boltozott, a másik úgy 
látszik csak újabb időben lett boltoz
va, midőn az országutat itt keresztül 
vezették, végre itt is, mint Pátkán a 
belső magfal be van fedve faragott 
kőtáblával ..." [19]. További részle
tekbe nem bocsátkozva a két létesít
mény hasonlósága nem kétséges. 

Még egy tényt említek, kollégám, 
dr. Imre Lajos közvetítésével sikerült 
felkeresnem Póczy Klárát, aki elmond
ta, hogy „nem egészen hivatalosan", 
de az 1970-es években kisebb feltá
rást végzett a helyszínen, s ő meggyő
ződött annak - legalábbis a gát alsó 
részének - római voltáról [20]. 

A 8. sz. főút négynyomúsítása után a műtárgy déli oldala, Hídépítő, Csecsei Pál felvétele 

és napjainkban, Halász Lajos felvétele 
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találni, így fejezte be véleke
dését: „nem fognak idegen
kedni attól a gondolattól, 
hogy a (2. sz.) római főút 
Öskütől nem a Kikeritói kőgá-
ton, hanem a bántapusztai 
telepen át vezetett Palotára 
[21]. 

Nézzük a tényeket: az I. 
katonai felmérésen Öskü 
előtt a Kikéri tó gátján haladt 
az út, előtte és utána két ág
ra válva, Bántapusztánál 
azonban semmiféle út nem 
ment [22]. A megyei földmé
rő 1797-ben rajzolt szép út
hálózati térképén is egyértel
műen a mai helyén, vagyis a 
tó déli végénél ment az út 
[23]. Ugyanezt mutatja a II. 
katonai felmérés 1847-ben készült térképlapja is [24]. 

Figyelemreméltó, hogy amikor a Fehérvár-celldömölki 
vasútvonal megépült, a gát közvetlen közelében keresz
tezte az utat, előtte-utána nagy kanyarokat téve. A kora
beli és mai térképeken is jól látszik ez, s ez sem véletlen 
műve. 

és a műtárgy környezete, Mátyus Károly felvétele 

Laczkó Dezső szó szerint idézett azon érve, hogy 
nagy forgalmú út rendes kiképzésének nyomát sem lát
juk, nem felel meg a tényeknek, hisz Fest Vilmos kivá
ló tanulmányában 1866-ban azt írta, hogy a Budapest-
gráci úton 1851 óta lényeges útjavítás történt domb és 
völgyek hullámzatai célszerű ki egyengetésével, más-

A műtárgy északi oldala, Gyurkics Péter felvétele 
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részt több új építkezésben a Kőkerítő-tónál, Hajmáskér 
közelében [25] . Kétségtelen, hogy a 8. sz. főút régi 
nyomvonala mai szemmel nem volt nagyvonalú, ám év
századokon át az megfelelt. Az út más szakaszai sok
kal kanyargósabbak voltak. Talán érdemes megemlíte
ni, hogy több műben szerepel egy 1885-ben készült 
rajz a gátról, s nem tűnik kényszermegoldásnak az út 
vezetése [26, 31] . 

Talán felesleges ilyen részletre kitérni, hisz az említett 
szakirodalom pl. [6] egyértelműen a római kori út Kikéri 
tói vezetését fogadja el, mégis megtettem, mert ilyen ér
vek szólnak a középkori eredet mellett. Érdekes, hogy az 
Újlakiakkal kapcsolatban fel sem merül, hogy nem ott 
volt a kastélyuk az út mellett. Ezzel kapcsolatban Székely 
Dániel alapos írását kívánom még említeni [27]. Kitér ar
ra, hogy „távolsági utak érthető módon nem mindig ve
zettek keresztül a városokon vagy településeken". Fontos 
megfigyelése, hogy népvándorláskori leletek is vannak a 
környéken, magyarázatot ad arra is, hogy a Bántán bá
nyászott követ vízi úton tudták szállítani, s ez előnyös le
hetett. Örülök, hogy Rainer Pál felhívta a figyelmet erre a 
cikkre, mert megerősít abban, hogy évszázadokon át me
hetett itt a közúti forgalom. 

Talán érdemes megemlíteni, hogy Hungler József érté
kes, Veszprém helytörténetével foglalkozó könyvében 
említ egy 1514-ból származó olasz forrást, melyből azt 
valószínűsíti, hogy a Kikeri-tói gátnál abban az időben vá
mot kellett fizetni [28]. 

Összefoglalva - laikusként - úgy gondolom, hogy a 
kutatás nem mondhatta ki végérvényesen a szót e ma 
is monumentális alkotás korát illetően, remélem, hogy 
térképészek, történészek, régészek, mérnökök együtt 
megvizsgálják a fellelhető forrásokat. Érdemes lenne a 
nagyközönséggel is megismertetni ezt az alkotást, mert 
bár Veszprém megyében is bőven vannak halastavak, 
ilyen alkotás csak kettő ismeretes, Pátkán és itt. 

Véleményem az, hogy lehet római alkotás a gát, 
mely eredeti formáját csak részben őrzi, a 2,3 m-es bol
tozat pedig 1837 előtt akár több évszázaddal is készül
hetett. 
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Öskü előtti vasút feletti híd, a 8. sz. főút 33,010 km szelvényében 

Építés éve: 1935-1936. 
Nyílása merőlegesen: 5,6 m 
Nyílása ferdén: 13,4 m. 
Ferdeségi szöge: 28° 
Szélesség: 0 ,75+7,50 + 0,75 m. 
Teherbírás: 20 t. 
Tervező: Folly Róbert. 
Kivitelező: Magyar Általános Útépítő Rt. 
Építési költség: 65 000 R 

A híd építésekor a legferdébb kéttámaszú híd volt ha
zánkban [1]. A választott - vízszintes síkban lévő rombo
id keret - megoldásról a vasbetonhidak fejezetben már 
szó volt. 

Érdekes a híd alapozása is: a széles talppal kialakított 
szögtámfal jellegű hídfő szokatlan, ötletes megoldás. 

Öskü különleges hídja, Közútkezelő felvétele 

Egy-egy hídfőalap 17,6 m hosszú, a szárnyfalak és a híd
fő alap teljes hossza 47,6 m [1]. 

Különlegesség, hogy a felszerkezet tufabeton pályale
mezzel épült [2]. 

A híd újjáépítése 1948-ban 
A hidat 1945. március 21-én a német hadvezetés 

felrobbantotta [3 ] . A robbantás következtében kevés 
kivétellel az egész híd elpusztult, valószínűleg ezért is, 
az átlagos gyakorlattól eltérően, tel jesen új megoldá
sú hidat tervezett Gábor István, ám mégsem ez való
sult meg, hanem lényegében az eredeti tervek szerint 
épült újjá a híd [4 ] . Levéltári forrásból tudjuk, hogy 
1 9 4 5 . dec. 6-án helyszíni szemlét tartottak a provizó
rium építése ügyében, mivel az orosz katonai alakulat 
az előirányzott 1 4 1 m3 helyett, 2 6 1 m 3 faanyag fel
használásával tartotta megépíthetőnek az ideiglenes 
hidat [5]. 

Eredeti tervek szerint, a Zsigmondy 
vállalat építette újjá a hidat 1948-ben. 

Az újjáépítés műszaki ellenőre Újteleki 
István volt, az újjáépült híd próbaterhelé
se 1948. dec. 22-én történt meg [6]. 

A 20 t teherbírású híd szilárdsági el
lenőrzését, erősítésének lehetőségét 
többször vizsgálták először 1951-ben, 
amikor is új vasbeton pályalemezt épí
tettek kopóbetonnal [2] . 1958-ban, 
majd 1968-ban is készült statikai felül
vizsgálat, ez utóbbi szerint csak „C" 
terhelési osztálynak felelt meg a híd. 
Hazánkban egyedülállóan tengelysúly
korlátozó táblákat helyeztek el a híd 
előtt. 

A híd teherbírása és szélessége is 
szűk keresztmetszetet jelentett, ezért a 
híd átépítését nem lehetett elodázni, 
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A tengelysúlykorlátozásos híd, Közútkezelő hídteivtára 

1980-ban már elkezdődött tanulmánytervi szinten a 
munka. 1988-89-ben 2x2 sávos megoldásra készült terv 

Az új híd, Hídépítő Rt, Csécsi Pál felvétele 

A híd építése részben igen nagy fer
desége, részben a forgalom fenntartása 
miatt különleges feladat volt. 

Az eredetinél jóval nagyobb nyílást a 
vasútvonal tervbe vett kétvágányúsítá-
sa, a szerkezeti megoldást - kétes u ki ós 
lemezkeret - pedig a síkalapozás lehe
tősége indokolta. 

Alépítmény: 3,0 m széles sávalapok
ra támaszkodik, csuklós kapcsolattal a 
tervezett lemezkeret. 

Felszerkezet: statikailag 60° ferdeségű 
(13,4 m széles) hídrészt vett számításba a 
tervező, melyhez két háromszög alakú, 
1,60 m magas, 28,5 m hosszú szegély
bordára támaszkodó lemezrész csatlakozik. 

A lemezkeret szerkezeti magassága 1,03-2,41 m. A 
keretszerkezet pályalemeze rugalmas szórt műanyag szi

getelésű, melyen 4 cm 
öntött aszfalt és 8 cm 
vastag aszfaltbeton burko
lat épült [8]. A híd két vé
gén „úszólemez" épült a 
hídtöltés süllyedés meg
előzésére. Az építés három 
ütemben készült: az új hi
dat megépítették a vasút
vonal korrigált tengelye és a 
8. sz. főút elhúzott nyomvo
nala keresztezésében, má
sodik ütemben a vasútvo
nal korrigált szakaszára te
relték át a forgalmat, har
madik ütemben megépült a 
8. sz. főút új szakasza a ré
gi mellett. A régi vasút felet
ti hidat ezután bontották el. 

úgy, hogy a keresztezés helye változott volna. A MAV vo
nalkorszerűsítési koncepciója azonban változott, 1994-
ben közölték csak, hogy kétvágányú villamosított pályát 
kívánnak kiépíteni. A tervek 1995-ben készültek el [7]. 

A híd átépítése 

Építés éve: 1998-99. 
A híd nyílása merőlegesen: 13,5 m. 
Keresztezési szög: 2 9 ° 
Szélesség: 17,1 m. 
Teherbírás: „A" osztályú. 
Tervező: TETA, Reviczky János. 
Kivitelező: Hídépítő Rt. 
Költség: 182 050 000 Ft. 
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A hajmáskéri vasútvonal feletti híd a 8. sz. főút 
39,424 km szelvényében 

Építés éve: 1936-37. 
Nyílásai: 4,70+4,70 m. 
Pályaszélesség: 0,65 + 8,00+0,65 m. 
Szerkezeti hossz: 11,4 m. 
Teherbírás: l/A. 

A 8. sz. főút korszerűsítése során épült a többi vasút 
feletti hídtól alapvetően eltérő műtárgy, melyről eredeti 
tervet, építési iratot nem sikerült találni. 

Alépítmény: a hídfők és a pillér síkalapozású, a hídfők: 
2,15x1,20x9,70 m, a pillér 1,70x1,20x9,70 m méretű
ek [1, 21. 

A hídfők 1,70x8,30, a pillér 1,30x8,30 m keresztmet
szetűek. 

A felszerkezet 40 cm vastag monolit vasbeton lemez. 
A híd pontos adatait további kutatással lehetne talán 

tisztázni. Hargitai Jenő hídleírásának forrását nem talál
tam, ezért az alépítmények anyagát, a híd szigetelését, 
burkolatát illetően sem foglalok állást, ő a falazatokat 
terméskő anyagúnak, az eredeti pályaburkolatot vizes 
makadámnak írta le [1]. 

A Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola idősza
kos hídvizsgálata (1983) és helyszíni felvétele szerint a 
híd nyílásai pályaszintben 5,00-5,00 m, az egyik nyílás 
pedig nem 90, hanem 88° ferdeségű, ennek megfelelő
en pedig a pillér szélessége 1,30-1,70 m között változik 
[7]. Ennek oka valószínűleg az, hogy a kisferdeségű nyí
lásban haladt a Veszprém-Lepsény-dombóvári vasútvo
nal, s ennek vonalvezetése igényelte a nyílás ilyen kiala
kítását [2, 5]. 

A híd 1937-ben, Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény 
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Ahogy a híd építésére vonatkozóan sem egyértelműek 
az adatok, úgy a II. világháborúban elszenvedett esetleges 
károsodására vonatkozóan sem; a fellelt jelentésekben 
nem szerepelt a felrobbantott hidak listájában. Az 1983-
ban készült időszakos hídvizsgálat szerint 1952-ben a híd 
újjáépült, ám ennek megbízható adatát nem találtam [6]. 

Két dűlőúti aluljáró is épült, 4,0 m-es nyílású kőbol-
tozattal [3]. 1951-ben és 1958-ban statikai felülvizsgá
lat a teherbírás elégtelenségét mutatta ki, erősítés azon
ban nem történt. 1981-ben a szegélyek átalakítását el
végezték, az időszakos hídvizsgálat több okból is a híd 
mielőbbi átépítését javasolta [6]. 

A híd átépítése 

Építés éve: 1986-88. 
Nyílása merőlegesen: 19,91 m. 
Nyílása ferdén: 20,00 m. 
A híd ferdesége: 84° 
Szerkezeti hossz: 21,60 m. 
Pályaszélesség: 0,50+17,26 + 0,50 m. 
Teherbírás: „A" 
Tervező: Uvaterv, Zöldréti Ilona 
Fővállalkozó Aszfaltútépítő Vállalat, alvállalkozó 
Hídépítő Vállalat, Boros Péter. 
Műszaki ellenőr: Utiber, Győri Imre, Kuczi István. 
Építési költség: 27 425 000 Ft. 

A töltéseket ferde szárnyfalak zárják le, a háttöltés tö-
mörödéséből származó süllyedési lépcső megakadályozá
sára, a hídfőre támaszkodó 8,0 m hosszú vasbeton ki
egyenlítő lemez épült. 

A hidat a 8. sz. főút korszerűsítése során szélesíteni 
kellett volna, ehelyett új híd épült két ütemben, terelő
út és provizórium nélkül, úgy hogy az első ütemben a 
meglévő híd mellett megépült az új előregyártott hídge-
rendás műtárgy egyik fele, majd a forgalmat erre átte
relve, elkészült a másik hídrész is. 

Alépítmény: a híd síkalapozású, a magas hídfők mi
att az alapok alsó síkját ferdén (emelkedőén) alakítot
ták ki. A munkagödör kinyitásához, a föld megtá
masztásához a Várpalota felőli hídfőnél négy, a Veszp
rém felőliben pedig hat Soil-Mec cölöpöt süllyesztet
tek le. 

A 8,2 m magas, 1,20 m széles hídfőket vasbeton ké
regelemekkel „zsaluzták". Az elkészült új hídrész, Mátyus Károly felvétele 
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Egyedi híd leírások A hajmáskéri vasútvonal feletti híd 

Az új hídrész mögött még áll a régi híd, Matyus Károly felvétele 

A régi hídrész bontása, Matyus Károly felvétele 

A töltéseket ferde szárnyfalak 
zárják le, a háttöltés tömörödé-
séből származó süllyedési lépcső 
megakadályozására, a hídfőre tá
maszkodó 8,0 m hosszú vasbe
ton kiegyenlítő lemez épült. 

A felszerkezet 37 EHGTM 
28,80-75 előregyártott geren
dával és 2 0 - 2 8 cm vastag 
együttdolgoztató vasbetonle
mezzel épült. A tartók a hídfőkön 
műszaki gumiszalagra fekszenek 
fel. 

A pályalemezen védőbeto
nos, lemezszigetelés készült. 

A híd kétütemű építéstechno
lógiája miatt felmerült annak 
vizsgálata, hogy a 8. sz. főút for
galma keltette rezgések mennyi
ben befolyásolják az együttdol
goztató vasbeton szilárdulását. 

A hazánkban elsőként elvég
zett ilyen vizsgálat kedvező ered
ményt hozott, nem kedvezőtlen, 
sőt a beton szilárdulása szem
pontjából előnyös az épülő híd 
mellett haladó forgalom [4]. 

Említést érdemel, hogy a vas
út feletti műtárgy átépítésekor 
igény volt mezőgazdasági jármű
vek áthaladását biztosító űrszel
vény kialakítására, ezt a korábbi
tól eltérően a vasútvonal egyik ol
dalán biztosították a 20 m-es nyí
lásban. 

Az érdekes építéstechnológiá
jú híd alatt napjainkban rendsze
res vasúti forgalom nincs. 

Irodalom 
[1] Hargitai Jenő hídleírása, Kiskő

rösi Közúti Szakgyűjtemény. 
[2] Közlekedési és Távközlési Mű

szaki Főiskola, Győr felmérése, 
1989. 

[3] Híd nyilvántartás 1967-ből, Köz
ponti hídtervtár Bp. 

[4] A hajmáskéri közúti híd rezgésvi
szonyainak hatása a betontech
nológiára (II zárójelentés), BME 
Építőanyagok Tanszék, Bp. 

Az új híd, Közútkezelő felvétele 
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Egyedi hídleírások A szentgáli vasútvonal feletti híd 

A szentgáli, vasút feletti híd a 8. sz. főút 68,745 km szelvényben 

Építés éve 1936-38. 

Nyílása: 7,0 m. 

Keresztezési szög: 78° 

Szélesség: 0,80 + 6,50+0,80 m. 

Teherbírás: 20 t, illetve l/A osztályú 

Tervező: dr Schwertner Antal 

Kivitelező: Dienes Kálmán oki. mérnök. 

Átépítés előtt a híd, Közútkezelő felvétele 

Ez a híd a városlődi 
és a tüskevári kétcsuk-
lós lemez kerethidakhoz 
nagyban hasonló, ezért 
csak az eltérést emlí
tem itt: kisebb ferdesé-
gű, mint a tüskevári és 
cölöp alapja nem fúrt 
[1, 2], 

A híd újjáépítése 
1949-ben 

Ezt a hidat is felrob
bantották 1945. márci
usában. 1946-ban az 
Államépítészeti Hivatal 
a 8. sz. főút mellett fa
szerkezetű provizóriu
mot épített, melyen az 
újjáépítés befejezéséig 
haladt a forgalom. 

Az újjáépítés az eredeti tervek alapján történt, az újjá 
építést a Mélyépítő és Mélyfúró Nemzeti Vállalat végezte 

Új híd építése 

Az új híd építése a régi mellett, Mátyus Károly felvétele 

Az újjáépítés igen rövid idő alatt: 1949. április 18. -
július 30. között készült el [3]. 

A híd elégtelen szélessége és teherbírása, a vasútvonal 
villamosítása miatt a híd átépítését határozták el. 
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Egyedi hídleírások A szentgáli vasútvonal feletti híd 

Építés éve: 1986. 
Nyílása merőlegesen: 19,66 m, 
ferdén: 20,00 m. 
Keresztezés! szög: 79° 
Teherbírás „A" 
Tervező: Uvaterv, Vinkovics 
Erzsébet 
Kivitelező: Hídépítő Vállalat, Hragyil 
Lajos építésvezető. 
Építési költség: 7 727 395 Ft. 

Az új hidat a meglévő mellé, új ala
pokra építették, egyrészt mert így forga
lomterelésről nem kellett gondoskodni, 
másrészt, mert a régi alapokat nem tar
tották alkalmasnak az új hídhoz. 

Az alépítmény: a rejtett hídfők alatt 
négy-négy, 15,0 m hosszú, 830 mm 
átmérőjű Soil-Mec cölöp készült. így a 
hídfőket 2,2 m magas összefogó ge
rendát képező fallal oldották meg. 

A vasúti pályát a műtárgy alatt 
26, illetve 24 m hosszú, súlytámfal 
rendszerű bélésfalak kísérik [4]. 

A felszerkezet 11 EHGT 20,80-75 je
lű hídgerendából és 20-30 cm vastag 
együttdolgoztató vasbetonlemezből áll. 
A tartók 20 mm vastag gumilemezre 
fekszenek fel. A pályalemezen 1 cm 
masztix szigetelés, vasalt védőbeton és 
háromrétegű útpályaszerkezet épült [4]. 

A vasúti üzem szempontjából ked
vező volt az összetett megoldás. Kü
lönlegessége miatt szólni kell a régi 
híd elbontásáról, erre csak évekkel 
később került sor, mégpedig úgy, 
hogy a szárnyfalak eltávolítása után 
a hídszerkezetet ketté vágták és vas
úti daruval kiemelték helyéről [5]. 

Irodalom 
[1] Harkányi János: Hídépítések a 

Budapest-gráci állami közúton, Tech
nika, 1939. 1. szám. 

[2] A híd tervei és iratai, Közútkezelő 
hídtervtára, Veszprém. 

[3] Felülvizsgálati jegyzőkönyv, 1949, Köz
útkezelő hídtervtára, Veszprém. 

[4] Hargitai Jenő hídleírása, Kiskőrösi Köz
úti Szakgyűjtemény. 

[5] Matyus Károly felvételei a bontásról. 

Az előregyártott tartók beemelése, Matyus Károly felvétele 

Az új híd építése után 10 éwei kezdődött a régi híd elbontása, Matyus Károly felvétele 

Az utolsó részt is kiemelte a vasúti daru, Matyus Károly felvétele 
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Egyedi hídleírások Tüskevár előtt vasútvonal feletti híd 

Tüskevár előtt vasútvonal feletti híd a 8. sz. főút 
100,529 km szelvényében 

Építés éve: 1937. 
Nyílása merőlegesen: 6,45 m. 
Nyílása ferdén: 7,70 m. 
Keresztezési szöge: 56° 
Szerkezeti hossz: 8,9 m. 
Pályaszélesség: 1,00+6,00+1,00 m. 
Teherbírás: l/A osztályú. 
Tervező: M. kir. Kereskedelemügyi és Közlekedési Mi
nisztérium hídosztály. 
Kivitelező: Magyar Általános Útépítő, Práger Lajos 
Műszaki ellenőr: Vaday Zoltán. 
Próbaterhelés és forgalomba helyezés: 1937. novem
ber 29. 
Építési költség: 54 060 R 

A 8. sz. főút korszerűsítésekor három hasonló kialakí
tású híd épült Szentgálnál, Városlődnél és Tüskevárnál. 

A kétcsuklós lemezkeret hidak újdonságnak számítot
tak elsősorban abban, hogy a lefelé szélesedő keretek a 
mozdonyvezetők számára jó előrelátást biztosítottak, pe
dig a pályaszinten csak 4,6 m nyílású volt a műtárgy. Elő
nyös volt a lemezkeret azért is, mert sima felülete -
szemben a bordás gerendahidakkal - kevéssé volt érzé
keny a füstkorrózióra [1]. 

Alépítmény: az alaptestenként 16-16, ferdén lefúrt, 
30 cm átmérőjű cölöpöt 2,0x1,5x8,2 m méretű fejgeren
da fogja össze, melyhez a keretlábak csuklóval kapcso
lódnak. A keretlemezek 6,0 m magas, 0,4-0,7 m vastag 
szerkezetek, melyek kiékelve csatlakoznak a pályalemez
hez [2]. 

A pályalemez 30 cm vastag, háromrétegű bitumenes 
lemezszigetelésre helyezett 4 cm védőbetonnal és ho
mo kágyba fektetett kiskocka burkolattal. 

Építésekor ez volt hazánkban a legferdébb lemezkeret, 
s ez volt az első híd, melynek alapozása ferdén fúrt cö
löppel történt [1]. 

A részletes próbaterhelési jegyzőkönyvből tudható, 
hogy a felszerkezet vasbetétei nem minőségi, hanem ke
reskedelmi minőségűek, s mivel ezeket a helyszínen 
szabták le, ezek toldása miatt a tervezettnél nagyobb sú
lyú volt a beépített vasbetétek súlya. Részletes vizsgála
tokkal bizonyították a beépített beton és betonacélok mi
nőségét [3]. 

A híd újjáépítése 1948-ban 
A hidat 1945. március 26-án felrobbantották [4]. A 

híd újjáépítése 1948-ban történt, a kivitelezést 
Andráskay, Müller Ede és fiai államosított vállalat (Szom
bathely) végezte [5]. Meglepő, hogy az 1948-ben kiírt 
pályázatra jelentkezők hét ajánlata található a Levéltár
ban, Andráskayé azonban nem [8]. A teljesen elpusztult 
keretszerkezet újjáépítéséhez az állványtervet a kivitelező 
készítette. 

A munkatér előkészítését a Veszprémi Államépítészeti 
Hivatal végezte, ez a munka 1948. május 15-ig tartott, s 
felderítették, hogy a „gráci" oldalon levő csuklógerenda 
oly mértékben rongálódott, hogy azt el kellett bontani és 
újat kellett építeni, a másik oldalon csak egy talplemezt 
kellett építeni. Az újjáépített híd 0,75+6,5+0,75 m szé
lességgel épült. A vállalati munka 1948. május 24. -
szept. 16-a közt folyt. Az újjáépítés a tervezettnél keve
sebbe 114 831 Ft-ba került, ebből a vállalati munka 
102 737 Ft volt [5]. 

Jellegzetes az igen meredek, cementhabarcsba rakott 
terméskő burkolat. 

1986-ban felújították a hidat, mivel több repedés és 
betonhiba jelentkezett, a tervet a KTMF Hídépítési Tan
szék készítette, a kivitelező a Győri Közúti Építő Vállalat, 
Szabó László építésvezető volt. 

A kisebb mélységű hibákat epoxihabarccsal, a mé
lyebbeket epoxigyantával injektálták ki. 
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Egyedi hídleírások Tüskevár előtt vasútvonal feletti híd 

A híd 1988-ban, Közútkezelő felvétele 

A kiemelt szegélyeket elbontották, s felbontották az 
útburkolatot és elbontották a szigetelést is. 

Új szegélyek építésével 7,0 m-es kocsipályát alakítot
tak ki, a hidat Akvabit Üsz 4000/200 üvegszövetbetétes 
modifikált bitumenes lemezzel szigetelték, melyre K-20 
védőaszfalt és kötőréteg és AB-20 burkolat épült [6]. 

A híd korszerűsítésének előkészíté
se jelenleg folyik, kár lenne, ha 8. sz. 
főút vasútvonal feletti 1936-38-ban 
épített hidjai közül ez az utolsó is eltűnne. 

Irodalom 
[1] Harkányi János: Hídépítések a 

Budapest-gráci állami közúton, Tech
nika, 1939. 1. sz. 

[2] Hargitai Jenő hídleírása, Kiskőrösi Köz
úti Szakgyűjtemény. 

[3] Próbaterhelés jegyzőkönyv, 1937. nov. 
29., Közútkezelő hídtervtára, Veszp
rém. 

[4] Veress D. Csaba: A balatoni csata 
(1944. dec. 1.-1945. márc. 30.), 
Veszprém Megyei Tanács Vb., 1977. 

[5] Felülvizsgálati jegyzőkönyv, 1948. nov. 
20., Közútkezelő hídtervtára, Veszp
rém. 

[6] A híd tervei és iratai, Közútkezelő hídtervtára, Veszprém. 
[7] Hídtörzskönyv 1938., Közútkezelő hídtervtára, Veszprém. 
[8] A tüskevári felüljáróra kiírt pályázat dokumentumai, ÁAK 

iratok VI. 401. b., 13 doboz, Veszprém Megyei Levéltár. 

A híd a vasútvonal villamosítása után, Közútkezelő felvétele 
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Egyedi híd leírások Balatonakarattya vasútvonal feletti hídja 

Balatonakarattya vasútvonal feletti hídja a 71. sz. főút 

6,022 km szelvényében 

Építés éve: 1939. 
Nyílásai merőlegesen: 6,63+9,05+6,63 m. 
Keresztezési szög: 51° 
Pályaszélesség: 1,00+8,00+1,00 m. 
Tervező: M. kir. KKM hídosztály (általános terv), 
Csaba László oki. mérnök (részletterv) 
Teherbírás: 20 t. 
Kivitelező: Stráner Gyula vállalkozó Budapest. 
Építési költség: 53 446 R 

Előzmények: 
A híd egy hasonló nyílásbeosztású híd mellett épült, 

mivel az nem felelt meg a korszerűsített - betonburkola

tú - főút forgalmi igényeinek [1]. A korábbi (valószínűleg 
1909-ben épült), nyilván a MÁV építette híd terveit sem 
a közúti, sem a vasúti hídtervtárban nem sikerült fellelni. 

Alépítmény: a hídfők és a pillérek síkalapozásúak, a 
hídfők 2,75x1,20x12,50 m, a pillérek alapmérete 
1,00x2,60x12,60 m, melyeken négy-négy 0,35x0,73x 
4,00 m méretű, keresztkötésekkel összefogott vasbeton 
oszlop támasztja alá a felszerkezetet. 

Felszerkezet: négytámaszú, négyfőbordás, vasbeton 
gerendakeret. A főbordák magassága nyílásközépen 
0,85, a közbenső támaszok feletti kiékelésben 1,40 m. 
A főbordákat a szélső nyílásokban három-három, a kö
zépsőben négy keresztirányú borda merevíti. 

A vasbeton pályalemez 16 cm vastag, ezen háromréte
gű ragasztott lemezszigetelés készült, 4 cm védőbetonnal. 

Az 1939-ben épített, majd újjáépített híd egyedül, Hídlap, Közútkezelő tervtára 
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Egyedi hídleírások Balatonakarattya vasútvonal feletti hídja 

A híd újjáépítése 1949-ben 
A hidat az eredeti tervek szerint építették újjá. A ki

vitelezésre a megbízást a Mélyépítő és Mélyfúró NV 
kapta [2] . 

A híd átépítése 1990-ben 
Elsősorban a híd teherbírása miatt, a híd időszakos 

hídvizsgálata alapján 1983-ban erősítési és felújítási terv 
készült [3]. A Közlekedési, Távközlési és Műszaki Főisko
la igen részletesen foglalkozott a híd erőjátékával, ki
emelten a kereszteloszlás meghatározásával [4]. A szo
kásos számítások mellett - diplomaterv keretében - mo
dellkísérletet is végeztek. Az 1:20 arányú modellen vég
zett mérések - többek között - azt mutatták, hogy a ke
reszteloszlás az egész hídszerkezeten állandónak tekint
hető [5]. 

A tervezett erősítés helyett, mivel az csak viszonylag 
rövid időre odázhatta volna el az átépítést, új híd építése 
mellett döntöttek. Az új híd a régi közvetlen közelében 
épült, a régihez hasonló nyílásbeosztással, a legelterjed
tebb FT jelű hídgerendákkal. 

A választott megoldás előnyös volt, mert provizórium 
építésére nem volt szükség, s a régi híd a gyalogos, ke
rékpáros közlekedést szolgálja. Az új híd építése, Mátyus Károly felvétele 

Egymás mellett az új és a régi híd, Mátyus Károly felvétele 

Irodalom 
[1] Hargitai Jenő hídleírása, Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény. 
[2] A Veszprémi Államépítészeti Hivatal iratai VI. 401. b., 

Veszprém Megyei Levéltár. 

[3] A 71. sz. főút 6,018 km szelvényben lévő balatonakarattyai 
felüljáró időszakos hídvizsgálata, Győr, 1983., KTMF. 

[4] Dr.Lublóy László: Ferde, többtámaszú, bordás vasbeton híd 
modellkísérlete, KMSz. 1990. 12. sz. 
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Egyedi hídleírások Tihanyi közúti felüljáró 

Tihanyi közúti felüljáró a 7117. j . út 3,643 km szelvényében 

Építés éve: 1960-61. 
Nyílásai: 10x7,39 m. 
Pályaszélesség: 0,90+6,50+0,90 m. 
Tervező: Lipták László. 
Kivitelező: Hídépítő Vállalat, Sándorffy György. 
Építési költség: 1 970 000 Ft. 

Ez a több szempontból egyedi kialakítású híd Tihany 
hajókikötőjénél épült, annak érdekében, hogy a szűk he
lyen, kissugarú ívben haladó út, a hegy felé eltolt nyom
vonalon úgy vezesse át a forgalmat, hogy a kirándulók, 
üdülők szintbeni keresztezés nélkül juthassanak el Tihany 
belső területeire [1]. 

Az út tervezése során az Uvaterv a kialakítás célszerű
ségén túl az esztétikai szempontokra nagy súlyt helyezett. 

Az építtető olyan jelentőséget tulajdonított a tervezen
dő hídnak, hogy pályázatot írt ki a híd tervezésére. A híd 
tervezésére a pályázaton nyertes Lipták László (Uvaterv) 
egyedi, egyéni megbízást kapott. 

A tervezést ismertető írása jól példázza, hogy lehet 
olyan újszerű hidat tervezni, mely műszaki szempontból 
logikus, korrekt és gazdaságos is. 

A változó vastagságú lemezszerkezet, karcsú pillérek
kel való alátámasztása szellős, könnyed megjelenést biz
tosít - szinte beleolvad a környezetbe - ugyanakkor állé
konyság szempontjából is jó. 

Alépítmény: a hídfők - közülük az egyik 45° ferdeségű 
- síkalapozásúak. 

A hídfőhöz az úttengellyel párhuzamos súlytámfal csat
lakozik. A felfelé növekvő, kör keresztmetszetű pillérek 30-
60 cm átmérőjűek, alapozásuk 2,7 m átmérőjű, 0,9 m 
magas tárcsákkal történt. A pillérek alulról nézve két szi
nuszgörbe maximumhelyeinél helyezkednek el [2, 3]. 

A környezetbe beleolvadó híd, Mátyus Károly felvétele 
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Egyedi híd leírások Tihanyi közúti felüljáró 

A tervező vázlatai a megoldás lehetőségeiről 

Vázlatos alul- és oldalnézet 

A pillérekre támaszkodó lemezszerkezet a szélek felé 
elvékonyodó, így a híd alól a ki-, illetve feltekintést csak 

A tihanyi híd alulról, Mátyus Károly felvétele 

csekély mértékben zavar
ja, ez szilárdságilag is 
megengedhető. 

Az újszerű szerkezet 
részletes statikai számí
tását Éliás Egon végez
te, s egy 1:50 méretará
nyú plexi kismintán 
(Képzőművészeti Kivite
lező Vállalat készítette) 
is vizsgálták az erőjáté
kot. Az elvégzett méré

sek szerint a számítási mód kellően biztonságos [4] . 
Nemcsak a híd vasbeton tartószerkezete volt újszerű, 
hanem korlátja is, a világítást a „végigpálcás" korlát fo
gódzójában helyezte el a tervező. Ennek tervei az 
Évitervben készültek [1]. 

A híd megépítése nagy gondosságot igényelt, a zsalu
zat és a betonozás pontossága és gondossága ma is 
szép felületet eredményezett. 

A tervező a betonfelületek színezését szerepeltette 
a tervben, a kivitelező végül is nem vállalta ezt a 
munkát. A híd építése idején nagy érdeklődést és el
ismerést váltott ki, a Közlekedéstudományi Intézet 
Mérnöki Szerkezetek Szakosztálya külön ankétot szer
vezett a tapasztaltak megbeszélésére [5]. A dr. Palotás 
László vezette megbeszélésen a szakma színe-java 
mellett építészmérnökök is részt vettek, pl. dr. Pogány 
Frigyes. 

E rendkívül rövid ismertetést olvasva talán felmerül, 
kell-e egy ilyen fiatal (47 éves) hídról külön is szólni. Úgy 
gondolom, igen, mert jól példázza, hogy gyönyörű helyen 
lehet úgy hidat tervezni, hogy az gazdagítsa a környeze
tet, szép kilátást nyújtva a Balatonra, anélkül, hogy drá
ga vagy túldíszített lenne. 

Kezdő mérnökként lenyűgözött ez a híd, s örülök, hogy 
45 évvel ezelőtt sikerült (még csak minizált korlátjával) 
megörökíttetni az MTI fotósával. 

A híd korlátvilágítása ma már nincs meg, a „kézléc" 
nem tartós megoldás, ám a híd ma is szép (egyelőre nem 
csúfították el) s érdemes a közelben lévő Darányi emlék
művet is megnézni. 
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Egyedi híd leírások Tihanyi közúti felüljáró 

A híd közelebbről..., Lorászkó Balázs felvétele 

... és ahogy az utazó látja, Mátyus Károly felvétele 

Irodalom 
[1] Lipták László: A tihanyi közúti felüljáróról, MSz. 1962. 11. sz. [4] A híd iratai, Közútkezelő hídtervtára, Veszprém. 
[2] Hargitai Jenő hídleírása, Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény. [5] Palotás László dr.: Mérnöki szerkezetek kialakítása, különös 
[3] Balázs György dr.: Beton és vasbeton II., Akadémiai Kiadó, tekintettel azok esztétikájára, MSz. 1969. 7. sz. 

Bp. 1995. 
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Egyedi hídleírások A márkói völgyhíd 

A márkói völgyhíd a 8. sz. főút 61,288 km szelvényében 

Messziről kirajzolódik az új útszakasz, Kovács Csilla felvétele 

Építés éve: 2007-2008. 

Nyílásai: 34,0+5x46,0 m. 

Keresztezési szög: 90° 

Pályaszélesség: (1,2 + 11,1+0,6 m) + (0,6+13,1+1,2) 

Teherbírás: „A" osztály 

Tervező: Speciál-TERV, felszerkezet: dr. Szatmári István 

Kivitelező: Bilfinger Berger Hungária 

Előzmények: több, mint egy évtizede a 8. sz. főút 
Márkó átkelési szakaszának kivitelezésére több terv ké
szült, végül az M8 autópálya leendő nyomvonalába illesz
kedőt dolgozták ki. 

A tervezett útszakasz 4 km hosszú 
(59,705-63,793 km). Az autópálya 
Márkot elkerülő szakaszán három 
híd épül, a jelen ismertetésben 
szereplő hatnyílású völgyhíd, a 
Márkot bekötőút felett egy 21 m 
támaszközű, a 83113. jelű útnál 
pedig egy kétnyílású, 57 m hosszú 
híd. A tervezés korábbi stádiumá
ban nem gyorsforgalmi úti paramé
terű variációk is szerepeltek. 

Az út tervezése és engedélyez
tetése környezetvédelmi és egyéb 
okokból hosszú ideig tartott. 

Az eredetileg tervezett, 2006-
ban közbeszerzés alapjául szolgáló 
völgyhíd betolt, feszített vasbeton 
híd lett volna. A pályázat nyertese, 

élve a pályázat kiírásá
ban szereplő lehetőség
gel, megtervezte az 
együttdolgozó szerkeze
tű, a pályalemezzel 
együtt betolt szerkeze
tet, ez a hazai hídépítés
ben nem előzmény nél
küli, völgyhídjaink között 
azonban egyedülálló. 

Ennél a hídnál az acél 
tartószerkezet S460 M 
minőségű, a betonminő
ség C40/50 FV 16/KK. 

A vasbeton pályale
mez szórt műanyag szige

telést kap. A szigetelésre két réteg hengerelt aszfalt ke
rül. A két hídfőbe fésűs, vízzáró dilatációs készüléket épí
tenek be. A hídfőkön és pilléreken teflon betétes fazék
saruk biztosítják a teherátadást. 

Fix támasz az E jelű pilléren lesz. 
Kettős vezetőkorlát készül a járda pálya felőli oldalán. 

Az üzemi járda külső szélén 1,0 m magas hídkorlát ké
szül. 

Az érdemi kivitelezés 2007. májusában kezdődött. A 
közművek áthelyezése akadályozta a munkát, az építés 
napjainkban már jó ütemben halad, a pillérek, hídfők lé
nyegében elkészültek, a felszerkezet szerelése, a beto-
lásra való előkészület folyik. 

Az előzőben rendkívül vázlatosan ismertetett leírás 
nem érzékelteti, hogy monumentális és műszakilag is 

A 21 m nyílású műtárgy már szerkezetkész, Mátyus Károly felvétele 
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Egyedi hídleírások A márkói völgyhíd 

A „földkitermelés" egyben építőanyagot szolgáltat, Kovács Csilla felvétele 

újszerű építkezés folyik. A 8. sz. főút leg
nagyobb műtárgya épül, mely méretében 
megelőzi az eddigi csúcstartót, a veszpré
mi völgyhidat. 

A híd alaprajzilag irányonként elválasz
tott, két önálló, 1100 m sugarú, íves alap
rajzú szerkezetből áll [1]. 

A híd alépítménye: a hídfők és a pillérek 
sík-, illetve mélyített síkalapozással készül
tek. A hídfők és a legmélyebben alapozott 
pillér alapsíkja között mintegy 22 m a ma
gasságkülönbség. 

A hídfők alapozása négy-négy, azonos ki
alakítású vasalt sávalap, a felmenő fal tra
péz alakú pengefal. A hídfők egy darabban 
készülnek a két felszerkezethez. 

A pillérek 2,55x2,55 m befoglaló méretű téglalap ke
resztmetszetűek, 30 cm-es falvastagsággal, külső síkjai
kon egy-egy 30 cm széles kanelurával. 

A pillérekben acélhágcsók és pódiumok épülnek. A közép
ső három pillér 22,0 m magas. 

A pillérek tetején azonos kialakítású fejgerendák van
nak, 9,0 m tengelytávolságú saruzsámolyokkal. 

Az alépítmények betonminősége C35/45 FV 24/kk, a 
betonacél B500S 

A felszerkezet: hidanként két I keresztmetszetű, 
25,00 m magas, hegesztett acél főtartó, 8,0 m-enként 
elhelyezett acél kereszttartókkal, 22-34 cm vastag mo
nolit vasbeton lemezzel. 

Az acéltartók és a vasbeton lemez együttdolgozását 
acél fejes csapok biztosítják. 

A szerelőtéren elkészített öszvér tartószerkezetet hossz
irányú betolással kell végleges helyére juttatni. A betolás-
hoz segédjármok nem szükségesek, de legfeljebb egy ke-
reszttartónyi előretolás után a következő pillérig előretolt 
vendéghíd akadályozza meg a konzol túl nagy lehajlását. 

A vasbeton pályalemez berepedésének elkerülésé
re tolás közben olyan mértékű „támaszmozgatást" 

kell alkalmazni, amely elegendő nyomó
feszültséget hoz létre a betonban. Az 
előretolás ennek érdekében speciális 
hossz-szelvény szerint kialakított pályán 
történik [3]. 

A betolt hídszerkezet tömege 2720 t, a 
tolás sebessége 24 cm/perc. A pályalemez 
betonozása három ütemben történik, a pá
lyalemez akkor zsaluzható ki, ha legalább C 
16 szilárdságot ért el. 

A vendéghíd/csőr 42 m hosszú rácsos 
tartó, amelynek feladata a tolás közben 
konzolosan előrenyúló szerkezet mentesíté
se a túl nagy nyomatéktól és a szükséges 
előfeszítés biztosítása. 

Toronymagasságú pillérek épülnek, Mátyus Károly felvétele 
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Egyedi hídleírások A márkói völgyhíd 

A híd pillérei szép sorban, Mátyus Károly felvétele 

A szerelőtér 2008 szeptemberében, Mátyus Károly felvétele 

Az előfeszítés teszi lehetővé, hogy tolás közben 48 m 
legyen az alátámasztási távolság, a további szakaszon a 
pályalemez berepedésének elkerülésére 12 m-es alátá
masztási távolság szükséges. 

Minden főtartó alá a pilléreken háromszintes himba-
rendszert kell elhelyezni. Betolás közben biztosítani kell a 
betolt szerkezet alaprajzi helyzetét (1100 m sugarú ív), 
ehhez folyamatos geodéziai ellenőrzés szükséges. 

Ez az ismertetés rendkívül vázlatos, csak tájékoztatá
sul szolgál. A mintegy 7000 m2 felületű híd közel hét
szer akkora, mint a ma legnagyobb közúti híd a megyé

ben, és építési technológiájával is figyelemre méltó al
kotás. 

A bevezetőben említett teljes öszvérszerkezet-betolást 
ugyancsak jelen híd tervezője kezdeményezte és irányí
totta Sajókazán, a 2x18,4 m nyílású ártéri hídrészen [2]. 

Irodalom 
[1] A híd műszaki leírása, Heed Kft, dr. Szatmári István. 
[2] Szarka JuditA gesztelyi Hernád-híd átépítése, Közúti hidász 

Almanach, 2004. 
[3] 8-01 Technológiai leírás, Szatmári látván. 
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Mellékletek Múzeumok, levéltárak kincsei 

Múzeumok, levéltárak kincsei 

A megyei hídtörténetírás forrásai között természetesen 
a közútkezelők út- és hídtervtárai, irattárai az első he
lyen állnak, ám különböző o k o k - iratpusztulások, selej
tezés - miatt, így Veszprém megye esetében is egyes 
időszakokból (főleg 1945 előtt) alig található terv, híd-
lap stb. 

A hiányzó írott, rajzolt, fényképezett források közül 
múzeumokban, levéltárakban szerencsére több megta
lálható. 

A Hadtörténeti Intézet és Múzeumban az I. és II. kato
nai felmérés térképszelvényei tanulmányozhatók, s il
lusztrációs céllal kiváló minőségben, már 1996 óta van 
módom felhasználni azokat. Veszprém megye esetében 
nemcsak a történelmi megye térképszelvényeit kellett át
néznem, hanem a Fejér és Zala megyeieket is. Ezek a 
térképek rendkívül gazdag tartalmúak, jól látszik rajtuk a 
vízfolyások állapota, az utak, települések korabeli sok 
fontos jellemzője. 

A Séd völgye Veszprémnél, Laczkó Dezső Múzeum 

A múzeumok közül a Laczkó Dezső Múzeumban ké
peslapok, fotók és régészeti leírások találhatók, ezek kö
zül néhány hézagpótló információt adott. Képzőművésze
t i , helytörténeti anyagok további kutatása ígéretes és kí
vánatos. 

A Kikerí-tó gátja, Gerstner Ödön vízfestménye (1906), Laczkó Dezső Múzeum 

Siófok II. József korában, Hadtörténeti Intézet és Múzeum 

A Közlekedési Múzeumban, sok egyéb mellett, 
Zielinski Szilárd egyetemi tanár hagyatéka értékes 
forrása a megyei vasbeton hídépítésnek, jelen eset

ben értékes hídterv 
nem került elő, csak 
a környező megyék
ből. 

A Kiskőrösi Közúti 
Szakgyűjteményben 
igen sok érdekes, ér
tékes térkép, hídlap, 
terv, nyilvántartás, ta
nulmány és egyéb 
fontos anyag segítet
te munkámat. 

Elsősorban Hargi
tai Jenő hídleírásai 
(133), dr. Gáli Imre 
jegyzetei és fénykép
felvételei, sok térkép 
1813-tól napjainkig, 
híd nyilvántartás és 
hídlapok 1937-ből, s 
későbbi időből. 
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Dr. Gáli Imre jegyzete az 1837-ben készített út- és 
hídnyilvántartásból, Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény 

Külön öröm volt néhány iratköteg, melyben átépített 
hidak eredeti tervei és iratai voltak. 

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár is rendkívül sok kin
cset rejteget, nemcsak a máshol is megtalálható hely
történeti és szakirodalmi műveket, hanem szakdolgoza
tok, kéziratos tanulmányok, képeslapok, napilapok, fo
lyóiratok kimeríthetetlen mennyiségű információt rejte
nek, sajnos részletes átnézésükre nem volt mód, a csak 
néhány évfolyamra kiterjedő kutatás is érdekes mozai
kokkal gazdagította a megye útjairól, hídjairói tudható
kat. 

A Veszprém Megyei Levéltárban kutattam - a levél
tár készséges segítségével - kollégáimmal a legtöb
bet. 

A nemesi közgyűlések jegyzőkönyvei (IV.l.a.) sok-sok 
kisebb-nagyobb hírt adnak hidak javításáról, építéséről. 
Elsősorban a magyarnyelvű jegyzőkönyveket néztük át, 
ám dr. Gáli Imre jegyzetei alapján Királyföldi Lajosné a 
latinnyelvűekről kivonatos ismertetést készített, ezt a to
vábbi kutatók részére közzé tesszük. Megjegyzendő, hogy 
Veszprém megye délnyugati része 1946 előtt Zala megye 
része volt, s a Zalaegerszegi Levéltárban számos adatot 
találtam hidak építésére vonatkozóan, ezek listáját a Hi
dak Zala megyében c. könyvben (2004) megtalálja az ér
deklődő. 

Egy oldal Horváth István tanulmányából Egy oldal a nemesi közgyűlés magyar nyelvű anyagából 
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Közgyűlési jegyzőkönyvek 
Fordítás latinból. 

1786. jún. 12. 497.1074 A veszprémi úton fahíd épül a kereskedelmi forgalom részére. Ideiglenes híd 
is kell (az építés idejére). 

1790. dec. 15. 612.74 A Berhida-Kiskovácsi úton a fahidat el kell bontani és szilárd anyagból újat 
kell építeni. 

1790. jún. 2. 301.1030 Fahíd bontását Vámos térségében elhatározták 
1790. jún. 5. 301.1030 130 forintnyi összeget adtak át a városi kőhíd építésére Németh Jakab 

komisszár kívánsága szerint 
1791. jan. 10. 23.57 Elhatározták a hídjavítási munkák gyorsítását 
1791. júl. 4. 295.19 Fahidak bontásáról 
1791. máj. 10. 232.176 A Karok és Rendek határozata szerint a közutak fahídjait a hatékony és költ

séges javítás helyett el kell bontani és az új hidakat kőből kell felépíteni. 
1792. jan. 24. 67.96 A Karok és Rendek elnöksége alatt elhatározták, hogy a fahidak javítását 

minimális költséggel febr. 3-ig fejezzék be. 
1792. jan. 24. 67.96 Beszámoló hidak bontásáról 
1792. jan. 7. 23.50 Hídjavítás Peremarton és Öskü között 
1792. júl. 3. 337.133 Beszámoló hidak és utak nagyjavításáról 
1793. dec. 17. 964.74 Ányos Ignác felajánlotta, hogy a Cottus völgyi hídjavításokhoz faanyagot szál

lít. A Csesznek és Zirc belterületi kőhidak és a 11-es számú rátóti híd 
javításához egyéb anyagot is. 

1793. dec. 17. 964.74 11 híd kell a Zirc-Rátót közötti úton, szilárd anyagból 
1793. dec. 17. 984.111 Georgio Murasio állja a költséget 
1794. dec. 10. 826.212 A Cottus-völgyi hidak azonnali javítására kért faanyagot átadtuk. Alispán gr. 

Besán István, aki felelős a közutak és hidak javításáért illetve újak 
építéséért, az elvégzett munkát megszemlélte. 

1795. jan. 21. 42.24 A Zirc-rátóti úton hidakat kell építeni. Költségfedezet nincs. Nehézségek 
várhatók. 

1796. ápr. 12. 168.94 Két híd a városlődi és rátóti úton, valamint a szentgáli földúton elkészült, 
megtekintették és kipróbálták. 

1796. ápr. 12. 159.65 Megegyezés jött létre a Jánosi és kovácsi utak, a jári és városlődi földút és 
kereskedelmi út, továbbá a pápai kőút hídjainak felügyelőiről. 

1796. aug. 8. 396.170 110 Ft-t átutaltak 5 pápai híd bontására 
1796. máj. 2. 146.59 Útbiztos Balogh János 
1796. nov. 24. 538.45 A városlődi körzetben hídbiztos Perczel János 
1798. ápr. 23. 203.62 Városlődi és leányfalui hidak bontását határozták el. 
1798. aug. 22. 396.17 Nagyvázsony és Tapolca között hidak és út építése szükséges 
1798. jan. 4. 35.59 Új hidak építése a Sió felett (Somogy megyei küldöttek) 
1798. jún. 4. 236.51 Fahidak bontása a gyimóti földúton 
1798. márc. 15. 159.127 Sió-híd ügyben együttműködés Tolna megyével 
1799. jún. 12. 216 Jánosi és Salamon közötti úton lévő hidakat el kell bontani. 
1800. dec. 10. 31 Közúti hidak javítása (Balogh és Kemény mesterek részéről) elszámolás 

alatt. 
1800. júl. 30. 72 Balogh és Kemény kőművesek a közúti hidak javítását elvégezték 
1807. jún. 16. 320.72 A vilonyai és peremartoni hidak építése Kis András földmérnök úr 600 Ft-t 

kap 
1814. máj. 10. 184.82 Útkárok javítására bizottságok és intézetek alakulnak 
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A Veszprémi Államépítészeti Hivatal iratai (VI. 4 0 1 és 
402) között igen sok fontos nyilvántartás, irat, néhány 
terv, térkép is található. Kár, hogy csak az 1917-50 kö
zötti időből származók maradtak meg, ám ez is igen nagy 
anyag, s különösen a 8. sz. főút építésére vonatkozóak 
és az 1945 utáni újjáépítésről szólóak sok új ismeretet 
adtak. 

Az 1950 utáni időszakról a Megyei Tanács VB. Építési 
Közlekedési és Vízügyi osztályának iratai (XXIII. 12. c.) 
óriási mennyiségűek (119 irat folyóméter), ebből célzot
tan csak néhány doboznyit néztünk át, ugyanígy Veszp
rém Városi Tanács Építési Közlekedési, majd Műszaki 
osztály irataiból is (XXIII. 660). Az önkormányzati utak és 
hidak történetének részletes megírásához ez a forrás iga
zi kincs. 

Háborús károk kimutatása, Veszprém Megyei Levéltár 

A Veszprémi Közúti Igazgatóság 1968-85 közötti iratai 
(XXIV. 471) egyes évekből igen gazdagok, rengeteg körren
delet, forgalomtechnikai, személyi és más anyag található, 
s hidakról is érdekes ügyiratok, kimutatások maradtak. 

A Veszprém Megyei Közlekedési Felügyelet (XXIV. 476) 
iratait már nem volt időnk átnézni, pedig ez is rejthet ér
tékes adalékokat a hídtörtén éthez. 

Nem folytatva a nagyobb iratcsoportok említését - igen 
jó formájú jegyzék, interneten is hozzáférhető - az egyéb 
forrásanyagokról is szólni kell. 

Igen értékes a térkép gyűjtemény (XV. 11). Kéziratos 
térképek, Veszprém megyei és kataszteri térképek óriási 
információmennyiséget tartalmaznak, s közülük többnek 
a kivitele is gyönyörű, művészi. A kutatást és a publiká
lást nehezíti, hogy egy-egy város pl. Pápa, Veszprém ka
taszteri térképe oly sok lapból áll, hogy összeállítani is 
nagy feladat. 

Térképrészlet Örvényesről 

A levéltár képeslapgyűjteménye is gazdag, katalogizá
lása folyik, ám Somfai Balázs átnézte a teljes állományt 
és kiválogatta részünkre a hidakat ábrázolókat, ezúton is 
hálás köszönetem fejezem ki. 

Hajmáskér gyaloghídja már csak képeslapon látható, 
Veszprém Megyei Levéltár 

A levéltár könyvtára is nagy érték, a szabadpolcos 
anyag mellett jól katalogizált gyűjtemény áll rendelkezé
sünkre, s ebben olyan speciális anyagok is vannak, mint 
a nyomtatott alispáni jelentések. 

Jelen sorok és a bemutatott néhány illusztráció első
sorban tisztelgés kíván lenni a levéltár előtt és további ku
tatásra történő ösztönzés. 

Irodalom 
[1] Horváth István: Beszámoló a Veszprém megyei országos 

közúthálózat és közúti közlekedés kialakulásáról és 
alakulásáról, Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém (kézirat) 
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Mellékletek Térképek 

Térképek 

Az I. katonai felmérés Balaton parti és Marcal völgyi része, Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
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Mellékletek Térképek 

Balaton-parti és a mai 8. sz. főút bakonyi részlete, a II. katonai felmérésen Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
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Balaton körüli római úthálózat, Laczkó Dezső szerint, Eötvös Károly Könyvtár 

c^-

Veszprém vármegye törvényhatósági közutak forgalmi térképe (1896) Veszprém Megyei Levéltár 
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Mellékletek Nyilvántartások 

Nyilvántartások 

Törvényhatósági utak műtárgykimutatása (1937) Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény 

Állami főközlekedési közutak hídnyilvántartása (1945) az akkor Zala megyei részről, Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény 
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Mellékletek Nyilvántartások 

Setótő utak hídjaink nyilvántartása (1961) Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény 

A 8. számú főút hídnyilvántartása (1966) folyamatosan vezetve 1982-ig, Központi hídtervtár (Bp.) 
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Mellékletek Hídlapok, törzskönyvek 

Hídlapok, törzskönyvek 

A 822. sz. főút 23,278 km műtárgy Hídlapjának két oldala (1937) Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény 

A Várpalota-mezőszentgyörgyi út 26,615 km műtárgy Hídlapjának két oldala (1937) Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény 
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Mellékletek Hídlapok, törzskönyvek 

D/sze/ Eger-patak hídjának felvételi rajza és fotója (1937) Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény 

Hídlapok a korábbi zalai és győri területekről (1954, 1959), Közútkezelő tervtára 
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Mellékletek Hídlapok, törzskönyvek 

Hídlapok külső és belső oldala, Közútkezelő tervtára 

Hídlapok fotómelléklete, Közútkezelő tervtára 
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Mellékletek Hídlapok, törzskönyvek 

Hídlapok fényképmellékletei, Közútkezelő tervtára 
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Mellékletek Hídlapok, törzskönyvek 

Hídtörzskönyvek 1939-40-bői, Közútkezelő tervtára 

Országos közút Hídtörzskönyve, Központi hídtervtár Bp. Önkormányzati Hídtörzskönyv, Központi hídtervtár Bp. 



Mellékletek Iratok, tervek 

Iratok, tervek 

Felülvizsgálat tervmelléklet címlapja, (1938), Közútkezelő tervtára Építési napló, Közútkezelő tervtára 

Ösküi felüljáró próbaterhelés melléklete. Közútkezelő tervtára Stieber Rt levele (1949), Közútkezelő tervtára 
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Mellékletek Iratok, tervek 

Felülvizsgálati jegyzőkönyv (1940), 
ÁÉH iratok, Veszprém Megyei Levéltár 

Végszámla (1943), AEH iratok, Veszprém Megyei Levéltár 

Kultúrmérnöki Hivatal levele (1943), 
ÁÉH iratok, Veszprém Megyei Levéltár 

A veszprémi völgyhíd átadása 1945. ápr. 8-án az ÁÉH-nak, 
ÁÉH iratok Veszprém Megyei Levéltár 
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Mellékletek Iratok, tervek 

Jelentés hidak újjáépítéséről, Veszprém Megyei Levéltár Versenytárgyalási hirdetmény (1948), Veszprém Megyei Levéltár 

Hlatky József kárigénye, Veszprém Megyei Levéltár Felmérési napló (1956), Közútkezelő tervtára 
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Az útbiztos táviratilag kért pénzt, Veszprém Megyei Levéltár 



Mellékletek iratok, tervek 

Időszakos hídvizsgálat címlapja, Közútkezelő hídtervtára.. .és belső oldala, Közútkezelő hídtervtára 

Hídvizsgálat! lap (1991), Közútkezelő hídtervtára Adatlap hídépítésről, Közútkezelő hídtervtára 
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Mellékletek ^ S ^ 

>£ 
Iratok, tervek 

Boltozat terv, Veszprém Megyei Levéltár 

A Nagyhíü terve, ÁÉH iratok, Veszprém Megyei Levéltár 
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Mellékletek Iratok, tervek 

Hídtervek, ÁÉH iratok, Veszprém Megyei Levéltár 
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Mellékletek Iratok, tervek 

Hídtervek, Közútkezelő tervtára 
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Mellékletek Országos közúti hidak nyilvántartása 

Országos közúti hidak nyilvántartása 

Veszprém megyében 1945-ig megépült hidak kimutatása 

7327. sz. út. 21+812 km-ben lévő híd, Bazsi 83123. sz. út 1+009 km-ben lévő híd, Csőt 
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Mellékletek Országos közúti hidak nyilvántartása 

7205 11+848 3alatonfőkajár i Bürkös-réti-patak-híd 250 350 60 Monolit vasbeton lemez 1908 

7205 12+639 3.főkajár utáni időszakos vízfolyás híd 210 310 28 Monolit vasbeton lemez 1908 

7309 4+950 Csékkúti időszakos vízfolyás híd 480 570 47 Kő vagy tégla boltozat 1909 

8301 5+591 Aki ipuszta 1 . időszakos vízfolyás híd 210 300 26 Kő vagy tégla boltozat 1910 

8301 9+730 Pénzesgyőr utáni Réti-patak-hid 300 400 42 Kő vagy tégla boltozat 1911 

8301 1+228 Zirc utáni Tóglaházi-patak-híd 260 360 30 Kő vagy tégla boltozat 1912 

8301 13+244 Somhegyi 1 időszakos vízfolyás híd 210 310 29 Kő vagy tégla boltozat 1912 

8301 14+552 Somhegyi 2 időszakos vízfolyás híd 280 380 35 Kő vagy tégla boltozat 1912 

8301 25+825 Bakonykoppány i Gerence-patak-híd 800 890 6 8 Hengerelt öszvértartó monol i t vasbeton pályalemezzel 1912 

8301 29+263 Bébi Gerence-patak-h íd 8CG 900 6 3 Hengerelt öszvértartó mono l i t vasbeton pályalemezzel 1912 

8301 4+431 Zirc utáni Szeneskűt i -patak-híd 230 310 27 Kő vagy tégla boltozat 1912 

8301 6+574 Akiipuszta 3. időszakos vízfolyás híd 210 290 2-1 Kő vagy tégla boltozat 1912 

84113 1+351 Kisi mapuszta i vízfo lyás híd 250 350 25 Monol i t vasbeton lemez 1912 

8403 0+644 Dabrókai i dőszakos vízfolyás híd 300 390 31 Monol i t vasbeton lemez 1914 

7307 12+148 Tőtvázsonyi v l zá rok híd 240 320 2 9 Kő vagy tégla boltozat 1918 

7313 15+088 Köveskál i i dőszakos vízfolyás híd 260 320 29 Kö vagy tégla boltozat 1921 

7313 4+457 Monosz ló-patak-h íd 280 340 28 Kő vagy tégla boltozat 1921 

71 22+034 Balatonalmádi Séd-patak-híd 510 620 63 Monolit vasbeton lemez 1923 

73133 1+539 Kékkúti Tekeres i Séd-patak-híd 330 430 32 Kő vagy tégla boltozat 1925 

73133 1+848 Kékkúti Sásd i -pa tak-h id 330 420 31 Kő vagy tégla boltozat 1925 

8401 12+156 Noszlop u tán i időszakos vízfolyás híd 300 400 25 Monolit vasbeton lemez 1926 

72106 2+564 Várpalotai Bányaárok híd 360 490 44 Monolit vasbeton lemez 1926 

7341 3+354 Badacsonyi 1 . időszakos vízfolyás híd 310 400 30 Kő vagy tégla boltozat 1927 

7341 3+611 Badacsonyi 2. időszakos vízfolyás híd 230 310 25 Kő vagy tégla boltozat 1927 

7341 4+917 Badacsonyi 3. időszakos vízfolyás híd 260 340 2 3 Kő vagy tégla boltozat 1927 

73144 1+355 Gulácsi Séd-pa tak-h íd 330 430 35 Kő vagy tégla boltozat 1 927 

83113 1+080 Bandi Séd-pa tak -h íd 300 410 38 Monol i t vasbeton lemez 1927 

71 77+779 Badacsonytomaj i Péntekárok-híd 300 400 45 Monol i t vasbeton lemez 1928 

71 33+513 Paloznaki Forrásviz-patak-hid 400 500 56 Monol i t vasbeton lemez 1930 

71 35+215 Csopaki Séd-pa tak -h íd 200 280 31 Monolit vasbeton lemez 1930 

71 43+500 Tihanyi e lágazó utáni Vízárok-híd 390 560 6 4 Monol i t vasbeton lemez 1930 

71 47+504 Örvényesi Pécsely-patak-híd 400 520 4 9 Monol i t vasbeton lemez 1930 

71 55*585 Balatonakai i utáni időszakos vízfolyás hid 300 400 36 Monol i t vasbeton lemez 1930 

71 81+569 Badacsonytördemic 71-es úti 1. időszakos víz fo lyás híd 300 400 41 Monol i t vasbeton lemez 1930 

7217 8+918 Vörösberényi Malomvöígyi-patak-híd 500 640 72 Monol i t vasbeton lemez 1930 

7221 0+563 Lovasi Séd-pa tak -h íd 380 480 34 Monol i t vasbeton lemez 1930 

7302 0+080 Vámosi i dőszakos vízfolyás hid 220 320 24 Monol i t vasbeton lemez 1930 

7329 0+367 Zalagyömörö i Bertényi-ág-híd 210 320 26 Monolit vasbeton lemez 1930 

7338 12+653 Pécseíy-patak-h íd 210 290 23 Kő vagy tégla boltozat 1930 

7339 2+934 Tósoki Törna-patak-h id 800 920 109 Monolit vasbeton lemez 1930 

8214 5+245 Hajmáskér Olaszfalui-Ér-patak-híd 500 620 69 Monolit vasbeton lemez 1930 

8303 •6+1~2 Ugod utáni időszakos vízfolyás híd 260 360 30 Monol t vasbeton lemez 1930 

8405 7+320 Békás utáni Kis-Bittva-patak-híd 300 360 32 Monolit vasbeton lemez 1930 

73121 4+123 Városlődi 1 . időszakos vízfolyás hid 220 330 28 Monolit vasbeton lemez 1930 

73121 5+478 Városlődi 2. időszakos vízfolyás híd 300 400 29 Monolit vasbeton lemez 1930 

82106 0+814 Kádartai 1. Séd-patak-h íd 500 600 38 Monolit vasbeton lemez 1930 

83105 0+788 Gyulafirátóti R é p á s árok híd 560 660 4 6 Monolit 3 vagy több bordás vasbeton lemez 1930 

83106 8+802 Hódos-ér-híd 310 400 40 Monolit vasbeton lemez 1930 

7313. sz. út 15 + 086 km-ben lévő híd, Káptalantóti 73133. sz. út 1 + 539 km-ben lévő híd, Kékkút 
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Mellékletek Országos közúti hidak nyilvántartása 

83106 9+137 Porvai időszakos vízfolyás híd 210 290 3 0 Monolit vasbeton lemez 1930 

83121 6+909 Nagydémi Bomát-ér-híd 540 660 3 9 Monolit vasbeton lemez 1930 

84101 3+120 Magyarpolányi 1. időszakos vízfolyás híd 300 420 30 Monolit vasbeton lemez 1930 

84107 0+550 Somlóvecsei Hajagos-patak-hld 600 700 41 Monolit vasbeton lemez 1933 

7308 11+710 OrKúti 1. időszakos vízfolyás híd 300 420 4 0 Monolit vasbeton lemez 1934 

7326 0+225 Apácatornai 2. Torna-holtág-híd 790 890 92 Monolit vasbeton lemez 1934 

7326 3+850 Veszpremgalsa előtti Malomárok h ld 500 610 63 Monolit vasbeton lemez 1934 

7326 3+897 Veszprémgalsai Kígyós-patak-hid 410 540 56 Monolit vasbeton lemez 1934 

8213 15+478 Jásdi eiagazó előtti Galya-patak-híd 500 640 54 Monolit vasbeton lemez 1934 

8219 5+487 Bakonyoszlop utáni Határ-palak-híd 260 360 32 Monolit vasbeton lemez 1934 

84114 1+220 Mihályházai Bittva-patak-híd 500 600 38 Monolit 3 vagy több bordás vasbeton lemez 1935 

84114 1+937 Mihályházai időszakos vízfolyás híd 300 350 2 8 Monolit vasbeton lemez 1935 

8 39+573 Hajmáskér előtti 8. úti Séd-patak-híd 510 600 229 Kő vagy tégla boltozat 1936 

8 74+241 Városlődi Torna-patak-híd 440 620 317 Monolit vasbeton boltozat és cső 1936 

8 76+698 Kislődi Vámos-patak-híd 400 480 109 Monolit vasbeton lemez 1936 

8 81+151 Ajkarendek 8. úti Szélesviz-patak-hld 520 630 173 Monolit vasbeton keret 1937 

8305 3+334 Pápa utáni Darza-patak-hid 300 400 3 2 Monolit vasbeton íemez 1937 

7304 6+446 Pécsely elágazó utáni 2. időszakos víz 'o lyás híd 500 600 4 9 Kő vagy tégla boltozat 1938 

7304 7+014 Pécsely elágazó utáni 3. időszakos vízfolyás híd 550 690 52 Kő vagy tégla boltozat 1938 

71 25+401 Balatonalmádi Szárazárok-híd 250 350 57 Monolit vasbeton lemez 1939 

82 31+214 Csesznek elágazó utáni Kőmalomi-völgy v izáteresztő hld 400 460 99 Monolit vasbeton lemez 1939 

82 31+521 Csesznek melletti Forrásvíz-patak-hld 300 350 178 Monolit vasbeton lemez 1939 

82 32+852 Csesznek melletti Aranyos-patak-hld 400 470 151 Monolit vasbeton lemez 1939 

73136 0+784 Hegyesdi Eger-patak-híd 600 700 57 Monolit vasbeton lemez 1939 

82112 4+478 Bakonynánai Cuha-patak-hid 300 360 3 0 Monolit vasbeton lemez 1939 

71 68+602 Révfülöp utáni időszakos vízfolyás híd 260 360 5 4 Monolit vasbeton lemez 1940 

71 79+245 Badacsony 71-es úti 1 . időszakos vízfolyás híd 210 310 3 2 Monolit vasbeton lemez 1940 

71 79+916 Badacsony 71-es úti 2 időszakos vízfolyás híd 210 300 27 Monolit vasbeton lemez 1940 

71 80+089 Badacsony 71-es úti 3. időszakos vízfolyás h íd 210 310 2 8 Monolit vasbeton lemez 1940 

83 20+391 Tapolcafői Tapolca-patak-híd 330 380 4 5 Monolit vasbeton lemez 1940 

7204 5+927 Inotai kohósalak lerakó melletti csővezető i h ld 220 290 2 6 Monolit vasbeton lemez 1940 

7319 10+482 Ódörögdpusztai időszakos vízfolyás híd 260 380 35 Monolit vasbeton lemez 1940 

8302 16+718 Bakonyszentiván elágazó előtti Csángota-ér -h íd 300 400 3 2 Monolit vasbeton lemez 1940 

8302 17+054 Pápateszér előtti Réti-patak-híd 510 600 4 8 Monolit vasbeton lemez 1940 

72314 0+270 Várpalotai időszakos vízfolyás híd 660 770 7 9 Monolit 3 vagy több bordás vasbeton lemez 1940 

84103 1+410 Borszőrcsöki 1 időszakos vízfolyás híd 250 340 3 4 Monolit vasbeton lemez 1940 

71 72+015 Ábrahámhegy 7 1 . úti Burnót-patak-híd 600 700 6 9 Monolit vasbeton lemez 1941 

71 75+358 Badacsonyőrsi 2. időszakos vízfolyás h ld 210 310 4 4 Monolit vasbeton lemez 1941 

71 76+492 Badacsonytomaj előtti időszakos vízfolyás h id 210 310 3 3 Monolit vasbeton lemez 1941 

71 77+004 Badacsonytomaji Budapest-Tapolca vasútvonal feletti hld 1240 1360 126 Monolit 3 vagy több bordás vasbeton lemez 1941 

71 77+935 Badacsonytomaj utáni 1. időszakos vízfo lyás híd 210 310 34 Monolit vasbeton lemez 1941 

71 78+755 Badacsonytomaj utáni 2. időszakos vízfo lyás híd 210 310 38 Monolit vasbeton lemez 1941 

8403 16+260 Vidi Hajagos-patak-híd 700 800 64 Monolit 3 vagy több bordás vasbeton lemez 194 ' 

8403 27+938 Dákai időszakos vízfolyás hid 300 740 65 Monolit vasbeton lemez 1941 

83115 0+190 Bakonyjákói 1- Bíttva-patak-hid 330 470 38 Monolit vasbeton lemez 1941 

8403 23+034 Pápasalamon elágazó előtti időszakos víz fo lyás h id 300 400 36 Monolit vasbeton lemez 1942 

7327 21+812 Bazsi 2 Berek-patak-híd 370 430 36 Kő vagy tégla boltozat 1943 

8216 16+520 Szápárí Malom-patak-híd 500 620 5 8 Beton boltozat és cső 1943 

84101 3+390 Magyarpolányi 2, időszakos vízfolyás híd 230 330 21 Monolit vasbeton lemez 1943 

Ö s s z e s e n : 143 d b híd 1 4 9 ny í lás 690 m szerkezet i hossz 7 1 4 7 m. hídfelület 

7326. sz. út 3 + 897 km-ben lévő híd, Veszpremgalsa 84101. sz. út 3+120 km-ben lévő híd, Magyarpolany 
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Mellékletek Országos közúti hidak nyilvántartása 

Veszprém megyében 1945 után megépült 5,00 m-nél nagyobb nyílású hidak kimutatása 

71123. sz. út 0 + 540 km-ben lévő híd, Szigliget 7331. sz. út 23 + 743 km-ben lévő híd, Ötvös 
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Mellékletek Országos közúti hidak nyilvántartása 

7339 5+422 Padragkúti elágazó utáni Padrag-patak-hld 510 670 55 Monolit vasbeton lemez 1961 

8303 6+442 Adásaevei utáni Bakony-ér-hld 600 710 58 Fordított T tartós 1961 

8402 16+639 Kupi Bittva-patak-híd 1200 1360 113 Monolit vasbeton lemez 1961 

8415 5+388 Nagypirit utáni Malomcsatorna hld 610 710 65 Fordított T tartós 1961 

8416 9+921 Malomsoki Cigány-csatoma-hld 1500 1630 160 Monolit vasbeton lemez 1361 

84 4+143 Lesencetomaji Séd-patak-hld 500 600 63 Fordított T tartós 1962 

7301 24+497 Pula utáni Eger-patak-híd 1060 1200 112 Monolit vasbeton lemez 1962 

7301 27+404 Vigántpetendi Eger-patak-hld 1050 1220 113 Monolit vasbeton lemez 1962 

7308 11+418 Árminakna időszakos vízfolyás hld 600 720 59 Monolit vasbeton lemez 1962 

7344 4+590 Káptalantóti Séd-patak-hld 600 700 69 Fordított T tartós 1962 

8219 7+537 Bakonyszentkirályi Aranyos-patak-híd 500 610 49 Fordított T tartós 1962 

8302 0+859 Pápai Bakony-ér-hld 1110 1200 118 Monolit vasbeton lemez 1962 

8416 9+761 Malomsoki Marcal-híd 1900 4460 438 Monolit vasbeton lemez 1962 

7339 3+326 Túsoki Csinger-patak-hid 1000 1120 104 Monolit vasbeton lemez 1963 

73169 1 1-672 Megyeri Marcal-híd 1700 1800 176 Monolit vasbeton lemez 1963 

84103 1+807 Borszörcsőki 2. időszakos vízfolyás hld 500 610 70 Fordított T tartós 1963 

7215 2+153 Papkeszi Séd-patak-híd 1000 1100 109 Fordított T tartós 1964 

8411 24+097 Vinár utáni Cigány-csatoma-hld 710 820 57 Fordított T tartós 1964 

8302 25+846 Gtc előtti Réti-patak-híd 1000 1120 104 Fordított T tartós 1965 

8401 22+097 Dabrony utáni Hajagos-patak-híd 910 1010 85 Fordított T tartós •Wih 

8408 9+450 Marcaltő előtti Tapolca-patak-híd 800 920 86 Fordított T tartós 1965 

84119 3+460 Kamondi Marcal mellékág hld 710 810 70 Fordított T tartós 1965 

7322 4+303 Somlóvásámely előtti Toma-patak-híd 1220 1440 124 Monolit vasbeton lemez 1966 

8219 3+243 Bakonyoszlop előtti Hosszúvölgyi-patak-hid 650 810 66 Monolit vasbeton lemez 1966 

8301 8+972 Pénzesgyőri Gyüjtö-patak-hid 700 820 93 ForcítottT tartós 1966 

8405 7+888 Kemeneshőgyész előtti Marcal-híd 1200 2730 229 Monolit vasbeton lemez 1966 

8406 13+152 Egyházaskesző előtti Cigány-csatoma-hld 1000 2240 197 ForaltottT tartós 1966 

8408 10+196 Marcaltő előtti Cigány-csatoma-hfd 1500 1640 154 Monolit vasbeton takaréküreges keresztmetszetű 1966 

6406 9+855 Marcaltő előtti Marcal-hld 2850 7560 711 Egy vagy két cel lás monolit szekrénytartó 1966 

84108 2+870 Pápasalamoni Bittva-patak-híd 1000 1110 92 Fordított T tartós 1966 

84 28+504 Zalagyőmőrő melletti Bertényi-patak-híd 800 960 97 Fordított T tartós 1967 

73115 3+172 Szentgáli utáni időszakos vízfolyás hid 760 820 139 Monolit vasbeton lemez 1967 

82106 2+247 Kádártai 2. Séd-patak-híd 1020 1120 112 Monolit vasbeton lemez 1967 

84 5+049 Lesencetomaj elágazó előtti Vöröskereszt i árok híd 500 600 61 Fordított T tartós 1968 

84 7+170 Lesencetomaji Lesence-patak-hld 1970 2220 313 Monolit vasbeton lemez 1968 

7324 11+192 Gyepükajání Melegvlz-patak-hld 610 700 72 Fordított T tartós 1968 

8306 9+737 Lovászpatonai Csángota-ér-hld 810 910 89 Ford ítottT tartós 1968 

73171 1+065 Hosztóti időszakos vízfolyás híd 500 6Ü0 48 ForcítottT tartós 1968 

83106 4+681 Borzavári időszakos vízfolyás híd 570 710 70 Monolit vasbeton lemez 1968 

83305 0+122 Herendi 2. Séd-patak-híd 700 860 79 ForcítottT tartós 1968 

71 32+781 Alsóörsi Budapest-Tapolca vasútvonal feletti hld 6 1940 7840 871 Utófeszitett monol i t lemez 1969 

71 33+026 Palóznaki Séd-patak-hld 800 900 98 Fordított T tartós 1969 

71 41+771 Balatonfüred körforgalom utáni 1. időszakos vízfolyás 600 700 77 Fordított T tartós 1969 

71 42+272 Balatonfüredi körforgalom utáni Tavi Séd-patak-híd 500 590 79 Fordított T tartós 1969 

8305 14+628 Gecsei Csikvárdi-Bakony-é r-hld 700 800 66 Fordított T tartós 1S69 

8415 0+972 Csőgle utáni Hunyor-patak-hid 610 700 56 Fordított T tartós 1969 

83119 4+396 Kánya-ér-hld 700 800 66 Fordított T tartós 1969 

8 73+454 Városlődi 1. Budapest-Szombathely vili. vasútvonal feletti hid 3 1540 3260 385 Monolit vasbeton takaréküreges keresztmetszetű 1970 

8408. sz. út 9+450 km-ben lévő híd, Marcaltő 7301. sz. út 27+404 km-ben lévő híd, Vigántpetend 

184 



Mellékletek Országos közúti hidak nyilvántartása 

8305 7+376 Vaszar előtti Gerence-patak-hid 1210 1310 109 Monolit vasbeton lemez 1970 

8413 4+393 Csögle előtti időszakos vízfolyás híd 800 900 72 Ford'tottT tartós 1970 

71 57+117 Zánka gyermekváros feletti Csoreza-patak-hfd 3 1800 3780 454 Monolit vasbeton lemez 1971 

73168 3+449 Hetyeföi Vörősvlz-patak-híd 1000 1120 110 Ford ItottT tartós 1971 

8 74+853 Városlődi 73123.út feletti völgyhíd 2170 9980 1 198 Monolit vasbeton takaréküreges keresztmetszetű 1972 

71 83+502 Badacsonytördemic 71-es úti 2 időszakos vízfo lyás híd 700 800 96 Fordított T tartós 1973 

7204 5+732 notai kohósalak lerakó melletti Hidegvűlgyi árok híd 710 810 74 Fordított T tartós 'S73 

7346 0+866 Ábrahámhegyi 1 Burnót-patak-híd 1310 1470 156 Monolit vasbeton lemez 1973 

7346 1+356 Ábrahámhegyi 2. Burnót-patak-híd 1080 1210 117 Monolit vasbeton lemez 1973 

7346 1+781 Ábrahámhegyi 3 Burnót-patak-híd 1000 1150 104 Monolit vasbeton lemez 1973 

83306 0+400 Franciavágási Gerence-patak-híd 1000 1100 91 Ford itottT tartós 1973 

71 83+792 Badacsonytördemic 71-es úti Malomcsatoma-híd 700 800 96 Fordított T tartós 1974 

71 84+202 Badacsonytördemic elágazó utáni Egerviz-patak-hld 3 810 2440 293 Ford itottT tartós 1974 

71 86+748 Szigliget 2 e lágazó utáni Tapolca-patak-hld 1000 1100 133 Fordított T tartós 1974 

71 87+868 71-es úti Kétöles-patak-híd 1000 1100 133 Monolit vasbeton lemez 1974 

71 88+706 71-es úti Lesence-patak-híd 1000 1100 132 Monolit vasbeton lemez 1974 

71 89+300 71-es úti Nemesvi ta i -árok 600 700 84 Ford ItottT tartós 1974 

82 3+860 Kádárta 82-es úti Séd-patak-hid 1200 1300 156 Monolit vasbeton takarékureges keresztmetszetű 1974 

82 3+996 Gyulafirátóti 1. Séd-patak-h ;d 500 610 73 Fordított T tartós 1974 

82 4+901 Gyulafirátóti 2. Séd-patak-hid 500 600 72 Fordított T tartós 1974 

7202 22+493 Berhidai Malomcsatoma-híd 800 840 87 Fordított T tartós 1974 

7202 22+546 Berhidai Séd-patak-h id 3 800 1830 188 Fordított T tartós 1974 

71 24+401 Balatonalmádi gyalogos út feletti hid 510 600 112 Monolit vasbeton lemez 1975 

71 90+016 71-es úti Edericsi-patak-híd 800 900 108 Ford itottT'.artós 1975 

7316 11+082 Tapolcai időszakos vízfolyás híd 500 580 4b Monolit vasbeton lemez 'S75 

7345 0+366 Nemesgulácsi Egervíz-patak-hld 1200 1300 147 EHGE tartó 1975 

7308 3+140 Ajkai Szélesvíz-patak-híd 800 930 133 Fordított T tartós 1S76 

7324 2+917 Devecser utáni Egres-patak-híd 700 810 81 Fordított T tartós 1976 

73133 2+757 Kékkúti Búrnót-patak-híd 1000 1150 92 Fordított T tartós 1976 

83102 3+427 Veszprémi Séd-patak-h id 1300 1410 173 EHGE tartó 1976 

7314 5+282 Küvárgóőrs utáni Burnót-patak-híd 5GC 710 67 Fordított T tartós 1977 

83102 4+790 Veszprémi 'ö ldút feletti hid 800 S03 109 Ford ItottT tartós 1977 

82 35+426 Bakonyszentkirály utáni Dudari-patak-híd 600 700 8 4 Ford ItottT tartós 1978 

8404 19+391 Mersevát előtti malomárok híd 700 800 8 0 Fordított T tartós 1978 

6 48+358 Budapest utca feletti híd 3 2010 5120 738 EHGT tartó 1979 

8 63+872 8-as úti Bándi -patak-h ld 600 700 8 4 Fordított T tartós 1979 

8 82+074 Ajkarendek 8-as úti Csigere-patak-híd 600 700 85 Ford ItottT tartós 1979 

8306 4+064 Vanyolai Csikvándi-Bakony-ér-híd 500 600 62 FordítottTtartós 1979 

8 51+063 Veszprémi földút feletti hid 3 2410 5520 939 EHGT tartó 1980 

8403 19+407 Nagyalásonyi Gányás-patak-híd 520 620 6 4 FordítottTtartós 1980 

8403 23+764 Pápasalamon e lágazó előtti 2. Bittva-patak-híd 1020 1120 115 FordítottTtartós 1980 

8403 30+506 Kéttornyúlak utáni Kis-séd-patak-híd 700 810 97 FordítottTtartós 1980 

8406 12+255 Egyhazaskeszo előtti Marcal-hld 3 2000 4400 447 EHGT tartó 1980 

7207 22+153 Pétfurdői Pét i -patak-hld 600 900 118 FordítottTtartós 1981 

7301 40+372 C - , o Eger-paíak-híd 1000 1110 125 EHGE tartó 1981 

7316 7+130 Káptalantóti utáni Káptalan-víz-patak-hld 600 ."00 71 KCS tartós 1981 

7322 5+390 Somlóvásártielyi Toma-patak-híd 500 600 63 KCS tartós 1982 

7207 15+252 Berhidai Séd-patak-h id 3 800 2270 246 FordítottTtartós 1983 

71. sz. út 84+202 km-ben lévő híd, Badacsonytördemic 8406. sz. út 12+255 km-ben lévő híd, Egyhazaskeszo 
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83114 1+217 Csehbányái Budapest-Szombathely vili vasútvonal feletti hld 3 2300 4920 462 EHGT tartó 1983 

8 55(731 Veszprém 8. úti Séd-patak-hid 3 1200 3120 378 KCS tartós 1985 

8 68+745 Herend utáni Budapest-Szombathely vili. vasútvonal feletti hld 2000 2180 234 EHGT tartó 1986 

8215 0+546 HajTiáskéri 2. Sód-patak-híd 1000 1100 114 KCS tartós 1986 

8305 13+039 Gecse előtti Gecsi-ér-híd 600 730 67 UH-tartós 1986 

8 94+187 Devecser elágazás utáni Csigere-patak-hid 800 900 106 Fordított T tartós 1987 

82 3+213 Gyulafirátóti Veszprém-Győr vasútvonal feletti híd 1430 3700 455 EHGE tartó 1987 

82 6+491 Gyulafiráto-: fa dút feletti hld 1800 1750 175 EHGT tartó 1987 

73129 0+059 Ajkai Torna-patak-híd 870 2070 189 KCS tartós 1987 

8 39+424 Hajmáskér előtti Veszprém-Lepsény vasútvonal feletti hld 1990 2160 394 EHGT tartó 1988 

8301 35+304 Bébi Öreg-Séd-patak-hid 500 640 59 Fordított T tartós 1988 

8303 3+018 Adásztevel előtti Jári-patak-híd 500 640 59 KCS tarlós 1988 

7339 6+791 Kolontári Torna-patak-hld 1070 2490 231 KCS tartós 1989 

8 74+364 Városlödi 2 Budapest-Szombathely vili. vasútvonal feletti hld 2200 2360 444 EHGT tartó 1990 

71 6+022 B.akarattyai Budapest-Tapolca vasútvonal feletti híd 970 3340 433 Fordított T tartós 1990 

8302 8+575 Bébi elágazd utáni Gerence-patak-híd 1000 1080 110 KCS tartós 1991 

8301 22+770 Bakonybél uláni 2. Gerence-patak-hid 1200 1300 141 KCS tartós 1993 

8301 23+604 Huszárokelőpusztai Gerence-patak-híd 1000 1080 109 UH-tartós 1995 

8302 18+315 Pápateszén Malom-patak-hid 600 620 88 Hulíámosított csavarozott acéllemez szerkezet 1998 

8 33+010 Öskü előtt: Budapest-Szombathely vili. vasútvonal feletti híd 1350 1690 338 Monolit vasbeton keret 1999 

82113 3+305 Cseszneki vízfolyás hld 530 550 84 Hulíámosított csavarozott acéllemez szerkezet 1999 

82 0+492 Tesco csp előtti gyalogos- és kerékpáros út feletti hld 600 760 145 UH-tartós 2000 

7317 10+729 Nyirádi Klgyós-patak-hld 500 630 74 UH-tartós 2002 

73131 1+933 Ajkarendeki Széles-viz-patak-híd 540 620 58 Monolit vasbeton lemez 2002 

8 23+275/1 Inotai Hidegvölgyi-patak-híd jobb pálya 600 720 83 FP tartó 2003 

8 23+275/2 Inotai HidegvOlgyi-patak-hld bal pálya 600 720 139 FP tartó 2003 

83 29+539 Pápa elkerülő Pápa-Celldömölk vasútvonal feletti híd 3 1760 4610 507 UB ár tó 2003 

83 29+621 Pápai Bakonyér-hld 3 9B0 2890 317 UH-tartós 2003 

83 31+192 Pápa elkerülő Pápa-Csorna vasútvonal feletti híd 3 1340 3380 372 UH-tartós 2333 

7215 0+180 Papkeszi 710. sz. út feletti híd 3 1630 3215 309 Monolit vasbeton lemez 2007 

Összesen: 171 d b híd 242 nyí lás 2 715 m szerkezet i hossz 28 743 nrv h íd fe lü le t 

7339. sz. út 6+791 km-ben lévő híd, Kolontar 73129. sz. út 0+059 km-ben lévő híd, Ajka 

73131. sz. út 1 + 933 km-ben lévő híd, Ajkarendek 82113. sz. út 3+305 km-ben lévő híd, Csesznek 
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Tervezők 

Zimonyi István Csesznek elágazó utáni Kőmalomi-völgy vízáteresztő híd 1938 
Csesznek melletti Aranyos-patak-híd 1938 

Nagy Lajos Badacsonytomaji vasútvonal feletti híd 1941 

Mistéth Endre Monostorapáti Eger-patak-híd 1942 

Folly Róbert Veszprémi völgyhíd 1937 
Városlődi völgyhíd 1937 
Városlődi földút feletti híd 1945 

Mészáros J Kislődi földút feletti híd 1937 

Polányi László Vigántpetendi Eger árok híd 1950 

Hídépítő Vállalat 
Nóvák Géza Megyeri Marcal-híd 1962 
Molnár Zoltán Egyhazaskeszo előtti Cigány-csatorna-híd 1965 

Közúti Igazgatóság, Győr 
Tőke Lajos Gic utáni időszakos vízfolyás híd 1957 

Pápateszéri Bánya-ér-híd 1957 

Közúti Igazgatóság, Zalaegerszeg 
Balogh Gábor Lesencetomaji Lesence-patak-híd 1955 

Uvaterv 
Éliás Egon Bakonybél utáni 1. Gerence-patak-híd 1954 
Királyföldi Lajosné Lesenceistvándi Lesence-patak-híd 1957 

Bakonyszentkirályi Aranyos-patak-híd 1959 
Lipták László Takácsi utáni időszakos vízfolyás híd 1958 

Nyirádi Kígyós-patak-híd 1958 
Tihany, hajóállomási felüljáró 1960 

Lang/Bama Kapolcsi időszakos vízfolyás híd 1959 
Huszár Gyula Úrkúti 2. időszakos vízfolyás híd 1959 

Nyárád előtti Bittva-patak-híd 1960 
Apácatornai Torna-patak-híd 1960 
Városlődi völgyhíd 1970 
Veszprém, Budapesti úti híd 1977 

Kiss Lajos Taliándörögdi időszakos vízfolyás híd 1959 
Bakó János Ősi Séd-patak-híd 1959 
Wellner Péter Káptalantóti Séd-patak-híd 1958 

Ötvösi vasút feletti híd 1959 
Bognár Ferenc Devecseri Torna-patak-híd 1958 

Nyárád utáni időszakos vízfolyás híd 1959 
Árminakna, időszakos vízfolyás híd 1959 
Alsóörsi vasútvonal feletti híd 1967 
7l-es úti Lesence-patak-híd 1971 
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Bots Dénes Malomsoki Marcal-híd 1961 
Pápasalamoni Bittva-patak-híd 1964 

Répay Géza Bakonyjákói 2. Bittva-patak-híd 1960 
Gannai Bittva-patak-híd 1960 
Várkesző előtti Rába-híd 1961 
Papkeszi Séd-patak-híd 1963 
Pénzesgyőri Gyűjtő-patak-híd 1964 
Balatonfüredi Koloska-patak-híd 1967 
Vaszar előtti Gerence-patak-híd 1968 

Kerényi György Nemesszalóki 2. Hajagos-patak-híd 1959 
Dudari időszakos vízfolyás híd 1964 
Hosztóti időszakos vízfolyás híd 1967 

Sávoly Pál Ajkai vasút feletti híd 1958 
Michels Antal Bakonyjákói Bittva-patak-híd 1959 

Felsőcsingeri időszakos vízfolyás híd 1960 
Roboz József Vilonyai Séd-patak-híd 1960 

84. sz. úti Balatonedericsi-patak-híd 1966 
Csopaki időszakos vízfolyás híd 1967 
Paloznaki Séd-patak-híd 1967 

Csölle Endre Ajkai Torna-patak-híd 1958 
Kupi Bittva-patak-híd 1960 
Kádártai 2. Séd-patak-híd 1967 

Reviczky János Tótvázsony utáni Köveskúti-patak-híd 1959 
Padragkúti elágazó utáni Padrag-patak-híd 1959 

Szegedy István Nagyvázsony előtti időszakos vízfolyás híd 1959 
Devecser utáni Egres-patak-híd 1975 
Bakonyszentkirály utáni Dudari-patak-híd 1976 

Kiss Emil Nemesgulácsi Malomárok-híd 1959 
Öcsi időszakos vízfolyás híd 1961 

Mészáros Sándor Noszlop előtti Csigere-patak-híd 1960 
Borzavári időszakos vízfolyás híd 1965 

Szuroviák Tamás Gógánfa utáni Marcal-híd 1958 
Reiner Endre Nagypirit utáni Malomcsatorna-híd 1957 
Balázs Egon Kapolcsi Raskói-patak-híd 1960 

Vigántpetendi Eger-patak-híd 1962 
Strébl László Halimbai elágazó utáni időszakos vízfolyás híd 1961 
Vargha László Pula utáni Eger-patak-híd 1962 

Berhídai Malomcsatorna-híd 1973 
Tamássy Tamás Vinár utáni Cígány-csatoma-híd 1961 
Bors Ernő Nemesszalóki 1. Hajagos-patak-híd 1964 
Gyarmati Tibor Ihászi időszakos vízfolyás híd 1964 
Néveri Imre Kamondi Marcal mellékág híd 1963 
Rácz László Marcaltő előtti Tapolca-patak-híd 1964 

Zalagyömörő melletti Bertényi-patak-híd 1965 
Kolonics Zoltán Dabrony utáni Hajagos-patak-híd 1960 

84. sz. úti Balatonederics melletti időszakos vízfolyás híd 1966 
71. sz. úti Világos-patak-híd 1971 
Veszprémi földút feletti híd (83102. j . út) 1977 

Bárány Gyula Gic előtti Réti-patak-híd 1964 
Bakonytamasi utáni időszakos vízfolyás híd 1964 
Kádárta, 82. sz. úti Séd-patak-híd 1970 
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Kékedy Pál Kemeneshőgyész előtti Marcal-híd 1964 
Bozó Kis Ákos Marcaltő előtti Cigány-csatorna-híd 1964 

Somlóvásárhely előtti Torna-patak-híd 1964 
Papp Béla Marcaltő előtti Marcal-híd 1964 
Hunyadi Mátyás Csopaki Séd-patak-híd 1964 
Sigrai Tibor Bakonyoszlopi vízfolyás híd 1964 
Megyeri Ferencné Alsóörsi Séd-patak-híd 1967 

71 . sz. úti Kétöles-patak-híd 1 9 7 1 
71 . sz. úti Edericsi-patak-híd 1 9 7 1 

Miklósi János Kánya-ér-híd 1967 
Csehbányái vasút feletti híd 1 9 8 1 

Lajta Károly Gecsei Csikvándi-Bakony-ér-híd 1967 
Bánréti László Városlődi 1 . vasút feletti híd 1966 
Gajári Edit Csögle előtti időszakos vízfolyás híd 1969 
Schüler Frigyes Hetyefői Vörösvíz-patak-híd 1970 

Inotai kohósalak lerakó melletti Hidegvölgyi árok híd 1970 
Ábrahámhegyi 1. Burnót-patak-híd 1 9 7 1 

Gárdonyi Zoltán Franciavágási Gerence-patak-híd 1970 
Kerékfy Zoltánné Veszprémi Séd-patak-híd 1975 
Bodor Lajos Mersevát előtti malomárok híd 1978 
Zubriczky László Zirci 1. levezető árok híd 1977 
Zöld réti Ilona Ajkarendek, 8-as úti Csigere-patak-híd 1978 

Hajmáskér előtti vasút feletti híd 1987 
Rontó Imre Nagyalásonyi Ganyás-patak-híd 1978 

Somlóvásárhelyi Toma-patak-híd 1 9 8 1 
Berhidai Séd-patak-híd 1980 

Márkus Júlia Balatonfüred előtti időszakos vízfolyás híd 1979 
Sajti Imre Diszeli Eger-patak-híd 1980 
Koller Ida Veszprém, 8. sz. úti Séd-patak-híd 1982 
Vinkovics Erzsébet Herend utáni vasút feletti híd 1984 
Kovács Zsolt Gecse előtti Gecsi-ér-híd 1985 
Virágh Károlyné Nemesvámos elágazó utáni Te keres-patak-híd 1984 
Póta Zsuzsanna Városlődi 2. vasút feletti híd 1984 
Borbás Istvánná Nyirádi Kígyós-patak-híd (átépítés) 2000 

Víziterv 
Póka János Tósoki Csinger-patak-híd 1 9 6 1 
Prikoszovich Mihály Apácatorna utáni Hosszúvölgyi-patak-híd 1974 

Malomsok előtti Bakony-ér-híd 1977 
Stein Judit Hajmáskéri 2. Séd-patak-híd 1983 

Adásztevel előtti Jári-patak-híd 1986 

KDT Vízig, Székesfehérvár 
Kerék János Kékkúti Burnót-patak-híd 1975 
Tóth Sándor Ajkai Toma-patak-híd 1985 

Kolontári Torna-patak-híd 1985 

Közúti Igazgatóság, Veszprém 
Kováts József Pécsely elágazó utáni 1 . időszakos vízfolyás híd 1974 
Péter Ferenc Mindszentkállai Forrás-patak-híd 1979 

Kisdörgicsei időszakos vízfolyás híd 1980 
Tüskés György Csóti Réti-patak-híd 1984 
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Mélyépterv 
Láng Elemér Zánka gyermekváros melletti Csorsza-patak-híd 1970 

Győri Tervező Vállalat 
Mészáros Pál Noszlopi 1. Hajagos-patak-híd 1970 
Kiss Vendel Kamondi időszakos vízfolyás híd 1970 

Szövterv 
Rátkai János Noszlop utáni Hajagos-patak-híd 1971 

Noszlop előtti Tegye-víz-patak-híd 1973 

Közúti Építő Vállalat, Győr 
Makra Elek Vanyolai Csikvándi-Bakony-ér-híd 1978 

Pápakörnyéki Vízitársulat 
Körösi Zoltán Pápai Tapolca-patak-híd 1977 
Székely Gábor Nemesgörzsönyi Fügyösz-patak-híd 1985 

Közlekedésépítő Vállalat, Győr 
Makra Elek Egyházaskesző előtti Marcal-híd 1980 

Balatonfelvidéki Vízitársulat 
Kajtár Gábor Tüskevári árok híd 1980 

Hidro Munkaközösség 
Kerék János Nemesszalók utáni Sza ló ki-patak-híd 1983 

TETA Mérnökiroda Kft. 
Kékedy Pál Gyulafirátóti vasút feletti híd 1986 

Gyulafirátóti földút feletti híd 1986 
Reviczky János Balatonakarattyai vasút feletti híd 1987 
Németh István Cseszneki vízfolyás híd 1999 

Utiber 
Bagócsi Árpád Hajmáskér előtti 8. úti időszakos vízfolyás híd 1987 

Devecser elágazás utáni Csigere-patak-híd 1986 
Németh István Bébi Öreg-Séd-patak-híd 1987 

Sümeg, Goldburg Szolg. Közp. 
Krizsánszky L. Sümegi gyalogos út feletti híd 1992 

Planing Tervező és Váll. Kft. 
Szeremi Györgyi Huszárokelőpusztai Gerence-patak-híd 1992 

Tónus 
Juhász Imre Ösküi gyalogos út feletti híd 1994 
Reviczky János Öskü előtti vasút feletti híd 1995 

Pápa elkerülő, Pápa-Celldömölk vasút feletti híd 2003 
Pápai Bakonyér-híd 2003 
Pápa elkerülő, Pápa-Csorna vasút feletti híd 2003 

Nefer Mérnökiroda Kft. 
Németh F. Zirc, Tesco csomópont előtti gyalogos-

és kerékpáros út feletti híd 2000 

Pannonterv Kft. 
Szentes Veronika Tapolcai gyalogos út feletti híd 2002 

Magyar Scetauroute Kft. 
Szabó Zsolt Papkeszi, Balatonkenesét elkerülő út feletti híd 2003 
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Fellner Jakab Pápa, Vörös-híd 1760 
Schracz Károly kőműves Diszel Eger-patak hídja 1793 
Hartner Ignác sümegi kőműves mester Káptalanfa Sáros-patak hídja 1794 
Gyepükaján, Marcal-híd 1795 
Zsigmondy Béla 8. sz. főút, ösküi vasút feletti híd 1936 
Palatínus Építő és Ingatlanforgalmi Rt. 8. sz. főút, veszprémi völgyhíd 1937 
Dienes Kálmán vállalkozó 8. sz. főút, szentgáli vasút feletti híd 1937 
Borbély és Oberlander vállalkozók 8. sz. főút, városlődi völgyhíd 1938 
Csengery és Pallay vállalkozók 8. sz. főút, városlőd 1. vasút feletti híd 1938 

8. sz. főút, csehbányái aluljáró 1938 
Stréner Gyula vállalkozó 71. sz. főút, balatonakarattyai vasút feletti híd 1936 
Magyar Általános Útépítő Rt. 8. sz. főút, tüskevári vasút feletti híd 1937 
Szabóky Béla vállalkozó 8. sz. főút, városlődi vasút feletti híd újjáépítése 1946 
Andraskay Müller Ede és fiai vállalkozók 8. sz. főút, tüskevári vasút feletti híd újjáépítése 1948 
Simor András vállalkozó 8. sz. főút, Széles-patak-híd újjáépítése 1948 
Borbély Gyula, Lantos Mihály vállalkozók 8. sz. főút, veszprémi völgyhíd újjáépítése 1948 
Mélyépítő és Mélyfúró NV 8. sz. főút, szentgáli vasút feletti híd újjáépítése 1949 

71. sz. főút, balatonakarattyai vasút feletti híd újjáépítése 1949 
Marcaltői Rába-híd alépítményi munkái 1949 

MÁVAG, Közúti Hídfenntartó Vállalat Várkesző Rába-híd felszerkezete 1960 
és Stieber-féle vállalat 
Közúti Hídfenntartó Vállalat Marcaltői Rába-híd felszerkezeti munkái 1949 
Veszprémi Útfenntartó Vállalat 83. sz. főút, takácsi Gerence-híd 1950 
Hídépítő Vállalat 

Vándor Endre Monostorapáti Eger-patak-híd 1950 
Bándy Iván 8301. j . út, Gerence-híd 1956 

83. sz. főút, Bakonyjákó, Bittva-híd 1960 
Rakonczay Nándor Várkesző, Rába-híd alépítményi munkái 1960 
Frank Sándor Apácatorna, Torna-patak-híd 1961 
Sándorffy György Tihany, hajóállomási felüljáró 1961 
Nóvák Géza Megyeri Marcal-híd 1962 
Tóth Sándor Malomsok, Marcal-híd 1962 
Vörös József Zirc-Bakonybél-nagygyimóti út korszerűsítése 1965 
Peres József Marcaltő, Marcal-híd 1965 
Vasvári Pál 71. sz. főút, alsóőrsi vasút feletti híd 1969 
Salamin Pál 8. sz. főút, városlődi völgyhíd 1972 
Papp Sándor Csehbányái vasút feletti híd 1983 
Vörös József Veszprém, déli elkerülő út Séd-patak-híd 1985 
Hragyil Tibor 8. sz. főút, Szentgál, vasút feletti híd 1986 

8. sz. főút, Hajmáskér, vasút feletti híd 1988 
71. sz. főút, Balatonakarattya, vasút feletti híd 1990 
8. sz. főút, Öskü, vasút feletti híd 1999 

Betonútépítő Vállalat Ajka, vasút feletti híd 1960 
M7 autópálya hidjai 1970 
82. sz. főút kádártai vasút feletti híd 1974 

Zalaegerszegi Közúti Üzemi Vállalat Kapolcs, Eger-patak-híd 1960 
Monostorapáti Vese-patak-híd 1964 

Székesfehérvári Közúti Üzemi Vállalat Vigantpetend, Eger-patak-híd 1962 
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Zala Megyei Építőipari Vállalat 71. sz. főút, V lábú kerethíd 1971 
MÁV Hídépítő Vállalat 71. sz. főút, 21,417 km gyalogos aluljáró 1975 
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 8. sz. főút, Veszprém elkerülő szakasza 1977 

8301. j . út, Gerence-híd 1993 
Zalaegerszegi KÉV 8. sz. főút, 72,369 km híd szélesítése 1981 

82. sz. főút, 6,536 km híd 1987 
Győri KÉV Egyházaskeszői Marcal-híd 1981 
Strabag Hungária 8. sz. főút 24,866 km gyalogos aluljáró 1995 
Betonútépítő Szolgáltató és Építő Vállalat 8. sz. főút 22,780 km gyalogos aluljáró 2003 

A megye hídügyeivel foglalkozók 

Fülöp József és 19. sz. eleje 
Halász Ignácz 

Államépítészeti Hivatal, Közúti Igazgatóság 

Mészáros József 1930-1945 
Juhász István 1930-1945 
Újteleki István 1930-1945 
Gózon Imre 1945-1954 
Balogh Gábor 1954-1963 Zalaegerszegi Közúti Igazgatóság 
Szörényi László 1958-1963 Győri Közúti Igazgatóság 
Szuszky Oszkár 1958-1961 Székesfehérvári Közúti Igazgatóság 
Csányi Mihály 1958-1965 Székesfehérvári Közúti Igazgatóság 
Tóth Ernő 1961-1966 Székesfehérvári Közúti Igazgatóság 
Kováts József 1965-1969 
Kovács Miklós 1969-1970 
Gősi István 1970-1974 
Csaba Antal 1974-1977 
Gősi István 1977-1978 
Péter Ferenc 1978-1981 
Brassay Huba 1981-1983 
Zugor István 1983-1985 
Borián György 1985-1986 
Fekete János 1986-1991 
Demény Zoltán 1991-2000 
Németh Renáta 2000-2005 
Kovács Csilla 2005-2008 

Az önkormányzati hidakkal foglalkozók 

Gózon Imre 1954-
Perédy Lajos 1963-
Illés Endre 1969-
Tüskés György 1983-1986 
Árvái István 1983- Megyei Tanács Közlekedési Osztály, 1991-től Közlekedési Felügyelet 
Sülé Gábor 1986-2004 
Simonics Antal 2004-2005 
Laluska Jánosné 2005- 2007-től Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Krápitz Anita 2005 
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A völgyhidat építette... 

Beszélgetés Gáspár Ernővel 

Gáspár Ernő aranydiplomás kolozsvári építőmérnök, a vi
adukt egykori építője 1985-ben Veszprémbe látogatott. 
Akkori, Kiss Tamás főépítész irodájában elhangzott hite
les visszaemlékezései „A völgyhíd építését irányító mér
nökcsoport tagja volt" címmel A Veszprémi völgyhíd öt
venéves c. kötet (Veszprém, 1977.) legértékesebb, leg
hitelesebb részévé váltak. 

Gáspár Ernő gyémántdiplomás kolozsvári építőmér
nök, a viadukt egykori építője 1995-ben ismét Veszprém
be látogatott. E sorok írójának kíséretében meglátogatta 
egykori munkáinak helyszíneit, majd archív képek segít
ségével idézték fel a hat évtizeddel ezelőtti építkezés em
lékeit. 

Ernő bácsi kiegészítette, pontosította a fenti kötetben 
leírt visszaemlékezést. A teljes beszélgetést a Magyar 
Építőipari Múzeumban diktafonon rögzítették, ennek rövi
dített változatát - kizárólag a veszprémi völgyhídra vonat
kozó részleteit - most, Ernő bácsi rubin- és platina diplo
mája közötti félidőben közöljük. 

Gáspár Ernő szeretett hídjával (1985), 
Gy. Lovassy Klára gyűjteménye 

Egy kis életrajzi adalék 

1908. december 6-án, Susákon (Fiume mellett) szü
letett, mivel apja ott teljesített akkor vasúti szolgálatot. 

Családja ős-erdélyi; édesapja gyulafehérvári származá
sú, anyai ági dédnagyapja volt Balázsfalva első orvosa. 
Középiskolai tanulmányai, majd rövid katonaság után a 
budapesti műegyetemi évek következtek. 1935. július 
15-én vette át a 72. sorszámú díszes diplomát. Először 
a Csengery és Pallay Építő Vállalatnál a Hajmáskér köze
li útépítés robbantásainál dolgozott, majd 1936. őszén 
a Palatínus Rt. átkérte a veszprémi viadukt építéséhez. 
Bár ifjú mérnökként már Veszprémben is udvarolgatott, 
a szíve visszahívta Erdélybe, a vasúthoz. Kolozsvárott 
alapított családot. Élete során 153 hidat, öt alagutat 
épített, majd 1975-ben nyugdíjba vonult. 

Felesége már régen itt hagyta örökre. Gépészmérnök 
fia családjával együtt Amerikában, néhány távolabbi ro
kona szerte-szét él a világban. 

Ernő bácsi pedig teljesen egyedül maradt emlékeivel 
kicsi kolozsvári otthonában, ahol több mint nyolcvan éve 
lakik, amelynek falait hidjai - köztük a veszprémi völgyhíd 
- díszítik. 

1985-ben arany, 1995-ben gyémánt, 2000-ben vas
diplomát kapott Budapesten. 

Idén, december 6-án lesz 100 éves! Isten éltesse na
gyon sokáig egészségben, szeretetben! 

A beszélgetést úgy kezdtük, hogy az 1988-ban előke
rült Palatinus-album képeit nézegetve mesélt Ernő bácsi 
a viadukt építéséről. 

- Hát a legtöbb kép a Palatinus-albumból az én felvé
telem. Ezért csak két olyan képet látok, amin rajta vagyok. 

Egy éve voltam már mérnök, ez volt az első komoly 
hídépítés az életemben. Főleg az állványozás és a beto
nozás kérdése foglalkoztatott. 

Az egyetemen megtanultuk az elméletet - kiváló pro
fesszoraim voltak - de gyakorlat kevés volt. Voltak olyan 
szakkifejezések a kivitelezésben, amelyeket nem ismer
tem. Nagyon kellett vigyáznom, hogy az építkezésen a 
munkások előtt fel ne süljek. Volt annyi eszem, hogy egy-
egy olyan részletkérdésben, amikor kiderülhetett, hogy 
nem értek hozzá - „mérnök úr, ezt hogy képzeli el, ho
gyan csináljam"-ra „Fritz úr, tudja maga azt nagyon jól, 
magyarázza csak el magának, jobb tanítóra nem is bíz
hatnám" volt a válaszom. 

Büszke voltam arra, hogy a pallér mint zöldfülű mér
nököt nem nézett le. 

A veszprémi munka a Templom utca végétől a híd utá
ni szegényházig tartott. Mi építettük a Sintér-árok feletti 
boltozott hidat, a sziklabevágást és a Séd völgyet áthida
ló két nagy vasbeton műtárgyat. 
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- Időben hogy készült a boltozott híd, a szikla és a vi
adukt? 

-Teljesen párhuzamosan. Nagyon siettünk a boltozott 
híd elkészítésével, hogy a bevágásból kitermelt anyagot 
be lehessen építeni, feltölteni a völgyet. Itt egy probléma 
volt; eredetileg a tervező lejtősen alapozott boltozatot 
akart. Ebbe Próder Feri nem egyezett bele, csak úgy, 
hogy lépcsős legyen. Az alapozás mindenütt vízszintes. 
Ha ferde az alapozás és egybe betonozzuk, akkor csúszna. 
Szóval a kitermelt föld zömét ide tettük a boltozat fölé. 

Ami látszik itt, az a városi vízmű kéményének kiálló része. 
A könyvben tévesen van, hogy ez a nagy ív állványa. 

Nem! Ez a döntő állvány; a bevágásból kiszedett anyagot 
ezen hoztuk és döntöttük a boltozat fölé. Ezzel építettük 
a töltést. 

A robbantás nem volt probléma. Az útépítésnél pedig fon
tos, hogy amire a híd elkészül, a földmunka is kész legyen. 

Sziklabevágás, Veszprém Megyei Levéltár 

Szóval a szikla bontása volt a feladatom. Eleinte kezd
tük paxittal. Aztán rájöttünk; a dolomitkőzet tele van üre
gekkel, a paxit nem elég merev, tehát kifolyt. Akkor tér
tünk át az ekrazitra és Tri2-re. 

- Vita volt-e az építésvezetővel, tervezővel a munka során? 
- Glücklich Gyula főépítésvezető kiváló szervező volt, s 

mint mérnök is kiváló. Olyan tökéletes összhangban folyt 
az egész munka, hogy példa lehet ma is. Jó volt vele dol
gozni, tőle tanulni. 

- Folly Róbert, a tervező hihetetlen bizalmatlan ember 
volt. Senkiben nem bízott. Kiváló tervező volt, de egyma
ga csinált mindent: a pauszpapiros felrajzszögezésétől 
egész a rajzolásig, tuskihúzásig, kottázásig mindent! A 
műszaki leírást saját kezűleg írta - még írógépet sem 
használt!! Nagyon nehéz volt tőle egy-egy résztervet meg
kapni. 

- Folly Róbert vezette az újjáépítést. Rajzai alaposak, 
aláírtak és rengeteg megjegyzéssel tarkítottak. Ekkor már 
torokrákkal küszködött, beszédét nehezen lehetett meg
érteni. 

A munkások egy csoportja, Gy. Lovasy Klára gyűjteménye 

- Szeretnénk kérdezni: a városlődi völgyhidat is ő ter
vezte, együtt épült-e ez is a veszprémivel. 

- Valószínű később, mert erről én nem tudok. 
- Aztán az állványozásról ilyen képünk van itt: lóval 

vontatják a fákat, 15 m-nél hosszabb gerenda nincs, vas
tag a Séd vize és ez már a vasbeton-szerelés. 

- Az alapterv megvolt, a fő méretek megvoltak, az áll
ványozás tervét - kár, hogy nincs sehol felvétel a zsinór
padról - szóval a Sédre letettük - mint egy óriási rajzasz
talra - arra kirajzoltuk 1:1 léptékben természetesen az 
állványozás minden egyes legkisebb részletét és ott az 
ácsok szabták le - megszámozva minden egyes munka
darabot. 

A kibontott kőanyag szállítása, Veszprém Megyei Levéltár 

- Csillepár azért van itt, mert a bevágásból kikerülő 
anyagból építettük a kilátót is. A nagy ív és a kis ívek kö
zött, ha jól emlékszem, 7 m hosszú. Ez is Próder Feri öt
lete volt: töltsük fel a kilátó helyét, mert nem volt már ho
vá tenni a fölösleges földet. 

- Ez a kép nem sokkal a betonozás előtt készült. Szó
val a felvonó, a lift már megvan, de a csúsztatópálya még 
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nincs. A csillék a vontatópályán futottak, innen voltak a 
vályúk. A csillén a betont felhúztuk, itten öntöttük vagy 
jobbra, vagy balra. 

A nagy ív hatalmas állványa, Gy. Lovasy Klára gyűjteménye 

- A befogott ív statikailag háromszorosan határozat
lan. Ha nem építettünk volna bele csuklókat, akkor ami
kor leeresztettük az állványt, megrepedezett volna. Na

gyon érzékeny a befogott ív a 
mozgásokra. Tehát akkor építet
tünk egy ilyen csuklót, a híd egy 
részén az ívet kiöntöttük beton
nal, de a csuklóknál csak egész 
keskeny felületen, ami mozgatni 
engedte egy kicsit. így a mozgás 
a három csukló helyére kon
centrálódott. Amikor már meg
kötött a beton, akkor betonoz
tuk be végleg. 

- Gleichnifa volt? 
- De mennyire! Amikor kész 

lett, akkor. 
- Próder Ferenc fia szerint 

ezen a képen itt az édesapja. 
- Lehet! Tény, hogy micisap-

kában járt mindig. Nagyon való
színű. Ezen görgött le jobbra 
vagy balra a csille. A vályú 4-5 
m-es darabokra volt osztva. Ide 
kellettek a 15 m-es dúcok. 

- Ernő bácsi! A hídon az el
múlt hatvan évben a háborús ká-

A hidat építő munkások egy csoportja, Veszprém Megyei Levéltár 
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Földnedves betont használtunk. Döngöltük először 
kézzel, majd vibrátorral, végül a vasak között mélyvibrá
lással - tehát háromszoros tömörítéssel készült, így tö
mörítetlen felület gyakorlatilag nem maradhatott. Eset
leg felületes munka miatt maradhatott porózusos beton, 
de ezt nem tudom elképzelni. Egyébiránt, ha egy 1936-
ban megépített vasbeton szerkezetet csak 1984-ben kell 
fel újítani, akkor azt hiszem, fejet hajthatunk az akkori 
munkások előtt! 

- Ami állandó, egyre erősödő forgalomnak volt kitéve... 
- Valamennyiünk érdeme, nem csak a három építés

vezetőé. Az én feladatom a bevágás építése volt, de nem 
foglalta le az egész időmet, így a többit a hídnál haszno
sítottam. Glücklich Gyula volt a főépítésvezető a hídnál, 
építésvezető Lakos Gergely, én meg a bevágásnál és a 
hídnál 50-50%-ban az építésvezető. 

- Ernő bácsi első hídján mit tanult? 
- Precizitást, pontosságot, fegyelmet, helyzetfelisme

rést és alkalmazkodást. Azt még bevezettem a munkála
taimnál, ha egy rozsdás szöget találtam - már a szocia
lista rendszer alatt is -, figyelmeztettem a munkásokat, 
ha még egyszer ilyent találok, az ácsok fizetéséből leve
tetem. Ettől rend lett. A kihúzott szögeket az ácsinasok 
kiegyengették. Ez volt az általános mentalitás. 

Ez volt az első hidam, a többi vasúti híd volt. Még 152 
hídnak az építését vezettem le, de a többi nem volt ilyen 
tökéletes összhangban! 

- Milyen a viadukt most, hogy 30 éve nem látta? 
- A viadukt ugyanaz. A város nagyon más. Szép, élettel te

li. Jó itt lenni. 

A híd napjainkban, Mátyus Károly felvétele 
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rokon túl jelentősebb statikai probléma nem volt. Vízelve
zetési, dilatációs és esztétikai javításokra kellett sort kerí
teni. Mi ennek a titka? 

A híd nem sokkal a befejezés előtt, Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény 

A 25 éves híd, MTi felvétele, 1963 

- Hangsúlyozom, hogy a beton készítéséhez Dráva-ka
vicsot és nem veszprémi murvát használtunk! 
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Hargitai Jenő hídleírásai 
7. sz. főúton Polgárdi - Balatonaliga között vasúti híd a 90+561 km ben. 

Ez a híd ma Fejér megyében van és nem közúti híd! 1970 
8. sz. főúton Várpalota mellett Hidegvölgyi-patak-híd átépítése a 23 + 283 km szelvényben 1958 

Várpalota mellett Hidegvölgyi-patak-híd szélesítése a 23 + 283 km szelvényben 1967 
Várpalota - Öskü között vasút feletti híd a 32+884 km szelvényben 1936 
Hajmáskér mellett vasút feletti híd a 39+424 km szelvényben 1936-37 
Hajmáskér mellett vasút feletti híd átépítése a 39+424 km szelvényben 1986-88 
Veszprémet elkerülő déli körúton csomóponti híd a 48+358 km szelvényben 1978-79 
Veszprémi elkerülő szakaszon földút feletti híd az 51+063 km szelvényben 1980 
Veszprémi nyugati körúton Séd-patak-híd az 55+731 km szelvényben 1985 
Bándi-patak-híd a 63+872 km szelvényben 1979 
Szentgál melletti vasút feletti híd átépítése a 68+745 km szelvényben 1986 
Városlőd - Herend között vasút feletti híd a 73+454 km szelvényben 1970 
Ajkarendek - Bakonygyepes között Csigere-patak-híd a 82+074 km szelvényben 1979 
Bakonygyepes - Devecser között Csigere-patak-híd a 88+338 km szelvényben 1938 
Devecser - Som lóvásárhely között Csigere-patak-híd a 94+187 km szelvényben 1987 
Somlójenő - Tüskevár között vasút feletti híd a 100+529 km szelvényben 1937 
Somlójenő - Tüskevár között vasút feletti híd újjáépítése a 100+529 km szelvényben 1948 
Somlójenő - Tüskevár között vasút feletti híd javítása és szigetelése 
a 100+529 km szelvényben. 1986 

71. sz. főúton Balatonakarattyaí vasút feletti híd a 6+029 km szelvényben 1939 
Alsóörs - Csopak között vasút feletti híd a 32 + 781 km szelvényben 1967-68 
Alsóörs - Csopak között Lovasi-Séd-patak-híd a 33 + 028 km szelvényben 1969 
Balatonfüred - Aszófő között, vízfolyás-híd a 41+771 km szelvényben 1969 
Balatonakaii - Zánka között Csorsza-patak-híd az 57 + 117 km szelvényben 1971 
Badacsonytördemic területén időszakos-vízfolyás-híd a 83 + 502 km szelvényben 1973 
Badacsonytördemici Malom-csatorna híd a 83+792 km szelvényben 1974 
Badacsonytördemic - Balatonederics között Egervíz-patak-híd 
a 84+202 km szelvényben 1974 
Szigliget - Badacsonyederics között Tapolca-patak-híd a 86+748 km szelvényben 1974 
Szigliget - Balatonederics között Köteles-patak-híd a 87+888 km szelvényben 1974. 
Szigliget - Balatonederics között Lesence-patak-híd a 88+708 km szelvényben 1974 
Szigliget - Balatonederics között Nemesvitai-árok-híd a 89+300 km szelvényben 1974 
Balatonederics mellett Edericsi-patak-híd a 90+016 km szelvényben 1974 

73. sz. főúton Csopak belterületén csopaki Séd-patak-híd az 1+150 km szelvényben 1965 
Veszprém mellett közúti felüljáró a 16+213 km szelvényben gyanús, 
hogy ez a 8. sz. út 48+358 km-ben van,ott szerepel 1978-79 

82. sz. főúton Kádártai vasút feletti híd a 3 + 213 km szelvényben 1975 
Kádárta - Gyulafirátót között Séd-patak-híd a 3+860 km szelvényben 1975 
Kádárta - Gyulafirátót között új Séd-patak-híd a 3+994 km szelvényben 1975 
Gyulafirátót- területén Séd-patak-híd a 4+901 km szelvényben 1976 
Gyulafirátót - Eplény között földút feletti híd a 6+491 km szelvényben 1987 
Bakonyszentkirályi Dudari-patak-híd a 35+426 km szelvényben 1979 
Bakonyszentkirály - Veszprémvarsány között Bakonyér-híd 
a 37 + 012 km szelvényben 1960-61 

83. sz. főúton Bakonyjákó területén Bittva-patak-híd a 11+825 km szelvényben 1960 
Tapolcafő - Veszprém között Tapolca-patak-híd szélesítése 
a 22+375 km szelvényben 1956 
Takácsi területén Gerence-patak-híd a 39+013 km szelvényben 1950 
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7117. jelű úton 
7202. jelű úton 

7204. jelű úton 
7207. jelű úton 
7301. jelű úton 

Takácsi - Gyarmat között Nemesasszony-ér időszakos vízfolyás-híd 
a 39+630 km szelvényben 1958 

84. sz. főúton Balatonederics - Lesencetomaj között Vöröskereszti-árok-híd 
az 5+049 km szelvényben 1969 
Sümeg - Zalagyömörő között Lecsapoló-árok-híd szélesítése 
a 25+984 km szelvényben 1967 
Sümeg - Zalagyömörő között Meleg-víz patak-híd szélesítése 
a 26+360 km szelvényben 1967 
Tihanyi közút feletti híd a 3+643 km szelvényben 1960-61 
Berhidai Séd-malomcsatorna-híd a 22 + 493 km szelvényben 1974 
Berhidai Séd-patak-híd a 22+546 km szelvényben 1974 
Királyszentistván - Vilonya között Séd-patak-híd a 29+662 km szelvényben 1960 
Várpalota - Nadasdladany között Hidegvölgyi-árok-híd az 5+732 km szelvényben 1973 
Berhidai Séd-patak-híd a 15 + 252 km szelvényben 1983 
Vigántpetendi Eger-víz-híd a 24+497 km szelvényben 1962 
Vigántpetend - Pula között Eger-patak-híd a 27 + 404 km szelvényben 1962 
Kapolcsi Raskó-patak-híd építése a 29+158 km szelvényben 1960 
Monostorapáti területén Eger-víz-híd a 36+413 km szelvényben 1944-50 
Diszeli Eger-víz-híd a 40+372 km szelvényben 1981 

7308. jelű úton Ajkai Szélesvíz-híd a 3 + 140 km szelvényben 1976 
Ajkai Torna-patak-híd újjáépítése a 4+558 km szelvényben 1960 
Ajkai vasút feletti híd a 4+852 km szelvényben 1959-60 

7316. jelű úton Nemesgulácsi közúti Eger-víz-híd az 5+413 km szelvényben 1975 
7317. jelű úton Nyirádi Kígyós-patak-híd átépítése a 10+729 km szelvényben 1958 
7322. jelű úton Somlóvásárhely - Devecser között Torna-patak-híd a 4+303 km szelvényben 1966 
7324. jelű úton Devecseri Torna-patak-híd átépítése a 0+183 km szelvényben 1960-61 

Káptalanfa - Nemeshany között Sáros-patak-híd a 8+964 km szelvényben 1974 
Gyepükaján határában Melegvíz-patak-híd a 11+192 km szelvényben 1796 körül 

7326. jelű úton Apácatornai Torna-patak-híd a 0+159 km szelvényben 1961 
7331. jelű úton Ötvösi vasút feletti híd a 23 + 743 km szelvényben 1959 
7338. jelű úton Dörgicse - Kisdörgicse között vízfolyás-híd az 5+908 km szelvényben 1700-1800 

között. 
8301. jelű úton Bakonybel - Nagygyimot között Gerence-patak-híd a 21+489 km szelvényben 1956-57 

Bakonybel - Bakonykoppány között Gerence-patak-híd a 25+825 km szelvényben 1912 
Bakonybel - Bakonykoppány között Gerence-patak-híd a 29+263 km szelvényben 1912 

8302. jelű úton Pápa területén Bakony-ér-híd a 0+859 km szelvényben 1962 
Bakonytamási - Gic között Réti-patak-híd a 25+846 km szelvényben 1965 

8303. jelű úton Pápa - Adásztevel között Jári-patak-híd a 3+018 km szelvényben 1987-88 
Adásztevel - Nagytevel között Pápai-Bakó nyer-híd a 6+442 km szelvényben 1961 

8305. jelű úton Vaszar - Pápa között Gerence-patak-híd a 7 + 376 km szelvényben 1970 
Vaszar - Gecse között Gecsei-ér-híd a 13+039 km szelvényben 1966 
Gecse területén Csikvándi Bakony-ér-híd a 14+628 km szelvényben 1969 

8306. jelű úton Vanyola területén Csikvándi Bakony-ér-híd a 4+064 km szelvényben 1978 
Lovászpatona területén Csángota-ér-híd a 9+737 km szelvényben 1968 

8312. jelű úton Szerecseny - Gyömöre között Csángota-ér-híd a 6+858 km szelvényben 1969 
8401. jelű úton Dabrony területén Hajagos-patak-híd a 22 + 097 km szelvényben 1965 
8402. jelű úton Devecser - Noszlop között Csigere-patak-híd a 2+956 km szelvényben 1960 

Kup - Bakonypölöske között Bittva-patak-híd a 16+639 km szelvényben 1960-61 
8403. jelű úton Dáka - Nagyalásony között Bittva-patak-híd a 23+764 km szelvényben 1980 

Kéttornyúlak - Pápa között Kis-Séd-patak-híd a 30+506 km szelvényben 1980 
8404. jelű úton Pápa - Borsosgyőr között Kis-Séd-patak-híd a 3 + 061 km szelvényben 1960 
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8405. jelű úton 

8406. jelű úton 

8408. jelű úton 

8411. jelű úton 

8412. jelű úton 
8413. jelű úton 
8415. jelű úton 

8416. jelű úton 

71117. jelű úton 
73115. jelű úton 

73136. jelű úton 
73169. jelű úton 
83102. jelű úton 

83108. jelű úton 
83113. jelű úton 
83114. jelű úton 
83118. jelű úton 
83119. jelű úton 
83306. jelű úton 

Nyárád területén Bittva-patak-híd a 6+504 km szelvényben 
Nyárád területén Bittva-malomcsatoma-híd a 6+064 km szelvényben 
Nyárád - Nemesszalók között Nyárádi-vízfolyás-híd újjáépítése 
a 8+912 km szelvényben 
Nyárád - Nemesszalók között Nyárádi vízfolyás-híd szélesítése 
a 8+912 km szelvényben 
Nemesszalóki Hajagos-patak-híd a 12+386 km szelvényben 
Nemesszalók - Külsővat között Adorján-házi malomárok híd 
a 19+391 km szelvényben 
Nemesszalók - Mersevát között Marcal-ártéri-híd a 19+586 km szelvényben 
Békás - Kemeneshőgyész között Marcal-híd a 7+888 km szelvényben 
Békás - Kemeneshőgyész között Marcal-híd a 7 + 888 km szelvényben 
Nemesgorzsony - Egyhazaskeszo között Tapolca-patak-híd 
a 11+292 km szelvényben 
Nemesgorzsony - Egyhazaskeszo között Marcal-híd a 12+255 km szelvényben 
Nemesgorzsony - Egyhazaskeszo között Marcal-híd a 12+255 km szelvényben 
Nemesgorzsony - Egyhazaskeszo között Marcaltői övárok-híd 
a 13+152 km szelvényben 
Ihász- Marcaltő között Tapolca-patak-híd a 9+450 km szelvényben 
Marcaltő - Pápa között Cigány-csatorna-híd a 9 + 450 km szelvényben 
Marcaltői Marcal híd a 9+855 km szelvényben 
Marcaltő - Rábaszentandrás között Rába-híd a 12 + 790 km szelvényben 
Marcaltő - Szany között Rába-ártéri-híd a 13 + 126 km szelvényben 
Szergény - Vinár között Marcal-híd a 24+294 km szelvényben 
Vinár - Szergény között Gergelyi övárok-híd a 24+436 km szelvényben 
Várkeszői Rába-híd az 1+427 km szelvényben 
Izsák - Csögle között vízfolyás-híd a 4+393 km szelvényben 
Csögle - Kispirit között Hunyor-patak-híd a 0+972 km szelvényben 
Nagypirit - Boba között Marcal-malomcsatoma-híd az 5+388 km szelvényben 
Malomsoki Cigány-csatorna-híd a 9+921 km szelvényben 
Malomsoki Marcal-híd a 9+761 km szelvényben 
Balatonaligai M7 autópálya feletti híd a 2+218 km szelvényben 
Herend belterületén Séd-patak-híd a 0+122 km szelvényben 
Herend mellett időszakos vízfolyás-híd az 1+323 km szelvényben 
Hegyesd területén Eger-víz-híd a 0+784 km szelvényben 
Megyer határában Marcal-patak-híd az 1+672 km szelvényben 
Veszprém É-i tehermentesítő út Séd-patak-híd a 3+427 km szelvényben 
Veszprém elkerülő szakaszon út feletti híd a 4+790 km szelvényben 
Románd belterületén Hidegkuti-patak-híd az 1+077 km szelvényben 
Herend belterületén Séd-patak-híd a 3+994 km szelvényben 
Csehbányái bekötőúti vasút feletti híd az 1+217 km szelvényben 
Vinye - Fenyőfő között Hódos-ér-híd az 5+457 km szelvényben 
Bakonyság - Bakonyszentivan között Csángota-ér-híd a 4+396 km szelvényben 
Ugod - Csót között Gerence-patak-híd a 0+400 km szelvényben 

** 
Veszprémi völgyhíd városi úton a Séd-patak felett 
Veszprémi völgyhíd felújítása a Séd-patak felett 
Pápa belterületén, Győri úti Bakony-ér-híd a 27+751 km szelvényben 

Diszel területén, községi úton Eger-patak-híd 

1960 
1960 

1955 

1960 
1960 

1978 
1978 
1926-27 
1966 

1932 
1948-49 
1980-81 

1966 
1965 
1966 
1964-66 
1946-47 
1965-67 
1949 
1964 
1958-60 
1970 
1969 
1961 
1961 
1961-62 
1970-71 
1968 
1934 
1760 k. 
1962-63 
1976 
1977 
1967 
1750 k. 
1982-83 
1968 
1969 
1973 

1936-37 
1976-77 
1700-1800 
között 
1791-93 
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története (1878-1914), 2. kötet, Budapest, 1996. 

Seefehlner Gyula: A hídépítés az ezredéves kiállításon, 
Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye, 1896. X. füzet. 

Vasbeton hidak 

Gnádig Béla: Feszített beton és előregyártás, 
Mélyépítéstudományi Szemle, 1955. 4-5. sz. 

Klatsmányi Tibor: Előregyártás a hazai közúti hidak épí
tésében, KTMF Tudományos Közlemények, 1975. 

Dr. Haviár Győző: Közúti feszített betonhidak gazdasá
gos építése, Mélyépítéstudományi Szemle, 1960. 6. 
sz. 

Knebel Jenő: Vasbeton és feszített vasbeton hidak, 
Uvaterv Műszaki Közlemények, 1975. 1-2. sz. 

Korda István: Előfeszített beton és alkalmazása a ma
gyar hídépítésben, Mélyépítéstudományi Szemle, 
1 9 5 1 . 2. sz. 

Pál Tibor: Közúti feszített beton hídszerkezetek gazdasá
gosságáról, 

Mélyépítéstudományi Szemle, 1958. 6. sz. 
Tarpai Gyula: Feszített szerkezetek a magyarországi közúti 

hídépítésben, Mélyépítéstudományi Szemle, 1958.6. sz. 

Az M7 autópálya hidjai 

Kemény Ádám - Kisteleki Antal: Az épülő M7 autópálya 
hidjai, MSz., 1968. 12. sz. 

Balázs Zoltán: Az M7 autópálya hidjai, Uvaterv Műszaki 
Közlemények, 1 9 7 1 . 2. sz. 

Királyföldi Lajosné: Az autópályahidak tervezése ha
zánkban, MSz., 1985. 10. sz. 

Encsy Balázs - Kisteleki Antal: A magyar autópályahíd 
építése 1960-1985 között, MSz 1985. 1 1 . sz. 

Helytörténet 

Ács Anna: Noszlop, Száz magyar falu, Könyvesház. 
Bognár Imre Ede: Pápa település földrajza, Pápa, 

1943 . 
Bakony útikalauz, Medicina Sport, 1966. 
Balatonfelvidék útikalauz, Sport, Bp. 1965. 
Éri István: Nagyvázsony, Veszprém, 1 9 7 1 . 
Giag Frigyes: Város a Torna partján, Ajka, 1985. 
Hermann István ifj.: Mencshely, Száz magyar falu, 

Könyvesház. 
Huba László: Budapest-Veszprém-Bakony, Magyaror

szág írásban és képben 14, 
Hudi László: Olaszfalu története, Olaszfalu, 2005. 
Illés Mária: Gyulakeszi és Csobánc története, 

Gyu lakeszi, 1994. 
Kendy Ferenc: Siófok településtörténete, 1993 . 
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Kis András: Az 1000 éves Kénese, Műszaki Könyvkiadó, 
1990. 

Koppány Tibor: Csesznek vára, Műemlékek, Képzőmű
vészeti Alap Kiadó Vállalat, Bp. 1962. 

Koppány Tibor - Sági Károly: Csobánc, Műemlékek, 
Panoráma, Bp. 1965. 

Kovacsics József: Zala megye helytörténeti lexikona, 
Keszthely és környéke, Statiqum Kiadó és Nyomda, 
Bp. 1991 . 

Kovacsics József - Na Bálint: Veszprém megye helytör
téneti lexikona, Akadémiai kiadő, Bp. 1985. , 

Tanulmányok Pápa város történetéből, a kezdetektől 
1970-ig (szerk.: Kubinyi András) Pápa, 1994. 

László Csaba - Amburger Kálmán: Csesznek vár és fa
lu, TKM 453, 1993. 

Berhida, Kiskovácsi, Peremarton története és néprajza 
(szerk.: Lichtneckert András), VMLK 15, Veszprém 
2000. 

Lichtneckert András: Csopak története, VMLK 12, 
Veszprém, 1997. 

Magyar Eszter: Szántód puszta a török hódoltságból a 
szabadságharcig, Szántódi Füzetek VII, Siótour. 

Mitkay Sándor: Adalékok Pápa város építése történeté
hez, Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 17., 
1984. 

Nádasdy Lajos: A pápai vízimalmok története, VMHT, 
1986. 

Nemes Adél - Szabó Lajos: Pápa, Panoráma magyar 
városok sorozat, 1980. 

Sági Károly: Szántódpuszta története a magyar állam
alapításig, Szántódi Füzetek IV. Siótour, 1963. 

Szántó Imre - Szántó Eszter: Alsópáhok és Felsőpáhok 
története, Alsópáhok, 1990. 

Tar Ferenc: Keszthely története III. (1849-1946), 
2000. 

Tóth József: Tapolcai látnivalók, TKM, 4 5 6 , 1993. 
Tóth Lajos dr.: Pápa megyei város múltja, jelene és kör

nyezete, Pápa, 1936. 
Uzsoki András: Tihanyi túra, TKM 67, 1 9 8 1 . 
Veress D. Csaba: Felsőpáhok évszázadai, Veszprém, 

1992. 
Veress D. Csaba: Nivegy-völgy falvainak története, 

2000. 
Veress D. Csaba: Takácsi évszázadai, Veszprém, 1998. 
Veress D. Csaba: Devecser évszázadai, Veszprém, 

1996. 
Veress D. Csaba: Veszprémfajsz, Veszprém, 1994. 
Veress D. Csaba: Tótvázsony múltja és jelene, Veszp

rém, 1994. 
Veress D. Csaba: A három Pécsely története, VMLK 9. 
Veress D. Csaba: Az évezredes PaIóznak, Veszprém, 

1993. 
Wöller István: Örvényes-Csopak vízimalom, TKM 342, 

1986. 

Rövidítések 

MSz: Mélyépítéstudományi Szemle 
KMSz: Közlekedésépítés- és Mélyépítéstudományi Szemle 
KSz: Közlekedéstudományi Szemle 
MMÉEK: Magyar Mérnök- és Építész Egylet Közlönye 
MTI: Mérnöki Továbbképző Intézet 

UKI: Útügyi Kutató Intézet 
Uvaterv: Út-, Vasúttervező Vállalat 
TKM: Tájak Korok Múzeumok 
VMLK: Veszprém Megye Levéltár Kiadványa 
VMHT: Veszprém Megyei Honismereti Tanulmányok 

A veszprémi kis ívek, 
dr. Imre Lajos ecsetrajza 
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Hídmernoki konferenciák 

1. 1962. IV. 26-27. Budapest 57 fő 26. 1985. X. 22-24. Balatonföldvár 75 fő 
2. 1962. X. 25-26. Szolnok 51 fő 27. 1986. X. 7-9. Balatonföldvár 70 fő 
3. 1963. V. 9-10. Budapest 45 fő 28. 1987. XI. 9-11 Balatonföld vár 70 fő 
4. 1963 VIII. 28-29. Békéscsaba 54 fő 29. 1988. X. 18-20. Budapest 90 fő 
5. 1964. VI. 24-25. Zalaegerszeg 77 fő 30. 1989. VII. 28-30. Győr 120 fő 
6. 1966. V. 5. Szombathely 48 fő 31. 1990. X. 9-11. Szolnok 160 fő 
7. 1967. V. 17-18. Budapest 77 fő 32. 1991. VIII. 28-30 Kecskemét 142 fő 
8. 1968. V. 14-15. Győr 120 fő 33. 1992. IX. 2-4. Balatonfüred 162 fő 
9. 1969. IX. 23-24. Siófok 114 fő 34. 1993. V. 26-27. Győr 166 fő 

10. 1970. X. 8-9. Szolnok 85 fő 35. 1994. VI. 8-9. Sárospatak 266 fő 
11. 1971. X. 14-15. Budapest 86 fő 36. 1995.VI. 7-8. Gyula 262 fő 
12. 1972. X. 11-12. Nyíregyháza 90 fő 

37. 1996. VI. 3-5. Debrecen 201 fő 
13. 1973. IX. 5-6. Szeged 91 fő 

38. 1997. X. 8-10. Budapest 212 fő 
14. 1974. V. 16-16. Pécs 104 fő 

39. 1998. VI. 29-VII.1 .Eger 280 fő 
15. 1975. V 6-7. Tata 132 fő 

.Eger 

16. 1976. X. 5-6. Bp.-Visegrád 122 fő 40. 1999. V. 17-19. Baja 350 fő 

17. 1977. V 25-26. Eger 88 fő 41. 2000. X. 11-13. Szolnok 300 fő 

18. 1978. IX. 19-20. Győr 112 fő 42. 2001. VI. 27-29. Esztergom 254 fő 

19. 1979. IX. 25-26. Debrecen 92 fő 43. 2002. X. 16-18 Szekszárd 349 fő 
20. 1980. III. 26-27. Siófok 80 fő 44. 2003. VII. 2-4. Szeged 270 fő 
21 . 1981. IV 7-9. Tengelic 73 fő 45. 2004. V 25-27. Zalaegerszeg 350 fő 
22. 1982. V. 11-13. Kőszeg 120 fő 46. 2005. IX. 21-23. Siófok 368 fő 
23. 1983. V 10-12. Gyula 95 fő 47. 2006. V. 24-26. Siófok-Dunaújváros 464 fő 
24. 1984. V. 8-9. Balatonföld vár 60 fő 48. 2007. X. 8-11. Salgótarján-Eger 497 fő 
25. 1984. X. 21-22. Budapest 37 fő 49. 2008. X. 8-10. Balatonfüred 
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Kronológia 
117-138 

300 körül 

377-ig 

3-4. sz. 

7. sz. 

1055 

1086 

1233 

1137 
1242 

1276 

1300 

1323 
1330 

1344 

1352 

1363 
1380 
1398 
1424 

1469 

1489 

Hadrianus alatt Tüskevár térségében városi 1514 
önkormányzati jogú település lehetett. 
Fenékpusztánál nagyméretű erődítmény épült 1528 
a révátkelő védelmére, Öskünél a Kikeri-tó 
gátja és boltozata római kori lehet. 1533 
Veszprém térségében három jelentős római út 
haladt Szombathely (Savaria)-Aquincum, 1534 
Szombathely (Savaria)-Tapolca-Balóca-Várpalota, 
és Sopianae (Pécs)- Sóly-Pogánytelep-Győr 1539 
között. 
Foknál (Sió) a mai 7. sz. út vonalán római út 1548 
haladt, egyes források szerint hídmaradvány is 
előkerült ebben a térségben. 
Híd és dorongutak vezettek a Hévízi-völgyön, 1551 
Balaton híd végnél a Zala átkelőjét a mocsárba 
épített vár védte (Zalavár). 1568 
A tihanyi alapítólevél Foknál hídon, gyakran 1569 
gázlón való átkelést említ. 
Lovászpatona-Szerecseny közti nagyút szere- 1572 
pel egy oklevélben. 
Biliegére vezető út és hídvám említése 
(Veszprém-Vázsony közt). 1603 
A 13. században főleg a Balaton-felvidéken 
több településnél említenek az oklevelek ősi, 
nagyutakat. 1667 
Fok falu hídvámjáról oklevél intézkedett 
után sorra épültek kővárak: Tátika alsóvára, 
Csobánc, Szigliget, Tihany, Hegyesd, Sümeg 1715 
és több kisebb vár is. 
Tihany-szántódi révátkelés okleveles említése, 1717 
az átkelő a rómaiak előtt is használt volt. 
körül épülhetett a mai 7. sz. útnál délebbre 
kőből épült hídfőjű híd. 
Fajsznál kőhordó útról van híradás. 1720 
Balatonhídvégnél vámos Zala-híd állt. 
Révfülöpnél révátkelő volt. 1745 
Hídvég (Hydweg) átkelőhelyének említése a 
Sión (Sáron). 1750 
Somló váráról egy oklevélből tudjuk, hogy há
rom kapuja volt és három hídon lehetett meg- 1751 
közelíteni. 
Berenhida (Séd átkelő) okleveles említése 1752 
Marcaltőn település volt 1753 
Elkészült Várkeszőn a Rába két ága közt álló vár 
Veszprém belső várkapuja - bejáró híddal -
kész. 
Elkészült Vázsonykő erődítése, csapóhídon le- 1759 
hetett a várba bejárni. 1760 
Veszprémben a középső híd alatti árok tisztán- 1765 
tartásáról a szentmiklósiaknak kellett gondos
kodni. 

Külföldi leírás a magyarországi utak vámjáról a 
Kikeri-tó hídjára is utal. 
Vázsonyban a Horváth család a külső várfal 
előtt cölöpfal-erődítést és hidat épített. 
Pápán a vár Török Bálinté lett, a várról készült 
ábrázolások hidakat mutattak. 
Keszthelyen a templomot erődítették, beveze
tő hidak is épültek. 
Devecser várkastélyát vízárokkal védték, ter
mészetesen bejáró híd is készült. 
Balatonhídvégnél a Zalán elbontották a hidat, 
mert a révátkelő biztonságosabban volt ellen
őrizhető, erőd is épült. 
Marcaltőnél a Rábán való átkelés biztosítására 
udvarház épült. 
Sümeg várleltára a felvonóhidat is számba vette. 
Turco pontos várrajzai mindenhol hidat, hida
katjelöltek: Szigliget, Tihany, Keszthely. 
Turco újabb felvételei Veszprém, Pápa, Patak, 
Csesznek váráról jelentős hidakkal, Veszprém
nél és Cseszneknél több híd is állt. 
Sibmacher metszetén Veszprém Séd-hídja lát
szik malomépülettel, ez a híd sok más ábrázo
láson is látható. 
Szentgálnál az egyik boltozat építési évét jelöli 
az 1938-ban készült hídlap, a borhordó úton 
lévő hidat a népi emlékezet rómainak tartotta. 
Város- és Faluhídvég a Sió mellett jelzi az ősi 
átkelőhely folyamatosságát. 
III. Károly engedélyt adott Foknál, két 100-100 lé
pés hosszú híd építésére, a híd vámtételei egy 
1736-ban kelt oklevélben szerepelnek (1/2-5 dé
nár) 
Veszprémben a Hosszú (ma Jókai) utca Nagy-
hídját említi írásos adat. 
Veszprém város statútuma erős kőhíd építését 
írta elő. 
Gr. Batthyány erős töltést épített a Sión, ezen 
a vizet átvezető kisebb hidak voltak 
Somogy és Veszprém vármegye Foknál meg
váltotta az addigi királyi híd vámját. 
A Bárány család újraindítja révhajóját Révfülöpnél 
Pápán hazánkban egyedülálló, a hidat és egy 
katonát ábrázoló Nepomuki szobor került a Ta-
polca-hídhoz. A kétnyílású boltozat az itt épült 
híd ábrázolása lehet. 
Zirc arborétumában két kőhíd épült. 
Pápán a Bakony-éren tégla híd épült. 
Érdekes közgyűlési jegyzőkönyvi feljegyzések 
szólnak fahidak javítási gyakorlatáról (20 tele
pülés kötelessége volt 75 pallót biztosítani). 
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1770 Magyarpolanyban a ciszterciek boltozott hidat 
építettek. 

1772 Útfelügyelő mérnök alkalmazását rendelte el 
Mária Terézia, Veszprém (és Zala) élenjárt a 
mérnök alkalmazásában. 

1776 A Mezőkomáromnál álló híd vámtételei fenn
maradtak. 
Veszprémben Tummer György különleges víz
emelőt épített a várhoz. 

1777 Komp került Tihanynál a vízre, a korábbi révha
jó helyett. 

1780 Festetics György tervet készíttetett az úthálózat 
fejlesztésére 

1782 Postatérkép mutatja a Fehérvár-Öskü-
Veszprém-Kapolcs-Tapolca és a Sümeg-Pápa-
Győr utat. 

1783 Hajmáskérnél már állt a különleges, négynyílá
sú boltozott Séd-híd. 

1785 II. József átfogó útépítési terve, mely Veszprém 
megyében az ősi hadiút vonalát jelzi Veszprém
től a Balaton északi pontjával párhuzamosan 
Felmerült, hogy hidat kellene építeni a Balato
non át. 

1785 II. József 10 kerületre osztotta az országot. 
Veszprém vármegye a VII. kerületbe tartozott. 

1787 II. József szabályozta az út és hídügyek irányí
tását (alispán, járásokban szolgabírók) 

1791 A vármegye közgyűlése határozatot hozott, 
hogy több fahidat nem építenek 
Hegyesd, Örvényes, szép boltozatai megépül
tek, s ma is állnak. 

1792 Festetics György Fenékpusztánál 63 m hosszú, 
hét nyílású hidat terveztetett, ez még nem 
épült meg. 

1793 Elkészült Díszeinél az ötnyílású, szobordíszes 
híd. 

1794 Káptalanfán Hartner Ignác kétnyílású boltoza
tot épített, ma is áll ez a szép híd. 
Csesznek váráról készített rajzon látszik a vár 
és az egyik torony közti híd, napjainkban ismét 
építettek ide egy átjárót. 

1795 Gyepükajánnál is épült egy szobordíszes, két
nyílású boltozat, sajnos 1968-ban elbontot
ták. 

1803 Veszprémben vízkár pusztította el az Anna-ká
polnánál lévő hidat. 

1808 Az Építési Főigazgatóság véleményezésre ki
adott híd mintaterveket. 

1812 Győr vármegye közgyűlése Malomsoknál a Ci
gány-csatorna és a Marcal fölé kőhíd építését 
vette tervbe (valószínű nem épült meg). 
Devecser várkastélynál a Tornán kétnyílású 
tégla híd épült (1960-ban átépült). 

1813 Új postatérkép készült, 
Palota-Veszprém-Vázsony-Tapolca, Sümegtől 
Pápa-Győr és Zalabér felé is vezetett postajárat. 
Főúti kormányzót neveztek ki Veszprém várme
gyében, Ányos Ignác táblabírói fizetés - juta
lom nélkül intézte az ügyeket 

1820 A vármegye közgyűlése megállapította, hogy a 
hidak többsége kőből épült, így a molnárok a 
magánutakon dolgozhatnak 
Az Ingenieur Directiv utasítást, mintaterveket 
adott hidak építésére. 

1823 Somlóvár kastélykertjében kőhidat tervezett 
Halász Ignác megyei mérnök. 

1825 Nemesbükön megépült a monumentális két
nyílású boltozat. 

1827 Enying közönsége esedezett a közgyűlésen, 
hogyfahídja helyett kőhíd épüljön. (Minden év
ben sok szó esett hidak építéséről.) 

1828 Fülöp József földmérőnek - Halász Ignáccal 
együtt intézte az út-, híd- vízépítési ügyeket -
több feladatot adott a megyei közgyűlés: 
Várkeszőnél a Rába felmérését és hídtervet 
(Noszlopnál), valamint úttérképet kellett készíteni. 

1829 Elkészült a Rába felmérése: Marcaltőn a Rába 
két ágán egy öt- és egy hétnyílású fahíd állt. 

1830 A pápai uradalom a Marcaltőn építendő hidak
hoz 16 ezer téglát vásárolt (1965-ben a 821. sz. 
út felhagyott szakaszára kerültek az említett hidak). 

1831 Zala vármegye utikönyvéből több út leírása 
maradt fenn. 

1832 Balatonhídvégnél 40 öl hosszú, cölöpjármos 
híd épült (1926-ig fahíd állt itt). 
A Helytartótanács előírta az országos és közle
kedő utak, hidak összeírását. 

1835 Postaúti „pántlika térkép"-ek maradtak fenn 
1837 Részletes - utankénti - nyilvántartás szerint az ak

kori Veszprém megyében 235 kőből készült híd és 
áteresz volt, közülük 18 nagy és 11 nagyobb mű
tárgy, ezenkívül 19 fahíd szerepel a kimutatásban. 

1839 Fenékpusztánál megépült az első fahíd 
1846 Széchenyi születésnapján vízre bocsátották a 

Kisfaludy gőzhajót, Balatonfüreden kikötő hi
dat kezdtek építeni. 

1847 Veszprém, Hosszú utcában lévő Nagyhíd tervét 
(kőből) készítette el Halász Ignác. 

1848 A Tenczer féle - egész országra kiterjedő - út
nyilvántartás szerint 
Veszprém vármegyében Veszprém-Tapolca és 
a Pápa-Győr között 60,5 km állami út volt. 
Széchenyi a Magyar Közlekedésügy rendezé
séről készített tervében a Palota-Veszprém-
Pápa-Győr út szerepel, Pápáról Szombathely 
felé kiágazással 
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1850 Zalából 12 községet Veszprém megyéhez csa
toltak, 1854-ben további hatot. 

1851 Öskünél a Fehérvár-Veszprém közötti úton a 
Kikéri tónál függőleges útkorrekciót készítettek, 
(1850 után jelentős útépítési program indult.) 

1857 A II. katonai felmérés (a megyében 1851-ben 
kezdődött) térkép szelvényein 281 híd, közte 
96 kőhíd látható, ennél a tényleges műtárgy
szám jóval több lehet. 

1865 Fest Vilmos részletes tanulmányban az „álla-
dalmí" utak között a Székesfehérvár-Veszprém 
Nagyvázsony-Tapolca-Sümeg-Türje közötti út 
és az országos közutak közül 12 szerepel. 

1866 A Pápa-Sárvár közti úton négy boltozat épült. 
1867 A Kiegyezéskor az Országos Építési Igazgató

ság beleolvadt a Közmunka- és Közlekedési 
Minisztérium szervezetébe. 

1872 Átadták a forgalomnak a Székesfehérvár-
Veszprém-Celldömölk közötti vasútvonalat, 
ezen több boltozott és fatartós híd és Csehbá
nyánál egy vasút feletti fahíd épült. 

1877 A vármegyei mérnökök feladatát is átvették az 
1868-ban alakult államépítészeti hivatalok. 

1878 Bezerédy Gyula alispán jelentése szerint hét új kő 
és négy fahíd épült, javítottak 19 kő- és 6 fahidat. 

1879 Bakonygyepes-Ajkarendek között elkészült a 
ma is meglévő szép boltozat. 

1880 Több fahíd terv maradt fenn. 
1881 Az alispáni jelentés 293 kő-, 120 tahidról és 

15 vegyes, összesen 428 hídról tesz említést 
(537 km megyei úton). 

1885 Veszprém vármegyében 250 vízimalom műkö
dött, ezek egy részénél híd is állt. 
A megye szabályrendelete rögzítette, hogy a 
Sión csak páratlan nyílásszámú és legalább 
7,5 m-es nyílású hidakat szabad építeni. 

1888 Boltozott hidak mintatervét adta ki a minisztéri
um. Félkörív alakú és nem mellvédfalas hidat 
keveset építhettek, néhány még áll napjainkban is. 

1888 Pápán, a Tapolcán (a mai 8408. j . úton) bol
tozott híd épült, ez 1968-ban átépült. 

1889 Marcaltőn elkezdődött a háromnyílású, cölöp-
jármos Rába-híd építése. 

1893 Siófokon megépült az első állandó (acél) Sió-híd. 
1895 Vasgerenda hidak mintatervét adta ki a minisz

térium, régi nyilvántartások szerint számos 3-4 
m nyílású ilyen műtárgy volt. 

1896 Megépült a Pápa-Csorna közötti vasútvonal; 
Marcal, Rába és Rába-ártéri acélhidakkal 
Pulán elkészült a háromnyílású boltozat, mely 
műemléki védettségű. 
Gyulafirátótnál a vasútvonalon két 20 m nyílá
sú, látványos acélhíd épült. 

1903 A megye úthálózata 864,3 km volt, ebből ál
lami 50,7 km, törvényhatósági 566,9 km és 
községi (vicinális) 246,7 km. 

1905 A volt 812 sz. út 3,2 + 5,7+3,2 m nyílású híd
ja különleges: a két szélső boltozat között 
acéltartós híd volt. 

1908 A Balaton Szövetség hivatalosan szorgalmazta 
híd építését a Balatonon 
Elkészült a Balaton északi partján a vasútvo
nal, 300 kisebb-nagyobb műtárggyal. 
1908-ban készült (a ma állók közül) az első 
vasbeton felszerkezetű híd. 

1910 Koller Sándor alispán 12 éves közúti program 
keretében épült 14 hídról számolt be. 

1911 Marcaltőnél megépült a 7 + 7 m-es Cigánycsa
torna és a 6+10+6 m nyílású vasbeton Mar-
cal-híd. 

1912 Pápán 14+18+18 m nyílású acél gyalogos 
híd épült a vasút felett. 

1922 Gyulafirátóton megépült - a ma állók közti leg
régibb - többfőtartós vasbeton gerenda híd. 

1924 Külföldi kölcsönből nagyszabású útépítési 
program kezdődött. 

1926 Csehbányánál konzolos vasbeton híddá építet
ték át az 1872-ben épült fahidat. 

1928 Mezőkomáromban megépült a ma is álló vas
beton Sió-híd. 

1934 A motorizáció igényeit figyelembevevő főút 
(akkori szóhasználattal főközlekedési) hálóza
tot alakították ki. Veszprém megyében 18 út
szakasszal, 621 km hosszú főút volt. 

1935 Elkezdődött a 8. számú főút korszerűsítése, a 
hatalmas útépítés során két völgyhidat (Veszp
rém és Városlőd), vasutak fölötti különleges 
hidakat (Öskü, Hajmáskér, Szentgál, 
Városlődön két híd is, Tüskevár), érdekes ke-
rethidakat (egy emeletes is) és boltozatokat is 
építettek. Sajnos ma már közülük csak öt áll 
eredeti formában. 

1937 A főutak közül kilencnek fennmaradt a hídnyil-
vántartása: ezeken 97 híd volt, 53 boltozat, 9 
I-tartós 34 vasbeton és egy fahíd. 
Ebben a kimutatásban a 8. sz. főút új hidjai 
még nem szerepeltek. Marcaltőn hatnyilású, 
acéltartós, jégtörőkkel védett cölöpjármos híd 
állt 

1940 Balatonakarattyán elkészült a vasútvonal felet
ti, három nyílású vasbeton híd. 

1941 Badacsonytomajnál is elkészült a vasút feletti 
vasbeton közúti híd. 

1943 Siófokon átadták a forgalomnak a vasbeton 
Sió-hidat, ezt 1944. decemberében felrobban
tották. 
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1945 Március 22-én háborús kár érte a veszprémi 
völgyhíd egyik kisívét, március 25-ig további 
62 hidat robbantottak fel a német alakulatok. 
Nagy ütemben megindult az elpusztított hidak 
ideiglenes helyreállítása, április 8-án az orosz 
parancsnokság őrzésre átadta a megrongáló
dott veszprémi völgyhíd provizóriumát. 

1946 Január l-jén a balatonfüredi járást Veszprém 
megyéhez csatolták. Jelentés készült a legfon
tosabb hidak helyreállításáról: 19 provizórium 
közül csak kettő volt nagyteherbírású (45 t). 

1947 Árvíz vonult le a Rábán, ezért Várkeszőnél és 
Marcaltőnél is elbontották az ideiglenes hidakat. 
Veszprém polgármestere (Takács László) sür
gette a veszprémi völgyhíd végleges helyreállí
tását, ezt azonban megelőzte a városlődi 
völgyhídé. 
Veszprémben a 8. sz. főút új nyomvonalára már 
nagyvonalú útépítési terveket vetettek papírra 
Mezőkomáromban versenytárgyalást hirdettek 
a Sió-híd újjáépítésére. 
A veszprémi Államépítészeti Hivatal 58 híd ide
iglenes vagy végleges újjáépítéséről készített 
kimutatást. A törvényhatósági útalap terhére a 
fenntartott 315 hídról is fennmaradtak adatok. 

1948 A megyei utak államosításával új úthálózatot 
alakítottak ki. 
Március 15-én avatták fel a veszprémi völgyhíd 
helyreállított kisívét. 
Elkészült Öskünél és Tüskevárnál - az eredeti 
tervek szerint - a vasút feletti vasbeton keret
híd újjáépítése. 

1949 Marcaltőnél elkészült a 70 m-es főnyílású Rá-
ba-híd a szegedi Tisza-híd és budapesti Duna-
hidak roncsaiból. 
Házilagos munkával újjáépült Bakonygyepes-
nél a 8. sz. úton levő vasbeton híd. Szentgál
nál vállalati munkával épült újjá a vasút feletti 
híd. 

1950 Takácsinál 10 m nyílású, acélfőtartós, vasbe
ton lemezes (öszvér) híd épült, ez volt az első. 
1946-50 között 56 híd újjáépítése készült el 
ideiglenesen, illetve véglegesen. 
Monostorapátinál átadták a forgalomnak az 
1943-ban elkezdett, majd abbahagyott Eger
patak hidat. 
Veszprém megyéhez csatolták a keszthelyi-, a 
sümegi és a tapolcai járást, továbbá a celldö
mölki járás egy részét, ugyanakkor Fejér me
gyéhez került az enyingi járás. 
Az államépítészeti hivatalokat megszüntették, 
a megyei tanácshoz került az országos közutak 
fenntartása is. 

Kronológia 

1952 Ellenőrző statikai számítások készültek az új 
Közúti Hídszabályzat alapján a jelentős hidak
ra, így a veszprémi völgyhídra is 

1956 A kishidak korszerűsítése keretében több új 
híd épült, így Kemeneshőgyész előtt egy 12 m 
nyílású öszvér szerkezet. 

1957 Elkészültek az első FT-tartós hidak a mai 84. 
sz. főúton. 

1958 Megalakultak a közúti igazgatóságok, 1963. 
január 1-jéig a Győri, a Székesfehérvári és a 
Zalaegerszegi Közúti Igazgatóságok között fel
osztották Veszprém megyét, majd csak a Szé
kesfehérvári Közúti Igazgatóság volt az utak, 
hidak felelőse Veszprém megyében. 

1959 Ötvösnél háromnyílású, vasbeton lemezhíd 
épült a vasútvonal felett. 
A veszprémi völgyhíd javítása elkészült. 
Árvíz híd károkat okozott a megyében. 

1960 Ajkán háromnyílású vasbeton kerethíd épült a 
vasútvonal felett. 
19 híd épült ebben az évben, s nemcsak ki
csik, hanem Gógánfánál Marcal-híd és Ba-
konyjákónál egy-egy 12 m nyílású is, ez utóbbi 
az első takaréküreges lemezhíd a megyében. 
A megye legnagyobb 3x24 m nyílású öszvér 
hídja is ekkor épült Várkeszőnél a Rábán. 

1961 Tihany hajóállomásnál pályázaton nyertes terv 
alapján megépült az egyedülálló, tiz nyílású 
vasbeton felüljáró. 
Apácatornánál kísérleti 15 m nyílású után
feszített híd épült. 
Az országos közutak hídállománya 441 volt ek
kor, ebből 173 főutakon volt; boltozat 151, fa
híd 29 volt. 
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szorgalmaz
ta Marcaltőnél és Várkeszőnél három fahíd 
maradványának (190 cölöp) eltüntetését. 

1963 Átépült a megyeri Marcal-híd 17 m nyílású le
mez szerkezettel. 
Dr. Gáli Imre megkezdte az értékesnek tartott 
hidak történetének kutatását. 
Nagy ütemben folytatódott a hidak korszerűsí
tése, elkezdődött Marcaltőnél, új nyomvona
lon, a Tapolca-, Marcal-, Cigány-csatoma-hidak 
építése. 

1965 Október l-jén megalakult az önálló Közúti 
Igazgatóság, 1899 km volt ekkor az országos 
közutak hossza. 
Befejeződött a veszprémi völgyhíd burkolatcse
réje, a vízelvezetés javítása. 
A Zirc-Bakonybél-nagygyimóti út korszerűsíté
se során több boltozat és vasbeton híd széle
sítése készült el. 
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1966 Elkészült két Marcal és két Cigány-csatorna-
híd, a Marcaltőnél épült Marcal-híd legnagyobb 
nyílása (28,5 m) jelenleg is a legnagyobb az or
szágos közutak vasbeton hidjai között. 

1967 A forgalom figyelembevételével 1965-ben je
lentősen módosult a főhálózat, új útszámozás-
sal csoportos híd nyilvántartás készült. Eszerint 
119-re csökkent a főúton lévő hidak száma, a 
hídállomány pedig 427-re változott, fahíd már 
csak három, boltozat pedig 120 volt. 

1968 Elkészült a 84. sz. főút építése, ennek során 
két év alatt 12 híd épült. 

1969 Átadták a forgalomnak Alsóőrsnél a 71. sz. fő
út vasútvonal feletti Gerber-csuklós, részben 
feszített (16+2x19+16 m) hídját. 

1970 Átépült Városlődnél a „faltartós" vasút feletti 
híd, egyedülálló, támaszmozgatásos feszítéssel. 
Az M7 autópálya hidjai elkészültek 

1971 Megépült a 71. sz. főút V-lábú kerethídja 
Zánkánál 
Az önkormányzati (tanácsi) hidak állománya 
250 volt, köztük 72 fahíd és 48 boltozat. 

1972 Átadták a forgalomnak a kétnyílású városlődi ív-
híd fölé épített ötnyílású takaréküreges völgyhidat, 
ez ma a legnagyobb felületű híd a megyében. 

1974 A 82. sz. főúton háromnyílású EHG tartós híd 
épült a vasútvonal felett. 

1975 Nemesgulacson az Eger-patak felett elkészült 
az első EHGE tartós (12 m nyílású) híd. 
Gyalogos aluljáró épült a 71. sz. főúton 

1976 Elkezdődött a veszprémi völgyhíd felújítása, ez 
a munka 1977-ben fejeződött be. 

1977 Már nem volt fahíd az országos közutakon, a 
hídállomány 525 volt, boltozat még 126. 

1978 Megépült Kertánál az első hullámosított acéllemez 
műtárgy (jelenleg 14 ilyen híd van a megyében). 
A Keszthelyi járás és Keszthely visszakerült Za
la megyéhez. 

1979 Megépült az első előregyártott vasbeton csö
vekből épült híd, jelenleg 11 ilyen van az or
szágos közutakon. 

1981 Dörgicsénél (7338. j . út) útkorrekció készült, a 
felhagyott szakaszon jó állapotban áll a való
színűleg középkori csúcsíves boltozat 
Megépült az első KCs tartós híd (7316 j . úton, jelen
leg 14 ilyen felszerkezetű hídon halad a forgalom). 

1983 Jelentős szervezeti átalakulás történt: Fejér 
megye úthálózata is a Veszprémi Közúti Igaz
gatósághoztartozott, a hatósági jogkör elkerült 
az Igazgatóságtól. 
Átépült Csehbányánál a keskeny és kisteherbí-
rású, vasút feletti híd 14+20+14 m nyílású 
EHGT felszerkezettel. 

Kronológia 

1985 Befejeződött a Veszprémet elkerülő útgyűrű 
építése, így az ezen belüli hidakat, a völgyhidat 
is az önkormányzat vette kezelésbe. 

1986 Révfülöpön kétnyílású, előregyártott gyalogos 
felüljárót építettek (magas járművek két ízben 
is megrongálták) 
Gecsén UH tartós (6,0 m) híd épült, ezen első 
ilyen felszerkezetű után még hat épült. 
Szentgál/Herend határában a vasútvonal villa
mosítása miatt átépült a vasút feletti kerethíd, 
a régi híd elbontása csak később történt meg. 
Hajmáskérnél az 1970-es években megrongá
lódott, egyik legidősebb boltozatot a Vízügyi 
Igazgatóság szépen helyreállította. 

1987 471 híd volt az országos közúthálózaton, a 
vasbeton hidak száma 378-ra nőtt, a boltoza
toké 85-re csökkent. 

1988 Hegyesdnél elkészült a műemlék boltozat fel
újítása. 
25 kiemelt híd volt: kilenc vasút, öt közút fe
lett, két Rába-, négy Marcal-, három Gerence-, 
egy Eger-patak- és egy Sió-híd. 
Hajmáskér előtt (két ütemben) megépült EHGT 
tartókkal a 20,0 m nyílású híd a Veszprém-
Lepsényi vasútvonal fölött. 
88 sajáthasználatú híd volt ekkor a megyében, 
közülük 21 erdészeti úton állt. 
A veszprémi völgyhíd elkészültének 50. évfor
dulójára tartalmas emlékkönyv készült és a híd 
ismét visszakapta a Szent István nevet. 

1990 Átépült Városlődnél EHGTM tartós felszer
kezettel a vasút feletti híd. 
Balatonakarattyánál a régi vasút feletti híd 
mellett háromnyílású FT tartós műtárgy épült. 

1995 Az önkormányzati utakon levő hidak száma 
meglepően sok, 391 volt. 

1997 Elkészült a várkeszői Rába-híd felújítása. 
1998 A 8. sz. főút ösküi valószínűleg részben római 

kori műtárgyát megszélesítették. 
1999 Öskünél vasbeton keretszerkezettel átépült a 

rendkívül ferde, vasút feletti híd. 
2002 Az önkormányzati utakon 143 híd volt 7261 

m2 felülettel. 
2003 Pápánál a 83. sz. főút elkerülő szakaszán négy 

híd épült, három UH és egy UB tartós, ez utób
bi az egyetlen ilyen felszerkezetű híd 
Elkészült a 82. sz. főúti Vörös-ér-híd felújítása. 

2006 A Balatonakarattya-Balatonfűzfő elkerülő út 
fölött a Szabadbattyán-tapolcai vonalon 35 m 
nyílású rácsos vasúti híd épült. 

2007 Megkezdődött Márkónál a községet elkerülő, 
leendő autópálya és az ezen levő hidak, köztük 
egy öszvérszerkezetű völgyhíd építése. 
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Képmelléklet 

Kígyós-patak Nemeshanynál Bittva-patak Mihályháza alatt 

Veszprémi Séd Királyszentistvánnál Ősi Nádor-csatorna duzzasztó 

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Réthalmi Tibor felvételei 
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Lesence-patak 

Torna-patak Váröslődnél Torna-patak Kolontárnáí 

Az áradó Gerence Bakonybelnel 

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Réthalmi Tibor felvételei 

210 



Mellékletek Képes melléklet 

Várpalota halomsírjai 

Mámapuszta templomromja 

Liter román-kori temploma 

Vázsony vára 

Diszel ősi boltozata 

Via Magna, a via regia mentén, Szabó László felvételei 
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Mellékletek Képes melléklet 

Káptalanfa szobordíszes boltozata 

A gyulafírátóti völgyhíd magasból 

Völgyhíd télen 

Gyukics Péter felvételei 
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Kapolcs, faluhíd 

Mátyus Károly felvételei 

213 

Öskü kerektemploma 

és malom-hiúja 

Káptalanfa Szent János-hídja 
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Javított mellvéd Öcs boltozatán Gulács javított eredeti mellvédfala 

Pécsely utáni (7304. j. út) javított típus korláttal Nem szokásos hídkorlát Tótvázsonynál 

Aszófő boltozatának magasítása vezetőkorláttal Badacsony boltozata kiemelt szegéllyel 

Néhány boltozat különböző korlátmegoldással, Németh Renáta felvételei 
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Haj máskér öreg boltozata, Matyus Károly felvétele 

Badacsonytordemic helyreállított áteresze, Kovács Csilla felvétele 

Fenékpuszta Zala hidjai korábban Veszprém Megyében voltak, Mészáros T. László felvétele 

A 82. út hídja a volt Tank út felett, hídalrendszer képe Ajka bauxitrakodó iparvágány hídja, Lorászkó Balázs felvétele 
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Vízfolyás átvezetése Papkeszinel hídon, Kovács Csilla felvétele Csőhíd a 72. sz. út felett, Halász Lajos felvétele 

Balatonalmádi szép vasbeton hídja, Veszprém Megyei Levéltár 

A Kikeritó gátja és hídja dr. Imre Lajos ecsetrajza Tihany különleges hídja a hajóállomásnál dr. Imre Lajos ecsetrajza 
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Összefoglaló 

Veszprém megye 4689 km2 területű, a Kisalföld dél-ke
leti, a Bakony, a Balaton-felvidék nagy részére és a Me
zőföld kis darabjára terjedt ki. Területe és annak határai 
az évszázadok során sokat változtak, különösen a II. vi
lágháború után. 

A közlekedés szempontjából kedvező, hogy a dunán
túli-középhegység markáns geológiai törésvonalain al
kalmas átjárókat biztosítanak. A megye vízfolyásait a 
Rába és a Zala-Balaton-Sió vezeti a Dunába, kisebb víz
folyásai a Marcal, a Bakonyér, a Gerence, a Tapolca, a 
Hajagos, a Cuha, a Sédek, az Egervíz, a Lesence és sok 
más patak. 

A megye székhelye Veszprém, városai Pápa, Ajka, 
Balatonfüred, Devecser, Sümeg, Tapolca, Várpalota, 
Zirc közlekedési szempontból is igen fontosak. 

A megye ősidők óta lakott, Pannónia római megszál
lása alatt a Savaria-Arrabona, az Arrabona-Sopianae, a 
Savaria-Aquincum utak mellett továbbiak is fontos sze
repet töltöttek be. A római utak térségében a középkor
tól napjainkig jelentős utak haladnak. 

Az úthálózaton lévő hidakról az Árpád-kortól okleve
lek is megemlékeznek pl. (Sió) Foknál (1055), várak 
1241 után tömegesen épültek, ezek védelmét emelhe
tő hidak szolgálták. Településnevek is megőrizték az ott 
állt hidak emlékét: Hídvég (1344), Berhida (1363), 
Óhíd (1483). Hídvámok is jelzik a fontos hidak helyét: 
Fok (1276), Biliege (Veszprém környékén, 1233). 

Különösen a török megszállás idején sok várfelmérés 
készült, ezek a hidak helyét, méretét is megörökítették 
(1572, G. Turco). 

A török uralom után megtörtént az utak, hidak új
jáépítése, korszerűsítése. A 18. században a hidak 
számát is tudjuk az I. katonai felmérés térképlapjai
ról. A 255 híd zöme ekkor még faszerkezetű volt, ám 
1791-ben a nemesi közgyűlés úgy döntött, hogy több 
új fahidat nem építenek. E fontos határozat eredmény
ként több, napjainkban is álló, jelentős értékű kőhíd 
építését hozta: Diszel, Hegyesd, Örvényes, Kápta
lanfa. 

Boltozatok korábban is épültek, Dörgicse és 
Szentgál boltozata valószínűleg a 17. században vagy 
előtte épült. 

Természetesen a nagyobb vízfolyásokon cölöpjármos 
hidak épültek pl. 1717-ben (Sió)Foknál, 1751-ben 
Mezőkomáromnál Sió-híd, 1832-ben Balatonhídvégnél 
a Zalán, 1839-ben Fenékpusztánál (ez volt a Balaton 
hídja). 

A vasútépítés a megyében a Székesfehérvár-
Veszprém-celldömölki vasútvonal elkészültével kezdő

dött 1872-ben. Ezen a fontos vasútvonalon fahidak is 
épültek, a Rábán pedig 1889-ben Marcaltőnél olyan 
Rába-híd épült, melynek felszerkezetében már acélge
rendákat is alkalmaztak. 

A boltozatok építése a 18. század végén, a 19. szá
zad elején hatalmas lendülettel folyt; 1837-ben már 
235 kő és tégla műtárgyat (hidat és átereszt) írt össze 
a vármegyei mérnök. Néhány példa a ma is a forgalmat 
viselő jelentős boltozatok közül: Hajmáskér négynyílású 
boltozata 1780 előtt épült, Örvényes és Hegyesd két
nyílású hídja 1791-ben, Diszel ötnyílású szoborfülkés 
hídja 1793-ban készült el, Káptalanfán 1794-ben lett 
kész a szép vonalú szobordíszes híd s hosszan lehet a 
sort folytatni. E könyvben Herend, Nemesbük, Nagyvá
zsony, Bakonybél, Sóly kétnyílású kőhídja, Pula három
nyílású boltozata mind figyelemreméltó érték. 

Napjainkban öt boltozott híd műemléki védettségű, s 
öt híd szobordíszes. Ezzel és a boltozatok számával - az 
országos közutakon 73, az önkormányzati utakon kb. 
60 - egyedülállóan gazdag a megye. 

Vas, illetve acélhidak közutakon kezdetben (1887-
től) hengerelt tartók felhasználásával épültek. A II. világ
háború pusztítása után 1949-ben Marcaltőnél a Rábán 
értékes, fontos acélhíd épült. A mederhíd 70 m nyílású 
alsópályás acél ívhíd a szegedi Tisza-híd, az ártéri nyílá
sok gerinclemezes szerkezetei budapesti hidak roncsa
iból épültek. 

Várkeszőnél 1960-ban épült egy hegesztett, párhu
zamos övű, háromnyílású (3x24 m), vasbeton pályale
mezzel együttdolgozó szerkezetű Rába-híd. 

Úthálózat-fejlesztési munkák során az utóbbi évek
ben acélhidak épült, illetve épül: 2006-ban 
Balatonfűzfő térségében 35 m nyílású rácsos vasúti híd 
épült, a leendő M8 autópálya felett, Márkónál pedig 
napjainkban épül egy völgyhíd 36 + 5x48 m nyílásokkal, 
két önálló, kétfőtartós, hegesztett főtartóval együttdol
gozó vasbeton pályalemezzel. E munka különlegessége, 
hogy a teljes felszerkezetet (a pályalemezzel) juttatják 
betolással a helyére. 

Vasútvonalakon már 1896-ban épült két rácsos, 
felsőpályás hídszerkezet a Veszprém-Győr közti vona
lon, s ugyancsak 1896-ban adtak át a Pápa-Csorna 
vasútvonalon egy Marcal-, egy Cigány-csatorna-, egy 
háromnyílású Rába- és két ártéri hidat, összesen 237 
m nyílással. 

A vasbeton hidak közül ma két, 100 éves, kisnyílású 
lemezhíd a legidősebb, korábban valószínűleg csak né
hány „vasbetétes" híd épült, mivel a sok boltozat miatt 
nem volt igény a hidak tömeges átépítésére. 
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1911-ben Marcaltőnél épült két vasbeton gerenda-
híd 7 + 7 illetve 6+10+6 m nyílással, majd a Zirc-
bakonybél-nagygyimóti úton épültek kétnyílású 
Gerence-hidak. 1926-ban Csehbányánál vasbeton 
szerkezetűre építették át az 1872-ben épült vasút felet
ti hidat, majd a nagy útépítési program keretében 
(1928-tól) a mai 71. sz. főúton épült több kisebb és 
egy vasút feletti híd Balatonakarattyánál, s ekkor épül
tek a nemzetközi érdeklődést kiváltó Gerber-csuklós 
Sió-hidak, köztük a 32 m nyílású mezőkomáromi. 

A 8. sz. főút teljes korszerűsítésével 1935-38 kö
zött hatalmas hídépítési munkák folytak: két völgyhíd 
(Veszprém és Városlőd), hat vasút feletti műtárgy, 
több dűlőúton átvezető műtárgy, köztük egy emeletes 
kialakítású is. Az itt épült hidakat kiváló mérnökök: 
Folly Róbert, Schwertner Antal, Sabathiel Richárd és 
mások tervezték. Ezek a vasbeton hidak nemcsak mé
retükkel (pl. a veszprémi völgyhíd nagy íve 45 m nyí
lású), a vasút felettiek rendkívüli ferdeségükkel (pl. az 
Öskünél épült 28°-os) tűntek ki, hanem korszerű, öt
letes kialakításukkal: a lefelé szélesedő űrszelvényű 
zárt keretek (Szentgál, Városlőd, Tüskevár), Város-
lődnél pedig a háromnyílású tárcsahíd, gazdaságos, 
esztétikus kialakításukkal is. 

A II. világháborúban - a megye régi területén - mint
egy 70 hidat robbantottak fel. 1945-ben valamilyen 
provizórium mindenhol elkészült, egyes esetekben ötle
tes, „bátor" módszerrel, pl. a veszprémi völgyhíd kis 
ívén a roncsokra helyezték a faszerkezetű áthidalást, 
Marcaltőnél pedig a cölöpözött fa jégtörőkre építették a 
szükséghidat. 

A legfontosabb főúti végleges újjáépítések már 
1946-ban megkezdődtek, pl. Városlődnél a vasút fe
letti tárcsahídé, s jó ütemben haladtak 1947-ben is: 
elkészült többek között a városlődi völgyhíd egyik ívé
nek újjáépítése. 1948-ban átadták a forgalomnak 
Veszprémben a megsérült kis ívet, Tüskevárnál pedig 
a vasútvonal feletti kerethidat. 1949-ben a mar
caltői Rába-hídon indulhatott meg a forgalom. 
1950-ig összesen 56 híd pótlása történt meg, s köz
ben hídjavítások, sőt útkorszerűsítéssel kapcsolatos 
hídépítések is folytak. 

A háborús károk felszámolása Várkeszőnél (Rába-
híd) 1950-ben, Ötvösnél (vasút feletti) 1959-ben, Mar
caltőnél (Marcal és Cigány-csatorna) 1966-ban történt 
meg. 

A vasbeton hidak építésében a II. világháború után 
több újdonság volt: 1957-től az ún. fordított T geren
dás (2-10 m nyílású) hidak épültek, összesen 103 
helyen. 

Utófeszített, kísérleti híd is épült (15 m nyílású) Apá
catornánál, mely hídnál az utófeszítés több részletkér
dését oldották meg. 

A tihanyi hajóállomási úton 1961-ben 10x8 m 
nyílású, különleges, pontonként alátámasztott, vál
tozó vastagságú lemezhíd épült. A karcsú híd jó pél
da a gazdaságos és egyben esztétikus újszerű híd
szerkezetre. 

1966-ban készült el Marcaltőn a 28 m középső nyí
lású Marcal-híd, 1969-ben Alsóörsnél a 16+2x19+16 
m-es, a két középső nyílásban feszített vasút feletti, 
1970-ben a 8. sz. főúton a háromnyílású, támaszmoz
gatással feszített (ingalábú) vasút feletti és 1971-ben a 
71. sz. főúton Zánkánál a V lábú kerethíd. 

A városlődi völgyhíd (14+2x34+14 m) azért érde
mel említést, mert a kisteherbírású és keskeny régi ív-
hidat állványként használva épült, a régi híd bontásához 
pedig az új hidat használták. 

1973-tól a 10 m-nél nagyobb nyílások áthidalására 
alkalmas EHG (előregyártott híd gerenda) család tagja
it 12 hídnál alkalmazták 

Más előregyártott gerendás - KCs, UH, UB - hidak is 
készültek, s egy-egy nagyobb monolit szerkezetű is 
épült, pl. Öskünél a régi vasút feletti híd helyett. 

Ebben a könyvben a hidak alapozási kérdéséről, a 
vasút feletti hidakról, a hídnevekről és a hidakról a mű
vészetben külön is szólok. 

Az országos közutak hidjai mellett (443 híd) röviden 
szól a könyv az önkormányzatok hídjairól, kiemelve, 
hogy sok értékes boltozat van ezeken az utakon (Diszel, 
Örvényes, Pula, Bakonybél, Hajmáskér, Sóly, Szentgál 
és sok más). 

Olvashatunk a könyvben a vasútvonalak hídjairól, az 
alagutakról, különleges építési technológiákról, pl. át
sajtolásról is, és röviden az erdészeti hidakról is. A 
könyvben a jelentősebb hidakról egyedi hídleírások, 
mellékletek: térképek, nyilvántartások, hídlapok, törzs
könyvek, tervek, fotómellékletek, időrendi áttekintés, 
példák a tervezőkről, kivitelezőkről, irodalom és össze
foglalás található. 

A könyv anyagának összegyűjtésében tervezők, kivi
telezők, múzeumok, levéltárak és kiemelten a közútke
zelők nagy segítséget nyújtottak, köszönet nekik. 

A könyvet Balogh András, Fonyó Sándor, Gábriel 
László, Kovács Csilla, Gy. Lovassy Klára, dr. Tóth Ernő 
mérnökök és Somfai Balázs levéltáros írta, az összefog
lalókat dr. Gáspár László és dr. Tráger Herbert fordítot
ta, aki a könyv lektorálását is végezte. 

A könyv a 49. hídmérnöki konferenciára jelent meg. 
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Zusammenfassung 

Der Komitat Veszprém umfasst 4689 km2, liegt auf 
dem südöstlichen Teil der Kleinen Ungarischen Ebene, 
auf dem groBen Teil des Bakonyerwaldes und des 
Balaton-Oberlandes, ferner auf einem kleinen teil des 
Mezőföld. 

Es ist vorteilhaft dem Verkehr, dass die markanten 
Bruchlinien des Mittelgebirges in Transdanubium gute 
Durchgánge ermöglichen. Die Wasserláufe des 
Komitates werden durch die Raab und die Zala-
Balaton-Sió in die Donau geführt. Kleinere Wasserláufe 
sind: Marcal, Bakony-ér, Gerence, Tapolca, Hajagos, 
Cuha, mehrere Séd-Báche, Eger-víz, Lesence und 
andere. 

Die Hauptstadt des Komitates ist Veszprém, die 
Stádte: Ajka, Balatonfüred, Devecser, Sümeg, Tapolca, 
Várpalota, Zirc sind auch hinsichtlich des Verkehrs 
wichtig. 

Der Komitat ist seit uralten Zeiten bewohnt. 
Wáhrend der römischen Besatzungvon Pannónia spiel-
ten neben den StraBen Savaria-Arrabona, Savaria-
Sopianae, Savaria-Aquincum auch andere StraBen 
wichtige Rollen. lm Gebiet der römischen StraBen 
führen vom Mittelalter bis heute wichtige StraBen. 

Über die Brücken auf den StraBen lesen wir auch in 
Urkunden aus der Árpáden-Zeit, z.B. bei (Sió)Fok 
(1055). Nach 1241 wurden viele Burgen erbaut, zum 
Schutz dieser dienten Hubbrücken. Auch Ortsnamen 
bewahren die Erinnerung der damaligen Brücken: Hídvég 
(1344), Berhida (1363), Óhíd (1483). Die wichtigen 
Brücken wurden auch durch Maut verewigt: Fok, (1276), 
Biliege (in der Umgebungvon Veszprém, 1233). 

Besonders wáhrend der türkischen Besatzung 
entstanden viele Burgbeschreibungen, dadurch wurden 
die Orte und die Abmessungen der Brücken fixiert (G. 
Turco, 1572). 

Nach der Herrschaft der Türkén begann der Neubau 
und die Modernisierung der StraBen und der Brücken. 
Aus dem 18. Jahrhundert kennen wir die Anzahl der 
Brücken von der Karten der I. militáhschen Bemessung. 
Die Mehrzahl der 255 Brücken bestand damals aus 
Holz, die Versammlung der Adeligen entschied aber 
1791, dass weitere neue Brücken aus Holz nicht 
entstehen sollen. Als Erfolg dieser wichtigen 
Entscheidung entstanden mehrere, heute noch 
stehende, wertvolle steineme Brücken: Diszel, Hegyesd, 
Örvényes, Káptalanfa. 

Gewölbte Brücken wurden auch früher gebaut, die 
Gewölben von Dörgicse und Szentgál wahrscheinlich im 
17. Jahrhundert oder noch früher. 

Auf gröBeren Wasserláufen wurden natürlich 
Pfahljochbrücken gebaut, z. B. 1717 bei (Sió) Fok, 

1751 bei Mezőkomárom Sió-Brücken, über die Zala 
1832 bei Balatonhídvég, und 1839 bei Fenékpuszta, 
diese war die „Balaton-Brücke". 

Der Eisenbahnbau begann im Komitat mit dem Bau 
der Linie Székesfehérvér-Veszprém-Celldömölk, 1872. 
Auf dieser wichtigen Linie entstanden auch hölzerne 
Brücken. Über die Raab entstand 1889 bei Marcaltő 
eine Brücke, wo im Überbau schon Stahltráger verwen-
det wurden. 

Gewölbte Brücken wurden am Ende des 18 . und am 
Anfang des 19. Jahrhunderts mit groBem Schwung 
gebaut. 1837 hat der Komitatsingenieur schon 235 
Objekte aus Stein und Ziegel (Brücken und Durchlásse) 
registriert. Einige Beispiele unter den auch heute dem 
Verkehr dienenden Gewölben: Hajmáskér, vierfeldrig, vor 
1780 gebaut; Örvényes und Hegyesd (beidé zweifeldrig) 
entstanden 1791 , Diszel, fünffeldrige Brücke mit 
Statuennische 1793, Káptalanfa mit Statue 1794 usw. 
In diesem Buch sind die steinernen Brücken von 
Herend, Nemesbük, Nagyvázsony, Bakonybél und Sóly 
(zweifeldrig), ferner Pula (dreifeldrig) erwáhnenswert. 

Heute stehen fünf gewölbten Brücken unter 
Denkmalschutz, fünf sind mit Statuen dekoriert, dadurch 
und durch die Anzahl der Gewölben - auf staatlichen 
StraBen 73, auf StraBen der Selbstverwaltungen ca 60 
- ist der Komitat alléin stehend reich. 

Die Eisen-, bzw. Stahlbrücken wurden am Anfang 
(ab 1887) mit Verwendung von Walztrágern gebaut. 
Nach der Verwüstung des II. Weltkrieges entstand 
1949 bei Marcaltő eine wichtige Stahlbrücke. Über 
dem Flussbett steht eine Bogenbrücke mit untén 
liegender Fahrbahn (Öffnung 70 m), aus dem Matériái 
der altén TheiB-Brücke in Szeged gebaut. Zur 
Vorlandbrücke (Stegblechtráger) wurden Resté der 
gesprengten Budapester Donau-Brücken verwendet. 

Bei Várkesző entstand 1960 über die Raab eine 
dreifeldrige (3x24 m), geschweiBte Verbundbrücke mit 
konstanter Bauhöhe. 

lm Rahmen der StraBennetzentwicklung entstand 
2006 eine Eisenbahnbrücke (Fachwerk, 35 m 
Spannweite) über die Umfahrungsstrecke der StraSe 
Nr. 7 1 . und jetzt befindet sich bei Márkó eine Talbrücke 
mit Spannweiten 36 + 5x48 m im Bau. Die zwei 
getrennten Konstruktionen für die zukünftige Autobahn 
M8 werden samt Stahlbetonfahrbahnplatte eingeschoben. 

Für die Eisenbahn wurden schon 1 8 9 8 zwei 
Fachwerkbrücken mit oben liegender Fahrbahn auf der 
Linie Győr-Veszprém gebaut, und im selben Jahr wurde 
die Linie Pápa-Csorna, mit Marcal-, Cigány-Kanal-, 
Raab- und zwei Vorlandbrücken (insgesamt 237 m 
Öffnungen) eröffnet. 
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Unter den Stahlbetonbrücken sind heute zwei 
kleinen, hundertjáhrigen Plattenbrücken die áltesten. 
Früher entstanden wahrscheinlich nur wenige Brücken 
mit „Stahleinlagen", wegen der vielen Gewölbe war kein 
Bedarf des massenhaften Umbaues der Brücken. 

1911 wurden bei Marcaltő zwei Stahlbeton-
balkenbrücken mit 7 + 7, bzw. 6 + 10 + 6 m 
Spannweiten, dann auf der StraSe Zirc-Bakonybél-
Nagygyimót zweifeldrige Gerence-Brücken gebaut. Bei 
Csehbánya wurde die 1872 erbaute Brücke über die 
Eisenbahn 1926 aus Stahlbeton umgebaut, dann, ab 
1928 - im Rahmen eines groSen StraSenbauprogrammes 
- entstanden auf der heutigen StraSe Nr. 71. mehrere 
kleine Brücken und eine über die Eisenbahn bei 
Balatonakarattya, ferner die Sió-Brücken mit Gerber-
Gelenken (32 m), die auch ein intemationales 
Interessé erweckten (unter anderen bei Mezőkomárom). 

In Zusammenhang mit der totálén Rekonstruierung 
der HauptstraSe Nr. 8 zwischen 1935-1938, waren 
sehr groSe Brückenbauten im Gang: zwei Talbrücken 
(Veszprém, Városlőd), sechs Brücken über die 
Eisenbahn, mehrere Brücken über Feldwege, unter 
diesen auch eine zweistöckige. Diese Brücken habén 
exzellente Ingenieure, Róbert Folly, Antal Schwertner, 
Richárd Sabathiel und andere entworfen. Diese 
Stahlbetonbrücken sind auffallend, nicht nur durch ihre 
Abmessungen (z.B. der groSe Bogén in Veszprém hat 
45 m Spannweite), durch die auSerordentlich schiefe 
Kreuzung der Eisenbahn (z. B. Öskü 28°), sondern 
durch die moderné, ideenreiche Gestaltung: Rahmen 
mit nach untén zunehmender Öffnung (Szentgál, 
Városlőd, Tüskevár), dreifeldrige, wirtschaftliche und 
ásthetische Scheibenbrücke bei Városlőd. 

Am Ende des II. Weltkrieges wurden - auf dem altén 
Gebiet des Komitates - ca 70 Brücken gesprengt. In 1945 
wurde überall irgendeine provisorische Lösung gefunden, in 
einigen Fállen ideenreich und tapfer. Bei dem kleinen 
Bogén der Talbrücke Veszprém wurde die hölzerne Über-
brückungauf den abgefallenen Bogén gebaut, bei Marcaltő 
wurde das Provisorium auf die Eisbrecher gestellt. 

Die endgültigen Wiederherstellungen wurden auf 
den HauptstraSen schon 1946 begonnen, z.B. die 
Scheibenbrücke über die Eisenbahn bei Városlőd, und 
fortgesetzt 1947, unter anderen wurde ein Bogén der 
Talbrücke Városlőd neugebaut. 1948 wurde der kleine 
Bogén der Talbrücke Veszprém und die Rahmenbrücke 
über die Eisenbahn bei Tüskevár dem Verkehr übergeben. 

1949 wurde unter anderen die Raab-Brücke bei 
Marcaltő eröffnet. Bis 1950 wurden insgesamt 56 
Brücken ersetzt, und inzwischen wurden auch 
Reparaturen, sogar Neubauten in Zusammenhang mit 
der StraSenmodemisierung im Gang. 

Die Beseitigung der Kriegsscháden wurde an der 
Raab-Brücke Várkesző 1950, an der Brücke über die 
Eisenbahn bei Ötvös 1959, bei Marcaltő (Marcal und 
Cigány-Kanal) 1966 beendet. 

lm Bau der Stahlbetonbrücken gab es nach dem II. 
Weltkrieg mehrere Neuigkeiten. Ab 1957 wurden die so 
genannten umgekehrten T-Tráger (2-10 m láng) bei 103 
Brücken verwendet. Bei Apácatorna entstand eine 
Versuchsbrücke mit nachtráglicher Vorspannung (15 m), wo 
mehrerer Detailprobleme der Vorspannung gelöst wurden. 

In der Náhe der Schiffsstation Tihany wurde 1961 
eine auSergewöhnliche, an Punkten unterstützte 
Plattenbrücke mit veránderlicher Konstruktionshöhe 
(10 x 8 m Spannweiten) gebaut. Diese schlanke 
Konstruktion ist ein gutes Beispiel für eine 
wirtschaftliche und zugleich ásthetische Brücke. 

1966 entstand bei Marcaltő die Marcal-Brücke mit 
28 m Hauptöffnung, 1969 bei Alsóörs die Brücke über 
die Eisenbahn (16+2x19+16 m), die mittleren Öffnun-
gen gespannt), 1970 auf der HauptstraSe Nr. 8. die 
dreifeldrige Brücke über die Eisenbahn (gespannt mit 
Unterstützungsbewegung), und 1971 auf der 
HauptstraSe Nr. 71. bei Zánka eine Rahmenbrücke mit 
V-förmigen Stützen. 

Die Talbrücke bei Városlőd (14 + 2x34 + 14 m) ist 
deshalb erwáhnenswert, weil die alté, schmale 
Bogenbrücke als Lehrgerüst diente, und bei derén 
Abbau die neue Brücke verwendet wurde. 

Ab 1973 wurden die Mitglieder der Brücken-
trágerfamilie EHG für Spannweiten über 10 m bei 12 
Brücken eingebaut. Auch andere Fertigteiltráger - KCs, 
UH, UB - wurden verwendet und einige gröSere mono-
lithischen Konstruktionen wurden auch gebaut, z. B. bei 
Öskü am Ort der altén Brücke über die Eisenbahn. 

lm Buch wird auch über Gründungsfragen, über 
Brücken über die Eisenbahn, über Brückennamen und 
über Brücken in der Kunst berichtet. 

Neben den 443 Brücken der staatlichen StraSen 
werden kurz auch die Brücken der Selbstverwaltungen 
behandelt, betonend, dass sich auf diesen StraSen 
viele wertvolle, gewölbte Brücken befinden (Diszel, Ör
vényes, Pula, Bakonybél, Hajmáskér, Sóly, Szentgál usw.). 

Wir können auch über die Brücken der 
Eisenbahnlinien, über Tunnels, über besondere 
Bautechnologien (z.B. Durchpressen unter der StraSe) 
und kurz über die Brücken der Forstwirtschaft lesen, lm 
Buch befinden sich Beschreibungen der wichtigeren 
Brücken, Beilagen: Karten, Register, Brückenbücher, 
Pláne, Photos, Chronologie, Beispiele der Entwerfender 
und der Ausführenden, Literatur und Zusammenfassung. 

lm Sammeln des Materials für das Buch habén 
Entwerfende, Ausführende, Museen, Archive und besonders 
die Verwalter der StraSen groSe Hilfe geleistet, Dank dafür. 

Das Buch habén András Balogh, Sándor Fonyó, Csilla 
Kovács, László Gábriel, Klára Gy. Lovassy, Dr. Ernő Tóth 
Ingenieure und Balázs Somfai Archivar geschrieben. Die 
Zusammenfassung hat Dr. László Gáspár und Dr. Herbert 
Tráger übersetzt, letztere war auch der Lektor des Buches. 

Das Buch erschien zur 49. Brückeningenieur-
konferenz. 
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Summary 

County Veszprém's area amounts to 4889 km2, it covers 
the southeastem part of Kisalföld (the Little Plain), the 
major part of the mountain Bakony and Balaton-
Uplands, as well as a minor share of Mezőföld 
(Meadow Region). Its territory and borders have 
changed a lot, principally after World War II. 

From the viewpoint of traffic, it is favourable that 
there are suitable passes through the distinct geological 
lines of break in the Transdanubium Mountain of 
Médium Height. The currents of the county are trans-
ported to Danube through the rivers Rába and Zala-
Balaton-Sió, its minor currents are Marcal, Bakony-ér, 
Gerence, Tapolca, Hajagos, Cuha, streams Séd, Egerviz, 
Lesence and others. 

The capital of the county is Veszprém, while its 
towns Pápa, Ajka, Balatonfüred, Devecser, Sümeg, 
Tapolca, Várpalota and Zirc are highly important from 
traffic point of view, as well. 

The county is inhabited since the ancient times. 
During the Román occupation of Pannónia, the routes 
Savaria-Arrabona, Arrabona-Sopianae, Savaria-
Aquincum and several others were the most important 
ones. In the area of Román roads, significant other 
roads have led from the Middle Ages on. 

In addition, documents from the Arpadian age mention 
the bridges on the road network, many castles protected 
by lift bridges were built after 1241. The names of various 
settlements have alsó preserved the memory of 
bridges: Hídvég (1344), Berhida (1363), Óhíd (1483). 
(Híd= bridge). Besides bridge tolls indicate the locations 
of important bridges: Fok (1276), Biliege (close to 
Veszprém, 1233). 

Several bridges were registered mainly during the 
Turkish occupation identifyingthe location and the sizes 
of bridges (1572, G. Turco). 

After the Turkish occupation, roads and bridges were 
reconstructed, rehabilitated. The number of the bridges in 
the 18th century is known from the map pages of the l s t 

military survey. The majority of the 255 bridges was still of 
wooden structure butthe Noble General Assembly in 1791 
decided on the discontinuation of building timber bridges. 
Therefore, several important, still standing stone bridges 
were built in Diszel, Hegyesd, Örvényes and Káptalanfa. 

Vaulted bridges were constructed evén earlier; the 
ones of Dörgicse and Szentgál were built probably in 
the 17th century or before. 

Naturally, pile bridges were built through major currents 
e.g. by (Sió) Fok in 1717, the Sió-bridge by 
Mezőkomárom in 1751, across the river Zala at 
Balatonhídvég in 1832, and by Fenékpuszta in 1839 (it 
was the bridge of the Laké Balaton). 

The first railway line in the county started along the 
route of Székesfehérvár-Veszprém-Celldömölk in 1872. 
Along this important railway line, timber bridges were 
built, and in 1889, a Rába-bridge was built near 
Marcaltő the superstructure of which contained steel 
girders. 

A high number of arches were constructed at the 
end of 18th century, and at the beginning of 19th century; 
the county engineer wrote down already 235 stone and 
brick structures (bridges and culverts). Somé of the still 
existing major arches are as follows: the four-spanned 
arch of Hajmáskér was constructed before 1780, the 
two-spanned bridges of Örvényes and Hegyesd were 
completed by 1791, the five-spanned bridge with statue 
niche was built in 1793, the aesthetic, statue-decorated 
bridge at Káptalanfa was completed by 1794, and there 
are still others. The two-spanned stone bridges of 
Herend, Nemesbük, Nagyvázsony, Bakonybél, Sóly, and 
the three-spanned arch in Pula, all of them mentioned in 
this book are remarkable values. 

Presently, five vaulted bridges are nationally protected 
monuments and statues ornament five bridges. That is 
why, and due to the high number of arches (73 of them 
on public highways and somé 60 on municipality 
roads), the county can be considered as the richest 
county in Hungary from this viewpoint. 

Irón or steel bridges were first (from 1887 on) built 
using rolled girders. After the devastation of World War 
II, a valuable, important bridge was built across the river 
Rába in 1949. The river span is a through steel 
arch-bridge with 70 m length, which was built using 
the remains of the Tisza-bridge at Szeged, while the 
plate-girder structures of flood spans using the remains 
of bridges in Budapest. 

At Várkesző, a welded, three-spanned (3x24 m) 
Rába-bridge of parallel flange was built in 1960 the 
structure of which works together with a reinforced 
concrete slab. 

As a part of road network development activities, several 
steel bridges have been lately constructed. A 35 m-
spanned railway truss bridge was constructed over the 
future motorway M8 near Balatonfuzfo; a viaduct at 
Márkó with 36+5x48 m spans is being presently built 
which has two separate structures, welded, main girders 
that work together with the reinforced concrete slab. 
A special feature of this project is that the totál super
structure including the slab is pushed in to its final 
location. 

On railway lines, two deck truss bridges were built on 
the line between Veszprém and Győr already in 1896, 
besides a Marcal-bridge, a Cigány-canal-bridge, a 
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three-spanned Rába and two flood area bridges were 
completed with a totál span of 237 m on the railway 
line between Pápa and Csorna in 1896. 

Presently, the two oldest reinforced concrete bridges 
are 100-year old small-spanned slab bridges; earlier 
only somé bridges with "irón inlet" might have con-
structed since there was no need to a high number of 
bridge reconstruction due to many arches available. 

In 1991, two reinforced concrete girder bridges were 
constructed with 7 + 7 and 6+10+6 m spans near 
Marcaltő, then two-spanned Gerber-structures were built 
on the road Zirc-Bakonybél-Nagygyimót. In 1926, the 
bridge over the railway line near Csehbánya built in 1872 
was reconstructed to a reinforced concrete structure. 
Then, as a part of the major road construction program 
(started in 1928), several minor bridges, and a structure 
over a railway line were built on the present main road 
no. 71. The intemationally recognised Gerber-hinged Sió-
bridges, among others, the 32 m-spanned in 
Mezőkomárom were completed in the same period. 

As a part of the complete reconstruction of the main 
road no. 8, huge bridge constructions were carried out: 
two viaducts (Veszprém and Városlőd), six structures over 
railway lines, several bridges - one of them with two 
levels - over dirt roads. These bridges were designed by 
respected engineers as Róbert Folly, Antal Schwertner, 
Richárd Sabathiel. These reinforced concrete bridges can 
be considered as remarkable not only by theír sizes (e.g. 
the large arch span of the viaduct in Veszprém amounts 
to 45 m) or by their skew (e.g. 28° for the bridge over a 
railway line near Öskü), but alsó by their up-to-date, 
ingenious forms: closed frames with a gabarit widening 
downwards (Szentgál, Városlőd, Tüskevár); highly 
economic and aesthetic three-spanned disk bridge. 

During World War II, somé 70 bridges were blown up 
in the former area of the county. In 1945, somé kinds 
of provisional structure were built, eventually by ingenious, 
"brave" methodology, e.g. the wooden structure was 
placed on the ruins of the minor arch of Veszprém-
viaduct, while in Marcaltő, the provisional structure was 
built on piled timber icebreakers. 

The major final reconstruction of main roads started 
already in 1946, e.g. the disk bridge over the railway 
line near Városlőd, and went on alsó in 1947 at a quick 
pace; among others, one of the arches of Városlőd-
viaduct was reconstructed. In 1948, the damaged 
small arch in Veszprém and the frame bridge over a railway 
line at Tüskevár were opened to traffic. In 1949, the 
highway vehicles could already use the Rába-bridge 
close to Marcaltő. By 1950, altogether 56 bridges were 
replaced at the same time, alsó several bridges were 
repaired, and new bridges were constructed as a part 
of road rehabilitation works. The war damages were 
eliminated at Várkesző (Rába-bridge) in 1950, near Ötvös 
(bridge over railway line) in 1959, and close to 
Marcaltő (Marcal- and Cigány-canal-bridge) in 1966. 

There were various novelties in the construction of 
reinforced concrete bridges after World War II. From 
1957 on, the so-called reverse T-beamed bridges were 
built with 2-10 m spans in 103 locations. In addition, 
a post-tensioned, experimentál bridge with 15 m span 
was completed at Apácatorna where several details of 
post-tensioning were solved. On the road to Tihany har-
bour, a 10x8 m spanned, special slab bridge was built 
with variable height and supports in various points in 
1961. The slender bridge is economic, aesthetic and 
innovative. In 1966, the Marcal-bridge with 28 m médium 
span was completed in Marcaltő. In 1969, a 
16+2x19+16 m bridge over a railway line and with 
stressed structures in the two middle spans at Alsóörs 
was made. In 1970, a three-spanned bridge over a railway 
line was built on the main road no. 8, which was 
stressed by movingthe supports ("pendulum legged"). In 
1971, a V-legged box bridge was constructed on the 
main road no. 71 near Zánka. The 14+2x34+14 m 
spanned viaduct at Városlőd should be mentioned since 
it was built using the old, narrow viaduct as a scaffolding 
support, while the new bridge was utilized for the demolition 
of the old one. From 1973 on, the members of EHG 
(prefabricated bridge beam) family suitable for bridging 
spans above 10 m were utilized in the construction of 12 
bridges. Other bridges with precast beams (KCs, UH, 
UB) were alsó built, and somé bigger monolitical 
constructions too, e.g. in Öskü, instead of the old 
bridge over the railway line. 

This book deals alsó with the bridge foundation 
problems, the bridges over railway lines, the names of 
bridges and the bridges in art. 

In addition, with the 443 bridges of national highway 
network in county Veszprém, the bridges managed by 
municipalities are alsó mentioned pointing out the 
many valuable arches on these roads (Diszel, Örvényes, 
Pula, Bakonybél, Hajmáskér, Sóly, Szentgál etc.) 

The readerofthe book can find information on rail
way bridges, tunnels, special construction technologies 
liké "pressing through", and briefly on forestry roads. 
The significant bridges have detailed descriptions; 
appendices contain maps, registers, bridge pages, 
rolls, designs, photos, chronological survey, and somé 
information on designers, contractors, related litera-
ture, and summary. Designers, contractors, muse-
ums, archives and mainly road operators contributed 
to the collection of the matériái for the book. Thanks 
for it. 

The authors of the book are the engineers András 
Balogh, Sándor Fonyó, László Gábriel, Csilla Kovács, 
Klára Gy. Lovassy, dr. Ernő Tóth and archivist Balázs 
Somfai. The summaries were translated by dr. László 
Gáspár and dr. Herbert Tráger who acted alsó as a reader 
of the publication. 

The book has been published for the 49 th Bridge 
Engineering Conference. 
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Utószó 

A megyék hídtörténetének megírásával célom kettős: 
legalább vázlatosan bemutatni, hogy milyen változatos, 
értékes és érdekes egy-egy megye, jelen esetben 
Veszprém hídállománya, másrészt további kutatásra 
kívánom buzdítani olvasóimat. 

A források hiánya, töredékessége sok gondot okozott: 
elpusztult a Veszprémi Államépítészeti Hivatal terv- és 
irattárának zöme, a Zala és Veszprém megyei korai 
(1958 előtti) hídnyilvántartások meglehetősen töredéke
sek, az 1945 utániak közül több piszkozat jellegű, vagy 
többszörösen javított. Igyekeztem kritikusan összevetni a 
forrásokat. 

Az országos közúthálózat változá
sai mellett az önkormányzati 
(tanácsi) állomány is szinte állan
dóan változott, „sajáthasználatú" 
utak hidjai ide kerültek, majd újból 
visszakerültek a tulajdonosokhoz. 

Nem sorolom a nehézségeket, 
mert ezzel mindig számolni kell, s 
voltak kedvező körülmények is. 

A vártnál gazdagabb levéltári 
anyagot találtunk a gyönyörűen 
kialakított Veszprém Megyei Levél
tárban, bár az államépítészeti 
hivatal iratanyagából sok év 
hiányzik, ám még így is igen 
értékes. 

Az országos átlaghoz képes 
sokkal több és értékes boltozat van 
a megyében, s különös öröm volt 
számomra, hogy önkormányzati 
utakon több értékes kő- vagy 
téglahídra találtam, melyekről sem dr. Gáli Imre 
könyvében, sem útikönyvekben nincs szó (Bakonybél, 
Sóly stb.). A boltozatok közül alig néhánynak sikerült a 
történetét felvázolni, a fontos az, hogy ezek megmarad
tak és bemutatásukkal célom az, hogy meg is marad
janak még sokáig. 

Meglepődtem, hogy néhány nem is különösebben idős 
- vasútvonal feletti - híd előtörténetéről nem találtam 
tervet, iratot: Balatonakarattya (talán 1909), Ötvös, 
Hajmáskér. Különös, hogy sok hídról készült képeslap, 
vasút felettiekről azonban nem. 

A könyv írásában néhány újdonságot is igyekeztem 
alkalmazni, így a hidak alapozásáról és a vasút feletti 
hidakról külön fejezetet állítottam össze, a kronológia 
pedig nem az egyes fejezetekben szereplő események 
válogatott összefoglalója, hanem bővebb annál, további 

kutatásnak ez is forrása lehet. Öskü Kikeri-tó gátjával és 
műtárgyával kapcsolatban pedig megkíséreltem felvázol
ni a szakirodalom - nem mindig egybehangzó -
álláspontját a sajátommal együtt, talán különféle sza
kemberek érdeklődését is felkelti ez a téma. 

A könyv írásának hajrájában egyre több anyag került 
elő, pl. erdészeti utak, régvolt kisvasutak hidjai. Fonyó 
Sándor a devecseri és a franciavágási erdei vasút iro
dalmát és fotókat is felkutatott: a 20 illetve 36 km-es 
keskenynyomtávú pályákat 1966-ban, illetve 1976-ban 
megszüntették, emlékük megőrzésre méltó, ezekről csak 
itt teszek említést. 

Padrag bánya felé vezető út feletti védőhíd, Hartinger Ottó felvétele 

Kovács Csilla Ajka bánya- és ipartörténetéről a kézira
tok elkészülte után sok érdekes írásos és képi anyagot 
talált. Ezek közül csak egy fotót mutatok be védőhídról. 
Korábban Várpalota, Ajka környékén több ilyen híd volt, 
ezeket elbontották. 

Gy. Lovassy Klárának sikerült megtalálni Folly Róbert 
utódait, ám még több hónap kutató-rendszerező munká
ja sem lett volna elegendő a kiváló tervező életútját és 
munkásságát feltérni. 

Királyföldi Lajosné - neves hídtervező - dr. Gáli Imre 
kéziratos latin nyelvű levéltári jegyzeteiből fordításokat 
készített, ezt beillesztettem a Levéltárak, múzeumok 
kincsei fejezetbe. 

Sok fotó is kimaradt az egyes fejezetekből, ezek közül 
néhány a képmellékletben jelzi, milyen gazdag a megye 
hídállománya. Köszönet a fotósoknak! 
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