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KÖSZÖNTŐ 

Hetedik alkalommal adhatjuk a Tisztelt Olvasó kezébe a Hidász alma-
nachot, amely a Nemzeti Közlekedési Napok alkalmából jelenik meg.
Az évkönyvnek is keretet adó Lánchíd füzetek szakmai sorozat 19. kö-
tete összegyűjtve tartalmazza a 2010. esztendő hidász eredményeit, 
eseményeit és örömeit.

A hagyományoknak megfelelő szerkesztésben adjuk közre az aktuali-
zált szakmai név- és címtárat, és a 2010. évről szóló beszámolókat, ta-
nulmányokat.

Az idei kötet megjelenését négy kivitelező társaság támogatta: COLAS, 
HÍDÉPÍTŐ, KÖZGÉP és MAGYAR ASZFALT, melyet ezúttal is kö-
szönünk. A támogatók bemutatkozó oldalait a könyv végén találhatjuk.

Korábbi évekhez képest újdonság, hogy sikerült a munkába bevonni a
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Közutak Programirodáját, akik 
gazdag, 32 oldalas beszámolót készítettek hidász munkáikról. Idén első 
alkalommal adjuk közre a GYSEV elérhetőségeit és beszámolóját. 

A korábbi almanachokban megjelent nagyméretű tervmelléklet soroza-
tunkat folytatva, a tervező segítségével összeállítottuk az M43 autópá-
lya szegedi Móra Ferenc Tisza-hídjának tervmellékletét, melyet ezúttal
csak elektronikusan adunk közre, honlapunkon keresztül.

A Lánchíd füzetek korábbi kötetei és több mint száz hidász szakkönyv
mellett ez az almanach is elérhető a www.elsolanchid.hu címen.

A szerkesztő
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A
HIDÁSZ SZAKSZOLGÁLAT

NÉV- ÉS CÍMTÁRA

Tisztelettel ismét közreadjuk a hidász szakszolgálatban dolgozó
kollégák elérhetőségi adatait és fényképeit. Reméljük ez az ösz-
szeállítás hasznos segítség lesz a még jobb kapcsolattartáshoz.

A Név- és címtár az alábbi társaságok hidászait tartalmazza:

Magyar Útügyi Társaság (MAÚT) 7
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (KKK) 8
Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága 10
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) 12 
Állami Autópályakezelő Zrt. (ÁAK) 16 
Koncessziós autópályák (M5, M6, M60) 19
Magyar Közút Nonprofit Zrt. 21
BKK Közút Zrt. 31
Győr–Sopron–Ebenfurti Vasút Zrt. (GYSEV) 36 
Magyar Államvasutak Zrt. (MÁV) 37
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MAGYAR ÚTÜGYI TÁRSASÁG (MAÚT)

A MAÚT tevékenységében az útügy területén működő igazgatási intéz-
mények, kutatóhelyek, tervező és konzultáns vállalkozások, építő és kivi-
telező vállalatok és az önkormányzatok legjobb szakemberei vesznek 
részt. A MAÚT dolgozza ki a műszaki-szabályozási anyagait, az útügyi 
ágazat szakmai vezetésével összehangoltan, s terjeszti elő jóváhagyásra. 
A MAÚT az útügyi előírások kidolgozásán kívül kizárólagos joggal vég-
zi minden útügyi szabályozás kiadását és terjesztését. (www.maut.hu)

TOMBOR SÁDOR elnök
Magyar Útügyi Társaság
1024 Budapest, Petrezselyem utca 15-19.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 1 315 0322
+36 30 942 4366
+36 1 316 1077
tombors@maut.hu

RÉTHÁTI ANDRÁS ügyvezető 
Magyar Útügyi Társaság
1024 Budapest, Petrezselyem utca 15-19.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 1 315 0322
+36 20 338 8063
+36 1 316 1077
rethatia@maut.hu

KOLOZSI GYULA Műtárgyak Koordináló 
MAÚT  Bizottság vezetője 
1024 Budapest, Petrezselyem utca 15-19.

tel:

mobil:

fax:

email:

+36 1 205 3644
+36 30 475 2842
+36 1 205 3645
kolozsi@viapontis.hu
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KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI
KOORDINÁCIÓS KÖZPONT (KKK)

A szakminisztérium szakmai háttérintézményeként működő KKK (ko-
rábban UKIG) Híd Önálló Osztály végzi a közúti hidász munka orszá-
gos koordinálását. (www.kkk.gov.hu)

SZABÓ MÁRTA osztályvezető 
KKK Híd Önálló Osztály
1024 Budapest, Lövőház utca 39.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 1 336 8244
+36 20 930 8539
+36 1 336 1738
szabo.marta@kkk.gov.hu

HALÁSZ LAJOS hidászmérnök
KKK Híd Önálló Osztály
1024 Budapest, Lövőház utca 39.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 1 336 8251
+36 70 702 2116
+36 1 336 1738
halasz.lajos@kkk.gov.hu

KARA KATALIN hidászmérnök
KKK Híd Önálló Osztály
1024 Budapest, Lövőház utca 39.

tel:

mobil:

fax:

email:

+36 1 336 8247
+36 70 702 2130
+36 1 336 1738
kara.katalin@kkk.gov.hu
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VASS ISTVÁN hidászmérnök
KKK Híd Önálló Osztály
1024 Budapest, Lövőház utca 39.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 1 336 8246
+36 70 938 8966
+36 1 336 1738
vass.istvan@kkk.gov.hu

NAGY ENIKŐ adminisztrációs előadó 
KKK Híd Önálló Osztály
1024 Budapest, Lövőház utca 39.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 1 336 8245
+36 70 521 6653
+36 1 336 1738
nagy.eniko@kkk.gov.hu

DR. TRÄGER HERBERT szakértő 
KKK Híd Önálló Osztály
1024 Budapest, Lövőház utca 39.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 1 315 2900
+36 30 604 0658
+36 1 336 1738
traeger.herbert@free-mail.hu

DR. TÓTH ERNŐ szakértő 
KKK Híd Önálló Osztály
1024 Budapest, Lövőház utca 39.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 1 336 8248
+36
+36 1 336 1738
halasz.lajos@kkk.gov.hu
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NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG
(NKH)

A legutóbbi szervezeti átalakítást követően, a Nemzeti Közlekedési Ha-
tóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal első fokon az egész ország 
területére kiterjedő illetékességgel intézi a gyorsforgalmi úthálózattal, a 
határátkelőhelyekkel, a vasútvonalakkal és a 30 méter szabad nyílást 
meghaladó hidakkal kapcsolatos ügyeket.
Az alábbiakban megadjuk a közúti és a vasúti szakterület hidászmérnö-
keinek elérhetőségét. (www.nkh.gov.hu). 

Út és Hídügyi Főosztály – Hídügyi Osztály 

TELEKINÉ KIRÁLYFÖLDI ANTONIA
hídügyi osztályvezető 

Út és Hídügyi Főosztály – Hídügyi Osztály  
1066 Budapest, Teréz krt. 62.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 1 474 1785
+36 70 455 7160
+36 1 331 9917
telekikalmannekiralyfoldi.antonia
@nkh.gov.hu

MÁTÉ ÉVA híd referens
Út és Hídügyi Főosztály – Hídügyi Osztály  
1066 Budapest, Teréz krt. 62.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 1 474 1793
+36
+36 1 331 9917
mate.eva@nkh.gov.hu
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DÁKAY GERGELY híd referens
Út és Hídügyi Főosztály – Hídügyi Osztály  
1066 Budapest, Teréz krt. 62.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 1 474 1796
+36
+36 1 331 9917
dakay.gergely@nkh.gov.hu

KÁPLÁR PÉTER híd referens
Út és Hídügyi Főosztály – Hídügyi Osztály  
1066 Budapest, Teréz krt. 62.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 1 474 1508
+36
+36 1 331 9917
kaplar.peter@nkh.gov.hu

VARGA ZSÓFIA ösztöndíjas
Út és Hídügyi Főosztály – Hídügyi Osztály  
1066 Budapest, Teréz krt. 62.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 1 474 1508
+36
+36 1 331 9917
varga.zsofia@nkh.gov.hu

Vasúti Főosztály – Vasúti Pálya és Híd Osztály 
VARGA ILDIKÓ híd referens

Vasúti Főosztály  
Vasúti Pálya és Híd Osztály
1066 Budapest, Teréz krt. 62.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 1 474 1719
+36
+36 1 312 6614
varga.ildiko@nkh.gov.hu
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NEMZETI INFRASTRUKTÚRA
FEJLESZTŐ ZRT. (NIF) 

A NIF szervezetében egy-egy külön programiroda foglalkozik a köz-
utak, a gyorsforgalmi utak és a vasutak fejlesztésével. Az alább megta-
lálható mérnökök munkájának jelentős részét a hidakkal kapcsolatos 
teendők jelentik.  (www.nif.hu) 

GYORSFORGALMI UTAK PROGRAMIRODA
BUDAINÉ FÜLÖP MÁRTA projektvezető 

NIF Fejlesztési Programiroda – Gyorsforgalmi Utak
1134 Budapest Váci út 45.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 1 436 8545
+36 20 930 8544
+36 1 436 8557
budai.marta@nif.hu

KERÉNYI ENIKŐ projektvezető 
NIF Fejlesztési Programiroda – Gyorsforgalmi Utak
1134 Budapest Váci út 45.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 1 436 8581
+36 20 930 8010
+36 1 436 8557
kerenyi.eniko@nif.hu

MARTONNÉ UJLAKÁN GYÖRGYI
projektvezető 

NIF Fejlesztési Programiroda – Gyorsforgalmi Utak
1134 Budapest Váci út 45.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 1 436 8540
+36 20 930 8614
+36 1 436 8160
ujlakan.gyorgyi@nif.hu
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SZTRAKAY JÓZSEFNÉ beruházási mérnök
NIF Fejlesztési Programiroda – Gyorsforgalmi Utak
1134 Budapest Váci út 45.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 1 436 8149
+36 20 930 8543
+36 1 436 8557
sztrakay.jozsefne@nif.hu

TELEKI KÁLMÁN projektvezető 
NIF Fejlesztési Programiroda – Gyorsforgalmi Utak
1134 Budapest Váci út 45.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 1 436 8147
+36 20 9308 542
+36 1 436 8160
teleki.kalman@nif.hu

VASÚTI PROGRAMIRODA

GYŐRIK BALÁZS projektvezető 
NIF Fejlesztési Programiroda – Vasutak
1134 Budapest Váci út 45.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 1 436 8100
+36 20 502 5294
+36 1 436 8110
gyorik.balazs@nif.hu
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KÖZUTAK PROGRAMIRODA

NIF Fejlesztési Programiroda – Közutak
1134 Budapest Váci út 45. tel: +36 1 436 8100 fax: +36 1 436 8110

URBÁN TAMÁS
Közúti Igazgatóság vezetője 

Koordinációs Főmérnökök: 

ZÖLEI ATTILA SCHVÁB VIKTOR NÁGEL BÉLA
Hídépítés, építési ügyek Beruházás, közbeszerzés Garanciák

Területi Irodavezetők: 

RÉKASI GYŐZŐ NAGY ZOLTÁN
Észak-Nyugat Dél-Nyugat
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MARTON GÁBOR KÉRSZEGI ALEX DR. FILÁK GÁBOR
Útépítés Tervezés Szerződéses ügyek 

POVÁZSAI PÁL PÁNTYA JÓZSEF
Dél-Kelet Észak-Kelet
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ÁLLAMI AUTÓPÁLYA-KEZELŐ ZRT. (ÁAK) 

Az Állami Autópályakezelő Zrt. kezelésében vannak a hazai autópá-
lyák, a koncessziós szakaszok kivételével (M5, M6, M60). Az ÁAK-nál
külön szervezeti egységként működik a Hídosztály. (www.aak.hu). 

BELOBERK LÁSZLÓ hídosztály-vezető 
1134 Budapest, Váci út 45. B épület
Postacím: 1380 Budapest, Pf.: 1170.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 1 436 8345
+36 30297 3795
+36 1 436 8349
beloberk.laszlo@autopalya.hu

ANDRÉ LÁSZLÓ hidászmérnök
1134 Budapest, Váci út 45. B épület
Postacím: 1380 Budapest, Pf.: 1170.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 1 436 8348
+36 30 297 3788
+36 1 436 8349
andre.laszlo@autopalya.hu

CSIKÓS CSABA hidászmérnök
1134 Budapest, Váci út 45. B épület
Postacím: 1380 Budapest, Pf.: 1170.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 1 436 8085
+36 30 645 2480
+36 1 436 8349
csikos.csaba@autopalya.hu
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GÁBRIEL LÁSZLÓ hidászmérnök
1134 Budapest, Váci út 45. B épület
Postacím: 1380 Budapest, Pf.: 1170.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 1 436 8305
+36 70 376 9018
+36 1 436 8349
gabriel.laszlo@autopalya.hu

NÉMETH ÉVA hidászmérnök
1134 Budapest, Váci út 45. B épület
Postacím: 1380 Budapest, Pf.: 1170.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 1 436 8385
+36 30 382 2016
+36 1 436 8349
nemeth.eva@autopalya.hu

RESZEGI SÁNDOR hidászmérnök
1134 Budapest, Váci út 45. B épület
Postacím: 1380 Budapest, Pf.: 1170.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 436 8347
+36 70 702 2963
+36 1 436 8349
reszegi.sandor@autopalya.hu

NAGY KRISZTINA híd- és műtárgynyilvántartó
1134 Budapest, Váci út 45. B épület
Postacím: 1380 Budapest, Pf.: 1170.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 1 436 8344
+36 70 376 9074
+36 1 436 8349
nagy.krisztina@autopalya.hu
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ESER ATTILA hídmester, hidászmérnök
24 sz. Dunakeszi Autópálya Mérnökség
2121 Dunakeszi, Pf.: 84.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 27 548 144
+36 70 376 8692
+36 27 548 140
eser.attila@autopalya.hu

HANÁK TÍMEA hídmester, hidászmérnök
Fonyódi Autópálya Mérnökség
8640 Fonyód, Pf.: 45.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 85 560 432
+36 30 349 5200
+36 85 560 433
hanak.timea@autopalya.hu

M7 Kőröshegyi völgyhíd, telep

tel:

fax:

+36 85 561 811
+36 85 561 809

*********************************************

Megjelent:

Lorászkó Balázs:

GYALOGOS HIDAK

MAGYARORSZÁGON

További adatok: 102. oldalon.
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A-WAY ITE Zrt. (M5)
Az M5 autópályát (a 17+400–173+895 km) az AKA Alföld Koncessziós
Autópálya Zrt. szerződött partnere, az A-WAY ITE Zrt. üzemelteti.  
(Az AKA Zrt elérhetősége: 1023 Budapest, Lajos u. 26. tel: +36 1 326 
0555; fax: +36 1 326 0545; e-mail: akazrt@aka.hu; web: www.aka.hu)

SIMÁNY EMIL fenntartási igazgató (M5 hídügyek)
A-WAY ITE Zrt.
2367 Újhartyán, Újlengyeli út 3.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 29 372 156 / 111 mellék
+36 30 960 8003
+36 29 372 696
emil.simany@m5autopalya.hu

DUNA-INTERTOLL Zrt. (M6)
Az M6 autópálya 58,6 km hosszú (22+150–76+200), valamint az M8
(5+750–10+300) 4,55 km hosszú szakaszát és azon 60 hidat, PPP konst-
rukcióban, az M6 Duna Autópálya Koncessziós Zrt. kezel. (1117 Buda-
pest, Fehérvári út 50-52. tel: +36 1 505 6425; fax: +36 1 505 6440; e-mail:
office@m6-duna.hu; web: www.m6-duna.hu) A koncessziós társaság ala-
pítói: Bilfinger Berger, Porr és Swietelsky. Az autópálya üzemeltetését a
Duna-Intertoll Zrt. végzi.

CSISZÁR BALÁZS fenntartási mérnök
(M6 hídügyek)

Duna-Intertoll Zrt.
2454 Iváncsa, Kilencedi út 1.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 25 516 325
+36 30 406 7656
+36 25 516 326
balazs.csiszar@dunaintertoll.hu
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M6 TOLNA AUTÓPÁLYA KONCESSZIÓS Zrt.
Az M6 autópályát Dunaújváros és Szekszárd között (76+200–141+300) 56
híddal az M6 Tolna Autópálya Koncessziós Zrt. kezeli, PPP konstrukció-
ban. (1117 Budapest, Budafoki út 56. tel: +36 1 481 2500; fax: +36 1 481
2599; e-mail: office@m6tolna.hu; web: www.m6tolna.hu) A koncessziós
társaság alapítói: Bilfinger Berger AG, Bilfinger Berger PI Corporate
Services Gmbh, Allgemeine Baugesellschaft A. Porr AG és az ÉGIS
Projects S. A. Az autópálya üzemeltetője az M6 Tolna Üzemeltető Kft. 

NAGY ATTILA hidászmérnök
M6 Tolna Autópálya Koncessziós Zrt.
1117 Budapest, Budafoki út 56.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 1 481 2516
+36 30 738 5598
+36 1 481 2599
attila.nagy@m6tolna.hu

MECSEK AUTÓPÁLYA ÜZEMELTETŐ Zrt.  
Az M6, M60 autópályák Szekszárdtól délre vezető szakaszait (141+300– 
192+200, valamint az M60 0+000–30+200) és az azon található 122 hidat
(ebből 18 völgyhíd) PPP konstrukcióban a Mecsek Autópálya Koncessziós 
Zrt. kezeli. (1016 Budapest, Hegyalja út 7-13. tel: +36 1 487 8080; fax:
+36 1 201 0671; email: mak@mak.co.hu; web: www.mecsekautopalya.hu)
A koncessziós társaság alapítói: Colas, Strabag, Intertoll és John Laing. Az
autópálya üzemeltetését a Mecsek Autópálya Üzemeltető Zrt. végzi. 

KISS JÁNOS hidászmérnök
Mecsek Autópálya Üzemeltető Zrt. 
7140 Bátaszék, Pf. 2.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 74 591 430 /113 mellék
+36 30 653 7205
+36 1 201 0671
janos.kiss@mau.hu
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MAGYAR KÖZÚT Nonprofit Zrt.

Az országos közúthálózatot és az azon található hidakat üzemeltető or-
szágos társaság hidászainak elérhetőségét az alábbiakban adjuk közre. 
A folyamatosan aktualizált cím- és telefonjegyzék elérhető a közútke-
zelő honlapján (www.kozut.hu). 

BUDAPEST – HÍDOSZTÁLY

HESZ GÁBOR osztályvezető 
Központ – Hídosztály
1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 72 522 340
+36 20 958 8229
+36 72 213 023
hesz.gabor@kozut.hu

HORVÁTH ÉVA műszaki főmunkatárs 
Központ – Hídosztály
1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 1 819 9690
+36 30 571 9237
+36 1 819 9259
horvath.eva@kozut.hu

LÁZÁR MIHÁLY hidászmérnök
Központ – Hídosztály
1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 1 819 9241
+36 30 648 8280
+36 1 819 8384
lazar.mihaly@kozut.hu
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SZABÓ ILDIKÓ műszaki főmunkatárs 
Központ – Hídosztály
1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 1 819 9166
+36 30 565 8040
+36 1 819 8329
szaboildiko@kozut.hu

BÁCS–KISKUN
BERENTÉNÉ KENDERES ANITA
hidászmérnök

Bács–Kiskun Megyei Igazgatóság
6000 Kecskemét, Bocskai u. 5.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 76 503 566
+36 30 256 2296
+36 76 481 572
berentene.kenderes.anita@

bacs.kozut.hu

BARANYA
WILDANGER GABRIELLA hidászmérnök

Baranya Megyei Igazgatóság
7623 Pécs, Köztársaság tér 5.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 72 522 330
+36 20 330 9751
+36 72 213 023
wildanger.gabriella@baranya.kozut.hu

BÉKÉS
SZABÓ HAJNALKA hidászmérnök

Békés Megyei Igazgatóság
5600 Békéscsaba, Szabadság tér 7-9.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 66 819 601
+36 30 658 9049
+36 66 819 379
szabo.hajnalka@bekes.kozut.hu
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BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN
SZARKA JUDIT hidászmérnök

Borsod–Abaúj–Zemplén Megyei Igazgatóság
3529 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 173.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 46 819 380
+36 30 445 7089
+36 46 819 389
szarka.judit@borsod.kozut.hu

MÉHÉSZ LÁSZLÓ hidászmérnök
Borsod–Abaúj–Zemplén Megyei Igazgatóság
3529 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 173.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 46 819 380
+36 30 445 7096
+36 46 819 389
mehesz.laszlo@borsod.kozut.hu

CSONDRGÁD
HADABÁS ZSOLT hidászmérnök

Csongrád Megyei Igazgatóság
6721 Szeged, Juhász Gyula u. 9.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 62 622 150
+36 30 740 1721
+36 62 622 169
hadabas.zsolt@csongrad.kozut.hu

FEJÉR
BÍRÓ JÁNOS hidászmérnök

Fejér Megyei Igazgatóság
8000 Székesfehérvár, Berényi út 13.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 22 512 543
+36 30 552 4941
+36 22 512 531
biro.janos@fejer.kozut.hu
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GYőR–MOSON–SOPRON
NACSA TAMÁS műszaki főmunkatárs, 

hidászmérnök
Győr–Moson–Sopron Megyei Igazgatóság 
Műszaki, Tervezési és Lebonyolítási Osztály 
9022 Győr, Batthány tér 8.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 96 529 230
+36 30 312 2630
+36 96 319 392
nacsa.tamás@gyor.kozut.hu

BUDAI GERGELY hidászmérnök
Győr–Moson–Sopron Megyei Igazgatóság  
Műszaki, Tervezési és Lebonyolítási Osztály 
9022 Győr, Batthány tér 8.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 96 529 210
+36 30 372 2396
+36 96 319 392
budai.gergely@gyor.kozut.hu

HAJDÚ–BIHAR
UJJ ROLAND hidászmérnök

Hajdú–Bihar Megyei Igazgatóság
4025 Debrecen, Barna u. 15.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 52 527 225
+36 30 299 3515
+36 52 412 521
ujj.roland@hajdu.kozut.hu

HEVES
RAJNA JÓZSEF hidászmérnök

Heves Megyei Igazgatóság
3300 Eger, Deák Ferenc u. 49.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 36 511 351/128
+36 30 690 1853
+36 36 511 352
rajna.jozsef@heves.kozut.hu
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JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK
HERCZEGH GÉZA hidászmérnök

Jász–Nagykun–Szolnok Megyei Igazgatóság
5000 Szolnok, Petőfi Sándor u. 7-11.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 56 819 440
+36 30 648 9300
+36 56 819 449
herczegh.geza@szolnok.kozut.hu

KOMÁROM–ESZTERGOM
PISCHNÉ KATONA ZSUZSANNA
hidászmérnök

Komárom–Esztergom Megyei Igazgatóság
2800 Tatabánya, Táncsics Mihály út 1/c

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 34 513 374
+36 30 690 1987
+36 34 513 351
pischne.katona.zsuzsanna@

komarom.kozut.hu

NÓGRÁD
MAKAI TAMÁS hidászmérnök

Nógrád Megyei Igazgatóság
3100 Salgótarján, Meredek út 31.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 32 410 411
+36 30 605 6901
+36 32 314 630
makai.tamas@nograd.kozut.hu

PEST
KINCSES SÁNDOR hidászmérnök

Pest Megyei Igazgatóság
1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 1 819 9142
+36 30 654 9384
+36 1 819 9259
kincses.sandor@pest.kozut.hu
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SOMOGY
HORVÁTH ZOLTÁNNÉ hidászmérnök

Somogy Megyei Igazgatóság
7400 Kaposvár, Szántó utca 19.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 82 508 000
+36 30 475 2365
+36 82 510 230
horvath.zoltanne@somogy.kozut.hu

SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG
HAJÓS BENCE hidászmérnök

Szabolcs–Szatmár–Bereg Megyei Igazgatóság
4400 Nyíregyháza, Búza tér 20.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 42 508 790
+36 30 748 0534
+36 42 508 781
hajos.bence@szabolcs.kozut.hu

MÉSZÁROS SÁNDOR pontonhíd művezető 
Nyíregyházi Üzemmérnökség
4456 Tiszadob, Pontonhíd

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 42 722 812
+36 30 937 2593
+36 42 722 978
meszaros.sandor@szabolcs.kozut.hu

TOLNA
PAPPNÉ HERINGER ERIKA hidászmérnök

Tolna Megyei Igazgatóság
7100 Szekszárd, Liszt Ferenc tér 1.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 74 555 151
+36 30 586 4534
+36 74 555 140
Pappne.heringer erika@

tolna.kozut.hu
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ORBÁN LÁSZLÓ műszaki főmunkatárs 
Tolna Megyei Igazgatóság
7100 Szekszárd, Liszt Ferenc tér 1.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 74 555 129
+36 30 586 6295
+36 74 555 140
orban.laszlo@tolna.kozut.hu

VAS
CZAP ATTILA hidászmérnök

Vas Megyei Igazgatóság
9700 Szombathely, Március 15. tér 2.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 94 504 037
+36 30 600 3329
+36 94 504 003
czap.attila@vas.kozut.hu

VESZPRÉM
NÉMETH MÁTÉ műszaki főmunkatárs - 

hidászmérnök
Veszprém Megyei Igazgatóság
8200 Veszprém, Mártírok útja 1.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 88 819 662
+36 30 862 2748
+36 88 819 529
nemeth.mate@veszprem.kozut.hu

BUDAI LÁSZLÓ osztályvezető 
Veszprém Megyei Igazgatóság
8200 Veszprém, Mártírok útja 1.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 88 819 527
+36 30 298 6095
+36 88 819529
budai.laszlo@veszprem.kozut.hu
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ZALA
BIRI GÁBOR hidászmérnök

Zala Megyei Igazgatóság
8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 1.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 92 549 754
+36 30 298 4114
+36 92 549 766
biri.gabor@zala.kozut.hu

KISKŐRÖSI KÖZÚTI SZAKGYÜJTEMÉNY
SZÁSZI ANDRÁS szakgyüjtemény vezető 

Kiskőrösi Közúti Szakgyüjtemény 
6200 Kiskőrös, Dózsa György út 38.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 78 511 935
+36 20 338 8064
+36 78 511 936
szaszi.andras@kozut.hu

MINŐSÉGVIZSGÁLATI LABORATÓRIUM GYŐR

LUKÁCS SZABOLCS laboratóriumi vezető 
Minőségvizsgálati laboratórium, Győr 
9027 Győr, Dohány u. 4. Postacím: 9002 Pf. 546.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 96 319 625
+36 20 339 9941
+36 96 324 596
lukacs.szabolcs@kozut.hu

VÉRTES MÁRIA szaktanácsadó
Minőségvizsgálati laboratórium, Győr 
9027 Győr, Dohány u. 4. Postacím: 9002 Pf. 546.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 96 319 625
+36 30 484 8481
+36 96 324 596
hidlabor@kozut.hu
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FAZEKAS FERENC hidászmérnök, csoportvezető
Minőségvizsgálati laboratórium, Győr 
9027 Győr, Dohány u. 4. Postacím: 9002 Pf. 546.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 96 319 625
+36 30 658 9384
+36 96 324 596
fazekas.ferenc@kozut.hu

TÓTH ANNA hidászmérnök
Minőségvizsgálati laboratórium, Győr 
9027 Győr, Dohány u. 4. Postacím: 9002 Pf. 546.

tel:
mobil:
fax:
e-mail:

+36 96 319 625
+36 30 658 9385
+36 96 324 596
toth.anna@kozut.hu

DUBOVÁNY ZSOLT minőségvizsgálati munkatárs
Minőségvizsgálati laboratórium, Győr 
9027 Győr, Dohány u. 4. Postacím: 9002 Pf. 546.

tel:
mobil:
fax:
e-mail:

+36 96 819 410
+36 30 658 9356
+36 96 819 419
dubovany.zsolt@kozut.hu

TÍMÁR BÉLA mérőtechnikus 
Minőségvizsgálati laboratórium, Győr 
9027 Győr, Dohány u. 4. Postacím: 9002 Pf. 546.

tel:
mobil:
fax:
e-mail:

+36 96 819 575
+36 30 658 9360
+36 96 819 576
timar.bela@kozut.hu

SASHALMI ÁRPÁDNÉ adminisztrációs főelőadó
Minőségvizsgálati laboratórium, Győr 
9027 Győr, Dohány u. 4. Postacím: 9002 Pf. 546.

tel:
mobil:
fax:
e-mail:

+36 96 819 575
+36 30 658 9398
+36 96 819 576
sashalmi.arpadne@kozut.hu
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ERDÉLYI ERZSÉBET laboráns
Minőségvizsgálati laboratórium, Győr 
9027 Győr, Dohány u. 4. Postacím: 9002 Pf. 546.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 96 819 410
+36
+36 96 819 419
erdelyi.erzsebet@kozut.hu

KÓCZÁNNÉ ÁCS SZILVIA laboráns
Minőségvizsgálati laboratórium, Győr 
9027 Győr, Dohány u. 4. Postacím: 9002 Pf. 546.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 96 819 410
+36
+36 96 819 419
koczanne.acs szilvia@kozut.hu

NYÍRI LAJOS segédlaboráns
Minőségvizsgálati laboratórium, Győr 
9027 Győr, Dohány u. 4. Postacím: 9002 Pf. 546.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 96 319 625
+36
+36 96 324 596
hidlabor@kozut.hu

MINŐSÉGVIZSGÁLATI LABOR – Miskolci részleg

TÓTH ISTVÁN minőségvizsgálati főelőadó 
A Minőségvizsgálati laboratórium miskolci részlege
3529 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 173.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 46 362 960
+36 30 658 9396
+36 46 362 960
toth.istvan@kozut.hu
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BKK Közút Zrt.
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal kezelésében lévő műtár-
gyak, így többek között a budapesti közúti Duna-hidak üzemeltetési és
fenntartási feladatait BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-hez
tartozó BKK Közút Zrt. látja el (az FKF Zrt.-től átvéve). 
A BKK Közút Zrt. Híd-, Műtárgy Osztályának címe: 

1115 Budapest, Bánk bán u. 8-10.
fax: +36 1 464 5963

HÍD-, MŰTÁRGY OSZTÁLY
HODIK ZOLTÁN osztályvezető

tel:

mobil:

email:

+36 1 464 5970
+36 30 676 4298
hodikz@bkk-kozut.hu

FÖLDES ÁRPÁD szakfőmérnök

tel:

mobil:

email:

+36 1 464 5938
+36
foldesa@bkk-kozut.hu

KERESZTES LÁSZLÓNÉ diszpécser

tel:

mobil:

email:

+36 1 464 5971
+36
keresztesl@bkk-kozut.hu
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Észak-Budapesti Mérnökség csoport

UJVÁRI PÉTER csoportvezető

tel:

mobil:

email:

+36 1 464 5972
+36 30 210 1349
ujvarip@bkk-kozut.hu

BALOGH BÉLA létesítményfelelős

tel:

mobil:

email:

+36 1 464 5977
+36
baloghb@bkk-kozut.hu

VÁRADI IMRE létesítményfelelős

tel:

mobil:

email:

+36 1 464 8532
+36
varadii@bkk-kozut.hu

DOBOS ISTVÁNNÉ adminisztrátor

tel:

mobil:

email:

+36 1 464 5973
+36
dobosi@bkk-kozut.hu

GYURITY DALIJA létesítményfelelős

tel:

mobil:

email:

+36 1 464 5975
+36
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MANGER ISTVÁNNÉ létesítményfelelős

tel:

mobil:

email:

+36 1 464 5980
+36
mangeri@bkk-kozut.hu

NAGYNÉ TARSOLY JÚLIA
létesítményfelelős

tel:

mobil:

email:

+36 1 464 5978
+36
nagynet@bkk-kozut.hu

STERCZER IMRE létesítményfelelős

tel:

mobil:

email:

+36 1 464 5981
+36
sterczeri@bkk-kozut.hu

Dél-Budapesti Mérnökség

SOÓS JÓZSEF csoportvezető

tel:

mobil:

email:

+36 1 464 5982
+36 30 986 3395
soosj@bkk-kozut.hu

BOLLA GÁBOR létesítményfelelős

tel:

mobil:

email:

+36 1 464 5984
+36
bollag@bkk-kozut.hu
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DUDÁS GÁBOR létesítményfelelős 
iroda: Petőfi híd

tel:

mobil:

email:

+36 1 209 5523
+36

JUSZTIN LÁSZLÓ létesítményfelelős

tel:

mobil:

email:

+36 1 464 8531
+36
jusztinl@bkk-kozut.hu

ZENTEG ÉVA létesítményfelelős

tel:

mobil:

email:

+36 1 464 5988
+36
zentege@bkk-kozut.hu

IZSÁK JUDIT létesítményfelelős

tel:

mobil:

email:

+36 1 464 5988
+36
izsakj@bkk-kozut.hu

BORLÓI DÁNIEL létesítményfelelős

tel:

mobil:

email:

+36 1 464 5988
+36
borloid@bkk-kozut.hu
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NÁDAI ISTVÁN gépész létesítményfelelős

tel:

mobil:

email:

+36 1 464 5988
+36
nadaii@bkk-kozut.hu

Hídmesteri szolgálat

TÓTH KRISZTIÁN
hídmester
Erzsébet híd

tel: +36 1 375 4491

FAZEKAS IMRE hídmester
Margit híd

tel: +36 1 316 5306

FAZEKAS JÁNOS hídmester
Széchenyi Lánchíd

tel: +36 1 201 7191

FÁBIÁN FERENC hídmester
Szabadság híd

tel: +36 1 318 2963

REHÁK BALÁZS hídmester
Lágymányosi híd

tel: +36 1 215 6

*******************************************

Megjelent:

Lorászkó Balázs:

GYALOGOS HIDAK

MAGYARORSZÁGON

További adatok: 102. oldalon.
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Győr–Sopron–Ebenfurti Vasút Zrt. (GYSEV) 

Infrastruktúra
KÖVESDI SZILÁRD infrastruktúra vezető 

Infrastruktúra
9400 Sopron, Mátyás király u. 19.
www.gysev.hu

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 99 517 405
+36 30 921 6504
+36 99 517 308
szkovesdi@gysev.hu

CZAP ZSIGMOND hidász szakaszmérnök
Infrastruktúra
9400 Sopron, Mátyás király u. 19.
www.gysev.hu

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 99 517 154
+36 30 462 3759
+36 99 517 347
kissjnee@gysev.hu

GUTAI IMRE műszaki előadó 
Projekt Iroda
9400 Sopron, Mátyás király u. 19.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36
+36 30 866 2154
+36
igutai@gysev.hu
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MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT (MÁV)
(Egyes megadott vidéki telefonszámok budapesti kapcsolással érhetőek el.) 

PVÜ PLF Híd és Alépítményi Osztály

VIRÁG ISTVÁN osztályvezető 
Pályavasúti Üzletág Pályalétesítményi Főosztály – 

Híd és Alépítményi Osztály
1087 Bp., Könyves Kálmán krt. 54-60.
Postacím: Budapest, 1940

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 1 511 3070
+36 30 959 0400
+36 1 511 2536
viragis@mav.hu

ERDŐDI LÁSZLÓ hídszakértő mérnök 
Pályavasúti Üzletág Pályalétesítményi Főosztály – 

Híd és Alépítményi Osztály
1087 Bp., Könyves Kálmán krt. 54-60.
Postacím: Budapest, 1940

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 1 511 3068
+36 30 382 7662
+36 1 511 4006
erdodil@mav.hu

KISS JÓZSEFNÉ hídász területi főmérnök 
Pályavasúti Üzletág Pályalétesítményi Főosztály – 

Híd és Alépítményi Osztály
1087 Bp., Könyves Kálmán krt. 54-60.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 1 511 3091
+36 30 685 9783
+36 1 511 4006
kissjnee@mav.hu
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KOVÁCS JÓZSEFNÉ hidász területi főmérnök 
Pályavasúti Üzletág Pályalétesítményi Főosztály – 

Híd és Alépítményi Osztály
1087 Bp., Könyves Kálmán krt. 54-60.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 1 511 7434
+36 30 685 9778
+36 1 511 4006
kovacsjnei@mav.hu

LEGEZA ISTVÁN hidász területi főmérnök 
Pályavasúti Üzletág Pályalétesítményi Főosztály – 

Híd és Alépítményi Osztály
1087 Bp., Könyves Kálmán krt. 54-60.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 1 511 3859
+36 30 305 3436, vagy 20 424 883
+36 1 511 4006
legezai@mav.hu

LEPUSCHÁN ISTVÁN hidász területi főmérnök
Pályavasúti Üzletág Pályalétesítményi Főosztály – 

Híd és Alépítményi Osztály
1087 Bp., Könyves Kálmán krt. 54-60.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 1 511 3689
+36 30 647 2110
+36 1 511 4006
lepuschani@mav-notes.mav.hu

METZ ELEONÓRA hidász területi főmérnök 
Pályavasúti Üzletág Pályalétesítményi Főosztály – 

Híd és Alépítményi Osztály
1087 Bp., Könyves Kálmán krt. 54-60.

tel:

mobil:

+36
+36

HILLER JÓZSEF hidász területi főmérnök 
Pályavasúti Üzletág Pályalétesítményi Főosztály – 

Híd és Alépítményi Osztály
1087 Bp., Könyves Kálmán krt. 54-60.

tel:

mobil:

+36
+36
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PÓTÁRI ZOLTÁN alépítményiterületi főmérnök
Pályavasúti Üzletág Pályalétesítményi Főosztály – 

Híd és Alépítményi Osztály
1087 Bp., Könyves Kálmán krt. 54-60.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36
+36
+36

SOÓS KÁROLY alépítményi területi főmérnök 
Pályavasúti Üzletág Pályalétesítményi Főosztály – 

Híd és Alépítményi Osztály
1087 Bp., Könyves Kálmán krt. 54-60.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36
+36
+36

PVÜ Pályalétesítményi Központ

DÁNYI GYÖRGY híd- és alépítményi szakértő 
MÁV PVÜ Pályalétesítményi Központ
1011 Bp., Hunyadi János u. 12-14.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 1 511 5733
+36 30 252 6102
+36
danyigy@mav.hu

KLÁTYIK TIBOR híd- és alépítményi szakértő 
MÁV PVÜ Pályalétesítményi Központ
1011 Bp., Hunyadi János u. 12-14.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 1 214 3935
+36 30 273 9198
+36
klatyikt@mav-notes.mav.hu
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HARKÁNYI SZILVIA műszaki szakértő 
MÁV PVÜ Pályalétesítményi Központ
1011 Bp., Hunyadi János u. 12-14.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 1 214 3935
+36 30 495 1101
+36
harkanyisz@mav-notes.mav.hu

Területi Központ Budapest

BÓDISNÉ KATUS ANDREA alosztályvezető 
Területi Központ
1087 Bp., Kerepesi út 1-3.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 1 511 1218
+36 30 738 3082
+36 1 511 2536
bodisneka@mav.hu

MUHARI ZOLTÁN hídszakértő mérnök 
Területi Központ
1087 Bp., Kerepesi út 1-3.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 1 511 1245
+36 30 647 1945
+36 1 511 2536
muhariz@mav-notes.mav.hu

SZEBÉNYI GERGŐ hídszakértő mérnök 
Területi Központ
1087 Bp., Kerepesi út 1-3.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 1 511 2156
+36 30 738 2946
+36 1 511 2536
szebenyig@mav.hu
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SIMONKAY VERONIKA hídszakértő mérnök 
Területi Központ
1087 Bp., Kerepesi út 1-3.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 1 511 3664
+36 30 421 9976
+36 1 511 2536
simonkayv@mav.hu

TÓTH AXEL ROLAND hídszakértő mérnök 
Területi Központ
1087 Bp., Kerepesi út 1-3.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 1 511 2537
+36 30 422 5940
+36 1 511 2536
tothar@mav.hu

NÉMETH IMRE műszaki szakértő 
Területi Központ
1087 Bp., Kerepesi út 1-3.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 1 511 1654
+36 30 430 5573
+36 1 511 2536
nemethi@mav-notes.mav.hu

KOVÁCS TAMÁS műszaki szakelőadó 
Területi Központ
1087 Bp., Kerepesi út 1-3.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 1 511 1920
+36 30 422 6742
+36 1 511 2536
kovacs2t@mav.hu

LÁSZLÓ ZOLTÁN műszaki szakelőadó 
Területi Központ
1087 Bp., Kerepesi út 1-3.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 1 511 1519
+36 20 356 7114
+36 1 511 2536
laszloz@mav.hu
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ORVACZ NÓRA műszaki előadó 
Területi Központ
1087 Bp., Kerepesi út 1-3.

tel:

fax:

e-mail:

+36 1 511 1519
+36 1 511 2538
oraveczn@mav.hu

SLEINER BÉLA hidász szakaszmérnökség
vezetője 

Hidász Szakaszmérnökség Bp. Angyalföld
1142 Teleki Blanka u. 15-17.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 1 511 4569
+36 30 738 3084
+36 1 511 4038
belasleiner@tvn.hu

THURY-BAJAI LÁSZLÓ hidász
szakaszmérnök

Hidász Szakaszmérnökség Bp. Angyalföld
1142 Teleki Blanka u. 15-17.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 1 511 4569
+36 30 738 5150
+36 1 511 4038
Thury.laszlo@citromail.hu

BÖKÖNYI JÁNOS hidász főpályamester 
Hidász Szakaszmérnökség Bp. Angyalföld
1132 Bp., Kámfor u. 8.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 1 511 3170
+36 30 738 3110
+36 1 511 3170
afhid@citromail.hu
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MAISZTOROVICS PÉTERNÉ hidász
felügyeleti pályamester

Hidász Szakaszmérnökség Bp. Angyalföld
1132 Bp., Kámfor u. 8.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 1 511 8143
+36 30 738 5140
+36 1 511 3170
maisztrovics@t-online.hu

TÓTH JÓZSEF műszaki előadó 
Híd és Alépítményi Osztály – Szolnok
5002 Szolnok, Baross Gábor utca 54.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 56 420 583
+36 30 421 7733
+36 56 420 583
tothj6@mavrt.hu

HALMAI PÉTER műszaki előadó 
Hidász Szakaszmérnökség Bp. Ferencváros
1097 Bp. Fék u. 8.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 1 217 1706
+36 30 738 5142
+36 1 217 1703
halmaip@mavrt.hu

SZÁNTHÓ GÉZA hidász főpályamester 
Hidász Szakaszmérnökség Bp. Ferencváros
1097 Bp., Fék u. 8.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 1 511 7581
+36 30 738 2945
+36 1 511 7581
szanthogeza@yahoo.com
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HERCZEG ILDIKÓ hidász szakaszmérnökség
vezető 

Hidász Szakaszmérnökség Szabadbattyán

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 1 512 4256
+36 30 738 5143
+36 1 512 4256
Ild.h@citromail.hu

JURCSEK ZOLTÁN hidász főpályamester 
Hidász Szakaszmérnökség Szabadbattyán

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 1 512 4256
+36 30 472 9810
+36 1 512 4256
szbhidasz@citromail.hu

KOVÁCS PÉTERNÉ hidász szakaszmérnökség
vezetője 

Hidász Szakaszmérnökség Komárom
2900 Komárom, Rákóczi rkp. 4.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 34 346 847
+36 30 738 5146
+36 34 346 847
kovacspne@mav.hu

KOZÁRI ANDRÁS hidász főpályamester 
Hidász Szakaszmérnökség Komárom
2900 Komárom, Rákóczi rkp. 4.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 34 346 847
+36 30 738 5154
+36 1 512 5188
kozariandras@gmail.com
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Területi Központ Debrecen

ERDEI JÁNOS területi hídszakértő mérnök 
Területi Központ
4024 Debrecen, Piac u. 18.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 1 513 1245
+36 30 294 1618
+36
erdeij@mavrt.hu

FEHÉRNÉ SUBA MÁRIA hidász
szakaszmérnök

Hidász Szakaszmérnökség
4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 1-3.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 1 513-1256
+36 30
+36 1 513
fehernesm@mavrt.hu

FÜLÖP ZOLTÁN hidász szakaszmérnök
Pályafenntartási Alosztály – Debrecen
4024 Debrecen, Piac u. 18.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 1 513
+36 20 537 6774
+36 1 513 1144
fulopz@mavrt.hu

SZAKÁCS ÁRPÁDNÉ hidász vonalkezelő 
Pályafenntartási Alosztály – Nyíregyháza
4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 1-3.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36
+36
+36
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SZÁLKAI ISTVÁN hidász főpályamester 
Hidász Szakaszmérnökség Debrecen
4031 Debrecen, Simon L. u.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 1 513 2348
+36 30 526 6257
+36 1 513 2348
hidaszfopmdebrecen@mavrt.hu

STEFÁN GYÖRGY hidász pályamester
Hidász Szakaszmérnökség Debrecen
4031 Debrecen, Simon L. u.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 1 513 2347
+36 30 503 5689
+36 1 513 2348
hidaszfopmdebrecen@mavrt.hu

MOLNÁR ISTVÁN hidász pályamester
Hidász Szakaszmérnökség Debrecen
4031 Debrecen, Simon L. u.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 1 513 2395
+36 30 450 8981
+36 1 513 2348
hidaszfopmdebrecen@mavrt.hu

Területi Központ Miskolc

KARÁCSONY TAMÁS területi hídszakértő 
mérnök

Területi Központ
3530 Miskolc, Szemere Bertalan u. 26.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 1 514 1240
+36 30 985 6492
+36
karacsonyt@mav.hu
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MAJDANICS LÁSZLÓ műszaki szakelőadó 
Területi Központ
3530 Miskolc, Szemere Bertalan u. 26.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 1 514 1261
+36 20 314 7961
+36
majdanicsl@mav-notes.mav.hu

TÓTH ATTILA mőszaki szakelőadó 
Pályafenntartási Alosztály – Miskolc
3530 Miskolc, Szemere Bertalan u. 26.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 1 514 1288
+36 20 487 3054
+36
attila.toth.hid@gmail.com

GULYÁS LAJOS hidász szakaszmérnök
Hidász Szakaszmérnökség – Miskolc
3002 Hatvan, Gárdonyi Géza u. 5.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 1 512 2353
+36 30 249 9789
+36

MAGYAR SÁNDOR hidász főpályamester 
Hidász Szakaszmérnökség – Miskolc
3530 Miskolc, Vörösmarty Mihály u. 101.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 1 514 2354
+36 30 908 9278
+36
pvtkmshidasz@mavrt.hu

MAGYAR PÉTERNÉ hidász pályamester
Hidász Szakaszmérnökség – Miskolc
3530 Miskolc, Vörösmarty Mihály u. 101.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 1 514 2354
+36 30 389 3203
+36
pvtkmshidasz@mavrt.hu
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PETŐ ISTVÁNNÉ hidász pályamester
Hidász Szakaszmérnökség – Miskolc
3530 Miskolc, Vörösmarty Mihály u. 101.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 1 514 2354
+36
+36
pvtkmshidasz@mavrt.hu

Területi Központ Pécs

ORBÁN ZOLTÁN Területi hídszakértő mérnök 
Területi Központ
7623 Pécs, Szabadság út 39.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 72 215 611 /1286
+36 20 931 9120
+36 72 215 611 /1732
orban999@gmail.com

BATA ANDRÁSNÉ műszaki szakértő 
Területi Központ – Pályalétesítményi Osztály
7623 Pécs, Szabadság út 39.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 72 215 611 /2605
+36 30 258 4163
+36 72 215 611 /1732
bataanne@mav.hu

KENDERESI IRÉN műszaki szakelőadó 
Területi Központ
7623 Pécs, Szabadság út 39.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 72 215 611
+36 20 240 6383
+36 72 215 611 /1732
kenderesii@mav.hu
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WITTNER BALÁZS hidász szakaszmérnök
Pécsi Mérnöki Szakasz
7623 Pécs, Indóház tér 1.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 72 215 611 /1486
+36 20 913 9516
+36 72 215 611 /2685
wittnerb@mavrt.hu

BOROS HAJNALKA hidász szakaszmérnök
Nagykanizsai Mérnöki Szakasz
8800 Nagykanizsa, Erdész u. 4.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 93 311 060
+36 30 416 1517
+36 93 311 060
pmlomkanizsa@chello.hu

SIMON ILONA hidász szakaszmérnök
Pályafenntartási Alosztály – Dombovár
7200 Dombóvár, Kandó Kálmán u. 3.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 1 515 6438
+36 30 738 3034
+36 1 515 6284
simoni@mavrt.hu

KESZTHELYI ROLAND szakaszmérnökség vez.
VII. Hidász Szakaszmérnökség – Dombovár
7200 Dombóvár, Kandó Kálmán u. 3.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 1 515 6631
+36 30 565 5617
+36 1 515 6487
keszthelyir@mav.hu

MÉSZÁROS NORBERT hidász főpályamester 
VII. Hidász Szakaszmérnökség – Dombovár
7200 Dombóvár, Kandó Kálmán u. 3.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 1 515 6364
+36 30 565 5617
+36 1 515 6487
meszarosn@mavrt.hu
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Területi Központ Szeged

LAKATOS ISTVÁN területi hídszakértő mérnök
Területi Központ
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 28-30.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 62 542 916
+36 30 565 6549
+36 62 543 398
lakatosi@mavrt.hu

ANTAL TIBOR hidász szakaszmérnök
Pályafenntartási Alosztály – Kecskemét
6000 Kecskemét, Kodály Zoltán tér 3.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 76 320 561
+36 30 738 3079
+36 76 320 561
antalti@fibermail.hu

NÉMETH PÁL hidász szakaszmérnök
Pályafenntartási Alosztály – Békéscsaba
5600 Békéscsaba, Andrássy u. 58.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 66 326 554
+36 30 218 8780
+36 66 326 554
nemeth.pal.med@free-mail.hu

Területi Központ Szombathely

BÁRDOSI LÁSZLÓ területi hídszakértő mérnök
Területi Központ
9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 2.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 1 517 1514
+36 30 295 1454
+36 1 517 1002
bardosil@mav-notes.mav.hu
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CSISZÁR TERÉZIA hidász szakaszmérnök
Veszprémi Mérnöki Szakasz
8200 Veszprém, Rózsa utca 4.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 1 517 5346
+36
+36 1 517 5002
vmpml@mavrt.hu

FONYÓ SÁNDOR hidász szakaszmérnök
Hidász Szakaszmérnökség – Sárvár
9600 Sárvár, Uzsoki út 3.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 1 517 2142
+36 30 230 6483
+36 1 517 2141
fonyo56vm@csello.hu

NÉMETH PÉTER hidász főpályamester 
Hidász Szakaszmérnökség – Sárvár
9600 Sárvár, Uzsoki út 3.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 1 517 2142
+36 30 565 5629
+36 1 517 2141
nemeth2p@mav.hu

PINTÉR ISTVÁNNÉ hidász pályamester
Hidász Szakaszmérnökség – Sárvár
9600 Sárvár, Uzsoki út 3.

tel:

mobil:

fax:

e-mail:

+36 1 517 2144
+36
+36 1 517 2141
nemeth2p@mav.hu
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TANULMÁNYOK

Nacsa Tamás
*
:

Számvetés a győri „Baross Gábor” vasút 
feletti híd állapotáról

(82 sz. főút 76+020 km, törzsszám: P2354) 

* Magyar Közút Nonprofit Zrt. Győr–Moson–Sopron Megyei Igazgatóság, 
üzemeltetési főmunkatárs
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Az eredeti hídszerkezet 1893-ban épült, melyet sajnos 1945-ben le-
bombáztak, ezért újjá kellett építeni 1948-ban. Ezt követően 1957-
ben volt a felszerkezet szélesítése és megerősítése. A folyamatosan nö-
vekvő közúti, gyalogos és kerékpáros forgalmi igények kielégítésére 
1980-ban történt újabb beavatkozás: felszerkezet erősítés, valamint ké-
toldali konzolos gyalogjárda építés. Az azóta eltelt időszakban is voltak 
kisebb beavatkozások, ezek a teljesség igénye nélkül a következők: 

burkolatcsere és építés 1993-ban és 2004-ben, hídvédő-kapuk építése 
2004-ben, illetve ezen hídvédő-kapuk megerősítése 2008-ban (!) egy
közúti jármű komolyabb rongálása után. Legutóbb pedig a MÁV Zrt. 
jelzése alapján készült 2010. november végén és december elején egy
balesetveszély-elhárítási beavatkozás, mivel mindkét oldali gyalo-

goskonzolról és a pá-
lyalemez egyes felület-
részeiről betontörme-
lék leválás volt tapasz-
talható. Ez kizárólag a
129,20 méter szerkeze-
ti hosszúságú híd
MÁV Zrt. területére
eső, mintegy 64 méte-
res szakaszára kon-
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centrálódott. Itt a műtárgy nyolc vasúti vágányt hidal át, felettük 25 000 
V feszültségű felsővezetékkel, sűrű, nehezen korlátozható vasúti forga-
lommal, hozzávetőleg 100 méterre a győri személypályaudvartól.

Munka csak az egyes vágánycsoportok feszültség-mentesítése után vált

elvégezhetővé az alábbiak szerint: A MÁV Zrt. által engedélyezett idő-

szakokban (éjszakánként 2330–2350-től hajnali 400–430-ig) és szakfel-

ügyeletük mellett üzemben előregyártott, 10 x 10 cm-es raszteres-

kiosztású acélhálóra erősített, 2 rétegű, 6 x 6 mm-es lyukkiosztású mű-

anyag NETLON hálóból készült, táblásan összehegesztett, keret-merev

(2 x 3 m-es) „szögvas” elemeket helyeztünk el a járdakonzolok alá –

azoktól mintegy 30 cm-re.

Ezen MÁV Zrt. területére eső feladatok mellett elvégeztük a feljárólép-
csők részleges felújítását és a 2010 szeptemberében, ismételten közúti 
jármű okozta hídvédő-kapu rongálással kapcsolatos helyreállítást.  
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A teljes felújítás előkészítése

A híd leromlott állapota jól ismert, teljes felújítása évek óta húzódó fel-
adat. A munkák tervezésében jelentős nehézséget jelentenek a geomet-
riai kötöttségek (a vasúti űrszelvény jelenleg sincs meg a híd alatt). 

A híd rendelkezik egy 2006. évi (kiviteli szintű, nem engedélyköteles) 
felújítási tervdokumentációval, melyet az Utiber Kft. készített. Az
időközben történt állapotromlás miatt ezen terv felülvizsgálatát, illetve 
szükség szerinti módosítását kezdeményeztük. A tervezési feladat 2011
márciusában veszi kezdetét. Reményünk szerint legkésőbb 2012 elején 
elindulhat a híd felújítása és annak elkészülte után a teljes hídszerkezet
átkerülhet Győr Megyei Jogú Város tulajdonába és kezelésébe a 82 sz. 
főút hídhoz csatlakozó, városias jellegű mintegy 2 km-es szakaszával 
együtt.

Jelenleg a hídon 22 tonnás súlykorlátozás van érvényben, míg a híd
alatti magasságkorlátozás a belváros felőli oldalon (Révai Miklós utcá-
ban) 3,10 méter; a Nádorváros felőli oldalon (Eszperantó utcában – 
kapuval védve) 3,70 méter.

Remélhetőleg a győri Baross Gábor híd életének következő „fejezete” 
már a felújítási munkálatainak beszámolóját fogja tartalmazni.
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Herczeg Géza
*
:

Az újszászi Zagyva-híd felújítása Jász–
Nagykun–Szolnok megyében

2010-ben a 32 sz. főút 58+126 km szelvényében lévő újszászi Zagyva-
híd (P1790) felújítására kaptunk lehetőséget. A precíz felújítási tervet 
az UVATERV készítette. Kivitelező a BHE Konzorcium (konzorcium 
vezető cég: Betonplasztika Kft.) volt. 

A híd 1980-ban épült, szélessége 12,30 m, a hossza 93,00 m, a híd
szerkezeti rendszere: NC30 előregyártott, vert vasbeton cölöpökön 
nyugvó, monolit vasbeton falak, a hídfőknél párhuzamos szárnyfalak-
kal, öttámaszú, előregyártott EHGT-A j. tartókkal együttdolgozó, vas-
beton pályalemez, monolit vasbeton szegélyekkel.

2009. évben a híd burkolatának leromlása oly mértékű volt, hogy 40 
km/h-ra kellett korlátozni a hídon a közúti forgalmat. A burkolat kigyű-
rődött, mély kátyúk keletkeztek a híd korlátja is erősen korrodált, ütkö-

zés esetén visszatartó ereje
kétségessé vált.

A hídfelújítás alatt a forgal-
mat félpályán folyamatosan
biztosítani kellett. A bontás
során a pályaburkolatot, a
kiegyenlítő betont és a szige-
telést kellett elbontani a sze-
géllyel és a vezetőkorláttal 
együtt. A híd előtt és után 25 
m hosszon a kopóréteget is
cseréltük.

* Magyar Közút Nonprofit Zrt. Jász–Nagykun–Szolnok Megyei Igazgatóság,
hidászmérnök
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A felújítás során a vasbetonszerkezetek javítását, a BV bevonattal tör-
ténő ellátását el kellett végezni. 

A beépítendő víznyelők részé-
re, a felszerkezet pályalemezén
kialakított mélyvonalon, 2 x 9
helyen kellett úgy kivésni,
hogy 250 mm hosszú rés ke-
letkezzen a két szélső tartó 
között.

Már a pályalemeznél olyan
geometriai felületet kellett ki-
alakítani, hogy a hídpályára

jutó felszíni csapadékvizeket a pályaburkolat 2,5 %-os keresztesése, a
mélyvonalhoz vezesse. A cse-
kély hossz-esés miatt a mélyvo-
nalat hullámoztattuk, így az
eredő hosszesés ~0,5 % lett. Ezt 
a forgalmi sávon kívül sikerült
megoldani, így a járműforgal-
mat nem zavarja.

A mélyvonalon a víznyelők vo-
nalában hosszirányú burkolat-
szivárgót építettünk.
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A hídfő mögött a kiegyenlítő lemez felújítását is el kellett végezni. 

A Közép-Tisza Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság előír-
ta, hogy a Zagyva folyóba a hídról semmilyen módon nem vezethető be 
csapadékvíz. A híd pályafelületének megfelelő esésű kialakításával és a 
mélyvonal hullámoztatásával a csapadékvíz a víznyelőkhöz lett vezet-
ve, ahonnan a szegélyek alatt a tartók között, csőrendszeren át a hídfők 
mögé, a koronaélen kívülre épített víznyelőaknákba jut a víz. A víznye-
lő aknákból a csapadékvíz egy-egy NÁ 200 mm-es csövön az aszfaltos 
utak (árvédelmi töltések) alatt átvezetve a főút víztelenítő árkába köt 
be.

A szegélyek melletti
48 cm széles sávban,
illetve a forgalmi sá-
von kívülre esett hul-
lámoztatás felső réte-
geként MA-11 öntött-
aszfalt épült.

A kiemelt szegélyekbe
betonozott talpleme-
zekhez lehegesztett
oszlopú, csőtaggal 
magasított közúti ve-
zetőkorlát épült.  
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Kivitelezést nehezítette a Zagyva többszöri magas árhulláma, s a rövid
felújítási határidő. 2010. március 17-én kezdődtek a felújítási munkála-
tok, 2010. június 14-én fejeződött be a műszaki átadás. Jótállási határ-
idő 2018. január 14. 
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Ujj Roland
*
:

A debreceni Homokkerti felüljáró
felújítása 2010-ben

A Homokkerti felüljáró a 47 sz. főút forgalmát vezeti át a 4 sz. főút és 
Debrecen vasútállomás vágány-hálózata felett. A felüljáró műtárgy 
együttese a nyilvántartás szerint négy hídszerkezetből áll: 

 A 47 sz. főút jobb pályája, ún. „régi” szerkezet (P1910/1), 
 A 47 sz. főút bal pályája, ún „új” szerkezet (P1910/2), 
 A Petőfi téri felhajtó ág hídszerkezete (P9089), 
 A Wesselényi utcai lehajtó ág hídszerkezete (P9090).

A Homokkerti felüljáró „régi” hídja (a jelenlegi jobb pálya) 1973-ban
épült. Nagyobb felújítása 1991-ben és 1998-ban volt.

A Homokkerti felüljáró „új” hídja (a bal pálya) 1997-ben épült.

* Magyar Közút Nonprofit Zrt. Hajdú–Bihar Megyei Igazgatóság, hidász-
mérnök
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A „régi” híd (főág) északi végéhez csatlakozik íves kialakítással, a ha-
sonló keresztmetszettel rendelkező Petőfi téri felhajtó hídszerkezet a 
47802 sz. út 0+258 km szelvényében (P9089), amely jobbról köt rá a
főágra. Az „új” híd (főág) északi végéhez csatlakozik íves kialakítással, 
a hasonló keresztmetszettel rendelkező Wesselényi utcai lehajtó híd-
szerkezet a 47803 sz. út 0+001 km szelvényében (P9090), amely balról
köt rá a főágra. 

A felüljáró helyszínen készült, monolit, feszített vasbeton gerenda,
szekrényes (takaréküreges) keresztmetszettel, két oldalon konzolos túl-
nyúlással.

A felüljáró Debrecen város közúthálózatának déli ütőere. A felüljáró és 
közvetlen környezetének forgalma 24 000 EJ/nap.

2007-ben a Hídfő 2007 Konzorcium (Via-Pontis Kft. és Heed Kft.) el-
készítette a felüljáró fővizsgálati szakvéleményét. 

A fővizsgálat megállapította, hogy a „régi” híd alépítményeinek állapo-
ta megfelelő, viszont a vízelvezetésük megoldatlan. A felszerkezet álla-
pota szerint két részre osztható. A 4. pillér előtti egyenes szakasz 
állapota korróziós szempontból súlyos, a járdakonzol esetében kritikus!
A 4. pillér utáni hídszakasz állapota jelentősen jobb, azonban ott is a 7. 
pillér dilatációjának környezete erősen korrodált. A hídon a kocsipálya 
burkolat állapota rossz (lakossági panaszos bejelentések végeláthatatlan
sora, az üzemmérnökség folyamatos beavatkozása), a járdakonzol
sóvédelme leromlott, a dilatációk cserére szorulnak, a híd vízelvezeté-
sét meg kell oldani (a korábbi felújítások során a víznyelőket leaszfal-
tozták!).

A fővizsgálat javaslatai szerint a lehető legrövidebb időn belül el kell 
távolítani a laza betondarabokat az életveszélyes helyzet megszünteté-
sére, szükséges továbbá a vízelvezetés megoldása a hídfők környezeté-
ben és a kocsipályán, a dilatációk, a burkolatok, a szigetelés cseréje,
szükség esetén a 0–4. pillérek közti egyenes és íves hídszakasz nyugati
konzol szerkezeténék cseréje!

A fővizsgálat megállapításai szerint az „új” híd alépítményei nem igé-
nyelnek beavatkozást. A felszerkezetről a vízelvezetés nem tökéletes, a 
csepegtetők beépítése rossz. A pályaburkolat leromlott, a dilatációk ál-
lapota nem megfelelő, mindegyik beázik.  
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A fővizsgálat javaslatai szerint a teljes hídon szükséges a kocsipálya 
csepegtető és szivárgó rendszerének felújítása, a dilatációk, a szigetelés 
és a burkolatok cseréje.

A Magyar Közút NZrt. 2009-ben elkészíttette a felüljáró-rendszer
(mind a négy hídszerkezet) felújítási tervét. A kiviteli tervet a
Speciálterv Kft. készítette. A tervezője Zádori Gyöngyi volt. 

A felújítás tendereztetése során külön problémát jelentett a szükséges
pénzügyi forrás bizonytalansága, így szerződésileg opcionális rendszer-
ben két szakaszra lett bontva a felújítás: „régi” híd és kapcsolódó fel-
hajtó, illetve „új” híd és kapcsolódó lehajtó.

További jelentős probléma volt az ideiglenes forgalomkorlátozás terve-
zése. Debrecen meglehetősen nehézkes közlekedésének csak részleges 
korlátozása is kezelhetetlen forgalmi helyzeteket szülhet, ellehetetlenít-
ve az arra közlekedőket.  

A Városi Önkormányzat kérésének megfelelően a felüljárók felújítása 
alatt az ideiglenes forgalmi rendet úgy kellett biztosítani, hogy a város-
ból kifelé közlekedők egy forgalmi sávot, míg a városba befelé közle-
kedők két forgalmi sávot használhassanak. Az „új” híd felújítása 
kizárólag a „régi” híd teljes elkészülte után vehette kezdetét.

Az ideiglenes építés alatti forgalmi rend minden érintettel (önkormány-
zat, DKV, Volán, MÁV, Rendőrkapitányság) egyeztetve a következő-
képpen alakult.

A „régi” híd felújítása alatt egy forgalmi sávot, (irányt) vezet át Békés-
csaba irányába. A Petőfi téri felhajtó ág lezárása alatt a menetrend sze-
rinti buszközlekedés részére egy terelőút építése vált szükségessé, 
amely ideiglenes lámpás csomópont telepítésével, lehetőséget adott ar-
ra, hogy rövidebb kerülőút – egy üzemi parkoló és a 4 sz. főút felhajtója 
– használatával legyen biztosítva a városi és távolsági buszforgalom. A
teherforgalom biztosítására egy másik terelőút kijelölésére, kiépítésére 
volt szükség. Az „új” híd két forgalmi sávot (egy irányt) vezetett át a
centrum irányába.

Az „új” híd felújítása alatt a centrum felé közlekedőknek két forgalmi 
sávot kellett biztosítani, eszerint a két forgalmi sávból egy a „régi” hí-
don vezette át forgalmat. A „régi” híd két forgalmi sávja kétirányú for-
galmat bonyolított, míg a felújítás alatt lévő „új” híd egy forgalmi 
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sávon tette lehetővé a városba irányuló a közlekedést. A Wesselényi 
utcai lehajtó ág felújítása alatt a Nyíregyháza felé közlekedők egy ide-
iglenesen telepített lápmás csomópont segítségével hajthattak le a 4 sz.
főútra. Így valamennyi ütemben a „régi” és az „új” hídon is egyszerre 
csak egy forgalmi sávon lehetett felújítási munkát végezni.

A Magyar Közút NZrt. „Hídfelújítások I. 2010” elnevezéssel nyílt köz-
beszerzési eljárást folytatott le a Homokkerti felüljáró „régi” híd és a
Petőfi téri felhajtó ág felújítási munkálatainak kivitelezésére. Az „új” 
híd és a Wesselényi utcai lehajtó ág esetében, „Debreceni Homokkerti
felüljáró felújítása” elnevezéssel, hirdetmény közzététele nélküli közbe-
szerzési eljárás folytatott le a Magyar Közút NZrt. A nyertes vállalkozó
a Strabag MML Kft. lett.

A felújítási munka a „régi” hídon 2010. március 16-án vette kezdetét,
az aszfalt burkolat felmarásával. A marás eredményeképpen felszínre
került a szigetelés és a pályalemez. A pályalemez betonfedése olyan
csekély volt, hogy helyenként teljesen hiányzott! Volt olyan hely, ahol

a szigetelés a vas-
szerelésen volt!

A híd 0–1 támasz-
közében a pályale-
mez felső felületén a 
szigetelés elbontása
után láthatóvá vált
egy habarcs ki-
egyenlítő réteg, ami 
elvált a vasbeton
pályalemez betonjá-
tól (kongó hangot
hallatott). A ki-

egyenlítő habarcsréteg elbontása után megállapítható volt, hogy a vas-
beton pályalemez felső beton rétege vízzel telített, morzsalékos, köny-
nyen bontható, illetve a betonacélokon lyukkorrózió tapasztalható. A
korábbi felújítás alkalmával a betont a felső betonacélok szintjéig bon-
tották vissza és erre a szintre került a kiegyenlítő réteg. 
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Ekkor derült ki,
hogy a nem mász-
ható, nyílás nél-
küli szekrénytar-
tóban a bennma-
radó zsaluzat és
dúcok anyaga el-
korhadt.

A korhadt zsalu-
héj eltávolítása
után a vasbeton
pályalemez alsó
(szekrénytartón
belüli) felületén ázások nyomai voltak láthatók. A zsaluzat eltávolításá-
val több helyen a beton alsó rétege is elvált, illetve morzsalékos és át-
nedvesedett volt a beton. A betonacélok korróziója is előrehaladott volt.  

A 0–1 támaszköz erősítése

A vasbeton pályalemez betonjából öt helyen magmintát fúrt ki a H-
TPA nyíregyházi laboratóriuma. A magmintákon végzett vizsgálatok
szerint a nyomószilárdság 12,97 N/mm2 és 32,39 N/mm2 között válto-
zott. A vizsgálati eredmények szórása miatt nem volt megállapítható a
vasbeton pályalemez beton nyomószilárdságának jellemző értéke.  

A pályalemez alsó felületén (a szekrénytartó belsejében) Schmidt kala-
pácsos vizsgálatot is végeztek, a bennmaradó zsaluzat eltávolítása után
az ép, vizsgálható felületeken. A vasbeton lemez alsó felületén mért
visszapattanás értékek egy vizsgálati helyen belül szintén nagy szórást
mutattak. A mérési eredmények alapján megállapítható volt, hogy a
lemez alsó rétege elvesztette szilárdságát.

A Speciálterv Kft. a 0–1 támaszközben C10 betonminőséget feltételez-
ve a hídszerkezet statikai felülvizsgálatát is elvégezte, „A” jelű közúti 
teherre.

A vizsgálat megállapításai szerint a pályalemez teherbírása biztosítható
5 cm betonréteg elbontásával és 10 cm vastagságú rábetonozással, a
rábetonozásban pót betonacélok elhelyezésével.
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A szekrénytartó bordáiban
keletkező nyomatéki 
igénybevételek a szerke-
zet teherbírását 15 %-kal
meghaladják. A hídszer-
kezet „A” jelű teherbírása 
a pályalemez rábetonozá-
sával és pót betonacélok-
kal nem volt biztosítható,
a szekrénytartó bordáinak

megerősítésére is szükség volt. A pályalemez megerősítése a szekrény-
tartó bordáinak megerősítése után vehette kezdetét.  

A munkák egy ütemben teljes útzár mellett készültek.

A 0–1 tartószakasz pályalemez erősítése alatt a Békéscsaba irányába 
közlekedő forgalom az „új” híd egy forgalmi sávját vette igénybe, ezál-
tal az „új” híd kétirányú forgalmat bonyolított a „régi” híd 0–4 támasz-
közében lévő teljes útzár miatt. A 0–4 támaszközben lévő teljes útzár 
védelmében előirányzott 0–1 támaszköz erősítését a nyári iskolaszünet-
ben kellett elvégezni, mert a szeptemberben, iskolakezdéskor előálló 
forgalmi igényeket ezen korlátozás már nem tudta volna kielégíteni.

A beavatkozás (erősítés) hatósági engedélyhez kötött. Az eljárás jelen-
leg még folyamatban van.
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Pályalemez előkészítése, kiegyenlítés készítése

A felmart pályalemez állapotától és a kiegyenlítés tervezett mértékétől 
függően változtak az alkalmazott műszaki megoldások és a felhasznált 
anyagok. A felújítási munka során, a pályalemezen az aszfalt és a szige-
telés lemarása után a pályalemez több pontján elvégezték az előírt tapa-
dásvizsgálatokat, és az eredmények alapján megállapították, hogy a
meglévő betonfelületen az előírt 1,5 N/m2 nem áll rendelkezésre, vala-
mint, hogy a pálya-
lemezben lévő be-
tonacélok szinte a
mart betonfelület
felszínén, illetve an-
nak közvetlen köze-
lében találhatóak.

Mivel nem új pálya-
lemezt kellett elő-
készíteni a PCC
kiegyenlítő réteg 
fogadására, hanem
egy több évtizede használt, sérült szigetelésű betonszerkezetet kellett 
alkalmassá tenni a következő réteg felhordására, ezért arra a megállapí-
tásra jutott a kivitelező, hogy kísérletet tesz a meglévő betonfelületből 
pár milliméteres vastagság eltávolítására a következő módszerrel: 

A pályalemezen először kézi maróval dolgozták meg a felületet, majd 
ezt követően egy intenzív homokszórással eltávolították a laza és nem 
jól tapadó részeket odáig, hogy a betonacélok épségének megóvása
mellett, a pályalemez kőváza gyakorlatilag kirajzolódott a beavatkozás 
után. Az így elvégzett előkészítés után mérési eredményekkel igazoltan 
javult a tapadási érték, és a 1,5 N/m2 átlagértéket a vizsgált helyeken
elérték. Ezzel a szokványostól eltérő, pótlólagos beavatkozással sikerült 
elérni a kívánt vasbeton fogadófelületet, mely felületre a tervező véle-
ményével megegyezően és beleegyezésével már rá lehetett hordani 5 
cm vastagságig a SIKA 810 adagolású PCC, valamint 5 cm vastagság
felett a C30/37–16–KK–f50–vz5 FRB (műanyag szál 1kg/m3 adagolás-
sal, zsugorodás kompenzálás miatt) minőségű betont.  
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Az új járdakonzol építése

A 4 sz. főút feletti szekrénytartó-szakasz konzolján történő munkavég-
zéshez és a Petőfi téri felhajtó ág terelőút feletti tartószakaszának járda-
konzol építéséhez függesztett állvány vált szükségessé. Az állvány
rögzítését a szekrénytartó konzoljára menetes szár segítségével oldották
meg.

A „régi” híd 0–4 nyílásaiban és a Petőfi téri felhajtóág hídján a meglé-
vő bordázott kialakítású járdakonzolokat elbontották. 
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A kijelölt járdarészek
elbontása után az
érintett szekrénytartó
konzolok betonrészeit
megvizsgálták karbo-
nátosodásra és klori-
dion koncentrációra.
Az elvégzett vizsgála-
tok eredményei alap-
ján a tervező megadta, 
hogy az egyenes ágon
a szekrénytartó orr-
részéből, a bontás 
utáni kontúrt figyelembe véve, még 5 cm szélességben a konzol beton-
ját teljes vastagságban el kell bontani, a betonacélok épségben hagyá-
sával.

A tervező a bontás után a járdakonzol alatti betonrész és a szabaddá 
vált betonacélok tisztítására homokszórást, majd a kloridionok koncent-
rációjának csökkentésére kétszeri nagynyomású vizes mosást rendelt el.

Az új járdakonzol szerkezet kapcsolatát a meglévő szekrénytartó kon-
zoljával felülről befúrt, beragasztott tüskézés biztosította. A 20 cm mély 
furatokba IHS habarccsal beragasztott, Φ16 mm átmérőjű, B500B mi-
nőségű betonacélokkal kialakított kapcsolat teherbírása a Metalelektro 
Méréstechnikai Kft. ellenőrző mérései szerint a szükséges 61 kN terhe-
lésnek megfelelt. A tüskéket 40 cm-enként két sorban, cikk-cakk alak-

ban kellett
elhelyezni.
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Vízelvezetés javítása

A”régi” híd burkolata a felújítás előtt többek közt a vízelvezetés meg-
oldatlansága miatt ment tönkre. A burkolat állapota az „új” híd esetében
is hasonló képet mutatott. A „régi” híd 0–4 támaszközében a beépített
víznyelőkben összegyűlő csapadékvizet a konzolszerkezet alatt végig-
vezetett gyűjtőcső segítségével az 1. támasznál lévő aknába vezették. 

A híd 4–8 támaszközében összegyűlő csapadékvíz a 8. támasznál (híd-
fő) épített gyűjtőaknába lett bevezetve.  

Szigetelés készítése

A felüljáró mindkét hídján
StoPur BA 2000 tartósan
rugalmas, repedésáthidaló
szigetelőanyag lett beépítve 
a Mahíd 2000 Zrt. kivitele-
zésében. A megmaradó sze-
gélyeknél a szigetelést a
szegély függőleges felületé-
re felvezették. Az újonnan
épült konzolszerkezet eseté-
ben pedig a szigetelést fel-
hordták az új konzol
fogadófelületére.
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Aszfalt burkolatok építése

Az aszfalt burkolati rétegrend a következő volt: 3,5 cm AC11 (F) kopó-
réteg, 5 cm AC16 (mF) kötőréteg, 4 cm MA-11 (mF) védőréteg. A szi-
getelésvédő öntöttaszfalt a Magyar Aszfalt Kft. Illatos úti telepéről 
érkezett a beépítés helyszínére. A hengerelt aszfaltburkolatokat a Ma-
gyar Aszfalt Kft. debreceni keverőtelepén készítette.  

Felszerkezet vasbetonfelület javítása

A szekrénytartó külső felületén a málló, feltáskásodott betonréteget el 
kellett távolítani. A felszerkezet ezen külső felületének állapota igen 
változó volt, e miatt a betonfelület helyreállítása is többféle műszaki 
megoldással készült.

Azokon a helyeken, ahol a betonfelület sérült, de betonacélok nem ke-
rültek elő, a felületjavításra alkalmazott anyag PCC habarcs volt. Ahol 
azonban a betonacélok a felszínre kerültek, de keresztmetszet csökke-
nést okozó korrózió nem volt, ott Φ8x8/100 mm-es hegesztett betonacél 
hálót építettek be, C25/30 szilárdsági osztályú előkevert szárazbeton 
(Tiwo–UGK–4mm–J2 PP) lőtt beton alkalmazásával együtt.  
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A „régi” híd 8. támaszánál (hídfő) jelentkező háttöltés-süllyedés oka a 
feltárások után tisztázódott. A kiegyenlítő lemez túl mélyen volt és a 
hídfővel nem volt kapcsolata. Az újonnan épült kiegyenlítő lemez a 
felszerkezet vég-kereszttartójához utólagosan épített vasbeton konzolra
támaszkodik.

MÁV Zrt. területéről történő munkavégzés

A MÁV Zrt. területén a
felújítási munka a villa-
mosított vasúti vágányok
feletti feszültségmentesí-
tés, vágányzár és szakfel-
ügyelet védelmében folyt.
A felújítás alatt esetenként
mozdonyok alkalmazására
is szükség volt. A két híd
(„régi”, „új”) MÁV Zrt.
területéről kivitelezhető 
felújítási munkálatait a
költségek csökkentése érdekében egyszerre kellett elvégezni a MÁV
Zrt. által meghatározott öt vágánycsoportra osztott ütemezés szerint. A
KKK külön forrást biztosított a MÁV Zrt. költségeire.

Vasbeton szerkezetek felületvédelme

BV1-es bevonattal látták el a monolit kiemelt szegélyek teljes látszó
felületét. BV2-es bevonat került a konzolok alsó, a teherhordó
felszerkezet oldalsó, valamint az alsó öv szélső felületén, kb. 50 cm 
szélességű szerkezeti részekre. BV3-as bevonattal kellett ellátni a híd-
fők és csatlakozó támfalak teljes látszó felületét, a terepszint (töltés) 
alatt 30 cm-ről indítva a felszerkezetig. 

Az „régi” hídon a kivitelező STO termékeket használt a felületvédelem 
során, míg az „új” híd korrózióvédelmére MAPEI termékek kerültek
felhasználásra.

Dilatációk építése, hídtartozékok

A „régi” híd 1., 4., és a 7. támaszánál FIP GPE 80 típusú műgumi, sző-
nyegszerű dilatációs szerkezet, a 8. támasznál lévő lekötött hídfőhöz 
pedig, 50 cm szélességű aszfaltdilatáció került beépítésre. 
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Az új hídon szintén FIP dilatációk
készültek.

A hídon lévő korlátok, kandelábe-
rek, élvédő szögacélok korrózióvé-
delme megújult. Az átépített járda-
szakaszoknál mind a gyalogos korlá-
tok, mind a vezetőkorlátok felújítá-
sát követően visszaépültek, bebeto-
nozott talplemezes kapcsolattal.

Utószó gyanánt

A Homokkerti felüljáró „új” hídjá-
nak felújítása, a műtárgy korából 
kifolyólag kevesebb meglepetést
tartogatott, mint a „régi” híd. Felújítása határidőre elkészült. 

A hídfelújítási munkáknak elengedhetetlen feltétele a megtervezett, lel-
kiismeretes és a kiviteli terveknek megfelelő, pontos munkavégzés. Saj-
nos a hidak műszaki állapota, a megrendelői, tervezői igények, a közúti 
és a vasúti forgalom biztosításának igényei nem kevés többlet feladatot
róttak a felújításban résztvevőkre. Szomorúan tapasztaltam, hogy egyes 
közreműködők a fent említett körülmények szülte feladatnak nem tud-
tak, nem akartak megfelelni. Több alkalommal éreztem úgy, hogy fiatal
hídmérnökként túlnő rajtam a feladat (teher alatt nő a pálma). 

Sok hasznos tapasztalata volt számomra ennek a felújítási munkának,
talán a legfontosabb az, hogy a Mérnök, műszaki ellenőrként és kezelő-
ként hajlamos elfelejteni, hogy az adott műtárgyat nem kezelheti úgy 
mintha a „saját kertjében” lenne, és vannak dolgok, melyek irányítása
nem az ő kezében van. Meglátásom szerint ez a felfogás és törekvés 
elengedhetetlen egy ilyen jellegű munkakör ellátásánál.  

Vettek részt olyanok is ebben a felújítási munkában, akik hasonló szel-
lemiséggel, törekvéssel felvértezve vették ki részüket a feladatból. Ez-
úton is szeretném nekik megköszönni a közreműködésüket ebben az 
összetett és számomra nagyon sok hasznos tapasztalattal, és tanulsággal
járó munkában.
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Hesz Gábor
*
:

A 2011. évi hídfelújítás tapasztalatai a
Magyar Közútnál

Előzmények 
A Magyar Közút 2010 decemberében nyílt közbeszerzési eljárást írt

ki 68 híd felújítására vonatkozóan. A 40 csomagra osztott szerződések 
megkötése 2011. március 21-én volt., összesen bruttó 1 756 millió Ft
értékben.

A program forrása az Útpénztár 2010. évi maradvány kerete volt,
így ez meghatározta a projektek zárásának végső időpontját mivel eb-
ben a pénzügyi konstrukcióban a kifizetések határideje június hónap
második fele. A közbeszerzési törvény szerinti kétkörös számlázás mi-
att a műszaki teljesítés határidejét 2012. május 20-ban határoztuk meg.  

A kivitelezésre rendelkezésre álló rövid időszak – alig két hónap – 
alapvetően meghatározta a programban szerepeltethető hidaka. Egyér-
telműen csak olyan munkákat tudtunk a programba emelni amelyek 
rövid átfutási idejűek, és március–május között megvalósíthatóak. Ez-
zel eleve kizártunk esetleg fontosabb, sürgősebb beavatkozásokat ame-
lyek a hosszabb megvalósítási időszak, és az időjárásra érzékenyebb 
technológia miatt nem kerülhettek be ebbe a programba.

A korábbi évek gyakorlatától eltérően nem tettünk bele a pályázati 
kiírásba tartalék keretet.

Újdonság volt, hogy a hídfelújítási kiírások esetében először a kivi-
teli tervdokumentációkat a Magyar Közút honlapján a pályázati kiírás
mellékleteként díjmentesen digitálisan elérhetővé tettük teljes körűen. 
Ezzel az eljárás adminisztrációja jelentősen egyszerűsödött, megszűnt a 
megyei igazgatóságokon történő manuális, papíralapú tervátvétel.  

* Magyar Közút Nonprofit Zrt. Hídosztály vezetője
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Előkészítési szakasz 
Alapvető fontosságú, hogy az ajánlattevők számára rendelkezésre 

bocsátott műszaki dokumentációk teljes körűek legyenek. Hiányos do-
kumentáció pótlása csak az ajánlati felhívás módosításával lehetséges,
ami meghosszabbítja az ajánlattételi határidőt, így magát az eljárást is. 

A kiviteli terveket gondosan át kell vizsgálni a pályáztatás előtt, és 
ha szükséges feltétlenül aktualizálni kell. A legtöbb kivitelezés közbeni
probléma a tervekben lévő hibák miatt adódott. Jellemző hibák a ter-
vekben:

 nagyságrendi tévedések a mennyiségekben,
 egyes felújítási munkarészek hiánya,
 az egyszerű feltárások, részletes testközeli szerkezeti elem vizsgá-

latok elmaradásából kivitelezéskor jogos igények jelentkezhetnek.
Kivitelezés közben:
 többletmunka, pótmunka kérdése,
 többletmunka nem fizethető átalányáras szerződés esetében. 
Pótmunka kritériumai:
 előre nem látható okból merül fel, 
 létesítmény kivitelezéséhez, rendeltetésszerű használatához el-

engedhetetlenül szükséges,
 eredeti terv nem tartalmazza,
 megvalósítása nem választható szét az eredeti szerződés kere-

tében végzett munkáktól.
Ténylegesen egy híd esetében volt elismert pótmunka 7,0 millió Ft

értékben, ami a program teljes összegét tekintve (1763 millió Ft) cse-
kély (4 ezrelék). Ezzel igazolva látjuk azon döntésünket, hogy nem állí-
tottunk be tartalékkeretet.

Az ajánlattevő ajánlatában megadta a teljesítésbe bevonni kívánt 
szakembereket, és alvállalkozókat. A kivitelezés során ettől a vállalko-
zó csak a megrendelő engedélyével térhet el a közbeszerzési törvény-
ben meghatározott okok esetén, szigorú feltételek mellett.

Csúszás a szerződéses határidőhöz képest az alábbi okokból követ-
kezhet be:

 vállalkozónak nem felróható okból, vagy
 vállalkozó hibájából, de ebben az esetben kötbér terheli a vál-

lalkozót.
A 40 szerződésből egy esetben került sor kötbér alkalmazására, két 

szerződésnél volt szükség határidő módosításra. 
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Pénzügyi zárás szakasza
A közbeszerzési törvény szerinti két szakaszos volt a számlázás.

Mivel mind a vállalkozó mind a megrendelő most alkalmazta ezt elő-
ször, számtalan kérdés vetődött fel, olykor jelentős problémákat okoz-
va. Az alvállalkozói teljesítéseket lefedő számlán csak a szerződés 
szerinti alvállalkozók szerepelhetnek, az abban megjelölt teljesítés mér-
tékében.

A jótállási bankgarancia sok esetben formailag, tartalmilag hibásan
került benyújtásra, ami további késedelmet eredményezett.

Létesítményjegyzék

Rész Megye Útszám Szelvény HÍD NEVE Beavatkozás
Vállalási ár

nettó Ft

53 19+286 Akasztói VII sz. csatorna híd teljes felú jítás

53 71+826 Kiskunhalas  utáni Köröséri-főcsat .-h íd teljes  felú jítás

6534 13+612 Szászvári Kisgát-patak-híd teljes felú jítás

5805 19+272 Gílvánfa utáni Fekete-víz-híd teljes felú jítás

3. Baranya 58 1+158 Pécsi-víz-h íd teljes felú jítás 20 804 501

4. Borsod 3814 2+026 Sárospataki Bodrog-híd teljes felú jítás 53 133 800

2523 3+995 Putnoki Sajó-híd teljes felú jítás

3703 17+801 Abaújszántó i 1. Szerencs-patak-híd teljes felú jítás

45 17+875 Nagytőkei elágazás utáni Veker-ér-h íd teljes  felú jítás

43 2+125 Szegedi Bertalan Lajos Tisza-híd sérült dilatáció cseréje

7. Fejér 7 78+947/2 Szfv. I. 7-8. sz. főutak feletti  híd ütközési utáni javítás 2 241 917 

8. Fejér 811 34 + 319 Alcsutdobozi Váli-víz-híd teljes felú jítás 28 073 440

9. Fejér 7201 4 + 066 Úrhidai Sárvíz-malomcsatorna-híd teljes felú jítás 19 524 230

10. Fejér 8101 17 + 016 Bicskei 3 . Szent László-patak-híd teljes felú jítás 33 322 217

6305 7+037 Nagyhörcsöki Sárvíz-csatorna-híd részleges felújítás

7 96+362 Lepsényi 2. Cinca-Csíkgát-patak-híd részleges felújítás

14 11+615 Vámosszabadi 1 . Duna-ártéri-híd 3 dilatáció javítása

14 11+929 Vámosszabadi 2 . Duna-ártéri-híd 3 dilatáció javítása

14 12+244 Vámosszabadi 3 . Duna-ártéri-híd 3 dilatáció javítása

1408 4+382 Feketeerdei Mosoni-Duna-híd dilatációk javí tása

85 7+018 Enese előtti Rózsás-csatorna-híd részleges felújítás

1 122+944 Győri Iparcsatorna-híd részleges felújítás

1 123+255 Győri Stadion út feletti híd részleges felújítás

1 122+884 Győri Reptéri út feletti híd részleges felújítás

8417 28+318 Győrsövényházi Rábca-híd dilatációk javí tása

1 125+252 Győri "Bisinger" teherpu. feletti h íd dilatációk  cseréje

1401 38+120 Mosonmagyaróvári Lajta-híd dilatációk cseréje

Fejér

Győr

Győr

Győr

Bács

Baranya

Borsod

Csongrád

1.

2.

5.

6.

11 .

12 .

13.

30 238 208

48 001 092

51 454 630

21 623 931

36 976 268

31 826 550

35 586 616

21 835 51614.
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Rész Megye Útszám Szelvény HÍD NEVE Beavatkozás
Vállalási ár

nettó Ft

24132 9+524 Feldeb rői Tarna-patak-híd teljes  felú jítás

24 30+825 Parádfürdői Köves-patak-híd teljes  felú jítás

16 . Heves 3213 . 18+689 Újlőrincfalvai Laskó-patak -h íd teljes  felú jítás 18 927 360  

17 . Jász 3225 0+31537 Szolnoki "Százlábú" Tisza-ártéri-híd részleges felújítás 100 538 647

18 . Jász 4 92+330 Abony-Szolnok között, vasút feletti híd teljes felú jítás 23 716 203

3225 0+2093 Szolnok városi Tisza-híd dilatáció csere

4203 3+286 Kuncsorbai Nagykunsági -főcsatorna-híd teljes  felú jítás

20 . Komárom 8155 0+130 Kecskédi Általér-híd teljes felú jítás 30 987 176

21 . Komárom 8136 8+342 Kocsi Hosszúvölgyi-csato rna-h íd teljes felú jítás 16 416 541

22 . Komárom 8153 1+613 Ácsi 2 .Co ncó -patak-híd teljes felú jítás 25 302 513

2206 3+357 Mihálygergei Lom-patak-híd teljes felú jítás

24109 0 267 Nemti utáni Zagyva-híd teljes felú jítás

2201 10 580 Dejtár u táni Lókos-patak-híd teljes felú jítás

22 61 058 Kishartyán után i Ménes -patak-híd teljes felú jítás

1103 12+038 Budajenői II sz.  patak -h íd teljes  felú jítás

11108 9+694 Pilisszentkereszti Kovács-patak -h íd boltozat helyreál lítás

6801 12+691 Babócsai Rinya-híd dilatációcsere

6514 0+216 Andocs i Andocsi-patak-híd teljes felú jítás

27 . Somogy 6514 16+285 Viszi Tetves -patak-híd teljes felú jítás 13 396 531

49 22+015 Kocsord i Kraszna-h íd részleges felújítás

4127 36+713 Jánkmajtis i Halmi-csatorna-h íd teljes felú jítás

29 . Szab olcs 38 9+958 Rakamazi Tisza-ártéri Kis híd dilatációcsere 13 800 415

38 11+198 Rakamazi Tisza-ártéri Görbe híd dilatációcsere

38 11+529 Rakamazi Tisza-ártéri Aranyos-híd dilatációcsere

56 4+010 Szekszárdi Séd-patak-h íd részleges felújítás

5111 16+341 Madocsa u táni 1. időszakos vf híd teljes  felú jítás

5111 19+084 Madocsa u táni 2. időszakos vf híd teljes  felú jítás

32 . Tolna 4634 6318 Keszöhidegkuti Koppány-patak-híd teljes felú jítás 26 305 217

33 . Vas 84150 04+406 Sárvári Győr-Sztgotth. vasút feletti híd teljes  felú jítás 78 432 329  

34 . Vas 86 74+370 Szombathelyi 4 . Perin t-patak -h íd részleges felújítás 26 675 300

35 . Vas 74168 1+200 Körmendi öreg Rába-híd teljes felú jítás 85 742 454

8301 23+575 Huszárokelőp usztai Gerence-patak-híd mederbu rkolat javítása 

7301 53+191 Tapolca utáni Lesence-patak -ártéri-híd hullámosított acélsz.

7308 4+470 Ajkai Torna-patak -h íd teljes felú jítás

37 . Veszprém 7308 4+852 Ajkai Bp. -Szombathelyvasút.felett i híd teljes felú jítás 73 133 089

7405 27+064 Pórszombati Cserta-malomági-híd teljes felú jítás

7527 16+169 Alsórajk i Alsó rajk i-patak-híd teljes felú jítás

75 15+756 Zalaapáti Hosszúhajtás-forrás-híd teljes felú jítás

74 42+802 Zalaegerszegi Csörgő-patak-híd teljes  felú jítás

75 41+066 Zalatárnoki Görböföldi-patak -h íd teljes felú jítás

75 58+285 Zajdai időszakos vízfolyás h íd teljes  felú jítás

7548 1+346 Ortaházi Cserta-patak -h íd teljes felú jítás

Összesen nettó: 1 404 550 860

Összesen bruttó: 1 755 688 575

Zala

Zala

Pes t

Somogy

Szab olcs

Szab olcs

Heves

Jász

Nógrád

Nógrád

28 002 189

27 645 487

36 502 701

33 471 969

31 200 967

35 458 953

13 788 260

30 601 131

35 396 060

32 992 028

49 871 936

59 476 396

22 126 092

15 .

19 .

23 .

24 .

25 .

39 .

40 .

26 .

28 .

30 .

31 .

36 .

38 .

Tolna

Veszprém

Zala
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Hajós Bence
*
:

A Záhony és Csap közötti Tisza-határhíd
saruzsámoly károsodás

Vis Maior helyreállítási munkálatairól

Károsodás felfedezése

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. szakértők bevonásával helyszíni híd-
vizsgálatot tartott a Záhony és Csap közötti Tisza-határhidakon ame-
lyen részt vett az ukrán társ közútkezelő (Ukravtodor) is.  

A magyar fél által készítendő fővizsgálati munkára a Közlekedésfej-
lesztési Koordinációs Központ által szerződtetett szakértő az MSc – 
Főmterv – CÉH konzorcium volt. A tárgyi híd vizsgálatát a Főmterv 
készítette (Horváth Adrián és Nagy Zsolt szakértők vezetésével). 

A hídszerkezet helyszíni szemléjén, 2010. szeptember 22-én volt az
ukrán oldali szemrevételezéses vizsgálat. Ennek során a hídkezelő ész-
lelte a csapi hídfőben a rácsos hídszerkezetet alátámasztó saruzsámo-
lyok szerkezeti repedéseit, amelyek laza megmozgatásával a
saruzsámoly látszólag utólagos beton javítása egy darabban helyéről 
leesett és ezzel a korábban takart, súlyosan károsodott betonrészek fel-
színre kerültek.

A saru talplemeze alatti betonzsámoly hozzáférhető része termőföld 
jellegű, kézzel kiseperhető állagú volt a vízfolyás felőli oldalon, a térfal 
felőli oldalon látszólag jobb állapotban. 

A helyszínen azonnal döntés született a korróziósan tönkrement saru-
zsámoly soron kívüli, „VIS MAIOR” helyreállításának elvégzésére és
ennek elkészültéig további káresemény kockázatának csökkentésére az
alábbi részintézkedések történtek:

* Magyar Közút Nonprofit Zrt. Szabolcs–Szatmár–Bereg Megyei Igazgatóság,
hidászmérnök
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1. A rácsos hídszerkezeten 3,5 tonna össztömeg korlátozást kell
azonnal bevezetni, túlméretes jármű a szerkezeten nem halad-
hat, a buszokat a szélső, teherforgalmi hidakra kell terelni. 

2. A lehető legrövidebb időn belül a tervezett saruemelési helyek-
re ideiglenes máglyát kell beépíteni, hogy a saruzsámoly eset-
leges tönkremenetele esetén a máglya a hidat megtartsa jelentős 
alakváltozás nélkül.

3. Soron kívül meg kell tervezni a végleges helyreállítást és azt a
téli hideg, fagyás miatt kritikus időjárás előtt el is kell végezni. 

4. A helyreállítás érdekében a magyar és ukrán hídkezelő szorosan 
együttműködik, rendszeres konzultációk és tárgyalások útján. 

Eddigi beavatkozások, hídtörténet

1910-11-ben épült meg az első, állandó jellegű Tisza-híd Záhony és 
Csap között, felváltva a korábbi fa szerkezetű, Howe-rendszerű hidat. A 
háromnyílású, keszonalapozású, csonkaszegmens alakú, acél, rácsos
hidat 1944-ben felrobbantották.

A híd helyreállításáról meglehetősen kevés adat áll rendelkezésre. A 
mai szerkezetet a szovjet fél tervezte és építette, 1962-ben készült el.
Az újjáépítés acélszerkezeti tervei rendelkezésre állnak, de az alépítmé-
nyek helyreállításáról és azok átalakításáról építési tervek és iratok nem
ismeretesek. A nagyobb főtartó-távolság miatt a hídfők szerkezeti ge-
rendája konzolos kialakítású, a mederpillérek szélesítésére ekkor nem
volt szükség.

A híd állapotával igen sok gond volt (elsősorban a vasbeton pályatáblák 
folyamatos tönkremenetele miatt), amelyre végleges megoldást a teljes
átépítés eredményezett 1996-97-ben.

Először a rácsos híd két oldalán konzolos elrendezésben új, szekrény 
keresztmetszetű hidak épültek a teherforgalom részére (ukrán fél terve-
zésében és kivitelezésében), majd a középső rácsos szerkezetet újították 
fel és átépítették a teljes pályaszerkezetét acél ortotrop lemezes szerke-
zetűre a kereszttartók kicserélésével együtt. A korszerűsített híd-
együttes ma három, független acél felszerkezeten, összesen négy for-
galmi sávon szolgálja a határforgalmat.
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Az 1996-97-es beavatkozás óta eltelt időszakban több részleges beavat-
kozás is történt, de ezek a csapi hídfő környezetét nem érintették. 

Az ideiglenes máglyák beépítése

A károsodás felfedezését követően azonnali intézkedésként bevezetésre 
került a rácsos hídszerkezetre 3,5 tonna össztömeg korlátozás a híd
hasznos terhelésének mérséklése céljából.

Előkészítő munkák

A káresemény után, 2010. szeptember 27-én tartott határhíd tárgyaláson a
magyar fél vállalta az ideiglenes máglya szerkezet beépítését és ezen a na-
pon megtörtént a beépítéshez szükséges helyszíni geometriai felmérés is.

Tervezési szempont volt, hogy a vég-kereszttartót a hídépítési terveken
nevesített emelési pontokon kell alámáglyázni, lehetőleg olyan máglya-
szerkezettel, amely egyrészt lehetővé teszi a híd megemelését abban az 
esetben, ha a saru károsodása miatt a híd ráterhelne, másrészt a lehető 
legkevesebb átalakítással alkalmas a saruzsámoly javítás elvégzésére is,
így a hídszerkezet tartós megemelésére és egyéb technológiai igényekre.

Tervezési rész-szempont volt, hogy a máglya egyes elemei kézzel moz-
gathatóak legyenek, mivel a szerkezeti gerenda megközelítése daruval
vagy egyéb segédszerkezettel rendkívül nehézkes. További cél volt, hogy
a máglya olyan acélanyagból készüljön, ami vagy rendelkezésre áll, vagy
azonnal beszerezhető a további időveszteség elkerülése érdekében. 

A helyszíni geometriai felmérés során kiderült, hogy a saruzsámoly el-
bonthatóságához szükséges helyigény miatt a tervezett emelési tengely
túlságosan közel van a saruszerkezethez, így azt módosítás nélkül fel-
használni nem lehet. Ezek után tervezési cél volt, hogy keresztirányban
a máglya a lehető legkisebb legyen, továbbá a máglya a lehető legköze-
lebb épüljön a saruhoz, az emelési erőkar csökkentésére. 

A megtervezett és később beépített máglya három egységből állt össze: 
talpgerenda, emelőoszlop és fejgerenda, valamennyi elem HEA300 
szelvényből készült diafragmákkal merevítve. A nehezebb talp- és fej-
gerenda önsúlya 80 kg volt. A máglyaszerkezetet ellenőrző erőtani 
számítása a biztonság javára 165 tonna emelési teherre készült.
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A határhídon végzett munka külön engedélyezési kötelezettsége miatt
2010. október 1-jén ukrán–magyar határmegbízotti találkozó volt, ame-
lyen a két határőrizeti szerv a munka tervezett ütemezését, forgalom-
korlátozását és határterületre való belépést elfogadta és engedélyezte.

Helyszíni beépítés menete

A máglya beépítésre 2010. október 6-án került sor a szükséges engedé-
lyek (ukrán és magyar határőrizet) birtokában. Félpályás elkorlátozást 
építettünk ki a középső, rácsos, személyforgalmi híd Ukrajnába vezető 
forgalmi sávjában, teljes hosszban (ártéri híd, köztes töltéses szakasz és
mederhíd) sávos terelőtáblákkal és szalagos elkorlátozással. Ennek cél-
ja egyrészt a híd hasznos terhelésének mérséklése, másrészt a munka-
végzés kiszolgálása volt. A Magyarország felé haladó forgalom
változatlan rendben közlekedett, az Ukrajna felé haladó teljes forgalom
a befolyási, teherforgalmi szerkezetet használhatta, személygépkocsik
és tehergépkocsik vegyesen.

A munkaterület megközelítésére a kifolyási oldalon a rézsűfelületre 
kötéllétrát rögzítettünk. A szerkezeti gerenda előtti 60-100 cm széles 
beton padkán a két saru így megközelíthető volt. 

Meghatároztuk az emelés új tengelyét, ami a tervezett főtartó tengelytől 
mért 675 mm helyett 800 mm távolságban van, és egybeesik a vég-
kereszttartó gerincét teljes magasságban merevítő diafragmával. 

Első lépésben lebontottuk máglya vetületében a szerkezeti gerenda fel-
ső betonrétegét (utólagos javítását), hogy kellő szilárdságú, a máglya 
fogadására és alátámasztására alkalmas felületet nyerjünk. A két talpge-
renda elhelyezéséhez 17 cm vastagságban az utólagos betonjavítást le
kellett bontani. Az előállított fogadó felület szilárdságát Schmidt-
kalapáccsal ellenőriztük. (Mért érték: 20-25 MPa) 

A talpgerenda pontos elhelyezését a szükséges alálemezeléssel és ha-
barcs aláterítéssel végeztük, a gerendát vízszintesre állítva az emelési
pont függőleges vetületébe igazítva. 

A talpgerenda beépítése után elhelyeztük a máglya oszlop elemét és két 50
tonna kapacitású palackemelővel a vég-kereszttartóhoz szorítottuk a mág-
lya fejgerendáját. Így a máglyaszerkezet a híd alá befeszítettük úgy, hogy a
híd terhelése a sarukon maradt. A máglyaoszlopot HEA300-ból készített
doboz szerkezet volt. Mivel e máglya beépítésének célja az esetleges tönk-
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remenetel megakadályozása volt, ezért a híd ráterhelése esetén szükséges
hosszmozgást biztosító teflont betétet ekkor nem helyeztük még el.

Tapasztalatok a végleges helyreállításhoz

A máglya október 6-i ideiglenes beépítése kiváló alkalom volt, hogy a
végleges helyreállításhoz számos körülményt meg lehessen figyelni és
az alkalmazandó technológiát gondosan meg tudjuk tervezni.

A rendkívül szűk munkaterületen való biztonságos és folyamatos mun-
ka érdekében állandó lejárót kell építeni (falétra) és a szerkezeti ge-
renda előtti padka külső élébe biztonsági korlátot kell építeni. 

A hídszerkezet emelését szintező műszerrel nehézkes ellenőrizni a fo-
lyamatos forgalom okozta rezgések és a szintezés (hídpályán) és az
emelés (híd alatt) közötti értekezési távolság miatt. A végleges helyre-
állításhoz mindkét sarura 0,01 mm élességű mérőórát kell telepíteni.

Szemrevételezés alapján a vég-kereszttartó (és az összes többi kereszt-
tartó) főtartóba való bekötése rendkívül karcsú. A bekötések csak ge-
rincből és elkeskenyített alsó övből állnak, a bekötés környezetében a 
kereszttartó szélső cca 200 mm szakaszán nincsen felső öv. Így a vég-
kereszttartó bekötési keresztmetszete az alábbi két szelvényből áll: 
1062x10 gerinclemez és 210x20 alsó övlemez (A=148,2 cm2). Mind-
ezek alapján a hídszerkezet emelhetőségét ellenőrizni kell, az átépítési 
terveket felül kell vizsgálni a máglyára való átterhelés előtt. 

Az emelés során megoldandó feladat a saruk visszaépítése. A saru
három részből áll: fejlemez, ingaoszlop és talplemez. Az egy ingaosz-
lopos saru görgős saruként működik, az oszlop egy-egy 70 mm magas 
körömmel kapcsolódik a fejlemezhez is és a talplemezhez is. A saru
kibontását ez nem akadályozza, mivel a saruzsámolyt alóla elbontjuk,
de a saru csak akkor építhető utólagosan vissza, ha ahhoz a hidat leg-
alább 70 mm-rel megemeljük. Ehhez viszont a saru fölötti Multiflex
műgumi dilatációt (T140) is fel kellene bontani, ami jelentős többlet 
költséget és bizonytalanságot is okozna az ilyenkor gyakori csavar-
szakadások miatt. Ez a saru ideiglenes felkötésével (helyben hagyásá-
val) és jól ütemezett visszaengedésével elkerülhető, amelynek 
azonban mindenképpen van egy kivitelezési kockázata jelentős 
hőmozgás esetén. 
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A csapi hídfőben a dilatáció a hídszerkezet irányába lejt, bizonyosan
annak pontatlan beépítése miatt. A hiba csökkentése érdekében szüksé-
ges és indokolt a sarukat kis mértékben magasabb pozícióban visszaépí-
teni, hogy a dilatáció kereszt irányban közel vízszintes legyen.

A szerkezeti gerenda utólagos javítása (felső 15-17 cm vastag réteg) 
teljes hosszban kong, a gerendától elvált, gyenge minőségű. A szerke-
zeti gerenda homlokfelületének cementsimítása gyenge tapadású,
könnyen bontható, alatta matt nedves. A szerkezeti gerenda gyenge
minőségű, inhomogén, pépszegény, szétosztályozódott szemszerke-
zetű, extra nagy, 90-100 mm szemnagysággal. A szerkezeti gerendá-
ban a befolyási oldali saru alatt ismeretlen eredetű, 40 mm átmérőjű, 
legalább 400 mm mély fúrás van. A szerkezeti gerenda, különösen
hídtengelyben az alsó zónában, igen rossz minőségű, cipővel bontha-
tó. Minden jel szerint a szerkezeti gerenda vasalatlan.

A dilatációs szerkezet átázik (elsősorban a két mélyvonali iránytörés-
ben). A hídfő térdfala (1962-ben épített vasbeton szerkezet) korrodált, a 
betonacélok kilátszanak. Vélhetően a hídfő a háttöltés felől szigetelet-
len (1997-ben úszólemez épült), ezért a térdfal és a szerkezeti gerenda a
föld felől folyamatosan nedvesedik. A javítást úgy kell megtervezni, 
hogy a meglévő szerkezeti gerenda kiszellőzését biztosítsa, a nedves-
ség ne legyen a szerkezetbe zárva. A bontási mélységet helyszíni mér-
nöki irányítás alapján kell meghatározni úgy, hogy a laza, mállott
részek elbontása teljes legyen.

A sarukörnyezet tartós, jó állapotához szükséges a javítási munkák el-
végzésén túl a hídfő átázásainak megszüntetése, illetve a rendszeres 
takarítás (nagyfokú szemetelés miatt), melyek jelen munkán túlmutat-
nak. A helyreállítás szakszerű elvégzése céljából elkerülhetetlen a fo-
lyamatos mérnöki helyszíni irányítás.

Javítási munkák műszaki előkészítése 

Meglévő tervek és iratok felülvizsgálata

A „Rendelkezésre álló dokumentumok” című fejezetben megadtuk 
azokat a terveket és szakvéleményeket, amelyekből adatokat lehet kap-
ni a tárgyi meghibásodással kapcsolatosan.
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Saruzsámollyal kapcsolatosan:

Az 1962. évi ukrán helyreállítási munkák [2] betonszerkezeti tervei
nem ismeretesek, és az ukrán társkezelőnek sincsenek birtokában. 

Az 1993. és 2003. évi fővizsgálat idején [3] [11] a csapi hídfőt a vizsgáló a 
szögesdrót, illetve kerítés akadály miatt nem tudta megközelíteni – igaz
ezen tényt és az ebből eredő bizonytalanságot a szakvélemény nem rögzí-
tette.

Az 1997. évi átépítés kiviteli tenderterve (Főmterv [7]) és a megvalósu-
lási terve (Uvaterv [8]) sem foglalkozik az alépítményekkel, a sarukör-
nyezettel. A felszerkezet átépítési munkáihoz kapcsolódóan a szerkezeti
gerenda és a saruzsámoly javítását a magyar fél részlettervek nélkül
elvégezte (generálvállalkozó Ganz Rt., alvállalkozó Isobau Kft.). E ja-
vítás során a szerkezeti gerendára megfelelő kellősítés és tapadás nélkül 
felhordtak 15-17 cm vasalatlan beton kérget, a saruzsámolyokat hason-
ló módon körbebetonozták és a szerkezeti gerenda homlokfelületét ce-
mentsimítással borították.

A saruzsámollyal egyedül a 2001. évi saruzsámoly vizsgálati dokumen-
táció foglalkozik [10], amelyet a magyar fél készíttetett az ukrán fél kez-
deményezésére, mivel a sarukörnyezet javítását 1997-ben a magyar fél
végezte (Limes Rt. Fodor István). Ennek összefoglalásában olvashatjuk:
„a saruzsámolyok felszínén észlelt repedések között átmenő repedéseket 
is találunk, de ezek a saruzsámoly egykori javításának elválásából kelet-
keztek. […] szükség van a megvizsgált régi hídfőszakasz felújítására.” – 
A szakvélemény összegzése ellenére javítás nem volt. Megemlítendő, 
hogy a saruzsámoly vizsgálati anyagában számos belső ellentmondás 
van, továbbá rendkívül hiányzik a lényegesen határozottabb végkövet-
keztetés. A szakvélemény fényképei alapján megállapítható, hogy a vizs-
gált betonrészek a szerkezeti gerendától többségében már elváltak, azokat
a vizsgálat előtt el kellett volna távolítani! A betontakarás mérés és a 
betonacél korróziós vizsgálat is eredménytelen volt. A repedésmélység
vizsgálat eredménye semmitmondó.

A hídszerkezet megemelésével kapcsolatosan:

Az ideiglenes máglya beépítésekor (2010. október 6.) felmerült annak
igénye, hogy a szemrevételezés útján rendkívül karcsú vég-kereszttartót
az emelésre vonatkozóan ellenőrizni kell.  
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A pályaszerkezet átépítés megvalósulási terve [8] szerint egy főtartóra 
jutó önsúly 31,0 kN/m „(Főmterv Rt. közlése alapján)”, a számított re-
akcióerő a szélső támaszoknál (a nyílás 40 %-ával számolva) 798,3 kN. 
A tervezett emelés tengelye a két gerincmerevítést felező távolságban, a 
főtartó tengelyétől 675 mm-re van. A vizsgálat tiszta nyomásra (erőbe-
vezetés) és a kereszttartó bekötés nyírás és hajlítás vizsgálatára terjed
ki, a nyírásnál Zsuravszkij-képlettel számolva, összehasonlító feszült-
ség számítása nélkül.

A nyírásnál és a hajlításnál alkalmazott keresztmetszeti jellemzők nem 
a befogás környezetére vonatkoznak, hanem egy közbenső kereszttartó 
közepére, így téves a kereszttartó együttdolgozó felsőöv számítása, hi-
bás a számított gerinclemez magassága (1208 mm, szemben a ténylege-
sen 1062-1158 mm változó magassággal) és az alsóöv szélessége is
rossz (annak a bekötésnél 300-ról 210-re csökkentése miatt). A számí-
tás biztonsági tényezővel nem számol, hanem a biztonságot kielégítő-
nek veszi azzal, hogy a figyelembe vett önsúly még a nehezebb,
vasbeton pályalemezes szerkezetre vonatkozik.

Az emelésre körültekintő új számítást kellett készíteni a fentebbi
problémák, illetve az alkalmazott nagyobb saru – máglya beépítési tá-
volság miatt is.

Az emelésre készülve átvizsgálták a híd legutóbbi, átépítés előtti, meg-
emeléséről készített szakértői jelentését is [5]. Ez a szakvélemény a
főtartó terhelését 40,54 kN/fm értékkel vette figyelembe.  

Ekkor (1995) megemelték a két hídfőt (mederpilléren végzett emelésről 
nincs adat), a mért sarureakciók a számítottal (1048 kN) szemben 1181,
1473, 1507, 1367 kN volt, záhonyi és csapi hídfő sorrendjében. A csapi 
hídfőben mért érték számítotthoz képesti jelentős eltérését (+44%, illet-
ve +30%) a szakvélemény igen alaposan elemez és vizsgál, végkövet-
keztetése: „… a mért reakcióerők jelentősen nagyobbak a terv szerinti 
szerkezet alapján számítottnál. … állíthatjuk, hogy a tényleges önsúly
meghaladja az előzetes adatok alapján számítottat, a szerkezetet össze-
szerelése után jelentős erőhatással kényszerítették a jelenlegi alakjának 
felvételére. […] biztosítani [kell] a tervezetthez közelálló erőjáték létre-
jöttét.”

A megemelés szakvéleménye után egy hónappal készített tender stati-
kai számítás [6] az elvégzett emelésre és annak következtetéseire nem
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hivatkozik, ahhoz nem kapcsolódik, helyette az alábbi adatokat tartal-
mazza az önsúllyal kapcsolatosan.

Az átépítés előtti szerkezetre számított főtartó önsúly 39 kN/fm (ez 5 
cm aszfaltréteget tartalmaz). A számítás tartalmazza az ukrán fél által
közölt önsúly értéket is, ami 44 kN/fm, amit az ukrán fél a többlet asz-
falt terheléssel indokol (ez kb. +5 cm aszfalt esetén igazolódik). Az át-
építésre vonatkozó önsúly érték pedig 26,6 kN/fm 8 cm aszfalttal
számolva. Korábban készített erőtani számításokban figyelembe vett 
szelvények és önsúlyok jelentősen eltérőek, továbbá a megépített híd és 
annak tervei is eltéréseket mutatnak.

Mint ismeretes a Főmterv tenderterve [7] helyett (hosszbordás ortotrop 
lemez) az Uvaterv kiviteli terve [8] épült meg (keresztbordás ortotrop
lemez), továbbá 8 cm helyett 12 cm aszfalttal, így az átépített szerkezet
korrigált önsúly értéke 30,5 kN/fm. (A rendelkezésre álló dokumentu-
mok szerint, ha a megvalósulási szelvények tömegeivel számolunk, ak-
kor mintegy 10 %-kal kisebb önsúly adódik, azonban a fentebb is
részletezett szerkezeti bizonytalanságok miatt a továbbiakban a 30,5
kN/fm értékkel számoltunk.)

A megvalósulási tervben feltüntetett és alkalmazott, átépítés előtti önsúly 
(31 kN/fm), irreálisan alacsony a Főmterv akkor már ismert és létező szá-
mításához képest. A számítotthoz képesti tényleges terhelés a magyar ön-
súly szerint +26%, az ukrán önsúly szerint pedig 42 % többletet mutat!

A szélső nyílás támaszköze 64,38 m (elvileg három egyforma nyílás 
támaszköze egységesen 64,38 m, de a megvalósulási felmérések szerint
néhány cm-es eltérések vannak (64,35 + 64,28 + 64,27 m), esetünkben
ennek hatása nem jelentős. 

A híd terheletlen alakja kéttámaszú tartók sorozatára emlékeztet. A híd
szereléstechnológiája nem ismeretes részleteiben, de az 1997-i átépítés
során az építési helyszíni tapasztalatok alapján azt feltételezték, hogy
kéttámaszú szerkezetként épülhettek a nyílások, melyeket utólag több-
támaszúsítottak. Elemezve a mért reakciókat [5], a korabeli fényképe-
ken szereplő 10-20 cm-es aszfaltkigyűrődésekre tekintettel az ukránok 
által adott önsúlyt elfogadva, a mért 150 t sarureakció átépítés előtti 44 
kN/fm önsúly esetén 34 fm-nyi, a mért 136 t sarureakció pedig 31 fm-
nyi terhelésből állna össze. Ami lényegében azonos a nyílás felével, 
azaz önsúlyra nem vehető figyelembe a terv szerinti többtámaszú stati-
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kai rendszer, ami egyúttal fizikailag egyetlen lehetséges magyarázat a
mért saruteherre.

Ezt erősíti meg az is, hogy próbaterheléskor (hasznos terhelés hatására) 
a szélső nyílások lehajlása a számítottat meghaladta, a középső nyílás 
lehajlása pedig kevesebbre adódott.

Ez számunkra azt jelenti, hogy a hídfőkben lévő sarura önsúlyból a nyí-
lás fele terhel, a többtámaszú erőjáték kedvező hatásával nem számol-
hatunk, így 30,5 kN/m átépített főtartó terheléssel és fél nyíláshosszal 
(0,5xL) 64,38/2 számolva a sarureakció: 982 kN. Ehhez 10% többlet
terhelést (belső erőátrendeződést, etc.) figyelembe véve a kereszttartót 
1080 kN sarureakcióra szükséges ellenőrizni, a ténylegesen alkalmazott 
emelési, nyomatéki erőkarral (675 helyett 800 mm). 

A fenti levezetés és ehhez szükséges kutatás és ellenőrzés után megál-
lapítható, hogy noha dr. Szatmári István [5] nyomatékosan felhívta a
figyelmet a főtartó ismeretlen belső erőjátékára, az átépítés során ezzel 
a tervezők egyáltalán nem foglalkoztak, a tendertervben szereplő főtar-
tó statika ideális, feszültségmentes kiinduló, építési állapottal számol, a
megvalósulási statika a főtartóval nem is foglalkozik annak ellenére, 
hogy a tendertervvel szemben a kereszttartókat is kicserélték az erede-
tihez képest gyengébb merevségűre!

Az átépítés előtti próbaterheléskor [4] a „B” jelű teherbírást igazolták, a 
pályaszerkezet és kereszttartók átépítése után ismételt próbaterhelés
végeztek [9], amellyel a „B” jelű teherbírást ismét igazolták. Rendkívül 
sajnálatos, hogy az átépítés előtt és után közvetlenül, ugyanazon szakér-
tő és vizsgáló intézet által végzett két próbaterhelés teljesen különböző 
teherállásokat alkalmazott, így az átépítés globális hatásaira nem nyer-
hetünk közvetlen adatokat.

Az átépített szerkezet főtartójának pontos belső erőjátéka ismeretlen, 
így a sarureakciókat csak becsülni tudjuk. A fentiek alapján a csapi híd-
fő helyreállításához szükséges emeléskor sarunként 1080 kN terhelés
ellenőrzése elégségesnek nevezhető (alapértéken, hasznos terhelés – 
esetleges személygépkocsi sor nélkül).

Helyreállítás tendencia terve

A helyreállítás tendenciatervét a magyar fél megbízásából az MSc –
Főmterv – CÉH konzorcium 2010. október 13-ra elkészítette. A határhíd 
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közös üzemeltetésére vonatkozó megállapodás értelmében a magyar fél
vállalta a helyreállítás szerkezetjavítási munkarészeit, az ukrán fél pedig
a befejező munkákat, korrózióvédelmet és egyéb járulékos feladatokat. 

A tendenciatervet a hídkezelők elfogadták. E terv alapján a hidat meg 
kell emelni az ideiglenes máglyákra és el kell bontani a károsodott be-
tonrészeket, majd új vasbeton saruzsámolyt kell készíteni a szerkezeti
gerenda felső részének javításával együtt, a saruk alatt 5 cm vastag sa-
rualáöntéssel. A régi és a javítás betonrészeinek megfelelő kapcsolatát 
befúrt, beragasztott dűbel vasalással kell biztosítani. 

A tendenciaterv a javítás technológiai részleteivel nem vagy csak vázla-
tosan foglalkozott. A tendenciaterv megoldási javaslatot adott a vég-
kereszttartó emelés előtti erősítésére, a felső öv pótlására, kétoldali két-
két pótöv gerincre hegesztésével a gerinc felső éle alatt cca 80, illetve 
190 mm-rel, egyenként 100-12 mm keresztmetszettel.

A tendenciaterv és az október 6-i helyszíni tapasztalatok ismeretében a
helyreállítás pontos menetét és technológiai lépéseit a kivitelező irányí-
tó mérnökei a megbízó, kezelő hidászmérnöke közösen állította össze. 
Ennek egyes lépéseit a technológiai leírás című fejezet tartalmazza. 

A két ország határőrizeti szerveivel egyeztetve a végleges helyreállítás 
során a forgalomterelés és ideiglenes forgalmi rend az október 6-i mun-
kákkal azonos módon történt (lásd a „Helyszíni beépítés menete” című 
fejezetben).

Hídszerkezet megemeléséhez szükséges erősítés ellenőrzése

A meglévő tervek átvizsgálásakor az emelés ellenőrzésénél igazolandó 
saruterhet 1080 kN-ban határoztuk meg. Ez a biztonság javára a szélső 
nyílás 50 %-ának önsúlyát tartalmazza a meglévő vizsgálati dokumen-
tumok eredményeire tekintettel.

Az alkalmazott forgalomterelés miatt szükséges még egy forgalmi sá-
von a hasznos terhelés számításba vétele. Hasznos teherként elegendő 
csak személygépkocsikkal és kisbuszokkal számolni a súlykorlátozás
miatt.

A határforgalom jellege miatt folyamatos sűrű gépjármű sorral kell 
számolni, a terhek csökkentése érdekében az érintett szélső nyílásban a 
várakozás megtiltása nem kivitelezhető. 
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Mértékadónak azt az állapotot vettük, hogy a forgalmi sávon 5 m-ként
áll egy 2,5 t tömegű jármű. Szintén a nyílás 50%-os sarura terhelésével 
számolva, és a teljes hasznos terhet egy sarura értelmezve a hasznos
saruteher 161 kN.

A vég-kereszttartó emelésre való ellenőrzését tehát 1241 kN-ra végez-
tük el. (Az ideiglenes máglyaszerkezet méretezett teherbírása 1650 kN).
A teher számítása során minden esetben a biztonság javára tett közelíté-
seken túl további biztonsági tényezőt és az araszoló forgalom ismereté-
ben dinamikus tényezőt nem vettünk figyelembe. 

Helyreállítási munkavégzés feltételeinek biztosítása

A magyar fél közbeszerzés útján választotta ki a helyreállítást végző 
szakkivitelező céget, a Keller Plusz Kft-t. 

Az október 6-i ideiglenes máglya beépítéshez hasonló módon, a végleges
helyreállításhoz szükséges engedélyeket (magyar és ukrán határőrizet; 
magyar és ukrán hídkezelő), a munkavégzéshez szükséges forgalomtech-
nikai tervet és elkorlátozást, valamint a határövezetre érvényes belépési
engedélyezést a magyar hídkezelő intézte és biztosította. 

A javítás technológiai leírása

Előkészítő munkák

A helyreállítási munka első napján (szerda) a tényleges javítás megkezdé-
se előtt a munkahely megközelítését és biztonságát szolgáló szerkezetek 
készültek el. Először lezártuk a középső rácsos híd befolyási oldali forgal-
mi sávját, táblákkal elkorlátozva. Ezen a sávon volt a napi felvonulás és
gép-, illetve anyagtárolás, valamint a folyamatos beszállítási igények ki-
szolgálása. A határőrizeti szervek egy konténer (anyag, szerszámok) elhe-
lyezését a magyar oldali mérlegház mellett engedélyezte.

A szerkezeti gerenda biztonságos megközelítésére a kifolyási oldalon
védőkorláttal ellátott fa lejáró lépcsőt építettünk, valamint a szerkezeti
gerenda előtti padka külső oldalát is védőkorláttal biztosítottuk. 

Lebontottuk a szerkezeti gerenda 1997. évi valamennyi beton és ha-
barcsjavítását a szerkezeti gerenda tetejéről és homlokfelületéről. 

Helyszíni felmérés után, a hegesztési helyekhez való hozzáférés nehéz-
ségei miatt a vég-kereszttartó erősítést módosítottuk, amelynek helyszí-
nen az ellenőrző számításai is elkészültek. 
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Vég-kereszttartó erősítése emelési erőbevezetéshez

Második napon (csütörtök) a vég-kereszttartó emelési diafragma és
homloklemeze közötti szakaszát a vízfolyás felőli oldalról behegesztett 
második, 16 mm-es gerinclemezzel erősítettük meg, amely az eredeti 
gerinclemezzel azonos magasságú. Az így kialakított kétövű doboz 
szelvény biztonságosan megfelelt az emelési igénybevételeknek.

A pótgerinc beépítéséhez a kisebbik gerincmerevítő bordát kis mérték-
ben ki kellett könnyíteni, hogy az új gerinc elférjen. A homloklemez,
amely NF csavar-sorral kapcsolódik a főtartóhoz, csavaranyák és le-
mezszél közötti távolsága elegendő volt a gerinclemeznek (16 mm) és 
az azt rögzítő egyoldali sarokvarratnak (8 mm). 

Ez az erősítés egyetlen hátránya, hogy az erősített doboz szerkezet kor-
róziós fészket alkot, ezért a helyreállítás végeztével a pótgerincet el kel-
lett távolítani.

A pótgerinc leszabása olyan pontossággal történt, hogy a beépítési
helyre kalapáccsal éppen be lehessen feszíteni. A pótgerinc beékelődése 
és fűzővarratos rögzítése után elkészült annak egyoldali sarokvarrata 
fogyóelektródás helyszíni hegesztéssel, a sarkoknál és a kikönnyített
gerincmerevítésnél alkalmazott kivágásokkal.

A vég-kereszttartó erősítése és a továbbiakban minden egyes munkafá-
zis esetében először a kifolyási oldali sarukörnyezet készült el, majd azt 
követően a befolyási oldali. 

Hídszerkezet átterhelése máglyákra és megemelés

A pótgerinc behegesztése után megkezdtük a híd emelését és máglyákra
való átterhelését. (Eközben folytak a befolyási oldali vég-kereszttartó
erősítésének lakatos munkái). 

Az emelés előkészítéseként a csapi hídfőben a felszerkezet kapuzatára 
magasságkorlátozó táblákat függesztettünk fel azzal a céllal, hogy a
kihelyezett 3,5 tonna tilalom ellenére még véletlenül se hajthasson túl-
súlyos jármű az emelés alatt lévő hídszerkezetre. A kapuzatra a szabvá-
nyos módon két 2 m-es halszálka közé 2,8 m magasságkorlátozó
tiltótáblát függesztettünk úgy, hogy a táblák alsó éle és a kocsipálya
között 3,1 m szabad űrszelvény maradjon. A híd magyar oldali hídfőjé-
be ezzel egy időben egy behajtani tilos táblát is kihelyeztünk, a korábbi 
terelőtáblák megerősítéseként. 
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Az emelés pontos mérését a térdfalba dűbelezett szögacélra hegesztett 
0,01 mm élességű mérőórával figyeltük meg sarunként. A mérőóra a 
saru fejlemezének főtartó alól kinyúló részének magasságát mérte. 

Az emelést az október 6-án beépített emelőmáglyával végeztük, mág-
lyánként négy darab 50 tonna kapacitású palackemelővel. 

A máglya tetejére a hosszirányú mozgást megengedő teflonbetétet (6 
mm) építettünk be, majd a máglyát előterheltük 0,3 mm emelési magas-
ságig. A megemelkedés a saruoszlop és talplemez közötti hézagon is
megfigyelhető volt. 

A tehermentesített sajtók mellett a lakatosok a saru talplemezét
sarokmerev módon a fejlemezhez rögzítették szögacélokkal, laposvas
függesztőkkel és andrásolással, majd a saru talplemezének négy 
ankercsavarját oxigénnel elvágták. A saruk felkötése után a
felszerkezetet oldal irányban a szomszédos teherforgalmi hidakhoz ki-
támasztottuk (azoknak ott fix saruja van).

A saru felkötése után az emelést újrakezdtük szintén 0,3 mm emelési
magasságig, amely emelési szint mellett rögzített máglyákkal (lemez-
bajlágolással) a saruzsámolyt kivéstük.

A saruzsámoly kibontásának tapasztalatai:
 A talplemez alatt volt egy lényegesen jobb minőségű saruzsámoly, 

amelyre a saru csak félig feküdt fel, a vízfolyás felőli oldalról utó-
lagosan igen gyenge betonnal egészítették ki azt. A zsámoly jobb
minőségű részében két sorban volt vasdrótháló, lágyvasból és kb. 5 
mm átmérővel. 

 A saruzsámolynak tervezett jobb minőségű betonrész a szerkezeti 
gerenda síkjába is bele van ültetve, ebben fabetétekkel rekesztették
ki a horgonycsavarok helyet, melyet azonban felhasználni a más-
hová került saru miatt nem tudtak, így a fabetéteket benne hagyták,
jelentős korróziós fészket képezve. 

 A saru új pozíciójához a horgonycsavarokat utólagosan készített 40
mm-es furatokba helyezték a furatok teljes kitöltése nélkül, így
ezek is jelentős korróziós fészket képeztek vízzel telítve. 

 A zsámoly tönkremenetelét gyorsította, hogy a horgonycsavarokon
keresztül a zsámoly folyamatosan és intenzíven ázott.

 A kifolyási oldali saruzsámoly volt a jobb minőségű, ennek belső, 
nehezen hozzáférhető helyeinek vésése, kb. 6 óráig tartott. A lé-
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nyegesen gyengébb minőségű befolyási oldali zsámoly teljes elbon-
tása csupán 1,5 óra volt, hasonló hozzáférési körülmények mellett.

A befolyási oldali saru emelése, átterhelése a harmadik napra (péntek)
maradt.

A kiszabadított sarut a bontás után tovább emeltük, az eredeti állapot-
hoz képest a kifolyási oldalit +5, a befolyási oldalit +3 mm magasság-
ban rögzítve.

Vasbeton szerkezeti javítások

A saruk alatti laza betonrészek eltávolítása után lényegében a teljes
szerkezeti gerendán közel azonos magasságú volt a bontott felület.

A saruk teljes felszabadított állapota mellett a homokszórásos felület
előkészítése után megkezdődött a vasszerelés: dűbelek fúrása és rögzí-
tése, fővasalás, elosztó vasalás és kengyelek. Az armatúrához hegesz-
téssel rögzítettük a saru új ankercsavarjait és azok bebetonozandó,
100x100x10 mm-es lehorgonyzó lemezeit.

A két saruzsámolyt a szerkezeti gerenda tetején négy 16-os fővassal 
kapcsoltuk össze, ezek közül kettő a máglya talpgerendája előtt és mö-
gött vezetett, kettőt pedig a talpgerenda gerincén vágott lyukakon fűz-
tünk át. A szerkezeti gerenda homlokfelülete felől 11 cm előreállású 
markáns vízorrt képeztünk ki.

A vasszerelés és zsaluzás végeztével a negyedik nap (szombat) délután
volt a betonozás pumix betonozó kocsival. A betonozó kocsi a teher-
forgalmi hídon átkelve az ukrán hídfőből két ütemben állt fel. Két tag 
flexibilis gumicsővel sikerült a betont lejuttatni a szerkezeti gerendára 
és a C30/37-16/KK-f50-vz5 minőségű betont bedolgozni. A saru talp-
lemeze és a betonozás között 5 cm hézag maradt az aláöntő habarcsnak. 
A híd lélegzése a horgonycsavarok talplemezen lévő, lényegesen na-
gyobb furatai miatt biztosított volt.

Sarualáöntés készítése Mapefill habarccsal

Szükséges technológiai várakozás miatt az 5-8. napokon munkavégzés
nem volt. A 9. napon (csütörtök) a szerkezeti gerenda kizsaluzása után
bezsaluztuk a saruk aláöntő habarcsának a helyét. 

Az aláöntés legmagasabb pontján öntöttük be a bekevert Mapefill fo-
lyós, zsugorodáskompenzált, 70 MPa végszilárdságú (28 napos) kiöntő 
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habarcsot. A habarcsterítést erre a célra hajlított acélszerszámokkal se-
gítettük. A talplemezek alatti résen túl, a talplemez körül 1,5-2 cm-nyi
habarcs felöntést készítettünk, a saruoszlop mozgó elemeit szabadon
tartva.

Az aláöntő habarcs kezdeti szilárdulása után – mikor már a talplemez és 
ingaoszlop súlyát biztonsággal elbírja –, a 10. napon (péntek) hajnalban
lett felszabadítva a sarukat felkötő és rögzítő segédszerkezet, hogy az 
esetleges hőmozgás hatására a lekötött saru az aláöntést nehogy felsza-
kítsa. A munka sikerének kedvezett, hogy az aláöntés és felszabadítás
között konstans 9 fok hőmérséklet volt.  

Az aláöntés szükséges kötésideje miatt a 11-13. napokon munkavégzés
nem volt.

Hídszerkezet visszaterhelése a sarukra

Az aláöntés megfelelő megszilárdulása után, a 14. napon (kedd) folyta-
tódott a helyreállítás.

Visszaterhelés előtt Schmidt-kalapáccsal ellenőriztük a sarualáöntés és 
az alatta lévő vasbetonjavítás szilárdságát sarunként.  

Az emeléshez használt máglyánkénti négy, 50 tonna kapacitású palack-
emelővel végeztük a híd visszaterhelését lépésenként a hézagoló leme-
zek 1 mm-es csökkentésével és máglyára eresztésével.

A sarukra való visszaterhelés gyorsan és probléma mentesen sikerült. A
saruk fejlemezének elmozdulása a visszaterhelés során egységesen 0,2
mm volt.

Befejező munkák

A sajtók és máglya szabad részeinek elbontása után a vég-kereszttartó
pótgerincét kibontottuk azt több darabra vágva, és a felszerkezet érintett
acél részei (pótgerinc, sarufelkötés) két réteg alapozó festés kaptak. A
végleges korrózióvédelm készítését az előzetes megállapodás szerint az 
ukrán fél vállalta.

A befejező, 15. napon (szerda), a kizsaluzott aláöntő habarcs sarokélei 
legömbölyítést, a betonjavítás szükséges élkezelést és BV3 Mapelastic
korrózióvédelmet kapott.
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A dilatáció előtti két csöpögtető, amelyek a kocsipálya szigetelésén 
összegyülekező vizet vezetik ki (ezek elbontása a máglya beépítés miatt 
volt szükséges még október 6-án), flexibilis csővel lett visszaépítve. 

Rendelkezésre álló dokumentumok

Csak a meder személygépkocsi (középső) hídszerkezetre vonatkozó 
dokumentumokat soroljuk fel:

[1] Alépítményi tervek, 1909
[2] Felszerkezet helyreállítási terve (ukrán, csak acélszerkezet) megvalósulá-

si 1962
[3] Fővizsgálati szakvéleménye (Híd Mérnöki Kft, dr. Lublóy László, Győr 

1993)
[4] Szakértői jelentés a próbaterhelésről (BME, dr. Szatmári István, 1995. 

III.)
[5] Kiegészítő szakértői jelentés a próbaterheléshez (BME, dr. Szatmári Ist-

ván, 1995. IV.)
[6] Mederhíd statikai számítása (Főmterv, Nagy Zsolt, 1995. V.) 
[7] Mederhíd pályaszerkezetcsere kiviteli tenderterv (Főmterv, Nagy Zsolt, 

1995. XII.)
[8] Pályaszerkezet átépítésének megvalósulási dokumentációja (Uvaterv

Bors E., tervszám: 50386/01/204; 1996. 09.)
[9] Szakértői jelentés a próbaterhelésről (BME, dr. Szatmári István, 1997. 

VII.)
[10] Célvizsgálat (saruzsámoly) (Limes, Fodor István, 2001. 11. 30.)
[11] Fővizsgálati szakvélemény (Híd Mérnöki Kft, dr. Lublóy László, Győr, 

2003)
[12] Fővizsgálati szakvélemény (ukrán, Triada, 2003) 
[13] Fővizsgálati szakvélemény (Via-Pontis – HEED Kft. dr. Szatmári István, 

Budapest, 2007)
[14] Fővizsgálati szakvélemény (ukrán, Triada, 2007) 
[15] A Záhony – Csap közötti Tisza-határhíd csapi hídfőjében lévő saruzsá-

moly javítása. Megvalósulási terv, 2010. XI. 15. (B113/2010)
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Hajós Bence
*
:

Az új, vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc
Tisza-híd építésének előkészítéséről 

Előzmények 

Mint ismeretes, a helyszínen megkezdődött az új, vásárosnaményi Ti-
sza-híd építése a régi szerkezet kifolyási (északi) oldalán. Jelen rövid
beszámolóban a híd építéstörténete [1] és a meghiúsult 2009. évi pálya-
szerkezet átépítés [2] után a teljesen új átkelő műszaki előkészítésének 
másfél esztendejéről kívánunk tájékoztatást adni. 

Az előző tanulmányban [2] részletesen közreadtuk a régi híd kicserélésé-
ig vezető, 2009. július 10-i minisztériumi döntés előzményeit, így most 
csak a tervezést ismertetjük. Az új híd terveinek elkészítésére a beruházó
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a Pont-TERV Zrt-t bízta meg. 

Tanulmányterv

A tanulmányterv készítése során két alapvető döntést kellett meghozni. 
Egyik az új híd tengelye, azaz a régi alépítmények felhasználhatóságá-
nak vizsgálata, másik pedig a híd szerkezeti rendszerének kiválasztása.
A keresztmetszeti igények (kétirányú szabványos kocsipálya, kétoldali
gyalogos és egyoldali kerékpáros átvezetés) egyértelműek voltak. A 
tanulmányterv részeként egyszerűsített geotechnikai feltárások is ké-
szültek (2 db 35 méteres fúrás és 2 db 35 méteres, illetve 2 db 40 méte-
res CPTu szondázás).

A Pont-TERV Zrt. vezetésével és irányításával a tanulmányterv készí-
tésében közreműködött a Viamed Kft. (útépítés), a Geoterra Kft. (ta-
lajmechanika), az Ekospektrum Kft. (vízügyi szakvélemény), az A.D.U.

* Magyar Közút Nonprofit Zrt. Szabolcs–Szatmár–Bereg Megyei Igazgatóság,
hidászmérnök
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Építész Iroda Kft. (látványterv) és a K.T.K. Diamont Kft. (pillérek
magfúrása).

Régi alépítmények magfúrása

A hídkezelő régi alépítményekkel kapcsolatos kedvezőtlen tapasztalatai 
miatt a tervező feladata volt a két mederpillér függőleges feltárása mag-
fúrás segítségével.

A híd építéstörténetéből ismeretes volt, hogy az 1883-85-ben épített 
facölöpös III. támasz (bal parti mederpillér) alapozási mélysége cse-
kély, alaptestje inhomogén és a legkisebb vízszint felett van (fagyha-
tás), falazatának fúgázása igen kimosódott.

Az 1932-33-ban épített IV. támasz (jobb parti mederpillér) már keszon-
alapozású, felmenő szerkezete azonban tömör, vasalatlan betonfal, ami 
a II. világháborús robbantáskor kettétörött, majd a helyreállításkor be-
betonozott acéltartókkal erősítettek meg. 

Összesen öt magfúrás készült az alábbiak szerint: 2 db fúrás a III. tá-
masz szerkezeti gerendájáról indítva, 1 db fúrás a III. támasz 2006. évi
alaptest kimosódás elleni védőkoszorú-gerendájáról indítva és 2 db fú-
rás a IV. támasz szerkezeti gerendájáról indítva.

A III. támasz egymástól mintegy 2 m-re lévő, függőleges fúrásait csak 
11,9 m, illetve 11,8 m mélységig sikerült lemélyíteni. A magminták
képe 10,5 m-es mélységig úsztatott beton (kőzetek között 2-6 cm-es 
betonkitöltéssel), ez alatt csak apró törmelékes kőzet, homokos kavics 
volt. Az alsóbb szakaszon a fúró a kitöltő betont szétmorzsolta. A fú-
ráshoz adagolt vizet a porózus pillértest elnyelte.

A III. támasz kimosódás elleni betongallérjáról mélyített fúrás célja a
cölöpöket összefogó, bazaltbeton alaptest közvetlen vizsgálata volt. A
felső, 2006. évi koszorúvasalással erősített, 40 cm-es gerenda átfúrása 
alatt 80-100 cm egészséges úsztatott bazaltbeton réteg volt. Ez alól ér-
tékelhető magmintát nem sikerült kiemelni. 

A IV. támasz egymástól szintén 2 m-re lévő, függőleges fúrásait 7,5 m, 
illetve 12,8 m mélységig sikerült lehajtani. A legmélyebbről kiemelt 
magminta 7,0 m, illetve 12,5 m-ről származott. A 7,5 m-es fúrás első 6 
m-es szakaszán a beton ép és homogén volt, ezalatt morzsalékos, fész-
kes, a laza betonkörnyezet miatt a fúrás elakadt. A 12,8 m-es fúrás 7,5
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m alatti magmintáinak szilárdsága javuló tendenciát mutatott. 12,8 m
mélységben a fúrószár törése miatt a fúrást befejezték.

A helyszíni fúrási munka két hétig tartott, a magmintákat beszállították
a Magyar Közút vásárosnaményi üzemmérnökségére és a fúrási lyuka-
kat utólag kibetonozták.

A pillérek magfúrása alátámasztotta azt a kezelői álláspontot, hogy a 
régi alépítmények felhasználása (és ez esetben jelentős erősítése) he-
lyett új alépítmények építése célszerű a régi híd mellett új nyomvona-
lon. Ennek járulékos haszna az is, hogy az építés időszakában nem 
szükséges terelőút (pontonhíd, etc.) kiépítése, a régi hidat a forgalom 
használhatja az új építése alatt is.

Az új híd új tengelyének és támaszainak kijelölése

Az új hídtengely (a régi hídhoz lehető legközelebb) a kifolyási oldalon 
15 m-es tengelyugrással lett kijelölve, hogy a csatlakozó Tisza-híd előt-
ti Száraz híd és a Tisza-híd utáni körforgalom érintése nélkül a szüksé-
ges útkorrekciók elférjenek.

Az új híd építésének halaszthatatlanságát elfogadva, a mielőbbi megva-
lósítás érdekében a vízfolyáskezelő Felső-Tisza-vidéki Környezetvé-
delmi és Vízügyi Igazgatóság hozzájárult a hidraulikai kisminta-kísérlet
elmaradásához az alábbi feltételekkel:

5. a mederpillérek támasz kiosztása nem változik,
6. a két, parti közbenső támasz építése elmarad, az új híd ötnyílá-

sú helyett háromnyílású lesz, valamint
7. az új híd megépítése után a régi hidat és alépítményeket el kell

bontani.

Hídszerkezeti javaslatok

Az eredeti diszpozíció csak a gerendahíd vizsgálatát írta elő, a tervező 
kezdeményezésére a tanulmányterv kiegészült az ívszerkezet vizsgála-
tával is. A tanulmányterv egyféle gerendahídra (felsőpályás, folytatóla-
gos, ortotrop pályalemezzel) és háromféle ívhídra (ortotrop, öszvér és
feszített vasbeton pályaszerkezettel) tett javaslatot. Az ívhíd változatok
hálóval erősített (Network Arch) ívhíd statikai modellre készültek. 
Mindhárom ívhíd hátrányaként említhető, hogy a tervező szerkezeti 
indokok miatt ragaszkodott a főnyílás ívszerkezetének és a kétoldali 
gerenda ártéri nyílások szétválasztásához, ami többlet dilatációs helyet
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eredményez, továbbá a két ártéri hídrészt a kellő karcsúság érdekében 
két-két nyílásúra tervezték, ami két többlet támasz építését vonta volna
maga után.

A gerenda-változat egyetlen hátránya a nagyobb szerkezeti magasság
volt, ami miatt viszont a hajózási előírások alóli felmentést kellett kez-
deményezni.

Figyelembe véve a hídátépítés vis maior jellegét, valamint a kezelői 
javaslatokat, 2009. december 23-án Hónig Péter miniszter úr elfogadta
a meglévő hídtól (kifolyási irányban) 15 méterre egy új építésű geren-
dahíd megvalósítását.

Engedélyezési és a kiviteli-tendertervek készítése

A tanulmánytervi döntés után 2010 januárjában elkezdődött az engedé-
lyes tervek készítése. A tervezés folyamatában megemlítendő, hogy a 
szokásos gyakorlattól eltérően a tervezési szerződés tartalmazta a ta-
nulmánytervi döntést követően az engedélyes tervek készítését, azok 
engedélyeztetését, majd a kiviteli szintű tendertervek elkészítését is. 

A másfél esztendős tervezési időszakot számos konzultáció, egyeztetés 
és számtalan kezelői észrevétel-levél jellemezte. Nehézséget okozott, 
hogy a szerződés szerinti, kiviteli szintű tervek készítése a kivitelező 
kiválasztása előtt bizonyos esetekben nem vagy csak nehezen értelmez-
hető, így a jövőben célszerű szerződéses szinten is meghatározni a kivi-
teli tervek pontos műszaki tartalmát. 

A Pont-TERV Zrt. vezetése alatt közreműködtek: 
 Viamed-2008 Kft. úttervezés, ingatlan,
 A.D.U. Építész Iroda Kft. építész tervezés,
 Mott MacDonald Magyarország Kft. környezetvédelmi tervek,
 Signalterv Kft. jelzőlámpa tervezés, 
 Ecsedi-Vill Bt. elektromos tervezés,
 Mettasdy Kft. távközlési tervek,
 Avico’97 Kft. ivóvíz tervek,
 Geo-Terra Kft. talajmechanikai tervek,
 EkoSpektrum Kft. vízépítési tervek,
 Földes Hídkorr Kft. korrózióvédelmi tervek,
 Hídépítő Speciál Kft. mederfelmérés. 
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A Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága 2010.
augusztus 26-án adta ki a híd építési engedélyét, a hatóság Észak-
alföldi Regionális Igazgatósága pedig, 2010. szeptember 21-én engedé-
lyezte a csatlakozó utak építését. Az új Tisza-híd kiviteli terveit 2011.
június 17-én hagyta jóvá a Nemzeti Közlekedési Hatóság.

Az építési engedélyben előírt, független erőtani számítást a Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából az Uvaterv Zrt. készítette el. 

Indul a hídépítés!

A beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 2011. március 9-én 
2011/S 47-077019 szám alatt meghirdette az új Tisza-híd és csatlakozó
munkáinak kivitelezését. A közbeszerzésre négy pályázat érkezett. A
NIF Zrt. 2011. július 3-án a Közgép Zrt. és a Hídépítő Zrt. alkotta kon-
zorciummal kötött szerződést nettó 4 235 395 456 Ft értékben. 

A beruházáshoz kapcsolódó, lebonyolító mérnöki munkákra vonatkozó
közbeszerzési eljárás 2011. május 15-én 2011/S 94-142443 szám alatt
jelent meg. A pályázatra két ajánlattétel érkezett. A NIF Zrt. a Főber 
Zrt. és a Transinvest Kft. alkotta konzorciummal kötött szerződést nettó 
79 826 500 Ft értékben.

2011. július 22-én a nyertes vállalkozó átvette a munkaterületet, ezzel
megkezdődött az új, vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Tisza-híd meg-
valósítása.
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RÉSZLETES HIDÁSZ ESEMÉNYNAPTÁR

2010.
2010. január 7. Szerződéskötés az M0 déli szektor M6–51 sz. főút közötti 

szakaszának fejlesztésére (új Hárosi Duna-híd)
2010. február 25-26. „Hidak a Dunán” Gyukics Péter fotókiállítása Budapesten

az MTA székházában
2010. március 23-24. 18. Építményeink védelme konferencia (Ráckeve)
2010. március 25. Budapest, Kelenföld–Székesfehérvár vasútvonal átépítése a

hidász szemével – szakmai nap (Budapest)
2010. március 31. M6 Dunaújváros – Szekszárd szakasz átadása (65,1 km, 58

híd)
2010. március 31. M6 Szekszárd – Bóly és M60 Bóly – Pécs szakaszok átadá-

sa
2010. április Megkezdődött a gyulai Fehér-Körös-híd átépítése 
2010. április 13-15. XI. Közlekedésfejlesztési és beruházási konferencia, Bük-

fürdő 
2010. április 14-18. Construma, Építőipari szakkiállítás (Budapest) 
2010. április 21-23. BETONTAG 2010., Bécs
2010. május-június A heves esőzések miatt az országban több területen kisebb 

patakok áradtak meg a hídállományban is nagy kárt okozva
2010. május 13. Szerződéskötés a pösténypusztai Ipoly-híd újjáépítésére 
2010. május 16-17. 6. Hídműhely szimpózium, gróf Széchenyi István gondola-

tai a magyar közlekedésügyről címmel Budapesten 
2010. május 19. Az M1 autópályán a Cuhai-Bakony-ér-híd hídfőjét megke-

rülő víz a háttöltést elmosta, az autópályát lezárták 
2010. május 19-21. 25. Jubileumi hegesztési konferencia (Bp., Óbudai Egye-

tem)
2010. május 28. Az újjáépített halászi Mosoni-Duna-híd átadása
2010. május 31. Az új Lapincs-híd próbaterhelése a Sopron–Szombathely–

Szentgotthárd vasútvonalon.
2010. május 29-június 2. fib konferencia Washington
2010. június 1. Az átépített endrődi Hármas-Körös-híd átadása 
2010. június 2-5. XIV. Építéstudományi Konferencia (ÉPKO), Csíksomlyó
2010. június 7. A Margit hídon a villamosforgalom átterelése a szerkezet-

kész északi fél hídra
2010. június 11. Hordógurítás a győri önkormányzati Jedlik Ányos Mosoni-

Duna-hídon
2010. július 26. M31 gödöllői átkötés átadása (12,4 km, 21 híd) 
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2010. szeptember 1. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. budapesti központjában
önálló Hídosztály alakult a 19 megyei hidászmérnök mun-
kájának koordinálására, Hesz Gábor osztályvezető vezeté-
sével

2010. szeptember 22-24. IABSE International Symposium, Velence
2010. szeptember 22. Fővizsgálat keretében kiderül a záhonyi Tisza-határhíd sa-

ruzsámolyának tönkremenetele (vis maior helyreállítása a
híd megemelésével másfél hónap alatt befejeződik) 

2010. október 4. Átszakad a kolontári X jelű vörösiszap tározó, a maró lúgos 
áradat elönti Kolontárt és Devecsert, több hidat elsodorva

2010. október 14. 14. Fémszerkezeti konferencia (MKE, MAGÉSZ, ALUTA)
Gödön

2010. november 7-8. A Margit híd statikus próbaterhelése
2010. november 9-10. Alagút- és Mélyépítő Szakmai Napok 2010. (Harkány) 
2010. november 9-11. Nemzeti Közlekedési Napok című összközlekedési konfe-

rencia Siófokon a Hotel Azúrban
2010. november 10. XXVI. Acélszerkezeti Ankét (BME)
2010. november 15. Átadják a Margit hidat a közúti forgalom részére, a befejező 

munkák még 2011 második feléig elhúzódnak
2010. november 16. A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ Híd Önálló

Osztályának új vezetője Szabó Márta 
2010. november Hidász találkozó az M0 soroksári Duna-híd 20 éves szüle-

tésnapja alkalmából
2010. december 2. Vasúti hidász szakmai nap, Korányi-díj átadása (MÁV –

Vasúti Hidak Alapítvány, Budapest)
2010. december 7. Megkezdték a szolnoki Tiszavirág gyalogos híd statikus

próbaterhelését (a dinamikus terhelés december 11-én volt)
2010. december 8. Megjelenik A Duna hídjai a Fekete-erdőtől a Fekete-

tengerig című album, amely az összes Duna-hidat bemutatja 
Gyukics Péter felvételein keresztül. A nemzetközi iroda-
lomban is egyedülálló kötet egyszerre jelent meg magyar
mellett angol és német nyelven is.

2010. december 15. Év végi hidász találkozó a minisztériumi és háttérintézmé-
nyi hidászmérnökök részére a Közlekedésfejlesztési Koor-
dinációs Központban

2010. december 30. Hosszas előkészítési munka után megjelenik a Magyar 
Közút NZrt. közbeszerzési kiírása 48 híd tervezésére, 39 ár-
vízkáros híd helyreállításának tervezésére és 68 híd felújítá-
sára.

2010. december 30. Megjelent az M3 autópálya Vaja – Vásárosnamény közötti
szakaszának kiviteli tendere
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VÁLOGATOTT SZAKIRODALMI
BIBLIOGRÁFIA

Könyvek

Lorászkó Balázs: Gyalogos hidak Magyarországon
(Lánchíd füzetek 17.) Biri, Első Lánchíd Bt. 2010. 
Amennyire népszerű szerkezet és téma a gyalogos híd, annyira megle-
pő, hogy nincs magyar nyelvű összefoglaló kiadvány ezekről a szerke-
zetekről. Ezen kíván segíteni jelen tematikus kiadvány, amelyben 
bejárva hazánk számos települését, gyűjtve a fényképeket, adatokat, 
Lorászkó Balázs gyűjtött egybe a hidakat. 
Ebből kifolyólag a bemutatott válogatás igen szubjektív képet mutat. 
Természetesen egy igazságos válogatás már csak a hazai gyalogos hi-
dak tízezerre becsült darabszáma miatt is lehetetlen volna.
A szerző célul tűzte ki, hogy a gyalogos hidak teljes palettáját felvonul-
tatja, ezzel is felhívva a figyelmet ezen szerkezetekre. Ne vegye tehát
senki rossz néven, hogy egymás mellett megtalálható az egyszerű, ösz-
szeácsolt gerenda bürü és az impozáns, vasutat vagy folyót átívelő acél-
szerkezet.
Aki a kötetet áttekinti és az országban nyitott szemmel jár, megállapít-
hatja, hogy számos jelentős, vagy különleges gyalogoshíd kimaradt a 
könyvből. Ennek oka kizárólag a terjedelem és a szerző energiáinak 
végessége, de legyen e könyv inspirálója további gyalogos hidakkal
foglalkozó gyűjteményes kiadványok készítésének, kiadásának. A 160 
oldalas, színes képekkel illusztrált könyv ára: 2520 Ft, tartalomjegyzék
és mintaoldal letölthető a www.elsolanchid.hu oldalról. 

Gyukics Péter: A Duna-hídjai – A Fekete-erdőtől a Fekete-tengerig 
Yuki Stúdió, 2010., Szöveg: dr. Träger Herbert, dr. Tóth Ernő, dr. Kar-
dos László és Reich Gyula
Gyukics Péter harmadik, nagyszabású hídalbuma (Hidak Magyarorszá-
gon (2005.) és Hidak mentén a Tiszán (2007.) című könyvek után) a 
Duna hídjait dolgozza fel.
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Összesen 342 hidat mutat be fényképpel, rövid adatokkal, melynek se-
gítségével gondolatban végigutazhatunk a forrásvidéktől egészen a Fe-
kete-tengerig.
A reprezentatív album megjelent magyar nyelven kívül német és angol
nyelven is! Terjedelem: 330 oldal, 962 fényképpel.
Ára: 8400 Ft, további információ: www.hidfotok.hu oldalon.

Az endrődi Hármas-Körös-híd átépítési munkái 
Megjelent az endrődi Hármas-Körös-híd 2009-2010. évi átépítésének 
alkalmából, a kivitelező SK-2008 Konzorcium (Strabag+Közgép) meg-
bízásából. A kis kiadvány részletesen bemutatja az átkelőhely történetét 
a kezdetektől napjainkig, részletesen ismertetve az átépítés tervezését és 
megvalósítását.
Szerzők: Cserkúti András, Hapák Attila, Molnár János, Szatmári Gá-
bor. Terjedelem: 96 oldal.

Horváth Lajos (szerk.): Vasúti műszaki zsebkönyv 
Szerzők: Csapó Imre, Halmai Gellért, Haraszti Gábor, Kiss Csaba, 
Legeza István, Lékó Ferenc, Malatinszky Sándor, Urbán István, Tóth
Axel R., Vörös József.
A Magyar Államvasutak Zrt. kiadásában megjelent szakkönyv terje-
delme 509 oldal.

Lovas József, Mezei István (szerk.): Magyar Vasúti Almanach 2009
MÁV Zrt. Vezérigazgatóság 2009.
Terjedelme: 481 oldal

Bory Endre, dr., Csizmazia Tamás, Dikházi Tibor, Smid Norbert,
Szabó Menyhért: Fejezetek a 150 éves Debrecen-Nyíregyháza-
Miskolc vasútvonal történetéből. – MÁV Zrt. 2009.
A Kelet-Magyarország első vasútvonalának jubileumára kiadott tanul-
mánykötet ismerteti a vonalszakasz hídjainak az építéstörténetét is.

Ian Penberthy: 75 épített csoda: Hidak – Kossuth Kiadó, 2009.
Az új, gazdagon illusztrált hídalbum átfogó képet ad a hídépítés fejlő-
déséről a kezdetektől napjainkig, 75 híres szerkezet felvillantásán ke-
resztül. Sajnos a magyar nyelvű kiadás hidász szakmai lektorálására 
nem fordítottak kellő hangsúlyt. Ára: 6990 Ft. 
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Tartószerkezeti tervdokumentációk tartalmi és formai követelmé-
nyek
Magyar Mérnöki Kamara – Tartószerkezeti Tagozat kiadványa
Az összefoglaló kötet a tervezők, az ellenőrök, az építési hatóságok 
számára készült. A Tagozat célkitűzése, hogy a kiadvány iránymutató 
és mérték legyen a tervek minőségének jobbítása érdekében. A könyv-
ben külön fejezet foglalkozik a tervellenőrzéssel is. Hasznos segítségül 
szolgálhatnak a szerződésminták éppúgy, mint a Kamara Etikai Fe-
gyelmi Szabályzatának közlése is. A kiadvány ára: 3500 Ft.

Dezső Zsigmond, Szabó Lajos: Faszerkezetek tervezése Eurocode 5 
alapján – Útmutató példákkal, gyakorló mérnökök számára
Magyar Mérnöki Kamara – Tartószerkezeti Tagozat kiadványa
A Tartószerkezeti Tagozat Eurocode-sorozatának újabb kötete is a régi
szabványokról való áttérést kívánja segíteni. A könyvben található
számpéldák, táblázatok, előírások és elméleti részek közérthető módon 
segítik a faszerkezetet csak ritkán tervező statikusok munkáit. A kiad-
vány ára: 5250 Ft.

Balázs György dr., Borosnyói Adorján dr., Tóth Ernő dr.: Műegye-
temen végzett építőmérnökök és munkásságuk IV. 1962-1966. Bu-
dapest, BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék, 2010.
A mérnök életrajzi sorozat első (1943-1951), második (1952-1956) és 
harmadik (1957-1961) kötetéről korábbi évkönyvekben rendre beszá-
moltunk. A könyvet az a gondolat szülte, mely szerint építőmérnökeink 
az elmúlt évszázadban jó munkát végeztek, de csak keveseknek jutott
osztályrészéül, hogy munkájukról összefoglalóan, maradandóan is
megemlékezzenek.
A könyvben szereplő építőmérnökök munkásságának bemutatásával 
szemléltetni szeretnénk a munka sokféleségét és a társadalomban betöl-
tött fontos, nélkülözhetetlen szerepét.
A negyedik kötetbe azok kerültek a Műegyetemen 1962-1966 években 
végzettek közül, akiknek az életrajzát és fényképét sikerült megszerez-
ni. Ára: 5000 Ft, megvásárolható a tanszéken (telefon: 1/463-2043).

Balázs György dr.: Különleges betonok és betontechnológiák III.
Az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelent kötet hatféle különleges
beton mellett részletesen ismerteti a beton tartósságával kapcsolatos
ismereteket is. A könyv ára: 5250 Ft (www.akademiaikiado.hu).
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Hajós Bence (szerk.): Közúti és vasúti hidász almanach 2009.
(Lánchíd füzetek 17.) Biri, Első Lánchíd Bt. 2010.
Jelen évkönyvet megelőző kötet a 2009. esztendő eseményeit és ered-
ményeit foglalja össze.
Terjedelem: 220 oldal. A kötet letölthető a www.elsolanchid.hu címről. 

fib Bulletins (No. 52 – 59)
A Nemzetközi Betonszövetség (fib) 1999-ben tematikus szakmai közlöny sorozatot
indított. Az alábbiakban megadjuk a legutóbbi hidász almanach óta megjelent kö-
tetek címeit. A kötetek összefoglalója elérhető angol nyelven a nemzetközi beton-
szövetség honlapján: www.fib-international.org.
No. 52. Structural Concrete Textbook, Volume 2 (2010)
No. 53. Structural Concrete Textbook, Volume 3 (2010)
No. 54. Structural Concrete Textbook, Volume 4 (2010)
No. 55. Model Code 2010 - First complete draft, Vol. 1 (2010)
No. 56. Model Code 2010 - First complete draft, Vol. 2 (2010)
No. 57. Shear and punching shear in RC and FRC elements (2010)
No. 58. Design of anchorages in concrete (2011)
No. 59. Condition control and assessment of reinforced concrete struct (2011)

Case Studies of Rehabilitation, Repair, Retrofitting, and
Strengthening of Structures – SED Documents 12
Az IABSE (International Association for Bridge and Structural Engineering) idő-
szaki jelleggel tematikus szakmai közlönyöket ad ki angol nyelven. Közöljük a
2010-ben megjelent kötet angol összefoglalóját. (www.iabse.org)
This document provides case studies of structural rehabilitation, repair, retrofitting,
strengthening, and upgrading of structures, which might be encompassed – in short
– by the convenient umbrella terms 'Conservation / Upgrading of Existing
Structures'. The selected studies presented in this SED cover a variety of structural
types from different countries.
Strengthening and rehabilitation of structures is usually a challenge because of
uncertainties associated with old structures and difficulties due to restrictions on the
geometry and materials used, as well as other structural or functional constraints.
When repairing an existing structure the engineers involved have plenty of
possibilities, lots of constraints, and in some cases there are no applicable codes.
Strengthening and rehabilitating is sometimes a complex and exciting work; an art.
The book is a summary of practices to help structural engineers. The reader of this
book will discover different approaches to put forward strengthening or
rehabilitation projects. Even identical technical problems could have very different
efficient solutions, as discussed in the papers, considering structural,
environmental, economic factors, as well as contractor and designer experience,
materials, etc.
180 pages, in English, Price: IABSE Members: CHF 40.- Non-Members: CHF 70.-
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Szakmai folyóiratok

Az alábbiakban a hidász témájú szakcikkeket, tanulmányokat közlő la-
pok válogatott szakbibliográfiáját adjuk meg. Az évkönyv tematikájá-
hoz illeszkedően elsősorban a közvetlen hidász témájú cikkek jegyzékét 
közöljük.

A nemzetközi szemlék, tallózók, felhívások és rövid hírek az alábbi
kivonatokban nem szerepelnek. A szemlézett folyóiratok az alábbiak:

Közúti és Mélyépítési Szemle 107
fib – Vasbetonépítés 107
MAGÉSZ – Acélszerkezetek 109
Sínek Világa 111
Hídépítők 114 
Mozaik 116
Gazdasági Tükörkép Magazin 118
Beton 121
Mérnök Újság 123

Fontos, hogy a szakmai eseményekről és eredményekről írásban is hírt 
adjunk, hiszen csak így menthető meg a felejtéstől. Valamennyi felso-
rolt lap örömmel fogadja az arculatához illeszkedő cikkeket és tanul-
mányokat. Ezúttal is buzdítunk mindenkit az olvasás mellett az
aktívabb közreműködésre, az írásra is. A könnyebb kapcsolatteremtés 
céljából megadtuk a felelős szerkesztők nevét és elérhetőségét. 
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Közlekedésépítési Szemle

Évente 12 alkalommal megjelenő folyóiratunk fontos színtere a hidász 
tanulmányok megjelenésének. Az alábbi válogatott cikkjegyzék a híd
témájú, illetve közvetlen híd szakági utalást tartalmazó műveket sorolja 
fel. 2010-ben az LX. évfolyam jelent meg.

A lapot a Közlekedéstudományi Egyesület alapította, kiadja a Közleke-
désfejlesztési Koordinációs Központ (KKK). Felelős szerkesztő: Dr. 
habil. Koren Csaba. Szerkesztőség címe: Széchenyi István Egyetem, 
UNIVERSITAS-Győr Nonprofit Kft. 9026 Győr, Egyetem tér 1. telefon: 
96/503-452, fax: 96/503-451, e-mail: koren@sze.hu, tothzs@sze.hu
2009 januárjától a lap neve ismét megváltozott, az új neve Közlekedés-
építési Szemle lett. Előfizetési díj egy évre 8400 Ft. 
A szemle elérhető elektronikus formában a http://szemle.lrg.hu címen. 

Halvax Katalin: A ferdekábeles hidak története és szerkezeti kialakítá-
sa. In Közlekedésépítési Szemle 2010/8 p. 30-36.

Molnár Viktor dr., Szabó József dr.: Hídszerkezetek leromlásának gya-
korlati elemzése. In Közlekedésépítési Szemle 2010/11 p. 24-31.

fib – Vasbetonépítés

A Vasbetonépítés szakfolyóirat 2010-ben a XII. évfolyamába lépett. Az
alábbiakban közöljük a szaklap hidász szakterülethez kapcsolódó, talló-
zott tartalomjegyzékét.

Kiadja a fib Magyar Tagozata. Szerkesztőség: BME Építőanyagok és 
Mérnökgeológia Tanszék 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. Tel.: 
1/463-4068 Felelős szerkesztő: Dr. Balázs L. György. 
(fib@goliat.eik.bme.hu)
Előfizetési díj egy évre 5100 Ft. 
A szaklap évente négy alkalommal jelenik meg. A folyóirat angol nyelvű 
laptársa évente egy alkalommal megjelenő Concrete structures, amely-
nek hidász vonatkozású tartalomjegyzékét szintén közreadjuk.
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2010/1

Pál Gábor: A budapesti négyes metróvonal építése 3. A „Kelenföldi
pályaudvar” metróállomás kiviteli tervezése. In Vasbetonépítés 2010/1
p. 8-13.

2010/2

Tassi Géza: Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság XIV. 
konferenciája Csíksomlyón. In Vasbetonépítés 2010/2 p. 58-60.

2010/3

Dalmy Dénes dr.: Összefoglaló az Eurocode-okról és a magasépítési
szerkezetek összehasonlító számításairól. In Vasbetonépítés 2010/3 p.
67-69.

2010/4

Dr. Madaras Gábor: Balázs L. György, president of fib – Beszélgetés a
világszervezet magyar elnökével. In Vasbetonépítés 2010/4 p. 98-101.

Vass Zoltán, Thék Eörs Henrik, Miklán Pál Zsolt: Különböző időpont-
okban betonozott felületek együttdolgozása az MSZ és az EC2 tükré-
ben. In Vasbetonépítés 2010/4 p. 102-109.

Concrete Structures 2010.

Kisbán Sándor: The cable-stayed Megyer bridge on the Danube at Bu-
dapest – Substructures and pylons. In Concrete structures 2010 p. 17-
22.

Bódi István, Koris Kálmán, Molnár András: New metro line in Buda-
pest – Overview, challenges, conservation of urban heritage. In
Concrete structures 2010 p. 23-28.

Mátyássy László: Construction of the Tisza bridge spanning the river
on the motor road M43. In Concrete structures 2010 p. 29-31.
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MAGÉSZ Acélszerkezetek

A MAGÉSZ – Magyar Acélszerkezeti Szövetség korábban elindított hír-
levéből nőtt ki, kapott önálló formát a 2004-ben útjára indított szakmai 
folyóirat. Az ötödik évfolyamába lépett Acélszerkezetek c. lapnak évente
négy száma jelenik meg. A teljes terjedelmében színes kiadvány aktuális
tanulmányokat közöl, köztük számos hídépítéssel kapcsolatosat. A lap
állandó kezdő rovata a szövetség híreit tartalmazza. Ára 8000 Ft + 
ÁFA és postaköltség.

Kiadja: MAGÉSZ 1161 Budapest, Béla u. 84. Tel.: 1/405-2187 Felelős 
szerkesztő: Dr. Csapó Ferenc. (magesz@axelero.hu) 

Az alábbiakban csak a hídépítéshez kötődő írásokat szemlézzük. 
2010. évben a szokásos négy szám jelent meg.

2010/1

Hodik Zoltán: Duna-hidakkal kapcsolatos távlati elképzelések. In
MAGÉSZ Acélszerkezetek 2010/1 p. 14-17.

Duzsik Iván: Margit híd felújítása – Alépítmények felújításának terve-
zése. In MAGÉSZ Acélszerkezetek 2010/1 p. 18-23.

Pozsonyi Iván, Gilyén Elemér: A Margit híd szárnyhídjának felújítása.
In MAGÉSZ Acélszerkezetek 2010/1 p. 25-27.

Domanovszky Sándor, dr.: Legszebb budapesti Duna-hídjaink látványa
2010 telén. In MAGÉSZ Acélszerkezetek 2010/1 p. 28-32.

Vörös József: Megépült az újpesti Duna-híd emlékmű. In MAGÉSZ 
Acélszerkezetek 2010/1 p. 47-53.

Bácskai Endréné: A Szabadság híd felújítása 2007-2008-ban. In MAG-
ÉSZ Acélszerkezetek 2010/1 p. 63-67.

Kovács László: A budapesti Szabadság híd rekonstrukciója projekt mű-
szaki kivitelezésének menete, tapasztalatai. In MAGÉSZ Acélszerkeze-
tek 2010/1 p. 68-74.

Szatmári István, dr, Szatmári Tibor: A 8 sz. főút márkói völgyhídjának 
építése. In MAGÉSZ Acélszerkezetek 2010/1 p. 77-86.



HIDÁSZ ALMANACH 2010 ANNO – 2010 ¤ Bibliográfia

110

Tóth Ernő, dr.: Évvégi hidásztalálkozók. In MAGÉSZ Acélszerkezetek 
2010/1 p. 96-97.

2010/2

Domanovszky Sándor, dr.: A hegesztett hidak építésének 80 éve Ma-
gyarországon. In MAGÉSZ Acélszerkezetek 2010/2 p. 6-25.

Zádori Gyöngyi, Hunyadi László, Pál Gábor: Acélszerkezetű kishidak 
tervezése. In MAGÉSZ Acélszerkezetek 2010/2 p. 52-58.

Nyári József: Rácsos szerkezetű, közúti öszvérhíd tervezése. In MAG-
ÉSZ Acélszerkezetek 2010/2 p. 67-71.

2010/3

Szabó László: Hídtörténetek – A Lánchíd. In MAGÉSZ Acélszerkeze-
tek 2010/3 p. 11-29.

Domanovszky Sándor, dr.: Széchenyi István a Magyar Posta kiadvá-
nyain. In MAGÉSZ Acélszerkezetek 2010/3 p. 30.

Nagy Ádám, Dunai László, dr.: Közúti acélhidak fáradásvizsgálata – A
forgalomtól függő károsodási tényező meghatározása. In MAGÉSZ 
Acélszerkezetek 2010/3 p. 32-38.

Hegedűs István, Zádori Gyöngyi, Pál Gábor: Halászi Mosoni-Duna-ág-
híd tervezése és építése. In MAGÉSZ Acélszerkezetek 2010/3 p. 45-53.

Domanovszky Sándor, dr.: Fényképes tudósítás a Margit híd rekonst-
rukciójáról. In MAGÉSZ Acélszerkezetek 2010/3 p. 54-66.

Domanovszky Sándor, dr.: Képriport az M43 autópálya szegedi Tisza-
hídjának építéséről. In MAGÉSZ Acélszerkezetek 2010/3 p. 84-89. 

Gáti József, dr.: Domanovszky Sándor és Rittinger János kitüntetése. In
MAGÉSZ Acélszerkezetek 2010/3 p. 98-99.

Seregi György, dr.: A Margit híd felrobbantása 1944 őszén. In MAG-
ÉSZ Acélszerkezetek 2010/3 p. 100-102.

Gáti József, dr., Horváth Sándor, dr.: VI. Közép-európai Tésztahíd épí-
tő bajnokság. In MAGÉSZ Acélszerkezetek 2010/3 p. 104-106. 

Stefanik Péter: Öszvérszerkezetű vadátjárók az M6-os autópálya Paks–
Szekszárd szakaszán. In MAGÉSZ Acélszerkezetek 2010/3 p. 114-117.
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2010/4

Molnár János, Pál Gábor: A gyomaendrődi Hármas-Körös-híd átépíté-
se. In MAGÉSZ Acélszerkezetek 2010/4 p. 4-13.

Hajós Bence: Kitekintés a kínai óriás acélhidakra – Tudósítás a 2009.
évi hidászmérnöki tanulmányútról. In MAGÉSZ Acélszerkezetek
2010/4 p. 14-25.

Kövesdi Balázs dr.: Trapézlemez gerincű tartók behorpadási ellenállá-
sának meghatározása. In MAGÉSZ Acélszerkezetek 2010/4 p. 34-41.

Szabó Zsolt: Az ország legkisebb Langer-tartós vasúti ívhídja. In
MAGÉSZ Acélszerkezetek 2010/4 p. 42-45.

Pálossy Miklós: Szolnoki „Tiszavirág” gyalogos-kerékpáros híd. In
MAGÉSZ Acélszerkezetek 2010/4 p. 84-88.

Sínek Világa

A Magyar Államvasutak ZRt. szakmai folyóirata, a Sínek Világa több
mint ötven éves múltra tekint vissza. A folyóirat elsődleges célja, hogy a 
vasúti pályával, azok tartozékaival, valamint a vasúti hidakkal kapcso-
latos cikkek jelenjenek meg, fórumot biztosítva azoknak a szakemberek-
nek, akik a témában érdekes, tartalmas információt nyújthatnak oktatói,
tervezői, beruházói, üzemeltetői, vagy olvasói szemszögből. A cikkek 
megjelenésével közkinccsé szeretnénk tenni az új műszaki és kutatási 
eredményeket, és a szabályozásban bekövetkezett változásokat. Törek-
szünk a hazai, és külföldi fejlesztési irányzatok és a műhelyekben folyó 
szakmai munkák bemutatására. További cél a folyóirat szerkesztésénél,
hogy az utókornak naplószerűen rögzítsük az éppen folyamatban levő 
beruházási munkákat, azok eredményeit és nehézségeit.

A folyóirat hagyományainak megfelelően nem feledkezünk meg a tech-
nikai és vasúttörténeti cikkek megjelenéséről, elődeink életútjának be-
mutatásáról sem.

Rovatcímeinket is ehhez igazítva határozzuk meg, mint például vissza-
tekintés, szabályzati előírások, környezetvédelem, kutatás, informatika, 
méréstechnika, minőségügy, fejlesztés, korszerűsítés. A rovatcímekből 
jól érzékelhető a lap sokoldalúsága. 
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Az olvasókkal való jobb kapcsolattartás érdekében valamennyi szerző-
nek megadjuk az elérhetőségét, és a fényképén kívül, rövid életrajzi is-
mertetőt teszünk közzé. Ezt elsősorban a MÁV ZRt. szervezetein kívüli 
olvasók miatt tartjuk fontosnak.

A szerkesztőségünkhöz érkezett levelek, megkeresések és a növekvő 
lapmegrendelés azt igazolják, hogy az arculatváltás előnyére vált az 
ötvenéves múltra visszatekintő szakmai folyóiratunknak.  

A 2010-ben LII. évfolyamát élő újság színes külalakban jelenik meg. Az 
alábbi szemlézett írásokon túl, további cikkeket, tanulmányokat tartal-
maz a vasúti pályaépítés és fenntartás témaköreiből. 
A lap felelős szerkesztője Vörös József (email: preflex@t-email.hu),  
a szerkesztőség címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.  
Az éves előfizetési díj 7200 Ft + Áfa; megrendelés: gyalaygy@mav.hu  

2010/1

Kiss Józsefné: EU-előírások bevezetésének háttere. In Sínek Világa 
2010/1 p. 10-14.

Evers Antal: Vasúti hidak az európai szabványokban. In Sínek Világa
2010/1 p. 15-17.

2010/2

Képes Gábor: 150 éve született dr. Zielinsky Szilárd, a hazai vasbeton-
építés atyja. In Sínek Világa 2010/2 p. 2-6.

Guzmics János: Gyalogos aluljárók tervezése Kápolnásnyék és Dinnyés
között. In Sínek Világa 2010/2 p. 25-29.

2010/3

Basics Beatrix: Közlekedés és művészet. In Sínek Világa 2010/3 p. 6-
11.

Fonyó Sándor: Vasútvonal két megyeszékhely között – Vasúti hidak a
Bakony völgyében. In Sínek Világa 2010/3 p. 15-21.

Rege Béla: Betontag 2010. – Beszámoló a Közép-európai építési kong-
resszusról. In Sínek Világa 2010/3 p. 30-32.

2010/4
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Kassai János: Küzdelem esővel, árral, iszapáradattal Komáromtól Sal-
gótarjánig. In Sínek Világa 2010/4 p. 2-5.

Bánkuti Gyula, Dobos Attila, Karácsony Tamás: Árvíz és esőzés a 
Miskolci Területi Központ vonalhálózatán. In Sínek Világa 2010/4 p. 6-
11.

Simon Ilona, Janocskó Viktor: Rendkívüli időjárás a Dombóvári Pálya-
fenntartási Alosztály területén. In Sínek Világa 2010/4 p. 12-17.

Radvánszky Réka, Csilléry Béla: Harc a löszfallal Balatonakarattyán.
In Sínek Világa 2010/4 p. 18-20.

Fonyó Sándor: Vasútvonal két megyeszékhely között – Vasúti alagutak
és támfalak a Bakony völgyében (2. rész). In Sínek Világa 2010/4 p.
25-29.

Csiszár Terézia: Öt vasúti szárnyvonal kapott esélyt a fennmaradásra.
In Sínek Világa 2010/4 p. 30-31.

Szabó Zsolt: Az ország legkisebb Langer-tartós vasúti ívhídja. In Sínek
Világa 2010/4 p. 32-35.

2010/5

Rózsás Árpád: Régi és új típusú öszvérhidak. In Sínek Világa 2010/5 p.
16-21.

Lada Ildikó: Hírek a Hídépítő csoport 2010. évi vasútépítési munkáiról. 
In Sínek Világa 2010/5 p. 30-31.

Gerhard Oberlerchner, Günter Klinger: A tullni vasúti Duna-híd felújí-
tása. In Sínek Világa 2010/5 p. 32-37.

2010/6

Rózsás Árpád: Öszvérszerkezetű vasúti híd tervezése. In Sínek Világa 
2010/6 p. 10-13.

Ikker Tibor, Kövesdi Szilárd: Iszapkatasztrófa Kolontár és Devecser
térségében. In Sínek Világa 2010/6 p. 22-27.

Pail Miklós: Komplex vágányzárban végzett munkák elemzése és ta-
pasztalatai. In Sínek Világa 2010/6 p. 28-35.
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Hídépítők 

A Hídépítő Zrt. vállalati lapja igen nagy múltra tekinthet vissza. A 
2010-ben a XXXIX. évfolyamot író újság színes külalakban, évente hat
alkalommal jelenik meg. Az alábbi válogatott írásokon túl, további cik-
keket, színes, hidas illusztrációkat, tallózást és életképet is tartalmaz. A
lapot gazdagítja Mihalek Tamás nemzetközi kitekintő, és Szabó László 
múzeumi, állandó rovata.
A teljes kiadvány PDF formátumban letölthető a Hídépítő Zrt. honlap-
járól (www.hidepito.hu).
A szerkesztő: Boldog Gyöngyi 1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20. 
telefon: 06-1/465-2222

2010/1

Windisch László: Az M31 autópálya hídjainak építése – tél közepén. In
Hídépítők, 2010/1 p. 4-7. 

Vida Ottó: Vízen és víz alatt – Nem lehettünk máshol 2009-ben sem,
mint vízen. (Hídépítő Speciál Kft.) In Hídépítők, 2010/1 p. 8-9. 

Kállai Zoltán: Bárkahíd és búvármunka a Hármas-Körösön. In Hídépí-
tők, 2010/1 p. 10-11. 

Lipót Attila: 18 éves a Hídtechnika. In Hídépítők, 2010/1 p. 12-13. 

Urbán Márton: Jubileum Győrben – Megemlékezés a győri Széchenyi 
István Mosoni-Duna-híd építésének és felújításának alkalmából. In
Hídépítők, 2010/1 p. 14-15.  

Boldog Gyöngyi: A Hídépítő emlékkönyvéből… Képek a Margit híd-
ról. In Hídépítők, 2010/1 p. 16-19. 

Mihalek Tamás: Duplázták a téteket… In Hídépítők, 2010/1 p. 20-21. 

2010/2

Szabó Imre: Látványos szakaszához ért a Tisza-híd építése. (Szeged,
M43) In Hídépítők, 2010/2 p. 4-5. 

Vörös József: Rendhagyó hídavatás. In Hídépítők, 2010/2 p. 12-15. 

Boldog Gyöngyi: A Hídépítő emlékkönyvéből… Így épültek a Tisza 
hídjai… In Hídépítők, 2010/2 p. 16-17. 
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Mihalek Tamás: Ferde torony Kaliforniában. In Hídépítők, 2010/2 p. 
18.

Szabó László: Épített emlékek a Dunántúlon – Barangolás történeti út-
jaink nyomán. In Hídépítők, 2010/2 p. 19-21. 

2010/3

Lukács Zsolt: Hídátadás – Elkészült a halászi Duna-híd. In Hídépítők, 
2010/3 p. 4-5.

Takács László: Műtárgy a város szélén, avagy a nyitrai híd. In Hídépí-
tők, 2010/3 p. 6-8. 

Tímár László: Teljes gőzzel folyik a Margit híd felújítása. In Hídépítők, 
2010/3 p. 9-11.

Boldog Gyöngyi: A Hídépítő emlékkönyvéből… Képek a Lánchídról… 
In Hídépítők, 2010/3 p. 14-15. 

Benedek Barbara: 6. Hídműhely Szimpózium. In Hídépítők, 2010/3 p. 
21.

Mihalek Tamás: Angyalok és ördögök. In Hídépítők, 2010/3 p. 22. 

Szabó László: Reccs 2010. – Kárpát-medencei tésztahíd-törő verseny. 
In Hídépítők, 2010/3 p. 26. 

2010/4-5

Windisch László: Átadták az M31 autópályát. In Hídépítők, 2010/4-5 p. 
4-6.

Kovács Dénes, Versegi Szabolcs: Tudósítás Kelenföldről. In Hídépítők, 
2010/4-5 p. 9-11.

Klincsek Géza Örs: Tizennyolc év után újra Dulácska. In Hídépítők, 
2010/4-5 p. 12-13.

Varga Balázs: Hídépítés határok nélkül. (Rárospuszta, Ipoly-híd) In
Hídépítők, 2010/4-5 p. 14-15. 

Csató Károly László: Az összefogás ereje – Árvízi helyreállítás
Szendrőn. In Hídépítők, 2010/4-5 p. 16-17. 

Kerner Gábor: Túl az Óperencián, avagy fib kongresszus Washington-
ban. In Hídépítők, 2010/4-5 p. 18-19. 

Barta János: Hagyomány és évforduló – Építéstudományi Konferencia
Erdélyben. In Hídépítők, 2010/4-5 p. 20-22. 
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Szabó László: Feimer László hadmérnök-ezredes hagyatéka. In Hídépí-
tők, 2010/4-5 p. 26-29. 

2010/6

Szabó Németh László: Híradás a Margit hídról. In Hídépítők, 2010/6 p. 
5

Takács László: Félidőnél a nyitrai hídépítés. In Hídépítők, 2010/6 p. 6-
7

Windisch László: Újra Háros és Soroksár – Az M0 autóút déli szekto-
rának fejlesztése. In Hídépítők, 2010/6 p. 10-12. 

Bertalan György: Egységben az erő – Múlt és jelen egy időben egy he-
lyen, avagy Dulácska 2010. In Hídépítők, 2010/6 p. 13-15. 

Vas Edit: Csepeli cégeink felajánlásáról. (Kolontár, vörösiszap) In Híd-
építők, 2010/6 p. 24-26. 

Barta János: Betonszerkezetek a kihívás jegyében – CCC 2010.
Marienbad. In Hídépítők, 2010/6 p. 27-28. 

Vörös József: Nemeskéri-Kiss Géza. (nekrológ) In Hídépítők, 2010/6 p. 
29-30.

Mihalek Tamás: Ívhidak mozgásban. In Hídépítők, 2010/6 p. 31-32. 

Szabó László: Újabb leletmentés. (Margit híd) In Hídépítők, 2010/6 p. 
33-34.

Mozaik

A Colas csoport vállalati magazinjának 2010-ben a XIV. évfolyamának
öt száma jelent meg, színes külalakban. Az alábbi válogatott, hídépítés-
hez kapcsolódó írásokon túl, további cikket, beszámolót és életképet
tartalmaz a vállalat működési területéről.  
A teljes kiadvány PDF formátumban letölthető a Colas honlapjáról
(www.colas.hu).
Főszerkesztő: Szakács-Fehérváry Gábor 1033 Budapest, Kórház utca 
6-12. telefon: 06-1/883-1000, e-mail: ujsag@colashun.hu

2010/1
Tóth István: Környezetvédelmi feladat a vadátjárók helyes méretezése.
In Mozaik 2010/1 p. 46-47.
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2010/2
Piry Tamás, Sebestény Péter, Szakács-Fehérváry Gábor: Visszatekin-
tés: az M6-os autópálya két éve. In Mozaik 2010/2 p. 8-11.
Szanyi Tamás: Az M31-es autópálya kivitelezési munkáinak történeti
áttekintése. In Mozaik 2010/2 p. 12-13.
Gyerák János: Az M0 II. déli szakaszának bővítése. In Mozaik 2010/2 
p. 14-15.
Galla Gábor: Az M3–M31-es forgalmi csomópont. In Mozaik 2010/2 p.
20-21.
Melkovics Huba: 1 híd 2 támasz 3 nyílás 4 hónap. (8–72 sz, főút cso-
mópont) In Mozaik 2010/2 p. 22-23.
Tóth Sándor: A Rákospalotai határút építése. In Mozaik 2010/2 p. 28.
Tóth Miklós: Az M0-ás körgyűrű T2-es támfala. In Mozaik 2010/2 p. 
44-45.

2010/3
Máyer Gyula: M85-ös gyorsforgalmi út Enese elkerülő szakasz. In Mo-
zaik 2010/3 p. 24-25.

2010/4
Szakács-Fehérváry Gábor: Átadási ceremónia és estebéd az M31-esen.
In Mozaik 2010/4 p. 18-19.
Fodor Tamás: Startolhatnak a debreceni elkerülő út hídépítései. In Mo-
zaik 2010/4 p. 23.
Nagy László: 8–72 sz. főutak különszintű csomópontjának építése. In 
Mozaik 2010/4 p. 26-27.
Melkovics Huba: Gombamód szaporodnak a hidak az M85-ösön. In
Mozaik 2010/4 p. 28.

2010/5
Wendl Péter: A Colas-Alterra részt vesz a csepeli gerincút projektben.
In Mozaik 2010/5 p. 22.
Deim Zsolt: Finisben az M0-ás déli szektor M1–M6-os közötti szaka-
szának műtárgyai. In Mozaik 2010/5 p. 26-27. 
Sáfár Endre: Hamarosan kötelező lesz az Eurocode. In Mozaik 2010/5 
p. 42.
Melkovics Huba: Nemzeti Közlekedési Napok 2010. In Mozaik p. 53.
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Gazdasági Tükörkép Magazin

A korábbi években megjelent Mélyépítő Tükörkép Magazin 2010-től 
már csak internetes formában jelenik meg, helyette a mélyépítéssel
kapcsolatos írásoknak a társlap, a Gazdasági Tükörkép Magazin ad
helyet. A lap a gazdaság egyéb területei mellett rendszeres rövidhírek-
kel és tanulmányokkal 2010-ben 11 alkalommal jelent meg. Változatla-
nul Mélyépítő Tükörkép Magazin név alatt jelent meg viszont az M6 és 
M60 autópályák átadását feldolgozó különszám, amelynek tartalom-
jegyzékét is közreadjuk. Az alábbiakban csak a hídépítés területéhez
kapcsolódó írásokat említjük meg. A lap elérhető az interneten is: 
www.mtm-magazin.hu és a www.gtm.hu címen. Főszerkesztő: Kertész 
Bernadett, 1036 Budapest, Pacsirtamező u. 41. Tel.: 1/388-8175, ema-
il: tukorkep@tukorkep.hu Egy szám ára 690 Ft.

2010. március (2010/3)

Urbán Márton: Jubileumi megemlékezés a győri Széchenyi István 
Mosoni-Duna-híd építésének és felújításának alkalmából. In Gazdasági
Tükörkép Magazin 2010/3 p. 61.

2010. április (2010/4)

Dr. habil Jankó László: Hajlítási többletvasalások az EC szerint. In
Gazdasági Tükörkép Magazin 2010/4 p. 56-59.

Barta János: Nem mindennapi szerkezet a Tisza fölött – Az M43-as au-
tópálya épülő hídja. In Gazdasági Tükörkép Magazin 2010/4 p. 60-61. 

Vékony István: Az M43-as autópálya Tisza-hídjának korrózióvédelme.
In Gazdasági Tükörkép Magazin 2010/4 p. 62.

2010. május (2010/5)

Farkas György: A statikusok számára előnyös – A tartószerkezeti 
Eurocode-ok hazai bevezetése. In Gazdasági Tükörkép Magazin 2010/5
p. 35-38.
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2010. július (2010/7)

A Tárnok–Székesfehérvár vasúti vonalszakasz rekonstrukciója. In Gaz-
dasági Tükörkép Magazin 2010/7 p. 26-27.

SK: A Sopron–Szombathely–Szentgotthárd vonal. In Gazdasági Tükör-
kép Magazin 2010/7 p. 40-41.

2010. augusztus-szeptember (2010/8)

Gyomaendrőd régi-új hídja – Néhány hónap alatt elkészült a felújítás. 
In Gazdasági Tükörkép Magazin 2010/8 p. 48.

Windisch László: Átadták az M31-es autópályát. In Gazdasági Tükör-
kép Magazin 2010/8 p. 56-57.

Szanyi Tamás: A kezdetektől az átadásig – Az M31-es autópálya kivi-
telezési munkáinak történeti áttekintése. In Gazdasági Tükörkép Maga-
zin 2010/8 p. 58.

Borbás Máté: Freyssinet dilatációk az M31-esen. In Gazdasági Tükör-
kép Magazin 2010/8 p. 59.

2010. november (2010/10)

Farkas József, dr.: Magyar-szlovák hídépítés – A ráróspusztai Ipoly-híd
tervezésének geotechnikai kérdései. In Gazdasági Tükörkép Magazin
2010/10 p. 45-49.

2010. december (2010/11)

Nagy Ákos: Új utakon az országos közlekedés – Nemzeti Közlekedési
Napok 2010. In Gazdasági Tükörkép Magazin 2010/11 p. 42-45.

Mélyépítő Tükörkép Magazin 2010. Különszám 
Az M6-os és M60-as autópálya

Pakstól Szekszárdig 31,6 kilométer – Két pihenőhely, négy csomópont 
és huszonhat híd

Dunaújvárostól Paksig rendben az út – Egy híján harminc hidat építet-
tek a 33,5 kilométeres szakaszon

Magyar szalagkorlátok az élvonalban – Nemzetközi és hazai előírások-
nak megfelelő rendszerek 
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45 méteres gerenda a körforgalomban – Túlméretes és túlsúlyos anya-
gok szállítmányozói

Variációk egy témára – A Strabag völgyhídjai Bátaszék mellett

Évszázados tapasztalat az építőipari kivitelezésben – Garantálják az 
elvárások kiváló teljesítését

Az autópályák mellett több új közút is épült – Munkálatok közben el-
sődleges volt a forgalom biztonságos lebonyolítása  

Az M6-os legnagyobb viaduktja a Szebényi völgyhíd – 30 kilométer
autópálya-szakasz, négy csomópont, négy híd

Alagútlánc az M6-oson – A feltöltés után talajszilárdítás jet-grouting
eljárással

Szekszárdtól Pécsig a tervező szemével – Magyarország első gyorsfor-
galmi alagútjai

Az első alagútlánc Magyarországon – Egységes, integrált informatikai 
rendszer az M6-M60-ason

A Dunaújváros–Szekszárd szakasz építése – A beruházás technológiai
szempontból is nagy feladatot jelentett

Együttműködésben az első – A koncesszió lejártával felújítva adják át a 
szakaszt az államnak

Városi autópálya – Rövid szakasz, sok különlegességgel

A Budapest (M0) és az Érdi tető szakasz tervezése – A beruházás kere-
tében megindult az M0-s útgyűrű bővítése is 

Műszaki képviselőkkel a megfelelő minőségért – Kontroll labor segítet-
te a munkát

Előtérben a közúthálózat megújítása – Már Pécsre is el lehet jutni autó-
pályán
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Beton

A Magyar Cementipari Szövetség 2010-ben a XVIII. évfolyamba lépő 
szakmai havilapja évente 11 alkalommal jelenik meg. Az alábbiakban
megadjuk a közvetlen hidász témájú cikkek címeit. Főszerkesztő: Kisko-
vács Etelka, 1034 Budapest, Bécsi út 120. A lap tartalomjegyzéke meg-
található az interneten (www.betonujsag.hu).

2010/1

Borosnyói Adorján dr., Szilágyi Katalin: A hazai Schmidt-kalapácsos
betonvizsgálati szabályozásról. In Beton 2010/1 p. 14-16.

Kiskovács Etelka: Betonozási munkák a „Mérnök” szemszögéből. In 
Beton 2010/1 p. 22-23.

2010/2

Jankó László dr. habil: Az EUROCODE többletköltségeiről. In Beton 
2010/2 p. 8-12.

Kausay Tibor dr.: Fagyálló beton, fagy- és olvasztósó-álló beton 1.
rész: Fagyállóság és tulajdonságok. In Beton 2010/2 p. 14-18.

Hertelendy Gábor: Vasbeton szerkezetek javítása az MSZ EN 1504
szabvány tükrében 1. rész. In Beton 2010/2 p. 20-22.

Szegőné Kertész Éva: Betonozás hideg időben. In Beton 2010/2 p. 23. 

2010/3

Polgár László: Az 54. Beton Napok Ulmban. In Beton 2010/3 p. 20-21.

2010/4

Kapu László, Hermann János: A betonfelülettel szemben támasztott
követelmények 1. rész: Látványbeton, a művészi köntösbe öltöztetett 
tartószerkezet. In Beton 2010/4 p. 3-6.

Varga Júlia: Angyalok átkelője, avagy az új Ördög híd. In Beton 2010/4 
p. 8-10.

Kausay Tibor dr.: Fagyálló beton, fagy- és olvasztósó-álló beton 2.
rész: Vizsgálatok. In Beton 2010/4 p. 14-19.
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2010/5

Farkas György, Kovács Tamás, Szalai Kálmán: Tartószerkezeti
Eurocode-ok – Javaslat a hazai alkalmazás legfontosabb nemzeti para-
métereire – 1. rész. In Beton 2010/5 p. 3-7.

Kapu László, Hermann János: A betonfelülettel szemben támasztott
követelmények 2. rész: Az MSZ 24803 szabványsorozat. In Beton
2010/5 p. 11-13.

2010/6

Török Zsuzsanna: Külöleges hídépítési és betontechnológiák az M43-as
autópálya új Tisza-hídján. In Beton 2010/6 p. 3-6.

Farkas György, Kovács Tamás, Szalai Kálmán: Tartószerkezeti
Eurocode-ok – Javaslat a hazai alkalmazás legfontosabb nemzeti para-
métereire – 2. rész. In Beton 2010/6 p. 10-14.

Polgár László: Az Eurocode többletköltségeiről. In Beton 2010/6 p. 16-
17.

Kapu László, Hermann János: A betonfelülettel szemben támasztott
követelmények 3. rész: Új gondolatok a szabványosításban – szemlé-
letváltás. In Beton 2010/6 p. 18-19.

Fehérvári Sándor dr.: Betontag 2010 konferencia. In Beton 2010/6 p.
23-24.

2010/7-8

Benedek Barbara, Józsa Zsuzsanna dr., Nemes Rita dr.: Ideiglenes pá-
lyaburkolat a Margit hídon könnyűbetonból. In Beton 2010/7-8 p. 3-8. 

Szegőné Kertész Éva: A nyári betonozás sajátosságai. In Beton 2010/7-
8 p. 10-11.

2010/9

Szabó K. Zsombor: Beszámoló a fib 2010. évi kongresszusáról. In Be-
ton 2010/9 p. 20-21.

2010/10-11

Hertelendy Gábor: Vasbeton szerkezetek javítása az MSZ EN 1504
szabvány tükrében 2. rész. In Beton 2010/10-11 p. 7-9.

Baksy László: A veszprémi Szent István viadukt. In Beton 2010/10-11
p. 9.

Orbán József, dr.: Különleges betonok és betontechnológiák, 2. rész. In
Beton 2010/10-11 p. 10-13.
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Mérnök Újság

A Magyar Mérnöki Kamara hivatalos lapja. Az újságnak 2010-ben a
XVIII. évfolyama jelent meg. A lapban megjelent írások között szemléz-
tünk. 2010 januárjától új köntösben, a Heti Válasz Kft. kiadásában je-
lenik meg a lap. Főszerkesztő: Borókai Gábor.  

Mérnökdíjak 2010-ben. In Mérnök Újság 2010/1 p. 32.
Dulácska Endre dr.: Építési hibák – Nagyító alatt egy Belgrád rakparti
épület – Pillértörés. In Mérnök Újság 2010/1 p. 36.
Korda János dr.: Erőtani számítás – Az építési kiviteli tervdokumentá-
ció kötelezően dokumentálandó része. In Mérnök Újság 2010/1 p. 37. 
Zsuppán András: Kábelpoézis. (Hunyadi Mátyás interjú) In Mérnök
Újság 2010/2 p. 14-15.
Zs. A.: Ráncfelvarrás. (Margit híd felújítása) In Mérnök Újság 2010/2
p. 16-18.
Buday Miklós: Széchenyi és az akadály ingere. In Mérnök Újság
2010/2 p. 19-21.
Dulácska Endre dr.: Építési hibák – Csavarodás, ferülés, süllyedés – Mi
van a ház alatt? In Mérnök Újság 2010/2 p. 28-29.
Hajtó Ödön dr.: A statikai szabványok önkéntességéről. In Mérnök Új-
ság 2010/2 p. 45.
Kozák Miklós dr.: Építési hibák – Egy duzzasztómű kopóbetonjának 
tönkremenetele és rekonstrukciója – Elvitte a víz. In Mérnök Újság
2010/3 p. 30.
Keleti Imre dr.: Az M6-os és M60-as autópályák tervezése - Völgyhi-
dakkal és alagutakkal. In Mérnök Újság 2010/4 p. 11-13.
Kozák Miklós dr.: Építési hibák – Vasbeton műtárgyak tönkremenetele 
felúszás következtében – Az alattomos felhajtóerő. In Mérnök Újság 
2010/4 p. 27.
Zsuppán András: Mérnökök a kárfelmérésen – Miután a víz levonult. In
Mérnök Újság 2010/6-7 p. 12-14.
Dulácska Endre dr.: Építési hibák – Egy irodaház esete a buzgárral. In
Mérnök Újság 2010/6-7 p. 27.
Zsuppán András: Hídavatás közlekedőknek. (Margit híd) In Mérnök 
Újság 2010/11 p. 20-21.
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Magyar Útügyi Társaság (MAÚT)

1. Beszámoló a Magyar Útügyi Társaság 2010. évi munkájáról

Az útépítés (benne a beruházó, a tervezés, az üzemeltetés, a kör-
nyezetvédelem, a városi közlekedés stb.) gazdasági szereplői tizenhét 
esztendővel ezelőtt, 1994-ben azzal az alapvető céllal alapították meg a 
Magyar Útügyi Társaságot (MAÚT), hogy a megbízó és vállalkozó kö-
zötti szerződések a képviselt érdekeltségi kör által széles körben elfo-
gadott szakmai előírásokon alapuljanak. 

A társaság 2010. májusi közgyűlésén elhatározta az eredményes, 
több mint 15 éves tevékenység frissítését, a változó szakmai és társa-
dalmi körülményekhez igazítását, és ehhez szervezeti változtatásokat is
rendelt. A közgyűlés megválasztotta az új vezetőséget, elfogadta a tár-
saság megújult szervezeti kereteit, és az ennek megfelelően átdolgozott 
Alapszabályát.

A változások első fázisában kialakítottuk a koordinációs és albi-
zottsági rendszert, és megteremtettük a bizottsági munka támogatását
biztosító számítógépes hátteret, az osztrák út- és vasútügyi társaság
(FSV) elektronikus rendszerének hazai adaptálási részeként. Az 2010.
év végére befejeződött a MAÚT Intéző modul adatbázis struktúrájának 
első adatfeltöltése, amely jelenleg egyéni és jogi tagjaink, továbbá a két 
éve sikeresen működő e-UT® Digitális Útügyi Előírástár előfizetőink 
adatnyilvántartását tartalmazza, és jelentősen megkönnyíti a naprakész 
kapcsolattartást.

A MAÚT Elnöksége az idei évben kiemelten foglalkozott az egyes
koordináló bizottságok összetételének megújításához kapcsolódó szerveze-
ti és működési kérdésekkel is. Az egyes útügyi szabályozási dokumentu-
mokat kidolgozó, szükség esetén átdolgozó, aktualizáló munkabizottságok
tagjai a szakterületen tapasztalattal rendelkező, a szakmai közéletben is-
mert szakemberek közül kerülnek felkérésre, és kiemelt szempont, hogy a
megrendelői oldal (állami háttérintézmények, közútkezelő és -fejlesztő tár-
saságok), a hatóságok (engedélyező szervezetek), a tudományos szakmai 
szektor (egyetemek, főiskolák, kutatóintézetek), a tervezői, lebonyolítói, 
kivitelezői és egyéb érintett szakértői oldalak képviselete a lehetőségekhez 
képest a legteljesebb mértékben, folyamatosan biztosítva legyen.
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Kiemelt törekvésünk, hogy társaságunk folyamatos tevékenysé-
gének eredményei biztos hátteret jelenthessenek az útépítési piac
valamennyi szereplőjének. Így a megjelenő új műszaki szabályozási 
dokumentumokon keresztül biztosított „egységes nyelv”, azaz egységes
megoldási módok meghatározása és alkalmazása révén az építtetői, ter-
vezői, engedélyező hatósági, kivitelezési és a kapcsolódó további tevé-
kenységek műszaki megalapozottsága, koordináltsága és biztonsága 
továbbra is fenntartható és növelhető. 

A 2010. évet összefoglalóan és országosan jellemző, elhúzódó re-
cesszió az útügyi szektort sem kímélte, mind a tervezési, mind a kivite-
lezési tevékenység erőteljes visszaesése volt érzékelhető, amely 
természetes módon kihatott az útügyi műszaki dokumentumok alkal-
mazási, fejlesztési és frissítési kérdéseire is.

Szakmai tevékenység
A társaság továbbra is az útügy szolgálata érdekében működő civil 

szervezet, amely a műszaki szabályozási anyagok kidolgozására, a mi-
nőségügy, a közlekedésbiztonság és a környezet védelmének fejleszté-
sére, a tudományos kutatás előmozdítására és a szerződések tartalmi 
irány-elveinek elkészítésére jött létre. A társaság fő szakmai céljait az 
1994. évi alapításkor máig szóló érvénnyel határoztuk meg.

A társaság tizenhét éves intenzív tevékenysége összességében szép
eredményeket hozott. Különösen sikeresnek értékeljük az útügyi előírá-
sok készítése, megjelentetése és a teljes rendszer működtetése területén 
végzett munkánkat. Az útügyi előírások kidolgozása és terjesztése a 
társaság súlyponti tevékenysége, ezzel vált fontos szakmai tényezővé. 
A nagyszámú európai szabvány folyamatos megjelenésével nem ha-
lasztható feladatként jelenik meg az érintett hazai ágazati előírások át-
dolgozása, illetve a nemzeti alapdokumentumoknak megfeleltetett új
előírások megjelentetése is. Számos ötletet, javaslatot kaptunk új, elő-
írásba vagy útmutatóba foglalható témákra is. Ezek megvalósításával az
előkészítő vizsgálati és kutatási eredmények hasznosíthatók, közkinccsé 
tehetők. A sikert nagy részben pedig a társaságunk struktúrájából kö-
vetkező minél teljesebb körű szakmai-társadalmi kontroll, az ún. köz-
megegyezési folyamat biztosítja.

Társaságunk az előző évekhez hasonló rendszer szerint dolgozta ki 
az előírásokat. Jelenleg kb. 220 hatályos útügyi előírás van, mintegy 
6500 oldal terjedelemben. Az elmúlt években az évi 20-25 új előírás 
megjelentetése biztosította, hogy a tudomány és a gyakorlat új eredmé-
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nyeinek felhasználásával egy-egy előírás hét-tíz évenkénti frissítése 
megvalósulhasson.

A két éve működő e-UT® Digitális Útügyi Előírástár előfizetőinek 
száma továbbra is dinamikusan bővül, és mostanra meghaladja a százat. 
Ez a gyakorlatban a szerver/konszern szintű előfizetések miatt több 
mint 1000 rendszeres felhasználót jelent. Az előfizetők között az állami 
és az erősen növekvő számú önkormányzati megrendelők mellett terve-
ző, kivitelező, lebonyolító, gyártó és kutató-oktató profilú felhasználók 
egyaránt találhatók.

Az előírástár fejlesztésének következő, 2011 végére tervezett lépése 
a német és osztrák szakmai partnerszervezeteinknél már „hadrendbe”
állított Reader 2.0 modul hazai bevezetése lesz, a honlap és az Intéző 
modul megfelelő részeivel együtt. A hatások jóval túlmutatnak az elekt-
ronikus kereskedelmen. Szabályozottabbá válik, nyomon követhető lesz 
a dokumentumok elkészítése. Teljessé válik az elektronikus kommuni-
káció a társaság és tagjai, a társaság és vevői, a munkacsoportok és a 
társaság között.

Szakmai fórumok és társadalmi események
A társaság az útügy kiváló szakembereinek a társaságban végzett

munkája elismeréseként 1997 óta dr. Vásárhelyi Boldizsár-díjat és
emlékérmet adományoz. Ez idáig 27 szakember vehetett át ilyen díjat.

A hagyományos, 15. Útügyi Bál ebben az évben az elmúlt évi hely-
színen, új programmal is nagy sikert aratott a közel 300 résztvevő köré-
ben. A bálon kerül sor, szokás szerint a Milliarium Aureum –
Aranymérföldkő plakett átadására.

Szervezeti élet
Jogi és egyéni tagjaink támogatása alapvető a társaság folyamatos 

működési feltételeinek megteremtésében, és egyben tagjainknak is elő-
nyös. 2010-ben 95 jogi tagunk volt. A tagok még mindig jelentősnek 
mondható száma, és a befizetett tagsági díj a társaság eredményeinek
elismerését jelenti, és a tevékenység szakmai fontosságát mutatja, a
rosszabbodó külső körülmények ellenére. A mintegy 300 egyéni tag 
közvetlenül vagy a jogi tagok képviselőik útján vehetnek részt az út-
ügyi előírások készítésének minden fázisában. Ezáltal biztosítható a 
szakmai közmegegyezésen belül valamennyi érdekelt szereplő, különö-
sen a megrendelői oldal érdekeinek képviselete és megjelentetése is. A 
tagok javaslatot tehetnek új, a szakterületükön szükséges előírások ki-
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dolgozására, módosításra a régiek alkalmazásának tapasztalatai alapján,
az esetleges ellentmondások kiküszöbölésére.

2010-ben is volt lehetőség arra, hogy az előző évi személyi jövede-
lemadó egy százalékát tár-saságunk megkapja. Tapasztalataink kedvező-
ek: többen rendelkeztek javunkra. A 2009. évről felajánlott 193 ezer 
forintot az ifjú mérnökök, diplomások társasági munkába való bevonásá-
ra fordítottuk, elsősorban a dr. Nemesdy Ervin diplomadíjon keresztül. 

Kiemelt célként fogalmaztuk meg a szakmai egyesületekkel és civil
szervezetekkel való együttműködés erősítését, elsősorban a Magyar 
Mérnöki Kamara Közlekedési tagozatával.

Egyéb nemzetközi kapcsolatainkat az elmúlt évben hagyományosan
szoros partnereink (FGSV/Németország, FSV/Ausztria,
CROW/Hollandia) mellett a saját térségünk országaival való szakmai
együttműködés erősödése is jellemezte. 2010 márciusában Pécsett a 
horvát HDC Via Vita és a bosnyák ACE BiH útügyi társaságok meghí-
vásával háromoldalú nemzetközi fórumot tartottunk az V/C pán-európai
közlekedési folyosó kiépítésével kapcsolatos kérdésekről, a KHEM, a 
KKK, az NKH, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. képviselőinek, továbbá 
Horvátország pécsi főkonzulának részvételével. Júniusban a német 
VSVI mérnöki egyesület magyarországi tanulmányúton lévő csoportjá-
nak mutattuk be Budapesten a MAÚT tevékenységét és a magyar köz-
úthálózattal kapcsolatos alapvető tudnivalókat, szeptember 15-17. 
között pedig az FGSV által kétévente megrendezett Német Útügyi
Kongresszuson (Mannheim) vettünk részt, és erősítettük meg kapcsola-
tainkat az ott jelen lévő számos külföldi partnerszervezetünkkel. 

Az Útügyi Világszövetség (AIPCR) Magyar Nemzeti Bizottsága és
a MAÚT korábbi együttműködési megállapodásának fenntartása szá-
mos szakmai munkabizottsági tevékenység kedvező feltételeit tudta 
biztosítani, amelyek eredményei a szakmában közismertek.

Szakmai tájékoztatás
Tevékenységünk fontos eleme a tájékoztatás. A tagság rendszeres

tájékoztatásának érdekében továbbra is folyamatosan megjelentettük a
MAÚT hírlevelet, ami társaságunk életének jelentős eseményeiről tu-
dósít. Tagjaink munkáját hivatott megkönnyíteni az útügyi előírások 
rendszeresen kiadott teljes körű listája honlapunkon és a hírlevélben. 
Folyamatosan fejlesztjük a társaság honlapját is. Ez a típusú tájékozta-
tás egyre fontosabb, mert a tagságon túl a legszélesebb nyilvánosságnak
szól.
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2. Változások a hidakra vonatkozó műszaki előírásokban 

A 2010. év két ok miatt különösen fontos mérföldkőként rögződik a 
magyar hídépítés-szabványosítás történetében. Ez évben éppen 100
éves az a dokumentum, amit a szakma az első igazi hídszabályzatként 
nevesít. A dokumentum ugyanis 1910-ben íródott, bár a megjelenés és
alkalmazás első éve egy évvel későbbre tolódott. Másfelől, bátran kije-
lenthetjük, hogy az elmúlt száz év legnagyobb változása megy végbe
napjainkban, a kiemelt fontosságú szabályozás terén és ennek részeként
újjászületik műszaki előírásaink rendszere. 

A száz évvel ezelőtti eseményekhez hasonlóan, kisebb késéssel 
ugyan, de elkészült az új, az EUROCODE (EC) előírásaival harmoni-
zált, új „hídszabályzat” rendszer. Ma persze nem hídszabályzatnak ne-
vezzük az útügyi műszaki előírásainkat, de annak utódjaként 
értelmezzük azokat. Lezárult az öt éve megkezdett korszerűsítési mun-
ka, melynek befejező igen intenzív szakaszában szinte kéthetente tartot-
tak megbeszélést a munkában résztvevő szakértők.  

A szabványok régóta esedékes alapos megújítását megcélzó mun-
kát az EU-hoz 2004-ben történt csatlakozásunk kényszerítette ki. A
csatlakozási szerződés aláírásával vállalnunk kellett, hogy a közös 
szabványok által megfogalmazott elveknek is megfelelünk. A megfele-
lés nem tudott megtörténni egy nap alatt, erre az Unió haladékot adott,
ami 2010. március 31-én lejárt.

Ez azt jelentette, hogy a határidő után a közbeszerzések esetében az 
EC-k alkalmazása kötelezővé vált. Ugyanakkor, az EU elvei szerint, a 
közbeszerzést kiíró szervek olyan ajánlatokat is elfogadhatnak, amely-
ben az ajánlattevő nem az EC-t alkalmazza, de bizonyítható, hogy a 
kialakított műszaki megoldás legalább az EC-szabványhoz tartozó biz-
tonsági szintet szavatol. A tagállamok kötelezettségvállalása arra terjedt
ki, hogy a harmonizációt követően új, vagy felülvizsgált nemzeti szab-
ványt, kódexet, vagy végrehajtó rendelkezést, amely nincs teljesen
összhangban a hatályos európai szabvánnyal, nem tesznek közzé. A
szabályozás szigora a gyakorlatban még nem ismert, de jobb megelőzni 
a bajt, mert igen sokba kerülhet, ha egy EU támogatás azért bukna el a
jövőben, mert a műszaki tartalom nem harmonizált vagy azzal egyenér-
tékű szabályozáson alapul… 



HIDÁSZ ALMANACH 2010 ANNO – 2010 ¤ Hidász beszámolók

130

Az alapanyagok terén a magasépítéssel jó néhány ponton kapcso-
latban van a hídépítési műszaki szabályozás.  A magasépítési szabvá-
nyosítás mára már felkészült a közismerten csak Eurocode előírások 
szerinti tervezésre, alkalmazva a honosított MSZ-EN 199.. sorozat rá-
juk vonatkozó előírásait. (A sorozat főbb kötetei a megjelölt kód kiegé-
szítésével vannak jelölve, MSZ-EN 1990-1; MSZ-EN 1991-1; stb.
jelzéssel, ahol az utolsó, kötőjel utáni szám (1) a magasépítési vonat-
koztatást jelöli.)

Ismeretes, hogy a hidakra az általános előírásokon túl, a (2) szám-
mal jelölt előírások vonatkoznak: 
MSZ EN 1990 Eurocode: A tartószerkezetek tervezésének alapjai
MSZ EN 1991-2  Eurocode 1:  A tartószerkezeteket érő hatások 
MSZ EN 1992-2: Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése
MSZ EN 1993-2 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése
MSZ EN 1994-2 Eurocode 4: Együtt dolgozó, acél-beton öszvérszer-

kezetek tervezése
MSZ EN 1995-2 Eurocode 5: Faszerkezetek tervezése
MSZ EN 1997 Eurocode 7: Geotechnikai tervezés
MSZ EN 1998 Eurocode 8: Tartószerkezetek tervezése földrengésre

A hidak esetében a fenti előírásokat honosította a Magyar Szab-
ványügyi Testület (fordítás, harmonizálás, kiegészítő nemzeti melléklet 
elkészítése, közmegegyezés), azonban jó néhány hivatkozott, egyes to-
vábbi részleteket tartalmazó előírás esetében a magyar változat nem 
tudott elkészülni forráshiány okán. Az EU-ban elfogadott, hogy ilyen
esetekben az illető ország nyelvén megjelenő előlap mögött az eredeti 
angol szöveget teszi közzé. Nos, ez a mi esetünkben azt jelentené,
hogy az EC alkalmazásával néhány vitatott esetben a munkagödör mel-
lett a magyar művezetőnek és magyar műszaki ellenőrnek angol szöve-
get kellene értelmeznie… Talán nem kell leírnom, hogy ez hova
vezetne…

A magyar műszaki szabályozás a fenti nemkívánatos esetek elkerü-
lésére ugyanazt a „taktikát” alkalmazta, amit más, nagyobb, tőlünk 
nyugatabbra levő ország szakértői is. A legtöbb ország a meglévő, jól 
ismert, egységes szerkezetű, áttekinthető, klimatikus és helyi viszo-
nyoknak legjobban megfelelő, bevált előírások felhasználásával olyan 
nemzeti szabályozást hoztak létre, amely az EC által megfogalmazott
biztonsági szintet is képes szavatolni. A mi esetünkben kézenfekvő volt 



Magyar Útügyi Társaság (MAÚT)

131

a jelenleg alkalmazott és az elmúlt 20 évben módszeresen, tervszerűen, 
szépen karbantartott útügyi műszaki előírás rendszer és az EC össze-
hangolása.

A fenti elv konkrét megfogalmazásban azt jelenti, hogy az EC
nemzeti mellékletében olyan paramétereket kellett rögzíteni, amelyek
alkalmazása egy adott szerkezet esetében az elvárt biztonsági szint
megtartása mellett, azonos keresztmetszeti dimenziókat, alakváltozáso-
kat, élettartamot eredményez, mint ha azt a szerkezetet az útügyi mű-
szaki előírás alapján tervezték volna. (Nem kell több vas a vasbeton 
szerkezetbe, vagy nem kell nagyobb keresztmetszet.)

A fentiekhez természetesen hosszas vizsgálódás vezetett el, a he-
lyes paraméterek értékét csak a már jó néhány éve különböző kutatóhe-
lyek és tervezőirodák által készített próbaszámítások eredményeinek 
ismeretében lehetett meghatározni és rögzítetni.

A konkrét szövegezés az új „behangoló” paraméterek elfogadása
után jó 18 hónapja kezdődhetett meg. A tervezési előírások készítése 
során huszonhat alkalommal megbeszélést tartottunk, de természetesen
nem csak ezeken a megbeszéléseken folyt munka, hanem a háttérben is.
Hétről hétre készültek az újabb gondolatokat megfogalmazó fejezetek, 
bekezdések, mondatok. Jellemző, hogy egy-egy fontos mondatról gyak-
ran több héten, vagy hónapon keresztül tartott az együttgondolkodással
megalapozott közös munka.

Számtalan véleménycsere, vita és egyeztetés után az előírások vé-
leményeztetése is megtörtént, mely munkáért a Magyar Útügyi Társa-
ság ezúton mond köszönetet a Közlekedésfejlesztési Koordinációs
Központ, a Magyar Közút Nonprofit Zrt., a Nemzeti Közlekedési Ható-
ság, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. és az Állami Autópálya Ke-
zelő Zrt. szakértőinek. 

Az új előírások két ütemben fognak életre kelni, az első ütemben 
megszűnik az 

 e-UT 07.00.21 [ÚT 2-3.401] Közúti hidak tervezése. Általá-
nos előírások-című előírás, és az  

 e-UT 07.04.12 [ÚT 2-2.203] Közúti hidak korrózióvédelme
I. Betonszerkezetek primer (technológiai)
védelme;
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de a tartalma beépül korszerűsítve a további tervezési illetve kivite-
lezési előírásokba: 

 e-UT 07.01.11 Közúti hidak tervezése (KHT) 1.;
 e-UT 07.01.12   Erőtani számítás. Közúti hidak tervezése 

(KHT) 2.;
 e-UT 07.01.13 Acélhidak. Közúti hidak tervezése (KHT) 3.;
 e-UT 07.01.14 Beton, vasbeton és feszített vasbeton hidak.

Közúti hidak tervezése (KHT) 4.;
 e-UT 07.01.15 Öszvérhidak. Közúti hidak tervezése (KHT) 5.;

Új előírásként jelenik meg a fentiekkel egy időben: 
 e-UT 07.01.18 Fahidak. Közúti hidak tervezése (KHT) 8.

(Megjegyzés: A felsorolt hat előírás 2011 augusztu-
sában és szeptemberében megjelent.)

A következő ütemben módosul néhány meglevő, tervezésre és kivi-
telezésre vonatkozó előírás: 

 e-UT 07.01.16  [ÚT 2-1.404] Közúti hidak tervezési előírásai 
VI. Beavatkozások tervezése meglévő hidakon;  

 e-UT 07.02.11 Közúti hidak építése 1. Beton, vasbeton és
feszített vasbeton hídszerkezetek;

 e-UT 07.03.21 [ÚT 2-3.406] Közúti hidak szigetelése I. Vas-
beton pályalemezű hidak felszerkezetének szi-
getelése és aszfaltburkolata;

 e-UT 07.03.23 [ÚT 2-3.409] Közúti hidak szigetelése II.
Acél pályalemez szigetelése és burkolata;

 e-UT 07.04.11 Közúti hidak korrózióvédelme 3.. Acélszer-
kezetek;

 e-UT 07.04.13 Közúti hidak korrózióvédelme 2. Kész be-
tonszerkezetek;

(Megjegyzés: A felsorolásban második, továbbá a két
utolsó előírás 2011 augusztusában és szeptemberé-
ben megjelent.)
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A fentieken túl teljesen új előírások tervezetei készültek el és remé-
nyeink szerint a közeljövőben megjelenhet a 

 boltozatokra;
 graffiti elleni védelemre;
 hídmesteri kötelezettségekre;
 nagyobb hidakra vonatkozó üzemeltetési és karbantartási uta-

sítás formai és tartalmi követelményeire; valamint a
 fővizsgálatok dokumentálásának formai és tartalmi követel-

ményeire
vonatkozó, új szabályozás is.

A műszaki dokumentumok változása sokrétű, közel felét – de min-
denképpen a fontosabbi részét – érintik a ma érvényben levő, hidakra 
vonatkozó előírásoknak.  

Az áldozatos munkát végzők neveit az egyes előírások előlapja tar-
talmazni fogja. Engedtessék meg, hogy a hálás utókor nevében is tol-
mácsoljam a munkában résztvevőknek azt a köszönetet, amely megilleti 
őket, azon fáradozásért, melynek eredményeként megújul, korszerűsö-
dik és igazán európai színvonalúvá válik a magyar hídszabályzat része-
ként nevesített útügyi műszaki előíráscsokor. 

Budapest, 2011. október 4.
Kolozsi Gyula

 MAÚT Műtárgyak Koordináló Bizottság vezetője 

Rétháti András
 MAÚT ügyvezetője 
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Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (Közutak) 

„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent,
és munkálkodhass a jövőn.” 

Széchenyi István

A reformkorban a közlekedés jövőjét a vasútépítés jelentette, ma a 
XXI. században azonban nem elegendő egy közlekedési ágra koncent-
rálni, ugyanis a modern világ áru- és utasforgalma a közlekedési ágak
átjárhatóságán, az azok között folytatott együttműködésen alapszik. 

Magyarország földrajzi fekvéséből adódóan kihasználhatja vagy el-
szenvedheti a rajta keresztülmenő, az Európai Unió bővülésével folya-
matosan kiteljesedő forgalmat. Mindez attól függ, hogy képesek 
vagyunk-e modern igényeket kielégítő, összefüggő és jól összehangolt 
infrastruktúra-hálózatot kialakítani, amihez jó minőségű közúthálózat, 
határtól határig tartó gyorsforgalmi utak és az európai normákkal min-
den tekintetben összehangolt vasúti pálya szükséges. Ezen igényekhez
egy fejlesztő központra van szükség, amely centralizálja és kézben tart-
ja a fejlesztések előkészítését és kivitelezését. Ezen célból jött létre 
2007 februárjában a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt.).  

A társadalmi igényeket kiszolgálva – gazdasági és közlekedési
szakmai programokat valósítunk meg. Beruházói feladatainkat költség-
hatékonyan végezzük, a szakma legszínvonalasabban képzett szakem-
berei segítségével. Célunk, hogy az európai uniós irányelveknek, a ha-
zai jogszabályi követelményeknek, valamint a megbízók elvárásainak
eleget téve magas színvonalon, korszerűen végezzük tevékenységünket, 
megszolgálva ezzel partnereink elismerését és elégedettségét. Meggyő-
ződésünk, hogy a lakosság alapos tájékoztatása elsődleges feladatunk, 
azért hogy beruházásaink támogatásukkal, az utazók egyetértésével va-
lósuljanak meg.

Beruházásainknál a környezeti hatások figyelembe vétele kiemelt
és alapvető szempont. A negatív környezeti hatásokat gondos és körül-
tekintő tervezéssel szorítjuk a megengedett határérték alá. A nyomvo-
nalak és létesítmények helyének meghatározása során szoros
együttműködésben dolgozunk az illetékes környezetvédelmi hatósá-
gokkal. A lakott területek zaj- és légszennyezéstől való megóvása érde-
kében zajvédő falak és telepített növényzet védi a lakosságot a 
forgalom okozta káros hatásoktól. A különleges vegetáció és a védett
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állatok érdekében természetvédelmi intézkedési terv keretében növé-
nyeket és állatokat telepítünk át, műfészkeket, madárodúkat helyezünk 
ki. A földmunkákat ma már minden esetben megelőzi a tervezett 
nyomvonalon a föld alatt rejtőző régészeti lelőhelyek felderítése és 
megmentése. Közforgalmi létesítményeink kiépítése során igyekszünk
megfelelni a hátrányos helyzetűek igényeinek, hogy az infrastruktúra-
fejlesztés ne csak gazdasági növekedést, hanem mindannyiunk életének
javulását is jelentse.

A NIF Zrt. szervezeti kereteiben egy-egy programiroda foglalkozik
a gyorsforgalmi utak, a közutak és a vasutak fejlesztésével.

A Közutak Programiroda irányítása alatt elkészült munkák közül 14
projekt részletes beszámolóját adjuk közre. Ezúttal is köszönjük
Zölei Attila főmérnök segítségét a beszámolók összegyűjtésében. 

A Közutak Programiroda részletesen ismertetett hídépítései:
131 sz. Komárom elkerülő Bp. – Hegyeshalom vasútvonal feletti híd, 
1401 sz. út halászi Mosoni-Duna híd újjáépítése,
4 sz. főút hajdúszoboszlói Keleti-főcsatorna-híd teljes felújítása, 
4 sz. főút újfehértói VIII/7 sz. csatorna híd, 
41 sz. főút 11,5 t burkolaterősítése Vásárosnamény–Beregsurány közöt-

ti külterületi szakaszokon (hat kis híd),
46 sz. főút endrődi Hármas-Körös-híd, 
502 sz. főút III. ütem Szeged, nyugati elkerülő út felüljáró a Cegléd–

Szeged vasútvonal felett,
62 sz. főút Budapest–Székesfehérvár vasútvonal feletti híd építése, 
6316 sz. út medinai Sárvíz-híd átépítése,
67 sz. főút Kaposfüred elkerülő, 61 sz. főút feletti híd építése, 
8–72 sz. Litér melletti különszintű csomópont építése, 
81 sz. főút Bakony-ér-patak-híd, 
86 sz. főút Szeleste elkerülő műtárgyai, 
86 sz. főút 11,5 tonnás burkolaterősítése Csorna–Mosonmagyaróvár 

közötti szakaszon.

131 sz. Komárom elkerülő Bp–Hegyeshalom vasútvonal feletti híd

Projekt: Komárom elkerülő út építése 
Kivitelezés költsége: 242 874 660 Ft + ÁFA (csak hídépítés)
Vállalkozó: Euroaszfalt Kft. – Lavinamix Kft. konzorciuma
Mérnök: Transinvest-Budapest Kft.
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A megvalósítás főbb mérföldkövei: 
Vállalkozási szerződés megkötése: 2008. szeptember 15. 
Munkaterület átadás kezdete: 2008. október 22.
Munkaterület átadás vége: 2009. november 30.
Műszaki átadás-átvétel lezárása: 2010. december 21. 
Ideiglenes forgalomba helyezés: 2011. február (tervezett)

Főbb műszaki adatok:
Nyílások száma: 5
Nyílásbeosztás: 16,20+3x18,40+16,20 m
Teljes hossz: 92,62 m
Felszerkezet szélessége: 12,13 m

Híd szerkezeti rendszere: 5 nyílású, folytatólagos többtámaszú, SHI
előregyártott tartós, monolit vasbeton lemezzel együttdolgozó 
felszerkezet, monolit hídfőkkel és fúrt vasbeton cölöpalapozással 

A híd a 131 sz. Komárom elkerülő, másodrendű főút beruházásá-
hoz kapcsolódóan épült meg. A Komárom elkerülő út a 13 sz. főút 
3+620 km szelvényéből indul ki északnyugat felé, Komárom város kül-
területén. Egy névtelen vízfolyás után keresztezi a meglévő 
Nagyherkály pusztai mezőgazdasági aszfalt utat, ami az elkerülő út fe-
lett lett átvezetve. Ezután a Szőny-Fűzitői csatornát érintően, majd er-
dőben haladva felüljáróval keresztezi a Budapest–Hegyeshalom 
vasútvonal villamosított kétvágányú pályáját a 1061+00 hm szelvény-
ben, ezt követően pedig az 1 sz. főutat a 88+872 km szelvényben. A 
lezáró csomópont az Ipari Park melletti területre esik, ahol csatlakozik
az 1 sz. főút Győr–Komárom közötti szakaszához. 

A Komárom elkerülő út és a hozzá kapcsolódó hidak engedélyezési 
tervei 2006-ban, majd az 1 sz. főúti végcsomópont áttervezését követő-
en 2008-ban kaptak építési engedélyt. Az engedély alapján a kiviteli
tervek 2008-ban elkészültek. Az építésre kiírt pályázatot az Euroaszfalt
Kft. – Lavinamix Kft. alkotta konzorcium nyerte meg.

A vállalkozási szerződés aláírása 2008. szeptember 15-én volt, a 
munkaterület átadás-átvétel 2008. október 22-én megtörtént. Ezt köve-
tően a vállalkozó jelezte, hogy az elkerülő úthoz tartozó hidak esetében, 
gyártókapacitás hiánya miatt, szeretnék az előregyártott FCI tartók típu-
sát a beszerezhető SHI-re módosítani, továbbá a Nagyherkály pusztai 
híd Franki-típusú cölöpalapozását szintén módosítani kívánják pörgetett
vert cölöpalapozásra. A megrendelő NIF Zrt. a módosítási javaslatokat 
elfogadta, mely után a vállalkozó a hídterveket 2009-ben módosította,
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és a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál engedélyeztette, illetve a kiviteli
terveket jóváhagyatta.

A vasút feletti híd a Budapest–Hegyeshalom kétvágányú vasútvo-
nal felett vezeti át a Komárom elkerülő utat. A híd nyílásai úgy lettek 
kialakítva, hogy figyelembe veszik a vasútvonal távlati fejlesztését (to-
vábbi vágányok kiépítése) is.

A munkaterületet a kisajátítási eljárás elhúzódása miatt csak több
lépcsőben lehetett a vállalkozó részére átadni, a teljes munkaterület 
2009. november 30-ától állt a vállalkozó rendelkezésére. A munkaterü-
let előkészítését követően próbacölöp készült, melyen 2009-ben próba-
terhelést végeztek. A vizsgálat eredményeként a cölöpök számát 7-ről 
5-re lehetett csökkenteni.

A hídfők és pillérek cölöpalapozását Ø80 cm-es fúrt vasbeton cölö-
pök alkotják. A cölöpfejek visszavésése után elkészültek a cölöpössze-
fogó gerendák, majd a 90 cm vastag monolit vasbeton hídfők, illetve a 
Ø80 cm-es pillér oszlopok. Az oszlopokat monolit vasbeton fejgeren-
dák fogják össze. A felszerkezetet nyílásonként 10-10 db SHI 90 (16,80
és 18,80 m hosszú) előregyártott feszített gerendatartó és a vele együtt-
dolgozó 20-22 cm vastag monolit vasbeton lemez alkotja.

A sózással érintett betonfelületek sókorrózió elleni védelmet kap-
tak. A pályalemez szórt szigetelésén 3 cm MA-11 védőréteg, 7 cm AC 
22/F kötőréteg, 5 cm AC 16/F kopóréteg lett kialakítva. A híd mindkét 
oldalán a kiemelt szegélyekbe tűzi horganyzott acél szalagkorlát épült. 

A híd – és egyben az elkerülő út egészének – műszaki átadás-
átvétele 2010. november 30-án kezdődött és 2010. december 21-én zá-
rult le. Az elkerülő út és a híd ideiglenes forgalomba helyezése 2011. 
februárjában várható.

1401 sz. út halászi Mosoni-Duna híd újjáépítése

Projekt: 1401 sz. út 34+763 km sz. halászi Mosoni-Duna híd
Kivitelezés költsége: 487.806.938,-Ft + ÁFA
Vállalkozó: HH Dunahíd Konzorcium (Hídépítő Zrt, Híd-

technika Kft.)
Mérnök: UTIBER Kft lett

A megvalósítás főbb mérföldkövei: 
Vállalkozási szerződés megkötése: 2008. október 1. 
Munkaterület átadás: 2008. november 25.
A helyszíni munkák kezdési ideje: 2009. március 16.



HIDÁSZ ALMANACH 2010 ANNO – 2010 ¤ Hidász beszámolók

138

Műszaki átadás-átvétel:  2010. május 19. 
Forgalomba helyezés: 2010. május 28.

Főbb műszaki adatok:
Keresztezési szög 90 fok
Nyílások száma. 1
Nyílásbeosztás: 45 m
Teljes hossz: 45,80 m
Felszerkezet szélessége: 15,23 m

Az 1906-ban épült halászi Mosoni-Duna híd (45,00 m-es támasz-
közű kéttámaszú, alsópályás, rácsos, csonka-szegmensíves acélhíd) 
1992-ben – egy túlméretes jármű ütközésének következtében – a me-
derbe omlott.

A roncskiemelést követően a meglévő alépítmények felhasználásá-
val, K45 jelű vasúti provizórium átalakításával biztosították a közúti 
átkelés lehetőségét. Az ideiglenes szerkezet teherbírása a hídszabályzat 
szerinti „B/1986” azaz 40 tonna, kocsipálya szélessége 3,40 m volt. A
főtartókon kívül épített konzolokon 2x1,50 m szélességű gyalogjárdát 
és kerékpárutat alakítottak ki.

A rendkívül rossz állapotú provizórikus hídszerkezet helyett új,
korszerű „A” teherbírású közúti híd építése vált szükségessé. Az új híd 
kéttámaszú, alsópályás, merevítőtartós ívhíd, ortotrop acél pályalemez-
zel, függesztő-hálós rudazattal, melyek az ívhez és a merevítőtartókhoz 
is ferdén csatlakoznak. A híd nyílásbeosztását a meglévő alépítmények 
elhelyezkedése határozta meg, melyeket át kellett építeni. Az új híd tel-
jes szélessége 15,23 m, mely tartalmaz 2x3,50 m-es kocsipályát, vala-
mint 2x2,40 m-es gyalogos és kerékpáros járdát.

Feladat volt a gyalogos, kerékpáros közlekedés fenntartása az épí-
tés alatt, a régi hídszerkezet elbontása, az új híd megépítése, behúzása,
csatlakozó utak kiépítése, távközlési kábel kiváltás és a közvilágítás
átépítése is. A régi szerkezet megemelésével a két hídfő lebontása és 
tervszerinti szélesítése történt meg. Az acélszerkezeti elemek a telephe-
lyen készültek, a helyszínen az acélszerkezet összeállítása, a hiányzó
hegesztések és a korrózióvédelmi munkák zajlottak.

Az ívtartó öve 500 mm széles, alul nyitott „Π” szelvényűek. Az 
ívek keresztirányú távolsága 9,63 m, magasságuk a pályaszint felett
8,67 m. A HALFEN-DEA típusú F52 mm átmérőjű függesztő rudak 
két-két síkban helyezkednek el, egymást keresztezve, a csomólemezek-
hez öntvényvillákon és csapokon keresztül csatlakoznak. A párhuzamos
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ívtartókat négy felső keresztkötés kapcsolja össze, a keresztkötések alsó 
éle alatt 6,88 m szabad magasság van a pályaszinthez viszonyítva.

Teljes hídzár mellett zajlott a FIP gyártmányú fazéksaruk és FIP
szőnyeg dilatációk beépítése. A függesztőrudak beszabályozása után 
került sor a próbaterhelésre.

Rétegrend a pályán:
 1 cm RMA szigetelés,
 3,5 cm szigetelést védő öntött aszfalt,  
 4 cm kopóréteg.

A műszaki átadás-átvételi eljárás 2010. május 19-én megkezdődött 
és 2010. május 28-án lezárult. Az ünnepélyes átadásra és forgalomba
helyezés szintén 2010. május 28-án volt.

4 sz. főút hajdúszoboszlói Keleti-főcsatorna-híd teljes felújítása 

Projekt: 4.sz. főút 180+400–199+950 és 241+650–248+480 km 
szelvények közötti szakaszok 11,5 tonnás burkolaterősítés 
Kivitelezés költsége: 2.740.693.553,- Ft. + ÁFA, ebből a híd 

75.687.078.-Ft+ÁFA
Vállalkozó: COLAS ÚT Zrt.
Mérnök: FŐBER Zrt. 

A megvalósítás főbb mérföldkövei: 
Vállalkozási szerződés megkötése: 2009. augusztus 04. 
Munkaterület átadás: 2009. augusztus 26.
Műszaki átadás-átvétel: 2010. július 30. 
Ideiglenes forgalomba helyezés: nem építési engedélyhez kötött

beavatkozás

Főbb műszaki adatok
A híd szerkezeti rendszere: síkalapozású, súlytámfal rendszerű, va-

saltbeton hídfős, kéttámaszú, két főtartós, alsópályás vonókábeles vas-
beton ívhíd.

Szabad nyílás: 47,10 m
Támaszköz: 48,40 m
Felszerkezet hossza: 51,50 m
Híd szélessége: 10,90 m
Kocsipálya szélesség: 7,50 m
Járdaszélesség: 1,375 m
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A hídfelújítás műszaki leírása:
Bontás: Pályaburkolat és szigetelés, dilatációs szerkezet, járda

élvédő szögacél, járdakorlát, oldalbeömlésű víznyelők, szolgálati lép-
cső, monolit folyóka és padka, régi beton közúti korlátelemek, meg-
roggyant mederburkolat.

Vasbetonszerkezetek javítása: A keresztgerendákon észlelt hajszál-
repedéseket különös gonddal kellett kiinjektálni.

Az oszlopok és ívek, valamint a felszerkezet betonfelületének ho-
mokszórása után – a felszínre került korrodált betonacélok passziválás
utána – a fészkek és a betonfelületi hiányosságok cementbázisú javító-
habarccsal lettek kijavítva. A pályaburkolat eltávolítása után a marás
nyomait műanyaggal nemesített betonjavító anyaggal került kijavításra. 

Burkolatok: Az újonnan készült RMA szigetelésre 3,5 cm MA-11
réteg, majd 4 cm AC-11/F kopóréteg került. A járdák mellett, 21 cm
széles sávban MA-11 öntöttaszfalt rétegek készültek. Az alsó rétegek
találkozásánál hézagzáró szalagot kell elhelyezni.

Híddilatáció: A híd Hajdúszoboszló felőli végén a mozgó saru fe-
lett az elbontott FÜK dilatációs szerkezet helyett Maurer rendszerű, 
vízzáró dilatációs szerkezetet lett beépítve, nem csak a pályalemez fölé,
hanem a járdák teljes szélességében. A Budapest felőli hídvégen az ed-
digiekhez hasonlóan aszfalt dilatáció épül, 12 cm széles, 6 cm mély. A
kiegyenlítő lemezek vége felett az elkészült burkolatba 1 cm széles és 5 
cm mély irányított repedésvonalat kellett kiképezni rugalmas anyagú
kiöntéssel.
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4 sz. főút újfehértói VIII/7 sz. csatorna híd 

Projekt: 4. sz. főút 11,5 t burkolat-megerősítése a Szabolcs–
Szatmár–Bereg megyei építési engedélyköteles szakaszokon
Kivitelezés költsége: 14.893.599- Ft + 25 % ÁFA
Vállalkozó: Zemplénkő Kft. 
Mérnök: OVIBER Kft.

A megvalósítás főbb mérföldkövei: 
Vállalkozási szerződés megkötése: 2009. július 3. 
Munkaterület átadás: 2009. augusztus 3.
Bontási munkák megkezdése: 2010. március 16.
Műszaki átadás-átvétel: 2010. november 23. 

Főbb műszaki adatok:
Nyílások száma: 1
Nyílásbeosztás: 7,94 m
Teljes hossz: 8,94 m
Felszerkezet szélessége: 12,25 m

A „4. sz. főút 11,5 t burkolat-megerősítése a Szabolcs–Szatmár–
Bereg megyei építési engedélyköteles szakaszokon” projekt keretében
került sor a 258+273 km szelvényben lévő, újfehértói VIII/7. számú 
csatorna híd felújítására. A híd kéttámaszú, egynyílású, FT/8-A típusú
előregyártott, vasbeton tartós szerkezet. 

Az átépítés kiviteli tervét 2007-ben a Főmterv Zrt. készítette el.  
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A Vállalkozó Zemplénkő Kft-vel a szerződés aláírására 2009. július 
3-án került sor, a munkaterület átadás-átvétel 2009. augusztus 3-án tör-
tént.

A bontási munkálatok 2010. március 16-án kezdődtek meg. Főbb 
beavatkozások: új vasalt pályalemez, kiemelt szegély és vezetőkorlát 
építése, előregyártott lépcsők és folyókák kialakítása, hídgerendák alsó 
síkjának és a mederburkolat javítása, hiányzó kőburkolat pótlása. A 
hídfők felületének teljes tisztítása, a korrodált betonacélok körbevésése 
után azok passziválására került sor.

A pályalemezen teljes felületén két réteg bitumenes szigetelés ké-
szült, a betonfelületek sókorrózió elleni védelmet kaptak.

A műszaki átadás-átvétel 2010. november 23-án lett lezárva. 

41 sz. főút 11,5 t burkolaterősítése Vásárosnamény–Beregsurány 
közötti külterületi szakaszokon (hat kis híd)

Pst kód: K041.02
Projekt: 41. sz. főút 11,5 t burkolaterősítése Vásárosnamény–

Beregsurány közötti külterületi szakaszokon keretében megvalósult
kishíd szélesítések és felújítások, illetve átépítés
Forrás: ISPA/KA
Kivitelezés költsége: 979.729.818,- Ft. + ÁFA
Vállalkozó: EK – Vásárosnamény Konzorcium
Mérnök: Transinvest – Budapest Kft.

A megvalósítás főbb mérföldkövei: 
Vállalkozási szerződés megkötése: 2010. január 4. 
Munkaterület átadás: 2010. február 11.
Bontási munkák megkezdése: 2010. március 16.
Műszaki átadás-átvétel: 2010. november 3. 
Ideiglenes forgalomba helyezés: 2011. március (várhatóan)

41 sz. főút 56+695 km sz. Makócsa-csatorna-híd (P1485) átépítése
Főbb műszaki adatok: 

Nyílások száma: 1
Nyílásköz: 2,50 m
Keretszerkezet hossza: 13,74 m
Felszerkezet szélessége: 12,13 m
Hídépítés költsége: 17.871.184,- Ft+ÁFA
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Elkészült a híd
szélesítése és felújítá-
sa, a meglévő beton-
szerkezetek tisztítása
és javítása, a beton-
acélok védelemmel
való ellátása, PCC
habarccsal szükség
szerint. A födémle-
mez alsó felülete BV2
bevonatot kapott.
Szélesítés szögtámfa-
lakkal. Új szigetelés
és aszfaltburkolat, új kiemelt szegély és hídkorlát. új vizsgálólépcső, a 
surrantó és a vizsgálólépcső között, valamint a töltésen terméskő-
betonburkolat készült.

41 sz. főút 57+657 km sz. időszakos vízfolyás híd (P1486) szélesítése

Főbb műszaki adatok: 
Nyílások száma: 1
Nyílásköz: 4,00 m
Felszerkezet hossza: 4,80 m
Keresztmetszet szélessége: 12,13 m
Költsége: 15.767.136,- Ft+ÁFA

Elkészült a híd
szélesítése és felújítá-
sa, a meglévő beton-
szerkezetek tisztítása
és javítása, a beton-
acélok védelemmel
való ellátása, PCC
habarccsal szükség
szerint. A födémle-
mez alsó felülete BV2
bevonatot kapott. Az
alaptest és hídfők szé-
lesítése, illetve a
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felszerkezet monolit vb lemezzel lett megszélesítve, illetve a hatóság
engedélyének megfelelve részleges úszólemez is készült. A letisztított
pályalemezre PCC kiegyenlítő réteg került. Elkészült az új szigetelés és 
aszfaltburkolat. Új kiemelt szegély és hídkorlát, új vizsgálólépcső, a 
surrantó és a vizsgálólépcső között, valamint a töltésen betonburkolat 
készült.

41 sz. főút 59+048 km sz. XX/1 sz. csatorna híd (P1489) szélesítése
Főbb műszaki adatok: 

Nyílások száma: 1
Nyílásköz: 3,00 m
Felszerkezet hossza: 3,80 m
Keresztmetszet szélessége: 12,13 m
Költsége: 13.745.048,- Ft+ÁFA

Elkészült a híd szé-
lesítése és felújítása, a
meglévő betonszerkeze-
tek tisztítása és javítása,
a betonacélok védelme,
PCC habarccsal szük-
ség szerint. A födém-
lemez alsó felülete BV2
bevonatot kapott. Az
alaptest és a hídfők, il-
letve a felszerkezet mo-
nolit vb. lemezes
szélesítése. A hatóság
engedélyének megfelelve részleges úszólemez is készült. A pályale-
mezre profilbeton készült, melybe a szélesítéshez betonacél háló került.
Elkészült az új szigetelés és aszfaltburkolat. Új kiemelt szegély és híd-
korlát, új vizsgálólépcső, a surrantó és a vizsgálólépcső között a tölté-
sen betonburkolat készült. A híd alatt szabályos meder lett kialakítva.

41 sz. főút 62+764 km XIX sz. Fejércsei-csatorna-híd (P1489) átépítése
A meglévő hídfő anyaga a tervektől eltérően nem vasbeton, hanem 

úsztatott beton volt. Így a szélesítés együttdolgozása nem vált megold-
hatóvá. A vállalkozó kezdeményezte a kishíd 1 m átmérőjű áteresszé 
történő átépítését, melyet a csatorna és útkezelő elfogadott. 
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41 sz. főút 68+713 km sz. időszakos vízfolyás híd (P1491) szélesítése
Főbb műszaki adatok: 

Nyílások száma: 1
Nyílásköz: 4,62 m
Felszerkezet hossza: 5,54 m
Keresztmetszet szélessége: 12,13 m
Költsége: 16.585.471,- Ft+ÁFA

Elkészült a híd szélesítése
és felújítása, a meglévő beton-
szerkezetek tisztítása és javítá-
sa, a betonacélok védelemmel
való ellátása, PCC habarccsal
szükség szerint. A födémlemez
alsó felülete BV2 bevonatot ka-
pott. Az alaptest és a hídfők 
szélesítése, illetve a felszerkezet
monolit vb. lemezes szélesítése, illetve a hatóság engedélyének megfe-
lelve részleges úszólemez is elkészült. A pályalemezre profilbeton ké-
szült, melybe betonacél háló került. Elkészült az új szigetelés és
aszfaltburkolat. Új kiemelt szegély és hídkorlát, új vizsgálólépcső, a 
surrantó és a vizsgálólépcső között a töltésen betonburkolat készült. A 
meder a híd előtt és után burkolatot kapott, 3-3 m hosszban. 

41 sz. főút 69+832 km sz. időszakos vízfolyás híd (P1492) szélesítése
Főbb műszaki adatok: 

Nyílások száma: 1
Nyílásköz: 3,00 m
Felszerkezet hossza: 3,80 m
Keresztmetszet szélessége: 12,13 m
Költsége: 15.989.258,- Ft+ÁFA

Elkészült a híd szélesítése
és felújítása, a meglévő beton-
szerkezetek tisztítása és javítá-
sa, a betonacélok védelemmel
való ellátása, PCC habarccsal
szükség szerint. A födémlemez
alsó felülete BV2 bevonatot
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kapott. Az alaptest és a hídfők szélesítése, illetve a felszerkezet monolit 
vb. lemezes szélesítése, valamint a hatóság engedélyének megfelelve
részleges úszólemez is elkészült. A pályalemezre profilbeton készült,
melybe a szélesítéshez betonacél háló került. Elkészült az új szigetelés és
aszfaltburkolat. Új kiemelt szegély és hídkorlát, új vizsgálólépcső, a 
surrantó és a vizsgálólépcső között a töltésen betonburkolat készült. A 
meder a híd és szomszédos híd között, illetve a jobb oldalon 3 m hossz-
ban burkolatot kapott.

46 sz. főút endrődi Hármas-Körös-híd 

Projekt: 46 sz. főút 41+235 km szelvényben lévő endrődi Hármas-
Körös-híd átépítési munkái
Kivitelezés költsége: 1.147.014.670,- Ft + ÁFA
Vállalkozó: Strabag-MML Kft. – Közgép Zrt. Konzorcium
Mérnök: ViaPontis Kft. – Metrober Kft. Konzorcium

A megvalósítás főbb mérföldkövei: 
Vállalkozási szerződés megkötése: 2008. október 27. 
Munkaterület átadás: 2008. december 17.
Bontási munkák megkezdése: 2009. június 17.
Munkaközi forgalomba helyezés: 2009. december 15.
Műszaki átadás-átvétel: 2010. június 1. 
Ideiglenes forgalomba helyezés: 2010. június 30.

Főbb műszaki adatok:
Nyílások száma: 7+1+3
Nyílásbeosztás: 17,66 + 4x17,67 + 17,66 + 48,00

+ 16,33 + 16,34 + 16,33 m
Teljes hossz: 220,50 m
Felszerkezet szélessége: 13,80 m
Mederhíd szerkezete: kéttámaszú, alsópályás ívhíd,

ortotrop acél pályalemezzel
Ártéri hidak szerkezete: folytatólagos, többtámaszú, két

főtartós monolit vasbeton lemez 
Az eredeti szerkezet a jelenlegi helyén 1914-ben épült. A meder-

nyílás rácsos acélszerkezet, az ártéri nyílások monolit vasbeton szerke-
zetek voltak. A hidat 1944-ben felrobbantották, ideiglenes helyreállítása
1946-ban történt meg. 1953-ban az ártéri hidakat szélesítették, majd
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1968-ban a mederhíd is átépült. 1985-ben az ártéri hidakat külső kábe-
les feszítéssel erősítették meg.  

Az átépítés vállalkozási szerződésének aláírása 2008. október 27-én 
volt, a munkaterület átadás-átvétel 2008. december 17-én történt. Ez-
után kezdődött meg a kiviteli tervek elkészítése és jóváhagyása, vala-
mint a munkaterület előkészítése.  

Az átépítés alatt a közúti forgalom átvezetése bárkahídon történt. A
bontási munkálatok 2009. június 17-én kezdődtek meg. Az ártéri hidak 
felszerkezetének bontása hidraulikus bontógépekkel, valamint vágóko-
rongos darabolással és a feldarabolt részek leemelésével történt. A me-
derhíd a kiúsztatást követően a gyomai ártéri híd tetején lett elbontva. A 
hídfők és a pillérek az új, szélesebb felszerkezetnek megfelelően lettek 
átépítve és megerősítve. A töltéslezárás terméskővel burkolt rézsűkú-
pokkal történt.

A hullámtér feletti ártéri nyílások vasszerelése és betonozása sáv-
alapokra állított, merevített állványrendszer segítségével történt. A me-
derpillérekkel szomszédos ártéri nyílások vasszerelése és betonozása
ideiglenes alátámasztó pódiumok segítségével készült. Ehhez a meder-
be csőcölöpökre támasztott állványzat készült I800 és I400 acélgeren-
dákból. Kizsaluzás után az állványrendszert elbontották, a csőcölöpöket 
a mederfenék alatt vágták el.

A pályalemezen teljes felületén RMA szigetelés készült, a betonfe-
lületek sókorrózió elleni védelmet kaptak. A mederhíd gyártása és elő-
szerelése a Közgép Zrt. budapesti telephelyén folyt. A 16 gyártási
egységet közúton szállították a munkaterületre. A mederhíd és az acél
ívek helyszíni szerelése a mezőtúri ártéri híd tetején összeállított szere-
lőtéren és behúzó pályán történt. A mederhíd sarura helyezését követő-
en a bárkahidat elbontották, a forgalom 2009. december 15-től a 
munkaközi állapotában lévő hídon zajlott. A befejező munkák 2010. 
március 22. után folytatódtak. Ennek keretében elkészült a mederhíd
szigetelése és burkolati rendszere, az acél ív végleges korrózióvédelme,
a dilatációs szerkezetek beépítése, valamint a kopóréteg a teljes hídon.

A kerékpárosok biztonságos áthaladása érdekében közvilágítás ké-
szült, a hídra felkerültek a NKH által előírt hajózási jelzések is. A mű-
szaki átadás-átvétel 2010. június 1-én lett lezárva, míg a szükséges
hiánypótlási munkák elvégzése – tekintettel a kialakult rendkívüli idő-
járási körülményekre – 2010. július 30-áig történt meg.
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502 sz. főút III. ütem Szeged, nyugati elkerülő út felüljáró a Ceg-
léd–Szeged vasútvonal felett

Projekt: 502 sz. főút, Szeged nyugati elkerülő út III. ütem 
Kivitelezés költsége: 1.365.336.428,- Ft + ÁFA (ebből hídépítés: 

355.951.677,- Ft + ÁFA)
Vállalkozó: Hídépítő Zrt. – Szeviép Zrt. Konzorcium 
Mérnök: Metróber Kft.

A megvalósítás főbb mérföldkövei: 
Vállalkozási szerződés megkötése: 2009. március 24. 
Munkaterület átadás: 2009. június 5.
Műszaki átadás-átvétel: 2010. december 1. 

Főbb műszaki adatok:
Nyílások száma: 3
Nyílásbeosztása: 19,98 + 23,95 + 19,92 m
Felszerkezet hossza: 68,08m
A híd teljes hossza: 76,08m
Felszerkezet szélessége: 14,73 m
Keresztmetszeti beosztása: 0,565 + 11,00 + 3,165 =

14,73 m
Oldalesés: 6% egy irányban
Magassági hosszesés: Rd=5500 m, esik az 5 sz. fő-

út felé,
Helyszínrajzi vonalvezetés: R=400 m sugarú ívben fek-

szik, középpont Szeged felé

Az 5 sz. főút szegedi átkelési szakasza „V” alakban halad keresztül 
a városon. Már az 1940-es években felvetette az elkerülő út megépítését 
Pálfy-Budinszky Endre Szeged város akkori főmérnöke. Végül az elke-
rülő út I. ütemét 2004-ben, II. ütemét 2006-ban adták át a forgalomnak. 
A befejező III. ütem 2010-re készült el, és külön szintben keresztezi a 
Cegléd–Szeged vasútvonalat (0+613 km). Az elkerülő úttal párhuzamo-
san kerékpárút is épült. A felüljáró engedélyezési tervét 2006-ban, míg
a kiviteli tervét 2007-ben készítette el az UnionPlan Kft.

A kivitelezés vállalkozási szerződésének aláírása 2009. március 24-
én volt, a munkaterület átadás-átvétel 2009. június 5-én történt. Az át-
hidalt vasútvonalak a következők: Cegléd–Szeged vasútvonal III. fővá-
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gány 1094+42,65 hm sz, V. vágány a kiskundorozsmai vasútállomás
csonka vágány (Gumigyári és DÉLÉP kiszolgáló iparvágány), valamint
távlatilag +2 db vágány helybiztosítása, egyet a meglévők közé, és 
egyet a vasút és az 5 sz. főút közé kerülő logisztikai központ kiszolgáló 
és az V. (csonka) vágány mellé lehet építeni.

A híd alapozását a hídfőknél és a pilléreknél 80 cm-es átmérőjű fúrt 
vb. cölöpök biztosítják. A pillérek Ø80 cm-es tömör vasbetonból ké-
szültek. A pillérekre fejgerenda került, amely fogadófelülete a 6%-os
esés miatt lépcsősen lett kialakítva. A felszerkezet előregyártott vasbe-
ton tartói a meglévő vasúti forgalom akadályoztatása nélkül kerültek a 
helyükre.

A hídburkolat és szigetelés típusa, rendszere:
 5,5cm AC16 kopó (mF) 25/55-65 kopóréteg,
 6 cm AC22 kötő (F) 50/70 kötőréteg, 
 3,5 cm MA 11 védőréteg, 
 1,0 cm rugalmas műanyag alapú szigetelés. 

Az 1:1,5-es javított töltésanyagból épült előtöltést betonágyazatba 
rakott előregyártott lapokkal burkolták. A vizsgálólépcső előregyártott 
elemekből a híd két ellentétes oldalán épült. A hídfők mögött „süllye-
déskiegyenlítő” és a hídfőkre feltámaszkodó 4 m hosszú kiegyenlítő 
lemez készült, a térdfalra feltámaszkodóan. A hídfők és a kiegyenlítő 
lemez fölött a kopó- és kötőrétegbe 2 cm vastag befűrészelt és kiöntött 
rugalmas hézagot alakítottak ki.

A pilléreknél víznyelők készültek, amelyek a vizet a hídfelületről a 
5 sz. főút felől meglévő burkolt árokba, és a meglévő önkormányzati 
dűlőút mellett kialakított földárokba vezetik. A víznyelők által be nem 
fogadott víz az előregyártott surrantókba kerül, és onnan, az út árkába 
(olaj és iszapfogó által tisztítottan a befogadó vízfolyásba). Az aszfalt-
burkolatba beszivárgott vizek elvezetését a mélyvonalban egy oldalt
kialakított hossz-irányú burkolatszivárgó biztosítja. A kiegyenlítő le-
mez végénél dréncső keresztszivárgó épült beton előfejjel.  

A híd mindkét oldalán a kiemelt szegélyekbe kettős (hídkor-
lát+csőtag) tűzi horganyzott acél korlát épült. A kerékpárút és a szegély 
külső oldalán pálcás korlát épült mindkét helyen érintésvédelmi ráccsal 
és ipari huzalszövet védelemmel a vasút fölötti szakaszon, a középső 
teljes nyílásban.
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62 sz. főút Budapest–Székesfehérvár vasútvonal feletti híd építése 

Projekt: 62 sz. főút és a Budapest–Székesfehérvár vasútvonal külön 
szintű keresztezés 
Kivitelezés költsége: 799 823 544,- Ft + ÁFA
Vállalkozó: POLÁR-HÚSZ Kft.
Mérnök: Transinvest – Budapest kft.

A megvalósítás főbb mérföldkövei: 
Vállalkozási szerződés megkötése: 2009. április 21. 
Munkaterület átadás: 2009. május 15.
Bontási munkák megkezdése: 2009. június 17.
Műszaki átadás-átvétel:  2010. november 30. 
Ideiglenes forgalomba helyezés: 2010. október 28.

Főbb műszaki adatok:
Nyílások száma: 2
Nyílásbeosztás: 20,53m + 25,67m
Teljes hossz: 50,54
Felszerkezet szélessége: 12,88 m
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Az új közúti felüljáró építési engedélyét a Nemzeti Közlekedési
Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága Kiemelt Ügyek
Központja adta ki. Időközben a tárgyi külön szintű közút-vasút keresz-
tezést a vasútvonal korszerűsítésétől különválasztották.  

2008. év elején a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. csak ennek a 
létesítménynek (kibővítve a korrekciós szakasz, az M7 autópálya és a 
62 sz. főút csomópontjánál korábban átépített útburkolat közötti rész 
burkolat-megerősítésével) a tervezésére közbeszerzési eljárást indított. 
Az eljárás eredményes lezárását követően 2008. február legvégén a NIF 
Zrt. az UNITEF ’83 ZRt-vel kötött szerződést a „62 sz. főút és a Buda-
pest–Székesfehérvár vasútvonal külön szintű keresztezés és útkorrekció 
kiviteli, valamint a burkolaterősítéses szakasz egyesített terveinek” el-
készítésére.

A tervezett közúti felüljáró alatt már a jelenlegi vasúti vágány ki-
sebb mértékű korrekcióját figyelembe véve a híd úgy lett megtervezve, 
hogy vízszintes és magassági értelemben egyaránt megfelel mind a je-
lenlegi, mind a tervezett vasúti pálya kialakításnak. A híd szerkezete
kétnyílású, folytatólagos 120 cm magas üzemben előregyártott, feszített 
vasbeton gerendákkal együttdolgozó helyszíni vasbeton lemezzel kiala-
kított szerkezet.

A közbeszerzési eljárást követően a nyertes vállalkozóval 2009. áp-
rilis 21-én megtörtént a szerződés aláírása. Munkaterület átadás-
átvétele 2009. május 15-én volt. A helyszíni munkavégzés 2009. július
1-én kezdődött el.  

A hídfőknél háttöltésről, közbenső támasznál terepszintről történt 
Ø100 cm-es szerkezeti cölöpök építése. A felmenő hídfő, pillér, szárny-
fal, fejgerenda szerkezetek zsaluzata nagytáblás zsalurendszerrel ké-
szültek. A felszerkezet 120 cm magas, előregyártott, feszített vasbeton 
tartóinak beemelése MÁV vágányzár alatt történt.

A pályalemez RMA szigeteléssel lett ellátva, amely öntött aszfalt
védőréteget kapott. Az öntött aszfalt felett a kötőréteg K-22/F és a ko-
póréteg mZMA-11 a csatlakozó út rétegrendjéhez igazodott. A hídkor-
lát az 50 cm széles szegélyen H2 visszatartási fokozatú.

2010. október 28-án, az új főpályára a forgalom ráterelése megtör-
tént. 2010. november 30-án a teljes körű műszaki átadás-átvételi eljárás 
megkezdődött és 2010. december 21-én záródott le. 



HIDÁSZ ALMANACH 2010 ANNO – 2010 ¤ Hidász beszámolók

152

6316 sz. út medinai Sárvíz-híd átépítése

Projekt: 6316 sz. út 2+853 km szelvény medinai új Sárvíz-híd és a
kapcsolódó útkorrekció építése, valamint a meglévő híd elbontása 
Kivitelezés költsége: 257.526.458,- Ft +ÁFA
Vállalkozó:  Hídépítő Zrt. 
Mérnök: NIF saját lebonyolításában

A megvalósítás főbb mérföldkövei: 
Vállalkozási szerződés megkötése:  2008. december 22. 
Munkaterület átadás: 2009. március 10.
Munkaközi forgalomba helyezés: 2010. július 9.
Bontási munkák megkezdése: 2010. július 18.
Műszaki átadás-átvétel:  2010. július 26. 
Ideiglenes forgalomba helyezés: 2011. (folyamatban)

Főbb műszaki adatok:
Nyílások száma: 1
Nyílásbeosztás: 27,63 m
Teljes hossz: 29,89 m
Felszerkezet szélessége: 10,13 m
Mederhíd szerkezete: kéttámaszú, monolit pálya-

lemezzel együttdolgozó,
előregyártott vasbeton híd-
gerendás szerkezet

A beruházás célja a meglévő, elégtelen szélességű és teherbírású 
acélhíd helyett új, korszerűbb híd építése, és a kapcsolódó 473 m új 
nyomvonalú út megépítése, valamint a régi híd elbontása volt.

A meglévő, leromlott állapotú, 1893-ban épült zórésvasas pálya-
szerkezetű, szegecselt acélhídon az elégtelen teherbírása miatt 12 ton-
nás súlykorlátozás és az elégtelen szélessége miatt váltakozó irányú
forgalom volt kitáblázva. Az országos közút korábban veszélyes ellen-
ívek között keresztezte a vízfolyást. Az átépítéssel a kis sugarú ellen-
ívek egyetlen ívvel lettek helyettesítve.

Az új híd a régi felvízi oldalán, attól 25 m-re épült, mintegy 60°-os
szögben keresztezve a vízfolyást. A ferde keresztezés és a mértékadó
árvízszint által meghatározott mederszelvény méretek miatt a híd sza-
badnyílása közel 28 m-re adódott, és az új híd pályaszintje 2,28 m-rel
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magasabb a réginél. Az új híd szerkezeti rendszere monolit pályale-
mezzel együttdolgozó, előregyártott vasbeton hídgerendás szerkezet, 
mely megfelel az „A” terhelési osztálynak.

Az engedélyezési és kiviteli terveket az Utiber Kft. készítette 2007-
ben. Az építési engedélyt 2008. augusztus 5-én adták ki.

A kivitelezői szerződést 2008. december 22-én kötötték meg. A 
munkaterület átadás-átvétel 2009. március 10-én volt. A befejezési ha-
táridő 2010. július 26.  

A kivitelezést nagymértékben hátráltatta a kezdeti földmunkák so-
rán feltárt, a munkaterület jelentős része alatt húzódó szennyvízvezeték 
kiváltásának terveztetési, engedélyeztetési folyamata, és kiváltási mun-
kái. Az akadályoztatás elhárulása után a 2010. május-júniusban lehul-
lott szokatlanul nagy mennyiségű csapadék sem segítette a munkák 
előrehaladását. A heteken át tartó esőzések miatt sok esetben nem lehe-
tett munkát végezni, az eső megszűnésével pedig csak a vízmosások 
okozta károk kijavítása után lehetett folytatni a munkát. 2010. évben a
környező vízfolyások és a Sárvíz-csatorna vízszintje is rekord magas-
ságot ért el.

A technológiai kötöttségek miatt, a vízfolyás alvízi oldalán lévő 
csatlakozó földutak kiépítéséhez a régi hídhoz vezető utat el kellett 
bontani, ezért a mindenkori átjárhatóság biztosítása érdekében a for-
galmat az elkészült új hídra, és a részben elkészült új útra kellett terelni.
A munkaközi forgalomba helyezés 2010. július 9-én volt.

A meglévő régi acélhíd elbontása 2010. július 18-án kezdődött. A 
hídpálya elbontása után az acél felszerkezetet egyben leemelték, majd a
helyszínen szétdarabolták. A híd acél főtartójának egy jellemző darabját 
szemcseszórás és alapozó festést követően Medina település kiállítás 
céljából megkapta, egy teljes keresztmetszet pedig a kiskőrösi Közúti 
Szakgyűjteménybe került, mint XIX. század végi hídépítési műszaki 
emlék.

A műszaki átadás átvétel 2010. július 26. és 2010. augusztus 16. 
között eredményesen lezárult.
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67 sz. főút Kaposfüred elkerülő, 61 sz. főút feletti híd építése 

Projekt: 67. számú főút Kaposfüred elkerülő szakasz 42+847,41 km 
szelvényben épülő, 61 sz. főút feletti csomóponti híd építési munkái 
Kivitelezés költsége: 276 476 401,- Ft + ÁFA
Vállalkozó: Magyar Aszfalt Kft
Mérnök: UTIBER Kft.

A megvalósítás főbb mérföldkövei: 
Vállalkozási szerződés megkötése: 2009. április 24. 
Munkaterület átadás: 2009. május 15.
Cölöpözési munkák megkezdése: 2009. július 15.
Munkaközi forgalomba helyezés: 2010. október 12.
Ideiglenes forgalomba helyezés: várhatóan 2011. július

Főbb műszaki adatok:
Nyílások száma. 2
Nyílásbeosztás: 25,00 + 26,00 m
Teljes hossz: 62,17 m
Felszerkezet szélessége: 23,13 m
Keresztezési szög 77,2 fok

Alépítmény: a híd alapozása 12+22+12 = 46 db 80 cm átmérőjű 
fúrt vb. cölöppel készült.

Felmenő szerkezete: tömör hídfők, 80x90 cm keresztmetszetű pillé-
rek.

Felszerkezet: kétnyílású, folytatólagos szerkezet, amely 90 cm ma-
gas, előfeszített tartókból és velük együttdolgozó monolit 
vasbeton pályalemezből áll. 

A 61 és a 67 sz. főút keresztezése korábban körforgalmi csomópont 
kiépítésével történt. A Kaposfüred elkerülő szakasz építése során e kör-
forgalmi csomópont helyett, a 67 sz. főút forgalmának átvezetésére a 61 
sz. főút felett, a Kaposfüred elkerülő szakasz 42+847,41 km szelvény-
ben csomóponti híd épült. A híd kiviteli terveit a Kánya és Társai Bt.
készítette, a Krea-TURA Mérnök Kft. megbízásából.

A munkaterület átadás-átvételi eljárás 2009. május 15-én megkez-
dődött, és 2009. május 27-én befejeződött. A cölöpözési munka 2009. 
július 15-én kezdődött, a vasbeton próbacölöp készítésével és az ered-
ményes próbaterhelés után, 2009. szeptember 13-ra elkészültek a szer-
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kezeti cölöpök is. A felmenő szerkezetek kivitelezése folyamatosan tör-
tént.

2009. november 10. és 12. között a vállalkozó az előregyártott vas-
beton hídgerendákat beemelte. Ezt követően a monolit pályalemez elő-
készítési munkái folytak. A pályalemez betonozása 2009. december 10-
én elkészült (a téli betonozás szabályai szerint). A befejező munkák 
2010. április 2. után folytatódtak. Ennek keretében elkészült a pályale-
mez RMA szigetelése és burkolati rendszere, a vasbeton szegélyek, és
végleges korrózióvédelem, a közúti hídkorlátok, víznyelők elhelyezése, 
valamint az aszfalt rétegek a teljes hídon.

A hídon közvilágítás nem készült. Az I. ütemű munkaközi forga-
lomba helyezés a hatóság által előírt feltételek teljesítését követően, 
2010. október 12-én volt.

8–72 sz. Litér melletti külön szintű csomópont építése 

Projekt: 8 sz. főút 44+159 km sz. külön szintű 2x1 sávos közúti 
műtárgy, két körforgalom, kapcsolódó ágak és 1 km hosszon 2x2 sáv 
felújításának építési munkái
Kivitelezés költsége: 750.031.422,- Ft + ÁFA
Vállalkozó: Colas ÚT Zrt.
Mérnök: ViaPontis Kft.

A megvalósítás főbb mérföldkövei: 
Vállalkozási szerződés megkötése: 2009. augusztus 11. 
Munkaterület átadás: 2009. szeptember 15.
Munkaközi forgalomba helyezés: 2010. szeptember 25.
Műszaki átadás-átvétel lezárása:  2010. december 15. 
Végleges forgalomba helyezés: 2011. februárban várható

Főbb műszaki adatok:
Nyílások száma.: 3
Nyílásbeosztás: 9,69+28,40+9,43m
Teljes hossz: 52,74 m
Felszerkezet szélessége: 12,13 m

Szerkezete: négytámaszú, „V” lábas felüljáró 12 FCI120 30,4 m
hosszú, előregyártott, előfeszített tartókból, a két szélső nyílásban alul 
bordás 40 cm vastagságú monolit lemezzel.

Veszprém megye egyik legbalesetveszélyesebb szintbeli csomó-
pontja volt a 8-72 sz. út csomópontja, mely főleg a nyári szezonban, 
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csúcsidőben megbénította a 72 sz. főút forgalmát a 8 sz. főút felé. Ezen 
állapot megoldása érdekében 2006-ban a Nemzeti Autópálya Rt. pályá-
zatot írt ki különszintű csomópont tanulmányterv és engedélyezési terv 
készítésére melyet a C-terv – Speciálterv Konzorcium nyerte.

Az elkészített változatok költséghaszon elemzése és a tervzsűri 
döntése alapján a csomópont átépítésének engedélyezési tervei két kör-
fogalommal (északi és déli), illetve 2x1 sávos közúti műtárggyal ké-
szültek el 2007-ben és lettek benyújtva engedélyeztetésre.

Miután 2007 végén a jogerős építési engedély rendelkezésre állt, a 
híd- és útépítés vonatkozásában is, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 
Zrt. közbeszerzési pályázatot írt ki a kiviteli tervek elkészítésére, me-
lyet a Krea-Tura Kft. nyert meg. Az NKH által jóváhagyott kiviteli ter-
veket 2008. II. felében leszállították. Ezután kezdődött meg a 
munkaterület előkészítése és a cölöpalapozási munkák elkészítése. Mint 
az a humuszolás után kiderült, az északi hídfő és az útépítési munkate-
rület nagy része régészeti objektumokkal érintett. Csak a régészeti feltá-
rások befejezésével folytatódhatott a csatlakozó út és híd építése. A téli
időjárás alatt a híd építése folyamatos volt, majd márciusra elkészültek 
a pillérek és hídfők is. 

Az előregyártott FCI tartók beszállítása a helyszínre a hajmáskéri 
vasútállomásról történt speciális járművek segítségével, melyekről rög-
tön ezután be is emelték azokat. A pályalemez vasszerelése és zsaluzása
után történt a pályalemez betonozása. A pályalemezen teljes felületén
RMA szigetelés készült. A látszó betonfelületek sókorrózió elleni vé-
delmet kaptak.

A felszerkezet elkészülte, aszfaltozása és a közúti jelzések kihelye-
zését követően a forgalom 2010. szeptember 26-től a munkaközi álla-
potában lévő hídon lett átvezetve az elkészült csomóponti ágak és 
körforgalmak felhasználásával. A műszaki átadás-átvétel 2010. decem-
ber 15-én zárult le.
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81 sz. főút Bakony-ér-patak-híd 

Projekt: 81 sz. főút 11,5 t burkolaterősítése, fejlesztése az 57+270–
79+100 km sz. közötti szakaszon, a projekt keretein belül a 60+470 km
szelvényben átépülő Bakony-ér patak híd 
A hídépítés költsége: 72.168.486,- Ft + ÁFA
Vállalkozó: Magyar Aszfalt Kft.
Mérnök: OVIBER Kft.

A megvalósítás főbb mérföldkövei: 
Vállalkozási szerződés megkötése: 2009. május 25. 
Munkaterület átadás: 2009. július 9.
Bontási munkák megkezdése: 2009. augusztus 14.
Munkaközi forgalomba helyezés: 2009. december 10.
Műszaki átadás-átvétel: 2010. szeptember 6. 
Ideiglenes forgalomba helyezés: 2010. szeptember 30.
Végleges forgalomba helyezés: 2011. január 17.

Főbb műszaki adatok:
Nyílások száma: 1
Szabad nyílás: 10,83 m ( 9,38 m)
Teljes hossz: 12,67 m ( 10,97 m)
Keresztezés szöge: 60 fok
Felszerkezet szélessége: 12,13 m
Korlátok közötti távolság: 11,00 m
Keresztmetszeti elrendezés: 0,565 + 11,00 + 0,565 m
Koronaszélessége: 12,00 m
Híd keresztesése: kétirányú: 2,5 %
Vízszintes vonalvezetés: R=1000 m
Függőleges vonalvezetés: esik: 0,5 % 

A tervezett híd helyén jelenleg egy 1951-ben épült, síkalapokon és
tömör falas, vasbeton hídfőkön nyugvó, egynyílású, acél hengerelt tar-
tókkal együttdolgozó, vasbeton pályalemezű hídszerkezet volt. A meg-
lévő híd elavult, rossz állapotban volt, így szükséges volt a teljes 
elbontása. Helyére egy új, korszerű, „A” teherbírású hidat kellett építe-
ni. Az új híd mélyalapokon és tömör falas vasbeton hídfőkön nyugvó, 
az előre gyártott vasbetontartókkal együttdolgozó, vasbeton pályaleme-
zű szerkezet, a hídfő síkjában folytatódó, merőleges szárnyfalakkal.  
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A hídépítés kiviteli terveit az Utiber Kft. készítette el 2007 májusá-
ban. A fenti projekt, s ezen belül a hídépítési munkák generál kivitele-
zője a Magyar Aszfalt Kft. volt, a kivitelezési szerződést 2009. május 
25-én írták alá.

A meglévő híd bontását megelőzően a közúti forgalom Bakony-ér 
feletti átvezetését kellett ideiglenes terelőúton biztosítani, ennek érde-
kében a meglévő híd közelében hullámosított acéllemez (Tubosider) 
csöveket fektettek le, így kialakítva az ideiglenes töltést és a terelő utat. 
A meglévő híd bontása során azonban kiderült, hogy a felvízi oldalon 
egy még régebbi híd hídfői találhatók. Az 50-es években készült hidat 
részben ráépítettek az e1őző alapozásra. Ezen hídrészek az új hídalap 
építését akadályozták, így azok bontását is el kellett végezni. Ezután
kezdődhetett meg az alapozás kivitelezése, mely során hídfőnként 10-
10 Ø60-as fúrt vasbetoncölöp készült.

A híd felmenő szerkezeteként, a 2,5%-os keresztesésnek megfele-
lően, monolit vasbeton falak épültek hídfőnek. A felszerkezetet FP 
11,60-30/A típusú, előregyártott hídgerendák alkotják, melyek együtt-
dolgozását a vasbeton pályalemez biztosítja. A pályalemez két szélén
50-50 cm széles monolit vasbeton szegély épült az útpálya síkjából 25
cm-re kiemelkedve. A híd mindkét oldalán, a kiemelt szegélyekbe tűzi 
horganyzott, csőtagos acél vezetőkorlát épült.  

A kocsipálya háromrétegű aszfaltburkolatot kapott 15 cm vastag-
ságban: 4 cm AC-16/F kopóréteg, 7 cm AC-22/F kötőréteg, 3,5 cm 
MA-11/v védőréteg. 

A szegélyek melletti 50 cm széles öntött aszfalt sávok MA-8 és
MA-11/v rétegekből épültek.  

A kivitelezési munkák ideje alatt 2009. május közepétől a 100 éves 
gyakoriságnál nagyobb csapadék hullott a környékre. A Bakony-ér ki-
lépett medréből, így a kivitelezési munkálatokat 1-2 hónapra le kellett 
állítani, át kellett ütemezni. Az árvíz okozta károkat (elsősorban kimo-
sódások a háttöltésben, a csatlakozó korlátgerenda és útpálya szerkezet
alatt) kijavították, a híd mindkét oldalán 6,00-6,00 m hosszban az ere-
deti tervektől eltérően kőburkolat épült, a háttöltés rézsűvédelme miatt. 

A híd előtt és után 10-10 m hosszban terméskő burkolatú meder lett 
kialakítva. A kivitelezési munkák, a műszaki átadás-átvételi eljáráson 
jelzett hibák és hiánypótlások elkészítését, javítását követően, 2010. 
szeptember 6-ára elkészültek. A Bakony-ér híd ideiglenes forgalomba
helyezése 2010. augusztus 30-án, a végleges forgalomba helyezési ha-
tározat kiadása 2011. január 17-én megtörtént.
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86 sz. főút Szeleste elkerülő műtárgyai 

Projekt: 86 sz. főút Szeleste elkerülő (94+540–98+300 km sz. kö-
zött) szakasz építési munkái, két műtárgy építésével: 

 B05 hullámosított acélcső Szeleste-patak-híd, 
 B06 vasbeton csomóponti műtárgy (86 és 8446 sz. utak). 

Kivitelezés költsége: 2.495.981.017,- Ft + ÁFA
B05 híd költsége: 38.395.926,- Ft + ÁFA
B06 híd költsége: 149.132.184,- Ft + ÁFA
Vállalkozó: Magyar Aszfalt Kft.
Mérnök: Utiber Kft.

A megvalósítás főbb mérföldkövei: 
Vállalkozási szerződés megkötése: 2009. április 27. 
Munkaterület átadás: 2009. június 2.
Munkaközi forgalomba helyezés: 2009. szeptember 13. (B06)
Műszaki átadás-átvétel: 2010. november 30. 
Ideiglenes forgalomba helyezés: 2010. december 15.

Főbb műszaki adatok:
B05 j.

Szabadnyílása: 4,54 m
Magassága: 3,72 m
Felső alkotója: 37,51 m 
Alsó alkotója: 52,02 m

B06 j.
Nyílások száma: 2
Nyílásbeosztás: 25,05 + 25,05 m
Teljes hossz: 220,50 m
Felszerkezet szélessége: 13,80 m

B05 jelű műtárgy (Szeleste-patak-híd)
A munkagödör rézsűs kiemelése után az egyenletes felfekvés miatt 

az acélcső szerkezet alá 0,10 m homok lazán elterítve, 0,50 m vastag 
homokos kavics javítóréteg és geotextilia lett beépítve. Az ágyazattal
lett biztosítva a műtárgy, 0,2 %-os hosszesése. Az acélcső szerkezet 
végei a rézsűhajlásnak megfelelően 1:1,5 hajlással lettek kialakítva. A 
szerkezet előtt, illetve után a patakmeder 10-10 m hosszon terméskővel 
lett burkolva. A burkolt rész végein a mederburkolat kimosódás ellen
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beton lezáró foggal lett ellátva. A csőszerkezet két vége a szivárgás 
csökkentése érdekében 1,0 m magas lezáró foggal készült.

A főpálya mindkét oldalán vasbeton hídszegély épült. A hídszegé-
lyek mentén az összegyűlt vizet – a lejtés felőli végükön – surrantóval 
vezették le a töltés oldalán levő útárokba. 

A főút töltését a csőszerkezet nyílása és a hídszegély között beton-
ba rakott terméskővel burkolták, melyek a folyókák és a vizsgálólép-
csők között kiszélesedve vezetnek egészen a patakmeder széléig. 



 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (Közutak)

161

B06 jelű műtárgy (86 sz. főút – 8446 sz. út csomóponti felüljáró)
A munkaterület ezen műtárgy esetében később lett biztosítva, mivel 

a 400 kV-os vezeték kiváltásának elkerülése érdekében a csomópontot
áttervezték. A műtárgy, valamint a le,- és felhajtó ágak „tükrözve” let-
tek. Az újratervezést követően indulhatott az építés. 

Az alapozás 40 cm átmérőjű fúrt cölöpözéssel készült. Az alépít-
ményi szerkezetek helyszíni betonozással, monolitikusan készültek. A
rejtett hídfő háromoszlopos kialakítású, a szerkezeti gerenda felső síkja 
lejtéssel lett kialakítva. Mindkét hídfőnél a felmenőfallal egybeépültek 
a vasbeton szárnyfalak.

Az aluljáró felszerkezete, üzemben előregyártott, feszített vasbeton 
hídgerendákkal együttdolgozó, helyszíni vasbeton lemez. A
felszerkezet mindkét oldalán a kiemelt szegélyekbe betonozott talple-
mezekhez lehegesztett oszlopú, kettős közúti vezetőkorlát lett beépítve.  
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86 sz. főút 11,5 tonnás burkolaterősítése Csorna–Mosonmagyar-
óvár közötti szakaszon

Projekt: 86 sz. főút Csorna–Mosonmagyaróvár (151+500–184+575 
km szelvények) közötti szakaszának 11,5 tonnás burkolat erősítése két 
műtárgyépítéssel: 

 162+228 km sz. Bősárkány utáni Rábca-híd (P2457), 
 163+216 km sz. hanságligeti Hanság-főcsatorna-híd (P2458). 

Kivitelezés költsége: 1.944.828.048,- Ft + ÁFA
Rábca híd költsége: 25.327.783,- Ft + ÁFA
Hanság-főcsatorna:  18.789.477,- Ft + ÁFA 
Vállalkozó: Teerag-Asdag Kft.
Mérnök: OVIBER Kft.

A megvalósítás főbb mérföldkövei: 
Vállalkozási szerződés megkötése: 2009. augusztus 4. 
Munkaterület átadás: 2009. szeptember 28.
Rábca híd kivitelezés kezdés: 2010. június 1.
Rábca híd kivitelezés befejezése: 2010. augusztus 13.
Hanság-főcsatorna-híd kezdése: 2010. augusztus 16. 
Hanság-főcsatorna-híd befejezése: 2010. november 30. 

Bősárkány utáni Rábca-híd (P2457)
Építés éve: 1964
Felszerkezet: Konzolos kialakítású, há-

rombordás, monolit vasbe-
ton pályalemez

Statikai rendszere: Konzolos kéttámaszú tartó
Teherbírása felújítás előtt: B/1956 
Teherbírása felújítás után: „B” (ÚT 2-3.401:2004)

(11,5 / 44 t)
Pályabeosztás: 0,65 m + 7,00 m + 0,65
Nyílásbeosztás: 4,80 m + 15,40 m+4,80
Teljes szerkezeti hossz: 5,60 m + 16,50 m + 5,60

m, összesen 27,70 m
Ferdeség: 75,8°, bal ferdeségű híd 
Helyszínrajzi vonalvezetés: egyenes
Magassági vonalvezetés: R=5500 m
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A felújítási munka során az alapozásnál nem történt beavatkozás, a
megnövekedő teherből származó többlet igénybevételt a statikai számí-
tás alapján a meglévő – konszolidált – alapozás biztonsággal képes vi-
selni.

A felmenő szerkezeteken (pilléreken) csak kisebb csorbulások vol-
tak, ezek javítása PCC alapú javítóhabarccsal történt. A hídfelújítás so-
rán szélesítésre nem került sor, csak szegélyátépítés, szigeteléscsere és
burkolatépítés történt. A meglévő szegélyek pályalemezig történő visz-
szabontása után új szegély épült a régi szegélyekben elhelyezkedő meg-
lévő, illetve újonnan elhelyezett betonacélok segítségével. A régi és új 
szerkezetek között az együttdolgozást a megfelelő sűrűséggel elhelye-
zett tüskézés biztosítja.

A vasbeton pályalemez javítása, valamint a magassági vonalvezetés
ívkorrekciója PCC habarccsal készült. A híd konzolos végeinél, illetve
ahol a javítóréteg vastagsága meghaladta a 4 cm-t betonnal történt a
javítás. A meglévő úszólemezek elbontásra kerültek, helyükre új ki-
egyenlítő lemez készült. A hídon szórt RMA szigetelés készült. A hí-
don az úszólemezek feltámaszkodási vonalai felett aszfaltdilatáció
került beépítésre. A szegélyek kocsipálya felőli és felső oldalára BV1 
típusú, a szegély külső oldalára BV2 típusú, a felszerkezet oldalfelüle-
tén BV3 típusú védőbevonat készült. 
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Hanságligeti Hanság-főcsatorna híd (P2458)

Építés éve: 1963
Felszerkezet: Egynyílású háromcsuklós

vasbeton ívhíd
Statikai rendszere: Háromcsuklós ív
Teherbírása felújítás előtt: B/1956 
Teherbírása felújítás után: „B” (ÚT 2-3.401:2004)

(11,5 / 44 t)
Pályabeosztás: 0,65 m + 7,00 m + 0,65
Nyílásbeosztás: 1 x 24,60 m
Teljes szerkezeti hossz: 25,40 m
Ferdeség: 90°
Helyszínrajzi vonalvezetés: egyenes
Magassági vonalvezetés: 0,5 % esik

A felújítási munka során az alapozásnál nem történt beavatkozás, a
megnövekedő teherből származó többlet igénybevételt, a statikai számí-
tás alapján, a meglévő – konszolidált – alapozás biztonsággal képes vi-
selni.

A hídfelújítás során szélesítésre nem került sor, csak szegélyátépí-
tés, szigeteléscsere és burkolatépítés történt. A meglévő szegélyek terv 
szerinti visszabontása után új szegély épült a régi szegélyekben elhe-
lyezkedő meglévő, illetve újonnan elhelyezett betonacélok segítségével. 
A régi és új szerkezetek között az együttdolgozást a megfelelő sűrűség-
gel elhelyezett tüskézés biztosítja.

A hídon az út teljes rétegrendjét átvezették, kivéve a teherhordó ív
tetején, ahol a pályaszerkezet alsó 20 cm soványbeton rétegéhez nem
volt elegendő hely. Itt 4,00 m hosszú vasbeton pályalemez készült, 
benne az ív szögforgását biztosító csuklóval. Az új szegélyek építésével
lehetőség nyílt arra, hogy az eredetileg hossz-szelvényileg az ívet köve-
tő esésviszonyok helyett a szerkezet folyamatos 0,5%-os hosszesést 
kapjon. Ehhez igazodik az új rétegrend:

Feltöltés felett:
 5 cm AC 16 kopó (F)
 7 cm AC 22 kötő (F) 
 7 cm AC 22 kötő (F) 
 20 cm soványbeton útalap
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Ív tetőpontjában és 4,00 m-es középső szakaszán: 
 5 cm AC 16 kopó (F)
 7 cm AC 22 kötő (F) 
 7 cm AC 22 kötő (F) 
 36-19 cm vb pályalemez

A teherhordó ív szigetelése közvetlen az ív tetején helyezkedik el, a
szigetelést védő beton felett feltöltés található. A megkívánt félpályás 
útlezárás mellett ez nem cserélhető, állapota jónak feltételezhető, ázás 
nyomok a hídon alul nem láthatók. Az RMA szigetelés csak a 4,0 m
hosszú vb pályalemez kiegyenlített és megtisztított felületére készült, a
régi, szigetelést védő betonra kifuttatva. A szegélyek kocsipálya felőli 
és felső oldalára BV1 típusú, a szegély külső oldalára BV2 típusú, a 
felszerkezet oldalfelületén BV3 típusú rugalmas védőbevonat készült. 

Budapest, 2011. február 9. Zölei Attila
 főmérnök 
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Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (Gyorsforgalmi) 

M31 autópálya 0+000–12+410 km

A beruházás keretén  belül megépült új hidak száma 16, ebből pá-
lya feletti (autópálya aluljáró) 9 (egy híd a Budapest–Gödöllő HÉV vo-
nalat vezeti át a pálya felett, a többi csomóponti ágat, zömében
alsóbbrendű utakat,  földutakat vezetnek át a pálya felett ), felüljáró 7 
(két völgyhíd a Szilas-patak, és egy ökológiai folyosó felett, egyébként
alsóbbrendű utak, patakok felett). 

Minden felüljárón át lett vezetve beton kopóréteg.

Nagyobb, különlegesebb műtárgyak: 

M31/14 völgyhíd a 3102 j. út és a Szilas-patak felett (168 m),
M31/64 völgyhíd (290 m)
M31/71 aluljáró (67 m) V-lábú monolit vasbeton szerkezet

Építtető: Nemzeti Infrastruktúra fejlesztő Zrt. 
Mérnök: OVIBER kft.

Tervező: UNITEF-CÉH Mérnökiroda Kkt. 
Szak altervező: CÉH Zrt.,  

Speciálterv Kft,
MSC Kft.



 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (Gyorsforgalmi)

167

Kivitelező: „C-H M31” Konzorcium (Colas Zrt. és Hídépítő Zrt.) 

A hídépítésekben résztvevő alvállalkozók  
(a teljesség igénye nélkül):

Tega- Bau Kft., F-SZER Kft., SVETHO Kft., HÍD PROFIL
BAU Kft., Tótok Magas-és Mélyépítő Kft., P.A.M. INVEST 
Kft., VER-BAU Kft., Servico Kft., Roland és Gábor Építő-
ipari Kft., SZEVIÉP Zrt., Geo-Pannon Kft., Ép-Gép 2002
Kft., Geodézia Eger Bt., HBM, EMAB Mélyépítő Zrt., G-
HÍD Kft., Módosék Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft., Doboz és acélszerkezet Kft., Diósdi Építő Kft., 
Concretin Műgyanta Kft., Floor Profil Investament Kft., 
Swietelsky Magyarország Kft., Magyar Aszfalt Kft., Pannon
Freyssinet Kft., RW Hídtechnika Kft., EURO-ÉPÜSZ 95
Kft., DAK acélszerkezeti Kft., DOBOZ és Acélszerkezet
Kft., X/T Expert Kft., OAT Kft., Biproxi Kft., Clean-Way
Kft., ZO-TA Bau Kft., Metalelektro Méréstechnika Kft.

Az építés kezdete: 2008. október 16.
Az építés befejezése: 2010. október 30.

Budapest, 2011. február 17. Sztrakay Józsefné
hídmérnök
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M43 I. szakasz 3+000–9+700 km

A szakaszon öt híd épült, ebből három autópálya híd (vadátjáró, 
vasút és közút felett) és kettő pálya feletti műtárgy. 

Tervező:  UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt. 
Vállalkozó: M43 Szeged–Makó Konzorcium
(Swietelsky Baugesellschaft m.b.H. + „KE-VÍZ 21” Építőipari Zrt.) 
Mérnök: UTIBER Közúti Beruházó Kft.

Szerződéskötés:  2008. június 3. 
Befejezés: 2010. március 31. és október 31.

M43 II. szakasz 9+700–18+400 km

A szakaszon kilenc híd épült, ebből hét autópálya híd és kettő pálya 
feletti műtárgy. A szakasz tartalmazza a Móra Ferenc Tisza-hidat is. 

Tervező:  UTIBER Közúti Beruházó Kft. 
Vállalkozó: Tisza 43 Konzorcium
(Ezentis Kft. + Hídépítő Zrt. + Szeviép Zrt.) 
Mérnök: Metrober Kft.–FŐBER Zrt. Konzorcium 

Szerződéskötés:  2008. május 30. 
Befejezés: 2010. augusztus 31. és 2011. március 16.

M43 III. szakasz 18+400–34+600 km

A szakaszon 11 híd épült, ebből egy autópálya híd és tíz pálya fe-
letti műtárgy. 

Tervező:  UTIBER Közúti Beruházó Kft. 
Vállalkozó: Maroslele M43 Konzorcium
(EuroAszfalt Kft. + Magyar Aszfalt Kft. + Kelet Út Kft. + Közgép Zrt.)
Mérnök: Transinvest–KÖMI Konzorcium

Szerződéskötés:  2008. május 30. 
Befejezés: 2010. december 4.
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M3 Nyíregyháza–Vásárosnamény I. szakasz

Tervező: UNITEF-FŐMTERV Konzorcium,  
Vállalkozó: "C-S-K-K 2009" Konzorcium
(Colas Hungaria Zrt., Strabag Zrt., Közgép Zrt., Kelet Út Kft.)
Mérnök: FŐBER–OVIBER Konzorcium  

Szerződés kelte: 2010. június 29. 

Hidak az épülő szakaszon: 

Ssz.
Híd
jele

Szelvény
[km+m]

Keresztezett létesítmény
híd hossza

[m]

Hídfelület

[m2]
statikai váz

1.B1 2349 234+887,03 Aluljáró a "K" csomóponti ág alatt 84,82 1028,87 négytámaszú

1.B2 2351 235+107,75 Felüljáró a Balkányi-vízf.és vadátj. felett 21,82 924,30 kéttámaszú

2.B1 2364 236+419,15 Aluljáró 4102 j. út alatt 58,37 727,87 négytámaszú

2.B2 2381 238+090,00 Felüljáró kerékpárút felett 44,80 Tubosider hullámlemez

2.B3 2389 238+930,00 Felüljáró vadátjáró felett 21,60 391,61 kéttámaszú

2.B4 2407 240+745,60 Aluljáró földút alatt 64,95 560,52 négytámaszú

2.B5 2430 242+970,00 Aluljáró földút alatt 43,60 376,27 kéttámaszú

2.B6 2454 245+370,00 Aluljáró 4926 j. út alatt 60,32 611,04 négytámaszú

2.B7 2466 246+600,00 Aluljáró vadátjáró alatt 56,20 1506,16 négytámaszú

3.B1 2491 249+108,15 Aluljáró a 3K01. j. földút alatt 43,60 441,67 kéttámaszú

3.B2 2497 249+744,00 Felüljáró a Máriakerti-vízfolyás felett 11,60 334,08 kéttámaszú

3.B3 2508 250+786,00 Felüljáró a Máriapócsi-főfolyás felett 18,60 523,22 kéttámaszú

3.B4 2520 252+050,00 Aluljáró a 4927 j. út alatt 61,26 743,08 négytámaszú

3.B5 2539 253+880,00 Felüljáró a 4105 j. út felett 29,60 884,45 kéttámaszú

4.B1 2570 256+937,85 Aluljáró 4K01. földút alatt 44,15 381,01 kéttamaszú

4.B2 2579 257+940,00 Aluljáró vadátjáró alatt 43,00 1135,20 kéttamaszú

4.B3 2586 258+588,90 Aluljáró 4K02. földút alatt 46,26 399,18 kéttamaszú

4.B4 2606 260+625,00 Aluljáró 49153 j. út alatt 43,68 442,48 kéttamaszú

4.B5 2621 262+080,00 Aluljáró 4K03. burkolt út alatt 43,16 372,47 kéttamaszú

4.B6 2628 262+825,70 Felüljáró a Vajai-főfolyás felett 54,84 Tubosider hullámlemez

4.B7 2643 264+300,00 Aluljáró 4917 j. út alatt 45,82 464,16 kéttamaszú

4.B8 2657 265+690,00 Aluljáró 4K04. földút alatt 45,00 388,35 kéttamaszú

4.B9 2671 267+072,34 Aluljáró 49 sz. főút alatt 46,26 1139,26 kéttamaszú
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Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (Vasúti) 

Ukk – Boba vasútvonal és Boba deltavágány projekt keretében megva-
lósult hídépítések

Az Ukk – Boba vasútvonal az V. számú korridor részeként 2009 –
2010 években épült át. A pályasebesség 120 km/órára való emelése ér-
dekében Ukk és Boba vasútállomások között, több szakaszon új nyom-
vonalon épült az új vasút. Bobánál Boba vasútállomást elkerülő 
deltavágány épült, lehetővé téve a Zalaegerszeg – Székesfehérvár – 
Budapest vasútvonalon Boba vasútállomás elkerülését (mozdonycsere
és irányváltás nélkül). A deltavágány építése szükségessé tette a
kamondi bekötőút átépítését is. A vasútvonal a Marcal folyó völgyében 
fekszik. A nyomvonal korrekciója miatt Rigácsnál, a deltavágány építé-
se miatt Bobánál és a kamondi bekötő út átépítése miatt a projekt kere-
tében három Marcal-híd épült, két vasúti és egy közúti.

Kivitelező megnevezése: Híd-Wiva Konzorcium
Konzorcium vezető tagja: Hídépítő Zrt. (1138. Bp., Karikás F. u. 20.) 
Konzorciumi tagja: Vasútépítők Kft. (9023. Győr, Csaba u. 9.) 
Konzorcium tagja: H.F. Wiebe GmbH
A hídépítési munkákat a Hídépítő Zrt. végezte. 

Az Ukk – Boba vasútvonal átépítésére a munkaterület átadás–
átvétele 2008. december 18-án volt. A bobai deltavágány térségében
több a kivitelezést nehezítő körülmény merült fel (2009. év eleji belvíz, 
2010 tavaszi árvíz).

Az utómunkálatokat a 2010. október 4-i vörös iszap tragédia is hát-
ráltatta. A felmerült nehézségek ellenére az Ukk – Boba vasútvonal új
nyomvonalon való üzembe helyezése határidőre, 2009. december 11-én 
megtörtént. Az új deltavágányon 2010 tavaszán indult meg a vasúti for-
galom. A kivitelezés a tervezett határidőre befejeződött, a műszaki át-
adás–átvétel 2010 júliusában volt. A Nemzeti Közlekedési Hatóság
2010 októberében tartotta a használatbavételi bejárást, mely bejárás
alapján a hatósági használatbavételi engedélyt megadta.

Az Ukk – Boba vasútvonal korszerűsítés keretében épült Marcal-
hidak főbb adatai:  
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Boba – Ukk vasútvonal (128+41 hm) Rigácsi Marcal-híd
Kivitelező:  Hídépítő Zrt. 
Mérnök: MÁV Zrt. BSZE (Szombathely, Széll K. u. 2.)
Hídépítés költsége: 822 326,76 Euro
Nyílások száma: 1
Támaszköz: 22,00 m
Teljes hossz: 23,00 m
Híd szélessége: 7,30 m
Mederhíd szerkezete: kéttámaszú, gerinclemezes, süllyesztett pályás,

hegesztett acélhíd

Boba deltavágány (7+35 hm) Marcal-híd
Kivitelező:  Hídépítő Zrt. 
Mérnök: MÁV Zrt. BSZE (Szombathely, Széll K. u. 2.)
Hídépítés költsége: 858.323, 59 Euro
Nyílások száma: 1
Támaszköz: 28,70 m
Teljes hossz: 30,00 m
Híd szélessége: 7,40 m

Mederhíd szerkezete: kéttámaszú, gerinclemezes, ágyazatátvezetéses,
hegesztett acélhíd

A 84119 jelű (kamondi) út (0+246 km) közúti Marcal-híd 
Kivitelező:  Hídépítő Zrt. 
Mérnök: MÁV Zrt. BSZE (Szombathely, Széll K. u. 2.)
Hídépítés költsége: 251 890,64 Euro
Nyílások száma: 1
Támaszköz: 22,90 m
Teljes hossz: 33,00 m
Híd szélessége: 11,15 m
Mederhíd szerkezete: kéttámaszú, vasbeton pályalemezzel együttdol-

gozó, előregyártott vasbeton hídgerendás szerke-
zet
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Bagod (kiz.) – Zalaegerszeg deltavágány (kiz.) vonalszakasz al- és fel-
építményi munkái keretében megvalósult hídépítések

A szakaszon új, tartóbetétes, vasbeton lemezhíd épült a 161+00
szelvényben (VLH1).

Ágyazatátvezetéses, tartóbetétes, ötnyílású vasbeton lemezhíd a
vasúti pálya Zala-folyó keresztezését teszi lehetővé. A híd kéttámaszú 
tartók sorozata. A falazatok az áthidaló szerkezet tengelyére merőlege-
sek, a pillérek a Zala-folyó tervezett tengelyével párhuzamosak. A hí-
don kétoldalt üzemi gyalogjárda épült. A kábelátvezetés
kábelcsatornában, az üzemi gyalogjáró alatt van biztosítva. A III sz.
pilléren felsővezetéki tartó oszlopok kerültek elhelyezésre (önálló ten-
der keretében).

Az ártéri nyílások felszerkezetébe 8-8 db, míg a medernyílás
felszerkezetébe 10 db acél tartóbetét van bebetonozva. A tartóbetétek
kialakítása lehetővé tette, hogy a felszerkezetek helyi állványzat nélkül 
megépíthetők voltak. A tartóbetétek alsó övére CK lapok lettek 
bentmaradó zsaluzatként fektetve.

Kivitelező: MSV Konzorcium
Konzorciumvezető: MÁVÉPCELL Kft. 
Konzorciumi tagok: Strabag Zrt. és Vegyépszer Zrt.
Hídépítés költsége: 1 198 873 Euro
Hídnyílás: 82,10 m
Hídszélesség: 5,20 m
Keresztezési szög: 77 fok
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A Hortobágy–Berettyó-híd és a Hármas-Körös-híd felújítása
A 120 sz. vasúti fővonal Mezőtúr–Gyoma vonalszakaszának átépí-

tése során a 160 km/h tervezett pályasebesség és 225 kN tengelyterhe-
lés biztosítása miatt a vonalszakaszon 2008. és 2009. év folyamán négy
acélszerkezetű vasúti hidat újítottunk fel. 

A vízfolyások felett párhuzamosan két-két különálló híd fekszik.
Mezőtúron, a vonalszakasz 312+21 hm szelvényében a Hortobágy–
Berettyó-híd 27 m nyílású alsópályás acélhídjai, valamint Gyomán, a
vonalszakasz 472+60 hm szelvényében a Hármas-Körös-híd háromnyí-
lású, nyílásonként több mint 60 m támaszközű alsópályás rácsos acél-
hídjai felújítása készült el.

A munkálatok során a felszerkezetek 60-as rendszerű sínekkel ke-
rült kialakításra. Megerősítésre, vagy cserére került az összes szerkezeti 
elem (gerinclemez, szerkezeti gerenda, szélgerenda, hossztartó, kereszt-
tartó, stb.), illetve az elemek közötti kapcsolatok. Megtörtént a talpfák,
saruk, sínleerősítések, terelőelemek, stb. cseréje is. A teljes acélszerke-
zet korrózió elleni védelmet kapott.

Hármas-Körös hídpár felújítás közben

Budapest, 2011. október 12. Győrik Balázs 
 projektvezető 
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Magyar Közút Nonprofit Zrt.

MK Bács–Kiskun Megyei Igazgatóság

A megyében a hidak száma 134, a szerkezeti hossz 3558,34 fm,
hídfelület 42 425 m2.

Árvizek, rendkívüli időjárás okozta károk 
2010. évben nem volt árvíz vagy rendkívüli időjárás okozta hídkár 

a megyében.

Építési engedélyköteles tervezések 2010-ben
Nem volt építési engedély köteles hídtervezés a megyében.

Építési engedélyköteles kivitelezések 2010-ben
Nem volt építési engedély köteles hídkivitelezés a megyében.

Felújítások, rehabilitációk tervezése 2010-ben
„Hídfelújítás terveztetés 2010” programban az idei évben az 5 sz.

főút 110+552 km szelvényben lévő Kiskunfélegyházi-csatorna-híd sze-
repelt.

Felújítások, rehabilitációk kivitelezése 2010-ben
„Hídfelújítás III. ütem 2010” csomagban két híd szerepelt:
53 sz. főút 19+286 km szelvényében lévő akasztói VII. számú csa-

torna híd és az 53 sz. főút 71+866 km szelvényben lévő Kiskunhalas 
utáni Körös-éri-főcsatorna-híd kapott helyet. 

51 sz. főút 145+933 km szelvényében lévő sükösdi DVCS-híd ré-
zsűkúp javításának kivitelezési munkájára kötött szerződést felbontot-
tuk. Tárgyi munka ismételt kiírása vált szükségessé.

Hidak karbantartása
Az 5402 sz. út 52+518 km szelvényében lévő kiskunhalasi vasút fe-

letti híd (Budapest–Kelebia vasútvonal 1275+45 hm) esetében a híd
építésekor, a hossztartói alá, vágányok felett műanyag hullámlemez 
füstfogók lettek felszerelve. A hullámlemezek rögzítése, valószínűleg a 
rájuk kerülő madárürüléktől és a korábbi füsttől annak korrodálása, sza-
kadása miatt megszűnt, a lemezek megközelítették a felsővezetéket. A 
villamos vontatás miatt a híd acélelemeit a földelési hálózatba bekötöt-
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ték. A híd baloldali szegélyében lett vezetve a korlát érintésvédelmi
kábele, amit ismeretlenek levágtak, részben elvittek. A kialakult életve-
szélyes helyzet megszüntetésére a következő beavatkozások történtek: 
A híd érintésvédelmi rendszerének helyreállítását a VASÚTVILL Kft.
2010. július 29-én elvégezte. A műanyag hullámlemez füstfogók eltá-
volítását a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág Területi Központ Karbantar-
tási Alosztálya 2010. augusztus 25-én elvégezte.

Központi hídmosás
A központi hídmosás a tervezett ütemben, valamennyi listán sze-

replő hidunknál elkészült. 

Saját hídmosás
Az Üzemmérnökségeknek ebben az évben korlátozott lehetősége 

volt hídmosásra. A legnagyobb hangsúlyt a dilatációk karbantartására
fektettük, okulva a korábbi évek tapasztalataiból.

Vegyszeres gyomirtás
Az egy- és kétszámjegyű főutak hídjainak kőkúpjain végeztek 

vegyszeres gyomirtást a leromlási folyamatok megelőzése érdekében. 

Hídvizsgálatok
Az Üzemmérnökségek részéről a hídvizsgálatokat elvégezték, a 

hídvizsgálati lapok folyamatosan beérkeznek. Több esetben előfordult, 
hogy a hidászmérnök és az üzemmérnökség vezető együtt végezte a 
hídvizsgálatot, kölcsönösen segítve egymás munkáját. Néhány esetben
a tapasztalt hiányosságokat napokon belül javították, vagy beépítették a
következő hetek munkaprogramjába. 

Éves hídvizsgálatok állapota, tapasztalatai
Az éves hídvizsgálat elvégzése után megállapítható, hogy továbbra

is sok a lényegesen leromlott állapotú kis híd. Több hídon jelenleg is
súlykorlátozás van, létesítési illetve elhasználódási okból. A hidak egy
részének kocsi-pályája keskeny. Több esetben előfordult a hídvizsgála-
tok során más szervezet képviselőinek való személyes találkozás, amely 
mindkét fél számára tartogatott új információkat. Az új információkat is
felhasználva aktualizálva lett néhány adat a Híd Alrendszerben és a
kapcsolattartás fontosságára való tekintettel. A kapcsolat felújítása több
esetben megtörtént, a további szorosabb együttműködés reményében. 
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Fővizsgálatok
2010-ben a programban az alábbi Bács-Kiskun megyei hidak sze-

repeltek (nyertes szakértő: Via Pontis Kft.): 

5308 sz. út 11+657 km sz. szakmári Foktői-csatorna-híd 

5309 sz. út 9+343 km sz. imrehegyi Bogárzó-patak-híd
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5501 sz. út 5+224 km sz. kelebiai Köröséri-főcsatorna-híd (balra) 
5505 sz. út 26+019 km sz. garai Igali-főcsatorna-híd (jobbra) 

Útvonal-engedélyezések tapasztalatai
Az útvonal engedélyezések terén egyre inkább tapasztaljuk, hogy a

hidak teherbírását sokszorosan meghaladó össztömegsúlyú járművek 
közlekedésére kérnek útvonal engedélyt. Több alkalommal utasítottunk
már el ilyen kérelmet, illetve írtunk elő szigorú feltételeket, melyeknek 
a teljesítése helyett a kérelmező inkább más útvonalat választott. 

Híd Alrendszer adatfeltöltés szintje, tapasztalatok
Megyénkben az éves hídvizsgálatok elkészültek. Az adatok feltöltése

folyamatos. A mai állapotok (december 16.) szerint 85%-os készültségi
fokot mutatnak, így véleményünk szerint a kiírt határidő tartható lesz. Va-
lamennyi híd esetében a főképeket aktualizáltuk. Azokon a hidakon, ahol 
geodéziai pont található, rögzítettük a pont számát, hogy a későbbi beavat-
kozásoknál ez is segítséget nyújtson a tervezők és a kivitelezők részére. 
Folyamatos aktualizálás alatt vannak a hidakat érintő elmúlt évekbeli be-
avatkozások. Felvezettük az idei évben elvégzett fővizsgálatokat is. A 
nyilvános és saját jegyzet is tovább bővül az aktuális információkkal.  

2010-ben történt személyi, szervezeti változások
2010. szeptember 1-jén Darabosné Bujdosó Zsuzsanna hidászmér-

nök asszony nyugdíjba ment. A továbbiakban a hidászmérnöki falada-
tokat Berenténé Kenderes Anita látja el.

2011-re tervezett tervezések, felújítások
„Hídfelújítások tervezése Bács-Kiskun megyében 2008.” program

keretében lett megtervezve a tassi Kunsági-főcsatorna-híd 51 sz. főút 
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57+738 km szelvényében. Az érintett híd bekerült a „2011-Hídfelújí-
tások-II.” programba.

Egyebek, megjegyzések, javaslatok
Az 52 sz. főút 58+637 km szelvényben lévő solti Kis-Duna-híd és 

az 55 sz. főút 103+692 km szelvényében lévő bajai Türr István Duna-
híd esetében is esedékes volt az egy éves garanciális felülvizsgálat. A
felülvizsgálat során valamennyi érintett fél megjelent. Az észrevétele-
ket a helyszínen az érintettek személyesen átbeszélték, majd jegyző-
könyvezték. Mindkét esetben a felek az eredményes együttműködésre 
törekedtek.

Kecskemét, 2010. december 14. Berenténé Kenderes Anita
 műszaki főmunkatárs 

MK Baranya Megyei Igazgatóság

A megyében a hidak száma 451, a szerkezeti hossz 4582 m, hídfe-
lület 48 549 m2.

Ebben az évben Baranya megye két új híddal gazdagodott.
Az egyik az M60 autópálya építésével összefüggően az 5721 sz. 

Kozármisleny elkerülő út 3+200 km szelvény környezetében épült, a 
másik a 6541 sz. út Hosszúhetényt elkerülő szakaszán levő Hetényi-
patak-híd.

Hosszúhetényi Hetényi-patak-híd
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Árvizek, rendkívüli időjárás okozta károk 
A nyári rendkívüli csapadékos időjárási körülmények miatt 21 hí-

don keletkezett kár, melyek becsült helyreállítása költsége mintegy net-
tó 60,0 MFt. A szükséges beavatkozások elvégzésére részben külön
keretből, részben feladatterven belüli átcsoportosítás révén volt lehető-
ség. Az üzemmérnökségek a beavatkozásokat a magas vízállások, illet-
ve a hideg időjárás miatt nem tudták maradéktalanul elvégezni. 

Építési engedélyköteles tervezések 2010-ben
2010. évben nem volt tervezés Baranya megyében.

Építési engedélyköteles kivitelezések 2010-ben
Építési engedélyköteles kivitelezés kettő volt ez évben: 
5721 sz. Kozármisleny elkerülő út 3+200 km környezetében  
Még folyamatban van a NIF bonyolításában a Villány elkerülő út 

építése, mellyel együtt egy új híd épül.

Felújítások, rehabilitációk tervezése 2010-ben
2010-ben nem volt tervezés Baranya megyében.

Felújítások, rehabilitációk kivitelezése 2010-ben
Egy hídfelújítás volt, a 5606 sz. út 27+248 km szelvényében lévő 

lovászhetényi Pál-patak-híd (P4477). A nyertes kivitelező a Cardium 
Kft. volt. (Vállalási ár: nettó 14 950 500 Ft)

Lovászhetényi Pál-patak-híd
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Hidak karbantartása
A P1244, P1245 törzsszámú hidak saruit a Hídszerviz Kft. újrafes-

tette.
Üzemmérnökségeink hídkarbantartási tevékenysége:
Pécs-felső három kisebb beavatkozás (burkolt meder, rézsűkúp 

helyreállítás – árvízkáros keretből), 
Szentlőrinc nem végeztek javítást, 
Mohács két hídnál történt beavatkozás, részben „árvízkáros”

keretből (pálcakorlát teljes cseréje; hídszegély, bolto-
zat, szárnyfalak és a folyókák javítása),

Harkány egy hídnál történt beavatkozás „árvízkáros keretből” 
(mederpillér védelem).

Központi hídmosás
2010 évben is 19 híd mosását végezte a Hídszerviz Kft. augusztus

hónapban.

Saját hídmosás
Az üzemmérnökségek a hídmosási feladataikat elvégezték.

Vegyszeres gyomirtás
Vegyszeres gyomirtás nem történt.

Hídvizsgálatok

Éves hídvizsgálatok állapota, tapasztalatai
A megye hídjainak vizsgálata megtörtént. Általánosan elmondható,

hogy a minimális karbantartási feladatok miatt a hidak állapotában fo-
lyamatos romlás tapasztalható. Jellegzetes hibák a hídpályák repede-
zettsége, kisebb kifagyások a szárnyfalakon, szegélyeken. A hídkorlá-
tok állaga is tovább romlott.

Fővizsgálatok
Baranya megyében a fővizsgálatokat a Speciálterv Kft. végezte az 

alábbi két hídon:
6 sz. főút 176+769 km P1245 apátvarasdi Bolond úti völgyhíd, 
6 sz. főút 217+288 km P1271 Szentlőrinc utáni vasút feletti híd. 

Útvonal engedélyezések tapasztalatai
Nem merült fel probléma.
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Híd Alrendszer adatfeltöltés szintje, tapasztalatok
Részben a kettős munkakör, részben a munkakör átadás az alrend-

szer feltöltését lelassította, azonban a záróállomány határidőre elkészül. 

2010-ben történt személyi, szervezeti változások
A hidászmérnöki feladatokat megosztva eddig Hesz Gábor és

Oszoli Tibor végezte. A november 1-i szervezeti változás után a hi-
dászmérnöki feladatokat Wildanger Gabriella vette át.

2011-re tervezett tervezések, felújítások

Tervezés:
P4845, 6542 sz út 2+785 km Komló kőbánya melletti híd felújítása 

Felújítás:
P4795, 6543 sz. út 13+612 km szászvári Kisgát-patakhíd,
P4580, 5805 sz. út 19+272 km Gílvánfa utáni Feketevíz-híd,
P2026, 58 sz. főút 1+158 km Pécsi-víz-híd, 
P4821, 6541 sz. út 15+212 km Zobák utáni 3. Völgységi-patak-híd.

Pécs, 2010. december 20.
Wildanger Gabriella és Oszoli Tibor hidászmérnökök

MK Békés Megyei Igazgatósága

A megyében a hidak száma 92, a szerkezeti hossz 3347,2 fm, hídfe-
lület 36 183 m2.

Árvizek, rendkívüli időjárás okozta károk 
Békés megyében az elmúlt hónapok csapadékos időjárása miatt je-

lentősen megnőtt a belvízzel elöntött terület nagysága. A belvíz miatt a 
megye jelentős területén III. fokú belvízvédelmi készültséget rendeltek 
el. Az elöntött területeken a kezelésünkben lévő hidakban keletkezett 
kár felmérése a belvíz levonulása után végezhető csak el.  
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Építési engedélyköteles tervezések 2010-ben
A megyét érintően a NIF Zrt. lebonyolításában folyamatban van a 

Gyomaendrőd–Békéscsaba vasútvonal 160 km/h sebességre történő 
kiépítéséhez kapcsolódó műtárgyépítések kiviteli terveinek készítése.  

Építési engedélyköteles kivitelezések 2010-ben
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában és az SK-

2008 Konzorcium kivitelezésében 2010. évben elkészült az endrődi 
Hármas-Körös-híd (46/41+274//P1909) felszerkezet cseréje.

A mederhíd felszerkezete kéttámaszú, alsópályás ívhíd, ortotróp
acél pályalemezzel, függesztő rudazattal, melyek az ívekhez és a mere-
vítő tartókhoz is sugárirányban csatlakoznak. A függesztő rudak egy 
síkban helyezkednek el.

Az ártéri hidak felszerkezete folytatólagos több támaszú, két főtar-
tós, monolit vasbetonlemez. A Mezőtúr felőli ártéri híd hatnyílású, a 
Gyomaendrőd felőli ártéri híd háromnyílású szerkezet. 

Endrődi Hármas-Körös-híd 

2010. évben a Magyar Közút NZRt. beruházásában és a KÖZGÉP
Építő és Fémszerkezetgyártó Zrt. kivitelezésében elkészült a gyulai
Fehér-Körös-híd (4219/64+935//P4209) felújítása, pályalemez cseréje.

A híd felszerkezete a felújítást követően: két főtartós, rácsos acél-
szerkezetű, alsópályás, háromnyílású gerendahíd, acél ortotróp pálya-
lemezzel.
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Gyulai Fehér-Körös-híd

Felújítások, rehabilitációk tervezése 2010-ben
2010 évben felújítási és rehabilitációs tervek nem készültek a me-

gyét érintően. 

Felújítások, rehabilitációk kivitelezése 2010-ben
2010. évben a nem építési engedélyköteles kivitelezések körébe tar-

tozó hídfelújítások és rehabilitációk nem készültek Békés megyében.

Hidak karbantartása
A 2010. évi nagyfelületű burkolatjavítás keretében, a Magyar Köz-

út NZRt. beruházásában és a DUNA Aszfalt Kft. kivitelezésében elké-
szült a békéscsabai (Budapest–Lőkösháza) vasút feletti jobb pálya 
híd (446/1+412/1//P1897/1) kopórétegének cseréje.

A hídkarbantartásra fordított munkaórát a hídállomány állagmeg-
óvása szempontjából nem tartjuk elegendőnek. A kezelésünkben lévő 
hidak állagmegóvása miatt szükségesnek tartjuk az éves feladatterv ké-
szítésekor egy minimálisan, a hídkarbantartásra tervezendő munkaóra 
mennyiség meghatározását, tervezését és felhasználását, valamint a
megyében korábban működő „hídbrigád” újbóli megszervezését. 
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A káresemények száma, elsősorban a korlátrongálások tekintetében 
jelentős. Az elmúlt időszakban bevezetett intézkedés hatására – neveze-
tesen a biztosító részéről elfogadott és kifizetett biztosítási összeg nem 
használható fel a korlát helyreállítás jogcímén – a korlátok helyreállítá-
sa csak a karbantartási forrásból valósulhat meg.

Központi hídmosás
2010. évben a kiemelt hidak mosását a Hídszerviz Kft. végezte. Az

országos hídmosási programban 34 híd szerepelt.

Saját hídmosás
Az Üzemmérnökségek az OKKSZ-ben meghatározottak szerint el-

végezték a hídmosási munkákat.

Vegyszeres gyomirtás
2010. évben elvégeztettük a kezelésünkben lévő hidak burkolt töl-

téslezáró kőkúpjainak egy alkalommal történő totális vegyszeres gyom-
irtását.

Hídvizsgálatok

Éves hídvizsgálatok állapota, tapasztalatai
Az éves hídvizsgálatok folyamatban vannak. A hídvizsgálatok ed-

digi eredményei alapján megállapítható, hogy a tervezett karbantartási
tevékenységgel és az ütemezett hídfelújítással a hidak állapotromlása
lassítható lenne. A hídkarbantartási jogcímeken tervezett minimális
munkaóra miatt a kezelésünkben lévő hidak állapota kis mértékben 
romlott, illetve nem változott.

Fővizsgálatok
2010. évben a VIA-PONTIS Kft. végezte a gyomai Hármas-

Körös-híd (4232/18+683//P4221) és a békési III. tápcsatorna-híd
(4238/12+798//P4230) fővizsgálatát. 

Útvonal engedélyezések tapasztalatai
A túlméretes, túlsúlyos járművekre az útvonalengedélyeket jellem-

zően megkérik, azonban ismert a túlsúlyos járművek forgalma súlykor-
látozással rendelkező hídjainkon. 
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Hatósági jogkör hiányában a Nemzeti Közlekedési Hatóság és a
Rendőrség közös ellenőrzései során lehetséges az útvonalengedéllyel 
nem rendelkező túlméretes és túlsúlyos járművek kiszűrése. 

Híd Alrendszer adatfeltöltés szintje, tapasztalatok
Az OKA adatfeltöltés folyamatban van.

2010-ben történt személyi, szervezeti változások
2010. évben a hidászmérnök személyében és munkakörében válto-

zás nem történt.

2011-re tervezett tervezések, felújítások
Hídtervezések létesítményjegyzéke prioritási sorrendben:

Útszám Szelvény
Törzs-
szám

Híd neve

4205 13+1001 4183
Ecsegfalvai Hortobágy-Berettyó-

csatorna-híd

4232 18+683 4221 Gyomai Hármas-Körös-híd

470 11+428 1926 Békési 2. Élővíz-csatorna-híd 

4427 21+260 4259
Tótkomlósi (4427) Királyhegyesi Szá-

raz-ér-híd

4238 12+798 4230 Békési III. tápcsatorna-híd

4442 12+814 4270 Battonyai Szárazér-csatorna-híd

4442 9+106 4269 Battonyai Cigányka-ér-híd

4232 14+896 4220 Gyomaendrődi 44-es csatorna-híd 

44136 0+916 7449 Tompapusztai Élővíz-csatorna-híd 

4206 15+241 4187 Bucsai Sárréti-főcsatorna-híd 

4238 8+638 4229 Békési Kettős-Körös-híd 

Hídfelújítások létesítményjegyzéke prioritási sorrendben:

Útszám Szelvény
Törzs-
szám

Híd neve

47 91+799 1920 Körösladányi Sebes-Körös-híd

47 79+454 1918 Szeghalmi Berettyó-híd

4237 14+017 4228 Mezőberényi Kettős-Körös-híd 
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44 73+945 1896 Szarvasi Holt-Körös-híd

44 73+912 2654 Szarvasi kerékpáros átjáró feletti híd

4234 38+202 4227 Dobozi Kettős-Körös-híd 

47 101+150 1922 Köröstarcsai Kettős-Körös-híd 

2011. évi hídfővizsgálatok létesítményjegyzéke: 

Útszám Szelvény
Törzs-
szám

Híd neve

47 101 + 150 1922 Köröstarcsai Kettős-Körös-híd 

4205 13 + 1001 4183 Ecsegfalvai Hortobágy-Berettyó-
csatorna-híd

4234 38 + 202 4227 Dobozi Kettős-Körös-híd 

4237 14 + 17 4228 Mezőberényi Kettős-Körös-híd 

Békéscsaba, 2010. december 20. Szabó Hajnalka hidászmérnök

MK Borsod–Abaúj–Zemplén Megyei Igazgatóság

A megyében a hidak száma 762, a szerkezeti hossz 9264 fm, a híd-
felület 94847 m2.

A hidak száma eggyel nőtt az előző évhez képest. Ennek az az oka, 
hogy a Mátrai Erőmű Bükkábrány térségében lévő külszíni lignit bá-
nyája terjeszkedik. Emiatt patakok áthelyezésére van szükség, így új
hidakat is kell építeni. Ezért kaptunk egy új hidat, új helyen és két ré-
gebbi híd is átépült nagyobb nyílással.

Árvizek, rendkívüli időjárás okozta károk 
Megyénket nagyon súlyosan érintette a 2010 május–júliusában,

több hullámban érkező árvíz. Sok mellékutat, a főutakat néhány helyen, 
sőt a 3 sz. főutat is teljes szélességben lezártuk vízátfolyás miatt. Mis-
kolcot keleti irányban csak egy mellékúton lévő, 1949-ben épült, 20 
tonnás gőzekére méretezett Sajó-hídon, önkormányzati út igénybevéte-
lével lehetett elhagyni. A hídhoz csatlakozó mélyebb fekvésű országos 
közúton homokzsák gátat kellett építeni, és a homokzsákok alatt átfolyó
vizet folyamatosan szivattyúzni kellett. Ezen a hídon az összes átirányí-
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tott járművön kívül, még a megye keleti felében szükséges árvízi véde-
kezéshez bevetett járműveknek is át kellett mennie. Szerencse a szeren-
csétlenségben, hogy a meglehetősen leromlott állapotú híd 2010-re, 
teljes útlezárással tervezett átépítése elmaradt. (Ha nem maradt volna el
az átépítés, az árvíz idején már csak az elbontott híd helye lett volna
meg.)

A károk felmérése nem volt egyszerű. A sokáig tartó magas víz-
szint miatt a hidak megközelítése nehézkes volt. A nagy darabszám mi-
att a szomszédos Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hidászmérnök, Hajós
Bence önkéntesen nagy segítséget nyújtott. A megye keleti részében
lévő hidak kárfelméréseit ő végezte el. Hozzá kell tenni, hogy ezen a 
részen volt a legtöbb kár. Ezúton is köszönetet mondok neki.

Összességében kb. 200 hídon keletkezett kisebb-nagyobb károso-
dás. A hidak helyreállításának költségét 1 milliárd Ft körülire becsül-
jük. Az ehhez szükséges tervezési munkák költségét, pedig kb. 30
millió Ft-ra.

27 sz. főút 10+618 km, edelényi 1. Bódva-híd 
a töltés mentett oldaláról nézve 2010. június 7-én
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A terveztetés elvileg zöld utat kapott. Gyakorlatilag december kö-
zepén lett kiírva a közbeszerzés. Az üzemmérnökségek kaptak 47 mil-
lió Ft-ot a helyreállításra. Ebből természetesen nem lehetett minden 
munkát elvégezni. Nem beszélve arról, hogy a munkák nagy részét kül-
ső kivitelezőnek kellene végezni – ezek lennének a súlyosabb és sürgő-
sebb esetek –, ezekről pedig még nem történt intézkedés. 

A nyár eleji árvízkárt még tetézte, hogy augusztusban, a 3 sz. főút 
déli részén, a Mezőkövesdet elkerülő szakaszon egy 3,00 m nyílású híd 
alatti patak, amely a Bükk-hegységből jön és az év nagy részében nincs 
benne víz, annyira megduzzadt, hogy a háttöltést teljes egészében kimos-
ta az úszólemez alatt. A hidat természetesen azonnal le kellett zárni, így a
3 sz. főút forgalmát át kellett terelni Mezőkövesd belterületére. A háttöl-
tést, az úszólemezt és a pályaszerkezetet az üzemmérnökségnek kellett
helyreállítania. Ez okozott némi nehézséget, mivel az üzemmérnökség-
nek augusztusban még a tavaszi kátyúzásokat kellett csinálnia. Elég ne-
héz egy teljes brigádot több hétig egy hídnál foglalkoztatni, nem beszélve
a vasbeton készítéshez szükséges eszközök hiányáról.

Építési engedélyköteles tervezések 2010-ben

Útszám Szelvény
Törzs-
szám

Híd neve

27 38+677 1766 Szini Jósva-patak-híd

A híd átépítésének tervezését a 2009-es kivitelezések között hirdet-
ték meg, tekintettel arra, hogy 2009-ben nem volt terveztetés. Az idei
terveztetéseket 2010 decemberében hirdették meg.

Építési engedélyköteles kivitelezések 2010-ben

Útszám Szelvény
Törzs-
szám

Híd neve

3703 2+988 3945 Kiskinizsi 1. Hernád-ártéri-híd

3703 3+491 3946 Kiskinizsi 2. Hernád-ártéri-híd

3306 1+701 6284 Csincsei 1. Csincse-patak-híd

3306 3+512 3832 Csincsei 1. Kis-Csincse-patak-híd

3306 5+821 3833 Csincsei 2. Kis-Csincse-patak-híd
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Az első két hidat a NIF építtette át. A többi három hidat, pedig a 
Mátrai Erőmű. 

Felújítások, rehabilitációk tervezése 2010-ben

Útszám Szelvény
Törzs-
szám

Híd neve

2605 1+742 3616 Alsószuhai Árendás-patak-híd

2605 3+753 3617 Alsószuhai Bakóc-patak-híd

2605 6+265 3618 Dövényi időszakos vízfolyás híd 

2605 7+884 3619 Dövényi Varcsó-patak-híd

2605 12+131 3620 Kurityáni Fekete-völgyi-árok-híd

2605 18+228 3621 Szuhakállói Szuha-patak-híd

2617 7+466 3662 Zilizi Kötélsánc-árok-híd

2617 8+257 3663 Zilizi Kistorjai-vízfolyás-híd

2617 12+135 3665 Boldvai időszakos vízfolyás híd 

2617 13+165 3666 Sajósenyei időszakos vízfolyás híd 

2622 16+398 3680 Monaji időszakos vízfolyás híd 

2622 16+443 3681 Selyebi időszakos vízfolyás híd 

2622 23+114 3682 Abaújszolnoki időszakos vízfolyás híd 

2622 29+446 3683 Gagyvendégi 1. időszakos vízfolyás híd 

2622 30+368 3684 Gagyvendégi 2. időszakos vízfolyás híd 

3307 1+972 3835 Nyékládházi időszakos vízfolyás híd 

3307 19+642 3838 Mezőcsáti Pálinkás-csatorna-híd 

3709 8+429 4005 Abaújvári Hósdát-patak-híd

3716 29+385 4050 Tolcsvai Ciróka-árok-híd

25114 9+557 8053 Kácsi Kácsi-patak-híd

25115 7+242 7272 Sályi Falu-patak-híd

25115 7+944 7273 Sályi Malom-árok-híd

25115 8+085 7274 Sályi Lator-patak-híd

26109 5+172 7299 Szőlősardói 1. Rét-patak-híd 

26109 7+430 7300 Szőlősardói 2. Rét-patak-híd 

26134 0+108 7320 Laki Laki-patak-híd

26134 4+404 7321 Szakácsi időszakos vízfolyás híd 

26143 0+150 7325 Felsőgagyi időszakos vízfolyás híd 
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A fenti tervezések mind a ROP keretein belül készültek.

Felújítások, rehabilitációk kivitelezése 2010-ben

Útszám Szelvény
Törzs-
szám

Híd neve

3 162+054 1098 Emődi Nagy-völgyi-patak-híd 

25114 6+356 áteresz Tibolddaróci csőáteresz 

Mindkét munka 2009-ről húzódott át az idénre. Az idei felújítási és 
rehabilitációs munkák csak 2010 decemberében lesznek meghirdetve.

Hidak karbantartása
Az idén ütemterv szerinti hídkarbantartást nem végeztek az üzem-

mérnökségeink, tekintettel az árvízi helyreállítás elsőbbségére. Itt azt is 
meg kell jegyezni, hogy a megyében nagyon sok út is károsodott a má-
jus-júniusi árvíz következtében. Még most, 2010 decemberében is van-
nak az árvíz miatt teljes szélességben lezárt összekötő utak. 

Központi hídmosás
A központi hídmosás keretében 72 híd lett lemosva az előzetes 

ütemterv szerint. Ezen kívül az árvíz utáni szükséges lemosást is elvé-
gezték 26 hídon. Néhány hídnál az uszadék eltávolítást is elvégezte a
vállalkozó Hídszerviz
Kft. Ugyanez a vállal-
kozó a 27 sz. főút 
sajószentpéteri Sajó-híd
saruit felújította.

27 sz. főút 12+845 sz, edelényi 2. Bódva-híd  
árvíz után, mosás előtt 
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Saját hídmosás
A sózott utakon lévő hidak tavaszi lemosását az üzemmérnökségek 

az idén is elvégezték az elmúlt évekhez hasonlóan.

Vegyszeres gyomirtás
Vegyszeres gyomirtást nem végeztünk.

Hídvizsgálatok
A hídvizsgálatok elkészültek az idén.

Éves hídvizsgálatok állapota, tapasztalatai
Az éves hídvizsgálatok a tavalyról elmaradt GPS-es helymeghatá-

rozások befejezésével együtt lettek elvégezve. A tapasztalatok szerint a
hidak állapota gyorsabban romlik, mint ahogy a felújítások haladnak.
És sajnos egyre több az olyan híd, amelyet a körülötte lévő növényzet 
miatt meg sem lehet közelíteni. Ez az átereszekre még fokozottabban
vonatkozik. De sok útárok is van, ahol már bokrok, sőt fák is kinőttek. 

Fővizsgálatok
Az idén egy fővizsgálat történt a bőcsi Hernád-hídon. A monolit

vasbeton, két főtartós, bordáslemez híd 10 éve lett utófeszítéssel meg-
erősítve. Felületes ránézéssel a híd tökéletesen jó állapotban volt, annak 
ellenére, hogy az árvíz idején a vízszint magasabban volt, mint a
felszerkezet alsó éle. A Céh Zrt. vizsgálatot végző szakembere azonban 
a testközeli vizsgálat alkalmával megállapította, hogy az egyik feszítő-
kábelt két helyen megfúrták. A fúrások a talajról könnyen elérhető he-
lyen történtek, minden bizonnyal vandalizmusból.

Szerencsére a KKK-nál volt még anyagi lehetőség megrendelni a 
kábelek sérüléseinek a feltárását. A feltárás megállapította, hogy a fe-
szítőbetétek nem károsodtak, csak a műanyag burkolócső, és emiatt a 
zsír is kifolyt. A hibahelyek kijavítása megtörtént.

Útvonal engedélyezések tapasztalatai
A legfőbb tapasztalata az, hogy a szállítandó járművek összsúlya és 

mérete folyamatosan nő. Ez a növekedés gyorsabb ütemű, mint a hidak 
átlagos teherbírásának növekedése. Az idén a rekord összsúly 223
tonna volt. Japántól Bodrogkeresztúrig el lehetett szállítani a „vasdara-
bot” vízi úton, de aztán Kazincbarcikáig közúti szállításra volt szükség
Bódva, Hernád és Sajó keresztezéssel. De nem csak a nagy hidakat kel-
lett alátámasztani, hanem sok kis hidat is. Természetesen ilyenkor az
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utak fölött átfeszített elektromos és hírközlési kábelek is gondot okoz-
nak. A 16 tonnás tengelyek az útburkolatokban jelentős károkat okoz-
nak. Tehát vagy a hídjainkat és az útjainkat kell nagyobb ütemben
fejleszteni, vagy az ilyen szállításokat kéne visszaszorítani. De legelő-
ször is a több éve készülő útvonal engedélyezési programnak kéne már 
készen lennie.

2606 sz. út 3+004 sz, múcsonyi Szuha-patak-híd
223 tonnás szállítmány áthaladása

Híd Alrendszer adatfeltöltés szintje, tapasztalatok
A 2010-es változások Híd Alrendszerben való rögzítése folyamat-

ban van. Ez a megadott határidőre be fog fejeződni. Az adatok feltölté-
se a híd-tervtári részben és tartozékoknál még hiányos.

2010-ben történt személyi, szervezeti változások
2010. november 1-jétől az eddigi egy helyett két hidászmérnök van 

a megyében. Az új hidászmérnök is régi szakember már. Eddig hidas
műszaki ellenőr volt. A hidak nagy darabszáma miatt erre a lépésre már 
régóta szükség volt. Ezután remélhetőleg lehetőség lesz az eddig elma-
radt dolgok – pl. Híd Alrendszer feltöltése – bepótlására.
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2011-re tervezett tervezések, felújítások

Tervezés

Útszám Szelvény
Törzs-
szám

Híd neve

3 185+887 1108 Miskolci 1. vasút feletti híd

27 15+415 1751 Szendrőládi Bódva-híd 

Felújítás

Útszám Szelvény
Törzs-
szám

Híd neve

3814 2+026 4098 Sárospataki Bodrog-híd

2523 1+624 3582 Putnoki Sajó-híd

3703 17+801 3951 Abaújszántói 1. Szerencs-patak-híd

Mind a tervezés, mind a felújítás 2010-es munka, amelyek 2010
decemberében lettek meghirdetve.

Egyebek, megjegyzések, javaslatok
A legfőbb probléma a munkák folyamatos csúszása. Pl. a 2010-es 

munkákat 2010 decemberében hirdették meg. Ráadásul a pénzt 2011.
május 31-ig el kell költeni. Milyen alapon lehet minőségi munkát el-
várni ilyen feltételekkel?

Miskolc, 2010. december 20. Szarka Judit
hidászmérnök
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MK Csongrád Megyei Igazgatóság

A Magyar Közút NZrt. kezelésében a megyében 77 híd van, a híd-
állomány szerkezeti hossza összesen 3 094 m, felülete 42 393 m2.

Árvizek, rendkívüli időjárás okozta károk 
Az idei év rendkívül csapadékos időjárásának ellenére a megye 

hídállományában szerencsére nem történt semmilyen károsodás.

Építési engedélyköteles tervezések 2010-ben
2010-ben építési engedély köteles tervezés nem történt. Folyamat-

ban van viszont három híd tervezése. A 44129 sz. út megerősítésével 
kapcsolatosan a 7448 törzsszámú csanádpalotai Élővíz-főcsatorna-híd 
átépítésének tervezése. Itt az alépítmény megszélesítése, és a híd
felszerkezetének cseréje képzi a tervezés tárgyát. Az 55 sz. főút 11,5 
tonnás megerősítésével összefüggésben az 1980-as törzsszámú Szeged 
utáni Maty-ér-híd szegély, korlát, szigetelés, és burkolat felújításának
tervezése van folyamatban. Szintén az 55 sz. főúttal kapcsolatos az út 
Mórahalmot elkerülő szakaszának tervezése is. Ezen a szakaszon egy 
csatorna híd tervezését kell elvégezni. A fenti tervezések a NIF Zrt. le-
bonyolításában folynak. A tervek várható elkészülte 2011-re tehető. 

A Magyar Közút Nzrt. még 2007-ben építési engedélyt kért négy
híd átépítésre. Az engedélyezési eljárás természetvédelmi, és hulladék-
kezelési problémák miatt egészen ez évig elhúzódott. A 4642 sz. úton
lévő Kórogy-ér-híd átépítése, és a hozzátartozó út nyomvonalának kor-
rekciója természetvédelmi területet érintett, ezért a hatóság az építési
engedélyt erre a hídra nem adta meg. A 4518 sz. úton lévő tömörkényi 
elágazás utáni Dong-ér-hídra viszont megadta. A másik két híd a 4516
sz. úton lévő szentesi Veker-ér-híd, és a 4406 sz. úton lévő Nagy-
mágocs utáni Kórogy-ér-híd engedélyezési eljárása még folyamatban
van, de a hatóságtól származó szóbeli információ szerint az engedélye-
zésnek itt sincs akadálya. Az engedélyek megadása 2011. év elejére
várható.

Építési engedélyköteles kivitelezések 2010-ben
2010-ben a NIF Zrt. lebonyolításában két új híd épült meg. Mind

két híd újonnan épült útszakaszon található. Az egyik a Makót elkerülő 
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úton egy felüljáró a 4414 sz. út, és a Makó–Hódmezővásárhely vasút 
vonal felett, míg a másik az 502 sz. Szeged nyugati elkerülő út III. üte-
mének építéséhez tartozik, a Budapest–Szeged vasútvonal feletti felül-
járó. Ez utóbbi jelen pillanatban még nincs átadva a forgalom részére.
Az átadás az év végén, vagy a jövő év elején várható.  

Építési engedély köteles hídfelújítás, vagy híd rehabilitáció a me-
gyében nem volt.

Felújítások, rehabilitációk tervezése 2010-ben
2010-ben tervezés nem készült

Felújítások, rehabilitációk kivitelezése 2010-ben
2010-ben a „Hídfelújítások I. 2010.” közbeszerzési eljárás kereté-

ben a makói Maros-hídon történt beavatkozás. A hídvégek teljesen
elkorrodált, felemelkedés elleni lekötéseinek kiváltását végezte el a
KÖZGÉP Zrt. A munkához a kiviteli tervek nem álltak rendelkezésre,
ezért a tervezés is a munka részét képezte. Az eredeti megoldástól elté-
rően a lekötés a főtartó gerincére hegesztett acél, illetve a hídfőre tüs-
kézéssel rögzített vasbeton lehorgonyzó fejekhez DYWIDAG rudakkal
történt.

Makói Maros-híd
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A Szegedi „Bertalan Lajos” Tisza-híd dilatációs szerkezetei sajnos
meglehetősen rossz állapotban vannak. Ez év márciusában lett kicserél-
ve a mederhíd Újszeged felőli végén található, Multiflex T 160-as típu-
sú dilatációs szerkezet, és javítva másik kettő S80-as típusú a felhajtó 
ágakon. Nyáron a mederhíd Szeged felőli végén lévő S250-es típus 
ment tönkre. Itt a sürgős beavatkozásként a dilatációs szerkezet eltávo-
lítása után a dilatációs rést ideiglenesen acéllemezzel fedtük le. A vég-
leges csere jövő év tavaszán várható a „Hídfelújítások III: 2010.” 
Közbeszerzési eljárás keretében.

Hidak karbantartása
Sajnos az üzemmérnökségeknek kevés lehetősége van a hidak kar-

bantartására. Sokat segítene, ha lennének olyan brigádok, akik a kisebb
javításokat szakszerűen el tudnák végezni. Két esetben javítottunk bal-
esetben megrongálódott korlátot. Szükséges lenne a kisebb felületi javí-
tások elvégzésére valamilyen megoldást találni. Ezek elsősorban 
betonfelület, korlátokon jelentkező korrózió, és lokálisan jelentkező 
szigetelési problémák lennének.

Központi hídmosás
Központi hídmosási program keretében az idén 13 hidat mosott le a

Hídszerviz Kft. A hidak alsó mosása mellett a szegélyeket, korlátokat,
és a szegélyek melletti részeket mosták le. A vízelvezető rendszer ejtő-
csöveit is kitakarították. A hídmosások több géplánccal egy időben 
folytak. A munkák eredményesen zárultak.

Saját hídmosás
Az üzemmérnökségek a tavasz beálltával végeztek hídmosásokat.

Elsősorban a szegélyek mellett felgyülemlett sarat, és a víznyelőket 
tisztították ki.

Vegyszeres gyomirtás
2010-ben vegyszeres gyomirtás nem történt a megyében (sajnos

másmilyen sem). A hidak környezete is ennek megfelelően néz ki. 
Majdnem mindenütt gazos, néhol szinte megközelíthetetlen. Kivételt
csak azok a hidak képeznek, amelyek közelében valamilyen vízépítési
műtárgy található. Ott a vízügyi igazgatóság csatornaőrei az őszi szem-
le idejére példásan rendbe tették a hidak környékét is.
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Hídvizsgálatok

Éves hídvizsgálatok állapota, tapasztalatai
Az éves hídvizsgálatokat elvégeztem. Minden hídról készítettem

friss fotókat is a hídképtárba. Problémát okozott a növényzet, ami miatt
nagyon sok hídról igazán jó oldalnézeti fotót nem lehetett készíteni, sőt 
olyan is akadt, amelyikről semmilyet sem. 

Fővizsgálatok
Fővizsgálat az idei évben nem volt. 

Útvonal engedélyezések tapasztalatai
Az idei évben három esetben kértek útvonalengedélyt nehéz gép-

jármű áthaladására. A szállítást végző cég már a tavalyi év során is kért 
ugyanilyen súlyú, és elrendezésű járműre útvonalengedélyt. Akkor az 
érintett hidakra statikai számítást, és az áthaladás előtt és után hídvizs-
gálatot kértem. Ennek megfelelően az idén már statikára nem volt szük-
ség, de hídvizsgálat mindhárom esetben történt. A szállítmány mindhá-
rom esetben rendben áthaladt, a hidakon károsodást nem észleltünk.

Híd Alrendszer adatfeltöltés szintje, tapasztalatok
Az OKA Közúti Híd alrendszerben a Pontis hídvizsgálati adatlapok

feltöltése folyamatban van. Az év során készült friss fotók feltöltése, és
a főképek cseréje még nem történt meg.  

2010-ben történt személyi, szervezeti változások
2010-ben személyi változás nem történt.

2011-re tervezett tervezések, felújítások
A „Hídtervezések 2010.” Közbeszerzési eljárás keretében két híd

felújításának tervezése várható a jövő év elején. A 43 sz. főúton lévő 
Sámson–Apátéri-főcsatorna-híd, és a nagyfai Györpörlés-Kopáncs-Kis-
tiszai összekötőcsatorna-híd felújításának tervezése. 

2011-ben a 45 sz. főúton lévő nagytőkei elágazás utáni Veker-ér-
híd felújítása, a szegedi „Bertalan Lajos” Tisza-híd ez év nyarán tönk-
rement dilatációs szerkezetének cseréje, valamint a makói I. Maros-
ártéri-híd felújítása van tervbe véve.

Szeged, 2010. december 10.
Hadabás Zsolt, hidászmérnök
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A megyében a hidak száma 268, a szerkezeti hossz 2 874 fm, hídfe-
lület 32.839 m2. A mennyiségek változásának okai: egy új híd építése
(NIF, 62 sz. főút 41+328 km, vasút felett) és a 2010. évi hídfelújítások 
miatti adatváltozások.

Árvizek, rendkívüli időjárás okozta károk 
A 2010. évi tavaszi rendkívüli csapadékos, árvizes időjárás 2010. 

május 13-án kezdődött a megyében, és okozott az azt követő napokban 
jelentősebb károkat az utakban és a műtárgyakban, elsősorban a megye 
észak-nyugati részén. A második nagyobb esőzési hullám június máso-
dik felében következett be, amikor is az előző időszakban kárt szenve-
dett, illetve más műtárgyaknál következtek be további romlások. 

Számszerűen összesen 13 műtárgynál történt valamilyen számot-
tevő mértékű rongálás, meghibásodás: 2 áteresznél, és 11 hídnál. Az 
MK a központi összegzett időszakos kárjelentések alapján a megyében 
a műtárgyhibák javítására 2010-ben 7,5 millió Ft volt biztosítva, mely-
ből az üzemmérnökségek el is végezték a hatáskörükbe utalt javításo-
kat, helyreállításokat. A beavatkozások köre változó volt: az egyszerű 
rézsű helyreállítástól, a burkolt rézsűfugázás-helyreállításon, a háttöltés 
alámosódásokon keresztül a komplett áteresz átépítésig terjedt.

Terveztetést, szakértést igénylő hídrongálás egy volt, a 82302 sz. 
Bodajk vasútállomási út 0+234 km-ben lévő hídnál merült fel
(szárnyfalak-hídfőszélesítések alámosódása-bedőlése, teljes háttöltés 
alámosódás, stb.), melynek vállalati úton történő helyreállítását 2011-re 
ütemeztük. A hidat a kimosódások ideiglenes feltöltésével sikerült az
illetékes üzemmérnökségnek olyan állapotba hozni (csekély forgalmú),
hogy a helyreállításig egy sávra szűkítve funkcionálhat (rendszeres fi-
gyelés mellett). A tervezési közbeszerzés megindításához tervezési
diszpozíciót adtunk.

Megjegyzendő: A sárbogárdi üzemmérnökség az alámosódott, be-
szakadt, rossz állapotú, a 6307 sz. ök. út 5+945 km-ben lévő, 80 cm 
átmérőjű beton áteresz átépítését saját eszközökkel, vásárolt elemekkel 
végezte el, jó minőségben, rövid idő alatt. 
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A 82302 sz. út 0+234 km híd árvízi károsodása

A 6307 sz. ök. út 5+945 km-ben átépült áteresz

Az árvizes-belvizes időszakban ismét gondot okozott (gazdálkodói 
panasz) a 63 sz. főút 64+478 kmsz-ben lévő áteresz a régebb óta húzó-
dó, kis 1,0 m nyílása miatti visszaduzzasztási problémájával. Maga az
áteresz nem szenvedett el meghibásodást, de a lassú áteresztése miatt
jelentős szántóföldi területeket elöntött a víz. Az áteresz átépítéséhez is 
(6 m-es híddá) adtunk tervezési diszpozíciót.
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Építési engedélyköteles tervezések 2010-ben

MK NZrt. munkái
2010. évben építési engedélyköteles terveztetést nem végeztettünk.

A NIF Zrt. munkái
A 2008. évben átadott (rendelet szerint) öt tervezési munka közül: a

6402 sz. út 12+027 sz. mezőkomáromi Sió-híd rendelkezik jóváha-
gyott kiviteli tervvel is, jelenleg a területbiztosítás folyamatban. Az épí-
tési engedély lejárata: 2011. május 6., addig az építkezést jó lenne, ha
meg tudná kezdeni (közbeszereztetés után) a NIF.

A 6228 sz. új 11+474-km-ben lévő mezőfalvi híd esetében: a dön-
tés-előkészítő terv elkészült, melynek nyomán a KKK Híd Önálló Osz-
tály a híd korszerűsítését, felújítását hagyta jóvá az új híd építésével 
szemben. Az engedélyezési tervek készítésére a közbeszerzési eljárás
kiírását felfüggesztették, az ismert takarékossági intézkedések és for-
ráshiány miatt.

A 7205 sz. út 6+410 kmsz-ben (Füle), a 8111 sz. út 15+782 km-ben
(Tabajd) és a 8116 sz. út 8+735 kmsz-ben (Sukoró) lévő kisebb hidak – 
felújítás, korszerűsítés – kiviteli tervei rendelkezésre állnak, építési en-
gedélyük van, melyek érvényessége: 2012. június 14. Szükséges lenne
a munkákat mielőbb (rossz állapotú hidak), de legkésőbb addig meg-
kezdeni.

Járható út lehetne: a jelenleg már közbeszerzés alatt lévő három kis 
híd felújításhoz hasonlóan az építési engedélyek átírása a MK NZrt.
nevére, és utána, mint megrendelő kiviteleztethetnénk a munkákat, 
amennyiben forrás biztosítása jobban megoldható az MK részéről. (Ki-
vitelezésre váró más hídtervünk már nincs is 2011-2012-re).

62 sz. főút Seregélyes elkerülő út: a szakaszon három helyen, a 
29+798 sz-ben a Sárosd-Seregélyes-vízfolyás felett, a 35+192 sz-ben a
Dinnyés-Kajtori csatorna felett, és a 35+732 sz-ben a Székesfehérvár–
Pusztaszabolcs vasútvonal felett épül új híd. Mindhárom hidat 2008.
december 15-én az NKH jóváhagyta. Építés 2012. évben várható, ezért
a NIF Zrt. 2011-ben újra engedélyezteti a terveket (már nem hosszab-
bíthatók), mivel azok érvényességi ideje 2011. március 26-án lejár.

62 sz. főút Szabadegyháza Ipartelepek elkerülő út: a 21+201 sz-ben 
épül új híd a Budapest–Pécs villamosított vasútvonal felett: A műtárgy 
építési engedélyt kapott 2009. április 9-én. A kiviteli tervek készítésé-
vel folytatódott a tervezés, melyre 2009. június 30-án közútkezelői hoz-
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zájárulást adtunk ki. A kiviteli tervet az NKH jóváhagyta 2009. július
29-én. Jelenleg folyik a beruházás terület biztosítása, megszerzése.

62 sz. főút Szabadegyháza Ipartelepek elkerülő út: 18+623 sz-ben 
meglévő híd felújítása: Ezen projekt beruházója is a NIF Zrt. (a 11,5 to-
s útfelújítás keretében; maga a hídfelújítás nem engedélyköteles). Jelen-
leg készen vannak a kiviteli tervek, megvalósításra vár.

A Székesfehérvár nyugati elkerülő út III. ütem terveztetése, és en-
gedélyezése van folyamatban. Jelenleg öt híd engedélyezési eljárása
folyik: 2010. július 2-án megindítva, hatósági szemléjük 2010. szep-
tember 30-án volt.

Építési engedélyköteles kivitelezések 2010-ben

MK NZrt. munkái
2010. évben építési engedélyköteles kiviteleztetést nem végeztettünk.

A NIF Zrt. munkái
A 62 sz. főút 41+328 sz-ben új vasút feletti felüljáró épül, mely be-

fejezés előtt áll,– a műszaki átadás megkezdődött, az útkorrekció és a 
híd ideiglenes forgalomba helyezése október végén volt. A kedvezőt-
lenre fordult, csapadékos időjárás miatt egyes hídon kívüli hiánypótlá-
sok, valamint a felhagyott útszakasz és a vasúti átjáró elbontása,
továbbá a végleges tereprendezés áthúzódik 2011 tavaszára.

A 62 sz. főút 41+328 km-ben elkészült új híd 
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62 sz. főút Perkáta elkerülő szakasz: 2010. szeptember 30-án volt a 
munkaterület átadása. A szakaszon egy új híd épül, a 15+521 km szel-
vényben, melynek az alapozása elkezdődött, és ezévben az alépítmé-
nyek megépítése a reális cél.

A 7 sz. főúton a 43,1-46,5 sz. között négy új közúti híd épül (két 
közúti és két gyalogos aluljáró) a Székesfehérvár–Budapest villamosí-
tott vasútvonal rekonstrukciója keretében, NIF beruházásban. A négy-
ből három hídnál kezdődtek meg a kivitelezési munkák, a 
kápolnásnyéki gyalogos aluljáró építése, pedig áthúzódik tavaszra
(tervmódosítás következtében).

A rekonstrukció érinti még a 7 sz. főút 55+425 sz-ben lévő hidat is, 
mely alá benyúlnak az áthelyezett vasútállomás új peronjai, melyek ki-
építése előrehaladott – 2011 tavaszán lesz befejezve. 

A 7 sz. főút 55+425 km-ben lévő híd alatt épülő peronok 

Felújítások, rehabilitációk tervezése 2010-ben
2010-ben az alábbi tervek készültek el: sem önálló, sem pedig kivi-

teleztetéssel egyben szerződött hídfelújítási tervezési munka nem volt. 
(A 2010. évi kivitelezési munkákkal már az utolsó rendelkezésre ál-

ló hídfelújítási terveink is elfogytak! Más kivitelezésre váró tervek már
csak a NIF Zrt-nél vannak: három kisnyílású öszvérhíd).
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A „2010. I. Hídfelújítások tervezése” programba az alábbi hidakat
jelöltük, készítettük el a tervezési diszpozíciókat – de a tervezési közbe-
szerzési felhívás a beszámoló készítéséig nem jelent még meg.

A „2010. árvízkárok helyreállítása” programban egy híd helyreállí-
tás terveztetését, valamint egy kisnyílású áteresz helyett híd tervezését
igényeltük, a tervezési diszpozíciók elkészültek, a tervezési kiírás még
nem jelent meg.

A „2011. I. Hídfelújítások kivitelezési programba” novemberben
jelölt négy híd közül kettő átsorolásra (keretbővítés) került még a 
„2010. III. Hídfelújítások programba”, melyek terveztetéssel is együtt
járnak! Ezen munkákhoz is elkészültek a tervezési diszpozíciók, a köz-
beszerzési felhívások még nem jelentek meg.

A táblázat a fenti tervezéseket tartalmazza:

Útszám Szelvény
Törzs-
szám

Híd neve

2010. I. Hídfelújítások tervezése programban:

8117 0+330 5525
Kápolnásnyéki (Bpest–Szfvár) vill. vas-

út és a 7 sz. főút feletti híd 

62 34+044 2090
Seregélyesi Dinnyés-Kajtori-csatorna-

híd

8116 11+955 5523 Pákozdi Bella-patak-híd

2010. Árvízkárok helyreállítása programban:

82302 0+234 9075 Bodajki 2. Móri-víz-híd

63 64+478 áteresz új híd

2010. III. Hídfelújítások programban:

7 96 362 Lepsényi 2. Cinca-Csíkgát-patak-híd

6305 7 037
Nagyhörcsöki Sárvíz(Nádor)-csatorna-

híd

Felújítások, rehabilitációk kivitelezése 2010-ben
Fejér megyében négy 2009-ről áthúzódó (2009. évi maradványkeret 

terhére, 2010. május 30-ig befejezendő) hídfelújítási munka készült el, 
(2010. I. Hídfelújítások projekt) melyek az alábbiak:

7 sz. főút 69+737 kmsz-ben lévő híd javítása, 
7 sz. főút 70+556 kmsz-ben lévő híd javítása, 
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8126 sz. ök. út 2+010 kmsz-ben lévő híd teljes felújítása, 
8216 sz. ök. út 21+799 kmsz-ben lévő híd teljes felújítása. 
Az első két munka kivitelezése a hídkezelő (hidászmérnök) egysze-

rűsített kivitelezési dokumentációja (részletes méret-mennyiség számí-
tás és mellékletei) szerint történt. Ezen javítási munkák elmaradt
garanciális javítások pótlásai voltak, csődbejutott vállalkozások helyett, 
részben a lehívott jótállási biztosíték terhére elvégeztetve.

A hídfelújítási munkákra a felhívás 2009. december végén jelent
meg, az eredményhirdetés 2010. március 2-án, a szerződéskötés márci-
us 16-án és a munkaterület átadások március 16-17-én voltak. A befeje-
zési határidő május 31. volt. 

Fejér megyében a munkákat a Hidak-2009. Konzorcium nyerte el
és végezte el (tagjai: KÖZGÉP Zrt és Magyar Aszfalt Kft.). A nyertes
ajánlatának összege a fenti négy munkát tartalmazó csomagra (10 %
tartalék kerettel együtt): nettó 39.984.677 Ft volt.

A kivitelezéseket nehezítette, hátráltatta a csapadékos tavaszi időjá-
rás, valamint a megyében május közepétől bekövetkezett nagyobb elön-
téses, árvizes időszak. A fentiek és a 8126 sz. úti hídnál felmerült 
pótmunkák (vasbeton pályalemez csere, stb.) miatt szerződés-módosí-
tásra történt, az új befejezési határidő június 15. lett. 

A műszaki átadások 2010. június 15-én kezdődtek meg, és a minő-
sítési dokumentáció átvizsgálások a hiánypótlások elvégzése után,
2010. június 16-án lettek lezárva.

A hídfelújítások tényleges költségei az alábbiak voltak, az elfoga-
dott pótmunkákkal együtt (nettó):
– 7 sz. főút 69+737 kmsz. híd:    4.129.006 Ft +    403.104 Ft (9,8%), 
– 7 sz. főút 70+556 kmsz. híd:    2.949.458 Ft +    408.889 Ft (13,9%), 
– 8126 sz. út 2+010 kmsz. híd: 15.127.237 Ft + 1.739.246 Ft (11,5%),
– 8216 sz. út 21+799 kmsz. híd: 14.144.005 Ft + 1.083.732 Ft (7,7%),

összesen: 39.984.677 Ft +ÁFA 25 %.
A 10 % tartalék keretet a fentiekben látható (zárójelben) mértékben

használtuk fel. A felmerült elmaradó és pótmunkák szerződésen belül 
kompenzálhatóak voltak, a teljes tartalék keretet felhasználtuk. A Vál-
lalkozó utólag a rendkívüli időjárás miatti többletköltségei (szivattyú-
zás, stb.) kompenzálására nyújtott be költségtérítési igényt, azonban a
közúti út-hídkárok elhárításán, helyreállításokon felül az ágazat már
nem rendelkezhetett forrásokkal, ezért a felterjesztett ilyen irányú igé-
nyeket központilag elutasítottuk.

Néhány kép a javított, felújított hidakról:
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A 8126 sz. ök. út 2+010 km híd felújítva

A 8216 sz. ök. út 21+799 km híd felújítva
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Hidak karbantartása
A megyében az üzemmérnökségek műtárgy karbantartás-

fenntartási jogcímeken összesen az alábbiak szerint végeztek munkát
(nettó): 2361 átereszek: 4 076 eFt, 2321 kishidak (70 m2-ig): 4 994 eFt,
nagyhidak (70 m2 felett): 246 eFt – műtárgyak mindösszesen: 
9 316 eFt. A munkák jellege változó volt: áteresz javítás-átépítés; kor-
látfestések, hézagkiöntések, kátyúzások; korlátjavítások-cserék; stb.

Központi hídmosás
2010. évben megyénk területén a központi hídmosási program ke-

retében 39 kiemelt jelentőségű híd mosása készült el. A hídmosások 
tapasztalatai továbbra is kedvezőek (a kivitelező Hídszerviz Kft. önál-
lóan, gyakorlottan, precízen végezte a munkáját, baleset nem volt), a
mosások hasznosak a korrózió megelőzés szempontjából. 

Saját hídmosás
Az üzemmérnökségek elvégezték a tavaszi hídtisztításokat, és a só-

zott utakon a szegélyek és a mellettük lévő kiegészítő sávok lemosását 
is, kis kézi eszközökkel. Az őszi hídtisztítások és környezetük rendbeté-
telére láthatóan már kevesebb figyelmet tudtak fordítani az üzemmér-
nökségek! (pl.: bokor, nagy gaz irtás hiánya – lépcsőn lejutási problé-
mák, stb.).

Vegyszeres gyomirtás
2010. évben forráshiány miatt nem volt vegyszeres gyomirtás sem

az utakon, sem a hidaknál.

Hídvizsgálatok
Éves hídvizsgálatok állapota, tapasztalatai

Az éves hídvizsgálatok a már máshol is említett munkatorlódások,
időhiány miatt érdemben nem kezdődhettek meg az első félévben. A 
még évközi régiós szervezeti felállást kihasználva, az ÜFO osztályveze-
tő segítségével Pischné Zsuzsa (Komárom-Esztergom megye) augusz-
tus végétől besegített a hídvizsgálatba, mintegy 105 híd vizsgálatával! 
Enélkül kilátástalan lett volna az ez évi hídvizsgálat teljesítése! A ma-
radék 163 híd vizsgálatát december 10-ig sikerült elvégezni – gyakran
gyorsított tempóban, kihasználva a csapadékos és egyre hidegülő időjá-
rás adta lehetőségeket. Arányosabb leterheltséget tervezve mindenkép-
pen vissza kell térni ahhoz a régebben bevált gyakorlathoz, hogy a
hídvizsgálatok lehetőleg november elejéig fejeződhessenek be, és akkor 



MK Fejér Megyei Igazgatóság

207

még a feldolgozásokra, beavatkozások átvezetésére is marad elég idő, 
biztonsággal tudjuk teljesíteni az év végi munka-lezárási és a január 10-
i adatváltozás szolgáltatási kötelezettségeinket is!

Fővizsgálatok
Ütemezés szerint egy híd fővizsgálata volt 2010. évben: 7 sz. főút 

78+4108 km-ben lévő szabadbattyáni Sárvíz(Nádor)-csatorna híd. A 
KKK közvetlen lebonyolításában végzett közbeszerzés szerinti nyertes
szakértő a Via-Pontis Kft. volt. A helyszíni vizsgálatok hídmérnöki 
részvétellel, vizsgáló kocsi alkalmazásával megtörtént augusztus 30-án.
A szakvélemények munkaközi anyagai egyeztetése megtörtént az előírt 
két alkalommal, és a „ceruzakész” észrevételezése november 16-án. A
kiegészített, dokumentált anyagot december 15-én megkaptuk.

A 7 sz. főút 78+4108 km híd fővizsgálata 

Útvonal engedélyezések tapasztalatai
Az útvonal engedélyezést a megyében a műszaki adattári előadó 

végzi továbbra is, vele az együttműködés a hídadat szolgáltatás, egyez-
tetések tekintetében zökkenőmentes. Szükséges lenne a már néhány éve 
befejezés előtt állónak jelzett, új teherbírás ellenőrző program rendszer-
be állítása!
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Híd Alrendszer adatfeltöltés szintje, tapasztalatok
A 2009. évi záró állományt a megelőző év végi munkatorlódások 

miatt csak 2010. január 18-án sikerült leadni, visszajelzett javítások
után február 5-én lezárni. A javított, leosztott megyei állományt 2010.
március 29-én kaptam vissza.

A 2010. évi hídállapot minősítések átvezetése a Híd Alrendszer 
programba folyamatban van, még karácsony előtt befejeződik. A 62 sz. 
úti, új híd elemekre bontása, számítása és a programba illesztése, és a
2010. évi hídfelújítások adatváltozásainak átvezetése csak január 10-ig
történik meg (átadása még nem lezárt, megvalósulási terve december
20-án érkezik), a változásjelentés határidejéig.

2010-ben történt személyi, szervezeti változások
2010. április 1-jétől a hídmérnöki beosztás a régiós szervezeti átál-

lás (T7) miatt az MTLO-tól az ÜFO-hoz került. 2010. november 1-jétől 
visszaállították a megyei rendszert az MK-n belül, a hídmérnöki beosz-
tás továbbra is az ÜFO-nál maradt. Az utóbbi szervezeti átalakítás so-
rán az előjelzett második hídmérnöki beosztás (vagy hidász műszaki 
ellenőr) nem lett meghirdetve és így betöltve sem a megyében. Szemé-
lyi változás nem történt hídszakági területen.

2011-re tervezett tervezések, felújítások

Tervezések
A 2010-ről áthúzódó hirdetésű terveztetések ténylegesen 2011. év-

ben valósulnak meg, terveink szerint hét hídra vonatkozóan.
A fentebb, a 2010. évi tervezéseknél említett 2011. I. Hídfelújítások

kivitelezési programba novemberben jelölt négy híd közül a megmaradt
két alábbi híd felújításához is szükséges terv, melyek készíttetése a
mostani állás szerint szintén kivitelezési kiírás része lesz (várhatóan
februárban).

Útszám Szelvény
Törzs-
szám

Híd neve

11117 2+887 7014 Csabdi Szent László-patak-híd

8204 5+390 5618 Fehérvárcsúrgói Új vízfolyás-híd

Fentiek alapján a várhatóan 2011-ben elkészül kilenc híd terve. To-
vábbi tervezésekre a lehetőségek jelzésekor, a január végére elkészíten-
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dő-aktualizálandó ún. Középtávú beavatkozási tervünk alapján adunk 
javaslatot.

Felújítások
A MK NZrt. beruházásában Fejér megyében a 2010. III. Hídfelújí-

tások (áthúzódók 2011-re, a 2010. Árvízkáros és a 2011. I. Hídfelújítá-
sok kivitelezési programokba jelölt 4+1 illetve +2 hídfelújításnál több
munka indítását egyelőre nem tervezzük 2011-ben. (Megjegyzés: há-
rom Fejér megyei hídfelújítás a fenti első programban csak tartalékként 
szerepel, ezért elképzelhető, hogy kedvezőtlen esetben annak megvaló-
sítása az utóbbi, ezévi programba csúszhat át.

A NIF Zrt-nél kivitelezésre, „ugrásra” készen rendelkezésre áll
(építési engedélyek lejárnak 2011 nyarán!) az alábbi három építési en-
gedély köteles hídfelújítás/korszerűsítési munka – ezek elindítása lenne 
sürgető, forrás biztosításával (ami tudomásunk szerint még nem áll ren-
delkezésre).

Útszám Szelvény Törzssz. Híd neve

7205 6+426 5032 Fülei Káposzta-ér-híd

8111 15+795 5509 Tabajdi vízfolyás híd

8116 8+730 5521 Sukorói Kanca-hegyi-árok-híd

A NIF Zrt. beruházásában folytatódik, és jövő év végére elkészül a 
62 sz. főút Perkáta elkerülő szakaszán a 15+521 sz-ben egy új híd épí-
tése, mely a közúthálózat része lesz, és a kezelésünkbe kerül.

Szintén a NIF Zrt. beruházásában folytatódik, és jövő év végére el-
készül a MÁV Budapest–Székesfehérvár vasútvonal korszerűsítésével 
összefüggésben a 7 sz. főút alatti alábbi négy új híd építése, melyek a 
kezelésünkbe kerülnek:

Útszám Szelvény Törzssz. Híd neve

7 43+104 új Kápolnásnyéki közúti aluljáró

7 44+846 új Kápolnásnyéki gyalogos aluljáró

7 46+056 új Velencei közúti aluljáró

7 46+486 új Velencei gyalogos aluljáró
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Egyebek, megjegyzések, javaslatok

Továbbra sem megoldott a hidászmérnöki feladatok oly módon tör-
ténő megosztása, hogy a vállalati kiviteli munkák (MTLO) ellenőrzé-
sén, az aktuális közbeszerzésekben való részvételen túl más fontos
hidászmérnöki feladatok ellátására is jusson megfelelő idő. Ezt a feszítő 
kérdést sajnos a 2010. november 1-i utolsó szervezeti átalakítás (máso-
dik hidászmérnöki státusz visszavonása) sem oldotta meg megnyugta-
tóan, országosan egységesen sem, mindenütt személyekre követhető 
módon. Ebben további lépések szükségesek.

Az elmúlt évek hídépítési-felújítási munkáit követően, 2010. évben 
összesen 21 esedékes garanciális, illetve szavatossági felülvizsgálat volt
a megyei hidaknál, melyek nyomán a szükséges javíttatások elvégezte-
tésére is intézkedtünk. Továbbá sor került ez évben az M6 autópálya
Budapest–Dunaújváros szakaszán a közös üzemeltetésű hidak éves kö-
zös hídvizsgálatára is a Duna-Intertoll Zrt-vel.

Székesfehérvár, 2010. december 17.
Bíró János

hidászmérnök

MK Győr–Moson–Sopron Megyei Igazgatóság 

2010-ben, a megyében a hidak száma 261, mely tárgyévet tekintve
nem változott. Az át-, ill. újjáépítésre került hidak miatt viszont kisebb
mértékben nőtt az összesített szerkezeti hossz, mely jelenleg 5 678 fm, 
és az összes hídfelület, mely 65 0194 m2-t tesz ki.

Árvizek és rendkívüli időjárás okozta károk 2010-ben a hidaknál és 
az átereszeknél

Útszám Szelvény
Törzs-
szám

Híd
(ill. műtárgy) 
neve, típusa

Szükséges beavatkozás

83129 0+994 — ÁTERESZ
AZ ÁTERESZ TELJES ÚJJÁÉPÍTÉSE

(vasbeton fedlapos 1,00 m nyílás és
11,00 m hossz)

81138 0+521 — ÁTERESZ
AZ ÁTERESZ TELJES ÚJJÁÉPÍTÉSE

(1,00 m átmérőjű, 10,00 m hosszú) 
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83107 10+809 7954
Bakonyszent-
lászlói Cuha-

patak-híd

a meder és rézsűburkolás újjáépítése, a 
vizsgálólépcsők és a pótpadkák pótlása; 

a tönkrement betonkorlátok cseréje

8136 35+799 5583
Bőny előtti Ba-

kony-ér-híd

a vb. bordák, szárnyfalak, hídfők felü-
letének lokális helyreállítása, a saruk,

feszítőkábelek korrózióvédelme 

8136 36+022 5584
Bőny előtti víz-

folyás híd
a pályalemez, szárnyfalak, hídfők felü-

letének lokális helyreállítása

14 11+628 1618
Vámosszabadi 1.
Duna-ártéri híd

a pillérek felületének lokális helyreállí-
tása, rézsűburkolatok lokális helyreállí-

tása, vizsgálólépcsők + korlátainak 
részleges helyreállítása

14 11+940 1619
Vámosszabadi 2.
Duna-ártéri híd

a pillérek felületének lokális helyreállí-
tása, rézsűburkolatok lokális helyreállí-

tása, vizsgálólépcsők + korlátainak 
részleges helyreállítása

14 12+201 1620
Vámosszabadi 3.
Duna-ártéri híd

a pillérek felületének lokális helyreállí-
tása, rézsűburkolatok lokális helyreállí-

tása, vizsgálólépcsők + korlátainak 
részleges helyreállítása

85 54+884 2664
Fertőszentmik-
lósi Ikva-híd

a mederburkolást megtámasztó gerenda
és a mederburkolat teljes újjáépítése

83 71+489 2369
Győr-

Marcalvárosi
Pándzsa-ér-híd

a mederburkolást megtámasztó gerenda
és a mederburkolat részleges

újjáépítése

82 47+800 2344
Bakonypéterdi
Bornát-ér-híd

a szerkezet alá behordott iszap és egyéb
hordalék kitakarítása

82 49+120 2345
Bakonypéterdi

időszakos vízfo-
lyás híd

a szerkezet alá behordott iszap és egyéb
hordalék kitakarítása + a csatlakozó

árokszakaszok kitakarítása és újraprofi-
lozása

8136 36+633 5585
Bőnyi időszakos 

vízfolyás híd
a mederburkolat pótlása és lokális javí-

tása

8224 13+321 5676
Pannonhalma

Pándzsa-ér-híd

az alapozás kőszórás-védelmének teljes 
újjáépítése és a felmenőfal felületének 

lokális helyreállítása

8511 19+930 5876
Bodonhelyi
Rába-híd

uszadék eltávolítása

83108 1+087 7956
Romándi Hideg-

kúti-patak-híd
az alámosott folyókák javítása, a feltelí-

tődött meder kotrása (90 m3)

83129 0+080 7975
Győri Kis-

Pándzsa-ér-híd
a feltelítődött meder kitakarítása 

(150 m3)
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83118 3+214 7964
Bakonyszentlász
-lói Hódos-ér-híd

a rézsűkúpok és a burkolt rézsű 
újjáépítése

8419 7+069 5825
Mórichidai Mar-

cal-híd
a hídfők előtti terméskő burkolat teljes 

újjáépítése

8307 5+625 5735
Felpéci Bakony-

ér-híd
a rézsűkúpok helyreállítása és a pót-

padkák újjáépítése

82 36+961 2339
Bakonyszent-

király utáni Ba-
kony-ér-híd

meder/rézsűburkolat pótlása és helyre-
állítása

83118 5+442 7965
Fenyőfői Hódos-

ér-híd

a rézsűkúpok, a háttöltések, a pótpad-
kák helyreállítása, az alapozás kőszó-

rás-védelem újjáépítése

1 108+229 1432
Gönyűi Cuhai- 
Bakony-ér-híd

alapozás és pillér kőszórás-védelem 
helyreállítása, ill. pótlása

83 59+101 2366
Győrszemere 

utáni Bakony-ér-
híd

a pályalemez alsó felületének lokális
helyreállítása

8509 14+175 - ÁTERESZ áteresz javítása

101 1+100 1+160
Levél utáni vasút

feletti híd
töltéslezáró kőkúp kimosódása 

Fenti listából sajnos ez idáig semmi nem realizálódott. Az utas ter-
vezési listában került a fenti táblázat 83129 jelű és 81138 jelű bekötő 
útjain újjáépítendő, egy-egy áteresz terveztetése, melynek kiírása –
tudomásunk szerint – még nem történt meg. Továbbá a fent szerepelte-
tett hidak közül egyedül a 83107 sz. bekötőút 10+809 km szelvényében 
lévő bakonyszentlászlói Cuha-patak-híd került be az árvízkár miatt fel-
újítandó hidak tervezési listájába, melynek kiírása ugyancsak nem tör-
tént meg.

Építési engedélyköteles tervezések 2010-ben
2010. évi forrásból fog elkészülni terveink szerint a 2010. decem-

ber végén kiírásra kerülő 8426 sz. út 5+577 km szelvényében lévő 
(P5834) vági Rába-híd felújításának tervezése, mely vélhetően enge-
délyköteles beavatkozást fog jelenteni. 2011. május végére készülhet el
legkorábban ez a tervezési feladat, mely a híd vasbeton-pályalemezének
cseréjét, illetve az acélszerkezet teljes felújítását tartalmazza elsősor-
ban. Elvárás továbbá, ezen kiviteli tervdokumentáció elkészítésével
szemben a „B” jelű (40 tonnás) teherbírási osztálynak való megfelelte-
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tés, valamint a jelenlegi 4,80 méteres szegélyek közötti távolság növe-
kedése 5,10-5,40 m-re.

Részben 2010. évi forrásból fog megvalósulni az ugyancsak 2010.
december végén kiírásra kerülő 82 sz. főút 76+020 km szelvényében 
lévő (P2354) győri Baross Gábor vasút feletti híd 2006. évi felújítási
tervének felülvizsgálata és szükség szerinti áttervezése, melynek tény-
leges felújítása már régóta várat magára. Reményeink szerint 2011 vé-
gén – az elkészült és módosított felújítási tervek birtokában – elkezdőd-
hetnek a felújítási munkálatok.

Építési engedélyköteles kivitelezések 2010-ben
NIF Zrt. Székesfehérvári Projekt Iroda közreműködésével készült 

el a 81 sz. út megyehatár–Győr közötti szakaszának 11,5 to-s burkolat-
megerősítése. A projekt keretén belül épült át teljesen a 60+343 km 
szelvényében lévő mezőörsi Cuhai-Bakony-ér-híd is.

A régi híd egy 1951-ben épült, síkalapokon és tömör vasbeton híd-
főkön nyugvó, egynyílású, acél I tartókkal együttdolgozó vasbeton pá-
lyalemez felszerkezetű híd volt. A híd elavult és meglehetősen rossz 
állapotú volt. Ebből kifolyólag indokolt volt egy új, „A” teherbírású híd 
építése.

2010-ben átépített mezőörsi Cuhai-Bakony-ér-híd 
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A régi híd teljes (alapozásokkal együtt történő) elbontásának és az 
új híd építésének ideje alatt, a híd mellé provizóriumot épített a kivite-
lező. Az új híd mélyalapokon és tömör falas vasbetonhídfőkön nyugvó, 
az előregyártott vasbetontartókkal együttdolgozó vasbeton pályalemezű 
híd. A kivitelezés a kiviteli tervek szerint készült, annyi módosítással,
hogy a tavaszi áradások miatt indokoltnak láttuk (Beruházó, Vállalko-
zó, Kezelő) a híd rézsűinek terméskővel történő burkolását. 

A NIF Zrt. Győri Projekt Iroda közreműködésével készült el az 
1401 sz. út 34+848 km szelvényében lévő halászi Mosoni-Duna-híd
teljes újjáépítése. A híd átépítésére már nagyon régóta vártunk, hiszen
az 1992-ben leszakadt híd (egy rönkfa szállító teherautó gémje bele-
akadt az egyik felső szélrácsba és magával rántotta az egész hidat) he-
lyére állított ideiglenes, (1-2 évre tervezett) K45 jelű vasúti 
provizórium már meglehetősen rossz állapotban volt.  

Az új szerkezet meglehetősen esztétikus, tájba illő. A Mosoni-
Dunán Mecsérnél is el tudnánk képzelni egy ilyen „kéttámaszú, alsópá-
lyás, merevítőtartós ívhidat, ortotróp acél pályalemezzel, függesztő-
hálós (ún. Network hálós) rudazattal” hidat a régi híd helyén.

Halászi Mosoni-Duna-híd
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Bősárkány utáni Rábca-híd 
Szintén a NIF Zrt. Győri Projekt Iroda közreműködésével készül a 

86 sz. főút Csorna–Mosonmagyaróvár közötti szakaszának 11,5 to-s 
burkolat megerősítése. A projekt keretén belül két hidunk lett felújítva. 
A hidak már elkészültek, a burkolat még nem mindenütt.

Hanságligeti Hanság-főcsatorna-híd 
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Felújítások, rehabilitációk tervezése 2010-ben
2010. évi forrásból fog elkészülni terveink szerint a 2010. decem-

ber végén kiírásra kerülő alábbi táblázatban felsorolt két híd 2011. év 
közepéig.

Útszám Szelvény
Törzs-
szám

Híd neve

8421 5+182 5829 Rábaszentmiklósi Marcal-híd

8629 2+604 5967 Peresztegi Ikva-patak-híd

A rábaszentmiklósi Marcal-hídon teljes szigetelés-csere, szegély-
és korlátcsere, új burkolati rendszer készítése, a betonfelületek javítása
és védelme, valamint a vízelvezető rendszer felújítása vált szükségessé. 

A peresztegi Ikva-patak híd esetében részleges burkolat- és szige-
teléscserére, a szegély és korlát cseréjére, az aszfalt-kopóréteg cseréjé-
re, a betonfelületek javítására-védelmére, valamint a vízelvezető 
rendszer felújítására van szükség.

Felújítások, rehabilitációk kivitelezése 2010-ben
A 8611 sz. út, 23+908 km szelvényében lévő Rábakecöl utáni

Rába-híd felújítási munkái
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2009 októberének végén sajnos leszakadt a Rábakecöl utáni
Rába-híd konzolos vasbeton szegélyének mintegy 25 méteres része. A
hozzávetőleg száz méter hosszú, négynyílású hídszerkezet helyreállítás-
sal egybekötött felújítására kiírt pályázatot a Magyar Aszfalt Kft. nyerte
el.

A felújítási munkálatok 2010. március 30-án tudtak elkezdődni. A 
terveket – a nyertes vállalkozó megbízásából – Speciálterv Kft. készí-
tette el. A tervek és a kivitelezés legfontosabb pontjai a rátett acél, ki-
emelt szegély megépítése, az acél-főtartók egyes felületrészeinek kor-
rózióvédelme, illetve mindkét oldalon közúti vezető korlát építése az 
acélszegélyre. A kivitelezés 2010. július 15-re készült el.

A 82 sz. főút 76+020 km szelvényében lévő győri Baross Gábor
vasút feletti híd állapota is kritikus stádiumba került. Ennek leginkább
érzékelhető jelei a gyalogoslépcsők kőlap-burkolatának folyamatos 
romlása, a híd alatt keresztező Eszperantó utcai (3,70 m magas!!!) híd-
védő-kapukkal való fo-
lyamatos járműütközé-
sek, illetve újabban a
129,3 méter hosszú, 13
támaszú hídszerkezet,
mintegy 62 méteres,
MÁV Zrt. területére eső 
szakaszán a gyalogos-
járdakonzolokról hulló
betontörmelék jelentette
balesetveszélyes állapo-
tok. A MÁV Zrt. több-
szöri jelzését követően – 
a megfelelő egyeztetések 
után – elkészültek a leg-
fontosabb balesetve-
szély-elhárítási
munkarészek (lásd a
részletes beszámolót a
Tanulmányok c. fejezet-
ben).
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Hidak karbantartása
Sürgősség okán gyorsan kellett reagálni a 85121 sz. bekötőút 

0+025 km szelvényében lévő, enesei áteresz részleges beszakadása
miatt. Ennek részleges helyreállítási munkálatai 2010 decemberének
második felében megtörténtek; a munkát a győri Raab Konzol Kft. vé-
gezte.

Lehetőség nyílt, a Magyar Közút NZrt. győri laborjának megkere-
sését követően, egy külső (festékrendszereket gyártó) vállalkozó révén 
referenciamunka elvégeztetésére. Ehhez kapcsolódóan gondoltuk elvé-
geztetni az egyik oldali járdaszegély újjáépítését (jelenleg 4 cm a sze-
gélymagasság az aszfaltburkolat szintjéhez képest), a szárnyfalak
betonfelületének javítását és általában a betonfelületek védelmét. Mind-
ezt a 14 sz. főút 10+466 km szelvényében lévő Győrszabadi-csatorna-
hídon szerettük volna megcselekedni; de beleszaladtunk a késő őszi 
rossz időjárásba és lehetetlenné vált a betonozási és betonfelület-
védelmi munkafázisok elvégzése, így tehát nem is álltunk neki, ez a
munka jövő tavaszra halasztódik. 

Központi hídmosás
Az országos hídmosási program zökkenőmentesen zajlott le, a 

hídmosási feladatokat a Hídszerviz Kft. látta el. Az érintett hidak ún.
„alsó” és „felső” mosásban is részesültek, mely üzemeltetési szempont-
ból kifejezetten kedvező. 

Saját hídmosás
Saját hídmosással kapcsolatos tapasztalataink viszonylag szűk ke-

resztmetszetben mutatkoznak, meglehetősen „ad hoc” jellegűek, ill. 
kifejezett hidászmérnöki kérésre – célzottan történnek.

Vegyszeres gyomirtás
Az előző évekhez hasonlóan, sajnos 2010-ben sem volt vegyszeres 

gyomirtás, így a hidak környezete ennek megfelelően néz ki. 

Hídvizsgálatok
Győr-Moson-Sopron megye területén 261 híd található, melyből 19 

hídon 20-22 tonna súlykorlátozás van érvényben. Az utóbbi egy-két
évben jelentősen felgyorsult ezeknek a hidaknak a leromlási folyamata. 
A folyamatok felgyorsulásához nagymértékben hozzájárul a nehézgép-
jármű forgalom. Az éves hídvizsgálatok során, egyre sűrűbben tapasz-
taljuk, hogy a nehézgépjárművek a súlykorlátozást figyelmen kívül 
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hagyva áthajtanak a jelzett hidakon. A súlykorlátos hidak döntő többsé-
ge a Rába, a Marcal és a Mosoni-Duna felett ível át. A súlykorlátozáson
túl a szűk keresztmetszet (3,80-4,80 m) is problémát okoz ezen hida-
kon. Félő, hogy a halászi Mosoni-Duna hídhoz hasonlóan komoly káro-
sodást szenvednek az érintett hidak is.

Éves hídvizsgálatok állapota, tapasztalatai
Megyénkben a mai állapotok szerint (2010. december 17.) az éves

hídvizsgálatok, mintegy 80 %-os készültségi fokot mutatnak.

Fővizsgálatok
Megyénkben a 2010. évben két híd fővizsgálatára került sor (lásd 

lenti táblázatot). A folyamatos egyeztetéseket követően a fővizsgálato-
kat készítő SpeciálTerv Építőmérnöki Kft. az elkészült szakvéleménye-
ket határidőre leszállította. 

Útszám Szelvény
Törzs-

szám
Híd neve

85 54+884 2664 Fertőszentmiklósi Ikva-híd 

1406 1+200 3138 Máriakálnoki Mosoni-Duna-híd

Útvonal-engedélyezések tapasztalatai
Az útvonal engedélyezést a megyében a megyei FK Osztály egyik

dolgozója végzi. Vele az együttműködés zökkenőmentes. Az engedé-
lyezéshez szükséges híd-szakági véleményezések közül egyre több igé-
nyel részletesebb elemzést, a jelentős, olykor 160-180 to súlyú szerel-
vények miatt.

Híd Alrendszer adatfeltöltés szintje, tapasztalatok
A híd alrendszer adat-feltöltöttségi szintje, a PDA-s hídvizsgálati

eszköz jóvoltából, megfelel az éves hídvizsgálatok elvégzésének valós
mértékével (80 %).

2010-ben történt személyi, szervezeti változások
Személyi változás nem történt.
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2011-re tervezett tervezések, felújítások

Útszám Szelvény
Törzs-
szám

Híd neve Beavatkozás

14 11+615 1618
Vámosszabadi 1. Duna-

ártéri híd
3 db dilatáció garanciális javí-

tása

14 11+929 1619
Vámosszabadi 2. Duna-

ártéri híd
3 db dilatáció garanciális javí-

tása

14 12+244 1620
Vámosszabadi 3. Duna-

ártéri híd
3 db dilatáció garanciális javí-

tása

1408 4+382 3142
Feketeerdei Mosoni-Duna-

híd
Dilatáció részleges javítása és

cseréje

85 7+018 2413
Enese előtti Rózsás-

csatorna-híd
Korlát cseréje, szegély loká- lis

jav + korrózióvédelem

1 122+944 1026 Győri Iparcsatorna-híd 
Szegély és korlát javítá-

sa/cseréje + korrózióvédelme

1 123+255 1027 Győri Stadion út feletti híd 
Szegély köpenyezés, betonfe-

lület jav. + védelme,
korlátcsere

1 122+884 1025 Győri Reptéri út feletti híd 
Szegély és korlát javítá-

sa/cseréje + korrózióvédelme

8417 28+318 5821
Győrsövényházi  

Rábca-híd
dilatációk környezetének javí-

tása

1
125+252 1029

Győri "Bisinger" teherpá-
lyaudvar feletti híd

dilatációk cseréje, dilatációt
fogadó gerendával együtt

1401 38+120 3130
Mosonmagyaróvári

Lajta-híd

dilatáció-csere (rugalmas asz-
faltdilatáció) + acél-tartóvégek

korrózióvédelme

Egyebek, megjegyzések, ja-
vaslatok

Kisköltségű forgalomtech-
nikai beavatkozási rovaton ké-
szülhetett el Nyúl község
belterületén a 82 sz. főút 
62+993 km szelvényében a
nyúli Gerha-árok-hídjának
egyoldali járható szegély épí-
tése 2010 júniusában.
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2009 novemberében kezdődött és 2011. május végéig fognak tarta-
ni Győr-Moson-Sopron megyében a Pándzsa-ér és a Vezseny-ér
revitalizációs munkálatai, melyek hét Pándza-ér-hidunkat, illetve két
Vezseny-ér-hidunkat érintik. A projekt beruházója és lebonyolítója az
Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. Alapvetően 
az alább felsorolásra kerülő hidak környezetében és vonalában egy tel-
jes keresztmetszetében burkolt meder kerül kialakításra, amelyet termé-
szetesen nagy örömmel veszünk; itt szakfelügyeleti feladatokat ellátva
tudjuk némiképp kontrollálni ezen hidakat érintő vízügyi beavatkozá-
sokat. A tárgyi hidak tehát az alábbiak szerint:

1. 82123 sz. út 2+024 sz. – töltéstavi Vezseny-ér-híd
2. 8223 sz. út 2+415 sz. – Pér utáni Vezseny-ér-híd
3. 82 sz. főút 71+875 sz. – győr-kismegyeri Pándzsa-ér-híd 
4. 82122 sz. út 0+433 sz. – écsi Pándzsa-ér-híd
5. 8224 sz. út 13+390 sz. – pannonhalmi Pándzsa-ér-híd
6. 8225 sz. út 0+114 sz. – ravazdi Pándzsa-ér-híd
7. 82 sz. főút 54+390 sz. – ravazdi Pándzsa-ér-híd   
8. 82 sz. főút 53+945 sz. – Ravazd előtti Pándzsa-ér-híd   
9. 8226 sz. út 7+580 sz. – ravazdi Nagy-Pándzsa-ér-híd

Győr, 2010. december 20. 
Nacsa Tamás és Budai Gergely

hidászmérnökök

MK Hajdú–Bihar Megye Megyei Igazgatóság

A megyében a hidak száma 131, a szerkezeti hossz 3781,48 fm,
hídfelület 40 158 m2.

Árvizek, rendkívüli időjárás okozta károk 
Az idei év időjárása nem volt rendkívüli hatással a megye hídállo-

mányának állapotára. Jelenleg súlyos belvízhelyzet van a megyében.

Építési engedélyköteles tervezések 2010-ben
Nem volt.
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Építési engedélyköteles kivitelezések 2010-ben

Magyar Közút lebonyolításában
A Strabag MML kivitelezésében elkészült a 47 sz. főút 1+136 km 

szelvényében lévő debreceni Homokkerti vasút feletti régi híd
(P1910/1) és a 47802 sz. út 0+264 km szelvényében lévő debreceni 
Homokkerti felüljáró Petőfi téri felhajtó ág (P9089) felújítása. A felújí-
tás tárgya: a régi híd 0-4 támaszközében és a Petőfi téri felhajtó ágon a 
meglévő járdakonzolok cseréje. Részleges, szegélyek közti szigetelés és 
burkolatcsere, dilatáció csere, vízelvezetés javítása (további víznyelők 
beépítése) és felületvédelem.

A hídfelújítás során a régi híd 0-1 támaszközében felszínre került
pályalemez előrehaladott korróziós állapota miatt a tárgyi tartószakasz 
megerősítésre került. 

NIF Zrt. lebonyolításában
A Colas Út Zrt. kivitelezésében a 4 sz. főút 199+479 km szelvé-

nyében lévő hajdúszoboszlói 22 sz. Keleti-főcsatorna-híd felújítása. A 
felújítás része: szigetelés, burkolat és dilatáció csere, továbbá felületvé-
delem.

Felújítások, rehabilitációk tervezése 2010-ben
Nem volt.

Felújítások, rehabilitációk kivitelezése 2010-ben
A Strabag MML Kft. kivitelezésében a 47 sz. főút 1+141 km szel-

vényében lévő debreceni Homokkerti vasút feletti új híd (P1910/2)
és a 47803 sz. út 0+009 km szelvényében lévő debreceni Homokkerti 
felüljáró Wesselényi utcai lehajtó ág (P9090) felújítása. A felújítás tar-
talma: részleges, szegélyek közti szigetelés és burkolatcsere, dilatáció
csere, és felületvédelem (lásd a részletes beszámolót a Tanulmányok c.
fejezetben).

Hidak karbantartása

Központi hídmosás
41 híd központi mosása történt meg az idei évben. A hídmosásokat

a Hídszerviz Kft. végezte.
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Saját hídmosás
Nem volt.

Vegyszeres gyomirtás
Nem volt.

Hídvizsgálatok

Éves hídvizsgálatok állapota, tapasztalatai
A hídvizsgálatok 70%-os készültségben vannak.
Jellemzően a dilatációs szerkezeteken tapasztalható beavatkozást 

igénylő tönkremenetel. A 33 sz. és a 35 sz. főúton lévő Keleti-főcsator-
na-hidak dilatációja is ilyen, a következő évben a forgalom biztonsága 
érdekében el kell végezni a javítását. A javítás szakkivitelezőt igényel. 

Sajnálatos tapasztalat, hogy a 33 sz. főúton lévő 2009-ben felújított 
hortobágyi Kilenclyukú híd első éves garanciális felülvizsgálatának 
alkalmával garanciális javítás feladatkörébe tartózó meghibásodásokat
találtunk. A kivitelező a Depona-Plusz Kft. volt. A garanciális kötele-
zettségének nem tett eleget, a javításokat nem végezte el a megjelölt
határidőre. 

Fővizsgálatok
42 sz. főút 56+094 km szelvényében lévő Biharkeresztes elkerülő, 

vasút feletti 1 sz. híd (P2662)
42 sz. főút 59+339 km szelvényében lévő Biharkeresztes elkerülő, 

vasút feletti 2 sz. híd (P2663)
34111 sz. út 4+683 km szelvényében lévő Nádudvar után Mihály-

halmi Hortobágy-híd (P7371)
A fővizsgálatokat még nem kaptuk meg. 
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Híd Alrendszer adatfeltöltés szintje, tapasztalatok
Folyamatban

2010-ben történt személyi, szervezeti változások
Hajdú-Bihar megyében, a hidakkal kapcsolatos teendők ellátásában 

személyi változások nem történtek. Április óta a hídász az Üzemeltetési
és Fenntartási Osztályhoz tartozik.

2011-re tervezett tervezések, felújítások

Tervezések
4814 sz. út 9+246 km szelvényében lévő Debrecen után Kati-patak-

híd (P7457). A tervezési feladat: teljes felújítás.
4814 sz. út 0+326 km szelvényében lévő Debrecen Vágóhíd utcai 

vasút feletti híd (P7455). A tervezési feladat: teherbírás igazolása, (sta-
tikai célvizsgálat).

Felújítások
3501 sz. út 19+225 km szelvényében lévő hajdúnánási 7 sz. Keleti-

főcsatorna-híd teljes felújítása.  
4223 sz. út 8+362 km szelvényében lévő újirázi „Rosenberg Izsó” 

Sebes-Körös-híd teljes felújítása.

Debrecen, 2010. december 08.
Ujj Roland

hidászmérnök

MK Heves Megyei Igazgatóság

A megyében a hidak száma 358, a szerkezeti hossz 4.305 fm, hídfe-
lület 46.352 m2.

Árvizek, rendkívüli időjárás okozta károk 
A rendkívüli időjárás károkat okozott a hídállomány egy részében. 

A jellemző meghibásodások:  
 mederburkolatban keletkezett károk, kimosódások,
 kő szárnyfalakban keletkezett károsodások, 



MK Heves Megyei Igazgatóság

225

 hordalék, iszap, sár felhalmozódás,
 kőkúpokban keletkezett rongálódás, 
 burkolatban keletkezett károsodások,
 híd előtt-után csatlakozó szalagkorlát oszlopok kimosódá-

sa, korlát megdőlés. 
A hidakban keletkezett meghibásodások helyreállítást külső vállalkozó 
bevonásával tervezzük elvégezni.

Építési engedélyköteles tervezések 2010-ben
Nem volt

Építési engedélyköteles kivitelezések 2010-ben
Nem volt

Felújítások, rehabilitációk tervezése 2010-ben
 2010-ben a Magyar Közút NZrt. megbízásából hídfelújítási ter-

vek nem készültek.
 A Magyar Közút NZrt. kezelésében lévő, de a NIF Zrt. megbí-

zásából az alábbi tervek észültek el:

Útszám Szelvény
Törzs-
szám

Híd neve

33 1+637 2656 Füzesabonyi Tubosider hullámlemez híd

33 2+005 2657 Füzesabonyi vasúti felüljáró

33 3+562 2658 Füzesabonyi Major úti felüljáró

33 15+383 1795 Besenyőtelki időszakos vízfolyás híd 

33 18+680 1796 Besenyőtelki Laskó-patak-híd 

33 28+624 1798 Poroszlói Eger-patak-híd

33 29+658 1799 Poroszlói Szomorka-patak-híd

33 32+949 1800 Tiszafüredi Tisza-híd

31 124+265 1784 Dormándi Hanyi-ér-híd

A fenti táblázatban lévő hídfelújítási tervek a 31 sz. és a 33 sz. főutak 
11,5 tonnás tengelyterhelésre való megerősítésével összefüggésben ké-
szültek el.
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 A ROP finanszírozású útfelújításokhoz 2010-ben készült tervek
tartalmazzák az útszakaszon lévő hidak részleges felújítási terveit: 

- 2402 sz. út 0,0-15,3 km szakasz: 7 híd,
- 2416 sz. út 20,7-25,8 km szakasz: 1 híd,
- 2415 sz. út 0,0-8,7 km szakasz: 6 híd.

Felújítások, rehabilitációk kivitelezése 2010-ben
2416 sz. út 11+815 km, markazi Mérges-patak-híd (szigetelés és

burkolat csere, szegélymagasítás, szegélyvédelem, korlátcsere, betonfe-
lületek javítása, medertisztítás, mederburkolat javítás)

2502 sz. út 5+332 km, andornaktályai Ostoros-patak-híd (szige-
telés és burkolat csere, szegély csere, szegélyvédelem, korlátcsere, be-
tonfelületek javítása, vizsgálólépcső építés, folyókaépítés, árokburko-
lás, medertisztítás, mederburkolat javítás)
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Hidak karbantartása
2010-ben üzemmérnökségeinknek saját hatáskörben minimális híd-

karbantartási munkák beütemezésére volt lehetőségük. 

Központi hídmosás
Július 12-15. között 37 sózott útvonalon lévő híd lemosása történt 

meg. A Hídszerviz Kft. a szerződésben vállalt kötelezettségeinek eleget 
tett.

Saját hídmosás
Üzemmérnökségeink tavasszal a sózott utakon a rendelkezésre álló

eszközökkel szegély melletti hordalék takarítást és hídmosást végeztek.

Vegyszeres gyomirtás
Nem volt.

Hídvizsgálatok

Éves hídvizsgálatok állapota, tapasztalatai
Az éves hídvizsgálatok áprilisban indultak. Összességében, kb. 25

napot vesznek igénybe éves szinten. Heti 1 nap hídvizsgálatot beiktat-
va, illetve az évközi eltolódásokat is figyelembe véve decemberben fe-
jeződik be.  

A hídállományról az utóbbi 10 évben készített fotók összehasonlí-
tása alapján is látható a hidak leromlása. Erősíteni kellene a Magyar 
Közút NZrt-n belül a hídszakági karbantartási tevékenységeket. A külső 
kivitelezővel készített teljes körű hídfelújítási munkák mellett ugyan-
olyan nagy szükség lenne az egyszerűbb javítási tevékenységekre. 
(Hullanak a boltozatokból a kövek. Rossz állapotúak a mellvédek, kor-
látok. Javítani, cserélni kellene. Kimosódott a meder. Burkolni kellene.
stb.)

Fővizsgálatok
2010. évben két híd fővizsgálatára került sor: 
 2406 sz. út 8+746 km szelvényben lévő gyöngyöspatai Rédei 

Nagy-patak-híd (1830-ban épült kétnyílású kőboltozatos híd.) 
 33101 sz. út 1+281 km szelvényben lévő füzesabonyi vasúti felüljá-

ró (1987-ben épült háromnyílású, vasbeton hídgerendás.)
A fővizsgálatok jegyzőkönyvei *.pdf formátumban megérkeztek, jelen-
leg véleményezés alatt állnak.
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Útvonal engedélyezések tapasztalatai
A megyében évente 60-70 útvonal engedély kiadása történik. Ezek

nagy része évről-évre ismétlődik. Extrém nagy teher szállítása 2012-
ben várható, amikor egy közel 300 tonna tömegű turbinát kellene egy, 
kb. 160 tonna saját tömegű szállítóeszközzel Visontára a Hőerőműbe 
szállítani. Ez ügyben előzetes egyeztetések már voltak. 

Híd Alrendszer adatfeltöltés szintje, tapasztalatok
A Híd Alrendszer feltöltési szintje évek óta változatlan. A tervtár

rész nem teljes, illetve a közművek ellenőrzése, közmű tulajdonosok 
elérhetőségének bevitele hiányzik. 

2010-ben történt személyi, szervezeti változások
A Magyar Közút Nzrt. 2010. november 1-jétől a régiós szervezeti 

formáról visszatért a megyei szervezeti formára.

2011-re tervezett tervezések, felújítások

Tervezés:
25 sz. főút 15+850 km egri Ráczkapu-téri felüljáró: A megye leg-

nagyobb felületű hídja (2500 m2) Egerben található. A felüljáró a 80-as
évek elején épült. 30 év alatt tönkrementek a dilatációs szerkezetei. A
vizet áteresztik, ebből adódóan áznak a hídfők. A szegélyek és korlátok 
is korrodáltak. A szegélyek alsó felületéről a betonfedés nagy része már 
leesett. A háromrétegű bitumenes lemez szigetelés a nyári forróságban 
megcsúszik a pályalemezen, ezért a burkolat hossz és keresztirányban
is gyűrődik. Javításra szorulnak a csatlakozó út támfalai, szegélye, kor-
látja is. Tervezési listában szerepel.

25 sz. főút 26+130 km szarvaskői időszakos vízfolyás híd: Szar-
vaskő település átkelési szakaszán lévő 3,1 m nyílású, vasbeton lemez 
főtartós kishíd. A hídon nincs kiemelt szegély, (a szigetelés megléte is 
kétséges), a korlát teljesen elkorrodált, a mederburkolat félig elmosó-
dott, az alaptest felső síkja látszik.  

Az 1957-ben épült hídon az építés óta jelentősebb beavatkozás nem 
történt. A híd felújításra szorul. Tervezési listában szerepel.

2506 sz. út 15+176 km szilvásváradi Szilvás-patak-híd: A Szil-
vásváradon található kőboltozatos hidat 1951-ben jobb oldalon monolit 
vasbeton lemezzel szélesítették. A hídon kiemelt járdaszegély nincs,
járdacsatlakozás viszont van.
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A bal oldalon a „szintbeni járdaszegély” a kocsipálya aszfalt réte-
geinek folytatásából van kialakítva ~20 cm rétegvastagságban. A jobb
oldalon, a szélesítés fölött nem készült kiemelt szegély, de járdakapcso-
lat van. A baloldalon kőoszlopok (mint korlátoszlopok) épültek, közöt-
tük 2-2 acélcső korlátelem. A csőkorlátok korrodáltak, van amelyik 
hiányzik. A jobb oldalon, a szélesítés fölött két sorban egy-egy 8 m-es
szalagkorlát elem van elhelyezve, teljesen oda nem illő módon. A híd 
felújítása időszerű. Tervezési listában szerepel. 

Felújítás, 2010-ről 2011 re áthúzódó három híd
24132 sz. út 9+524 km feldebrői Tarna-patak-híd: Az 1977-ben

épült híd előregyártott, vasbeton pályalemezzel együttdolgozó, kétcel-
lás acélszekrényes öszvértartós szerkezet. Az eltelt 33 év alatt a híd pá-
lyaburkolata teljesen összerepedezett, a háttöltés megsüllyedt.

A járdaszegélyeken lévő öntött aszfaltburkolat összerepedezett, a 
szélektől elzsugorodott, a csatlakozási hézagok tömítetlenek. A szegély 
élcsorbult, a külső oldalon több helyen a betonacélok kilátszanak. 

Az acél-szekrénytartó továbbra is jó állapotú. Teherbírási problé-
mák nincsenek. A 2007-ben készült fővizsgálat alapján a felújítási terv 
elkészült.

24 sz. főút 30+825 km Köves (Kövecses)-patak-híd: A 9,0 m nyí-
lású híd Parádfürdőn található. A meglévő bordás vasbeton pályalemezt 
1971-ben szélesítették. A szélesítéskor keletkezett munkahézag, illetve
szigetelési hiba miatt az egyik szélső monolit vasbeton gerenda átázott, 
a betonfedést ledobta, a vasak látszanak.

A burkolat kátyús, repedezett. (Gyöngyösi üzemmérnökség nagyfe-
lületű javítással javította) A korlát többször is megsérült gépjármű üt-
közés miatt. A híd felújítása időszerű.  

3213 sz. út 18+689 sz. újlőrincfalvai Laskó-patak-híd: A híd
1960-ban épült, acél felszerkezettel. (Kísérleti jelleggel, a szolnoki új
Tisza-híd és a budapesti Erzsébet-híd építéséhez előzetes tapasztalat 
szerzés céljából) A kocsipálya acéllemezén háromféle szigetelést készí-
tettek kísérletképpen. A lemez Sarud felé eső harmadában az acélle-
mezre egy réteg bitumenes csupaszlemezzel, a középső harmadban két 
réteg bitumenes csupaszlemezzel és az újlőrincfalvai harmadban alumí-
niumfóliával készült a szigetelés.

Az eltelt 50 év alatt a híd burkolata, szegélye, korlátja, dilatációs
szerkezete elhasználódott, felújítása már időszerű vált. 
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Felújítás, 2011-es felújítási listában lévő híd
3205 sz. út 9+998 sz. tarnaörsi Tarna-híd: A híd 1967-ben épült,

28,0 m nyílású konzolos, vasbeton szekrénytartós híd. A pályaburkolat
repedezett, kopott, kátyús. A felszerkezet végein a burkolat-megszakí-
tás megoldatlan mind a pályán, mind a szegélyeken. A szegélyek külső 
felülete fészkes, kifagyott, betonfedési hiányok láthatók. A víznyelők 
környékén az utólagos ráaszfaltozásnál a burkolatot nem megfelelően 
alakították ki. A korlátok, a víznyelők ejtőcsövei rozsdásak. A hídfők 
mögötti víz elvezetése (folyókák) hiányos. Burkolatszivárgók, kereszt-
szivárgók nincsenek.

A meglévő felújítási terv alapján 2011-ben tervezzük a hidat felújí-
tani.

Eger, 2010. december 15.
Rajna József

hidászmérnök

MK Jász–Nagykun–Szolnok Megyei Igazgatóság

A megyében a hidak száma 108, ebből 43 kiemelten kezelt híd, a 
szerkezeti hossz 5145 fm, hídfelület 57.916 m2. Ha a hídszámot vesz-
szük figyelembe ez a megyék közül csak a 17. hely, de ha a szerkezeti
hosszat nézzük, akkor a 6. helyen van a megye, ha a hídfelületet vesz-
szük figyelembe, akkor a megyék közül 4. helyen állunk a 19 megyéhez
viszonyítva.

Árvizek, rendkívüli időjárás okozta károk 
A Tiszán és mellékfolyóin ez évben öt jelentősebb árhullám vonult 

le, melyek megközelítették a III. fokú védekezést. A Szolnok városi
Tisza-híd háttöltésének minimális mozgása okozhatta, hogy a város fe-
lőli MULTIFLEX dilatációs szerkezet záródott, az acélbetétek nyomása 
miatt a gumifelületek megbomlottak. Cseréje szükséges a nyár beállta
előtt. A nagy esőzések miatt voltak kimosódásaink, de az árvizek, rend-
kívüli időjárás okozta károk közt ezeket nem tudtuk érvényesíteni. 

Építési engedélyköteles tervezések 2010-ben
Nem volt építési engedélyköteles tervezés 2010-ben.
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Építési engedélyköteles kivitelezések 2010-ben
Nem volt építési engedélyköteles kivitelezés 2010-ben.

Felújítások, rehabilitációk tervezése 2010-ben
2010-ben közbeszerzés előtt álló tervezés: 

Útszám Szelvény
Törzs-
szám

Híd neve

32 74+294 1141
Szolnoki Kolozsvári úti, vasút állomás

feletti híd

34 50+788 3819 Fegyvernek Nagykunsági-főcsatorna-híd

Felújítások, rehabilitációk kivitelezése 2010-ben
Ez évben hídfelújításra 32 sz. főút újszászi Zagyva-híd felújítására

kaptunk lehetőséget (lásd a részletes beszámolót a Tanulmányok c. fe-
jezetben), és egy műtárgy helyreállítását is elvégeztethettük a 34103 sz. 
karcagi bekötőúton. 

Útszám Szelvény
Törzs-
szám

Híd neve

32. 58+126 1790 Újszászi Zagyva-híd (felújítás)

34103 0+350 Áteresz (helyreállítás)

Üzemeltetés keretében sikerült a Szolnok Városi Tisza-híd Szanda-
szőlős felőli rész MULTIFLEX típusú dilatációs szerkezet javítását el-
végezni.

Garanciális kötelezettségként a szolnoki „Szent István” Tisza-híd
jobb oldali forgalmi sávjának kötő- és kopóréteg cseréjét elvégeztetni. 

A híd pályafelületének megfelelő esésű kialakításával és a mélyvo-
nal hullámoztatásával a csapadékvíz a víznyelőkhöz vezetve.  

Hidak karbantartása
Sajnos az üzemmérnökségeknek kevés lehetősége van karbantartás-

ra, fenntartásra. Létszám csökkenés miatt a megyében már a kisebb
szakszerű javításokat sem tudjuk elvégezni, mint a hézag kiöntések, 
dilatációs szerkezet kezdeti javítása, korlátjavítás, stb. Sokat segíthetne,
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ha esetlegesen legalább megyénként lennének olyan brigádok, akik
ezeket a javításokat el tudnának látni.

Központi hídmosás
Központilag finanszírozott hídmosást 43 hídnál végeztünk. A híd-

mosást a Hídszerviz Kft. végezte 2010. június hónapban.
Ez évben 5 hídnál külön a saruk tisztítását, zsírzását is végezték.

Saját hídmosás
Házilagos hídmosás a 1313. rovat terhére április-május hónapokban

megtörtént.

Vegyszeres gyomirtás
Sajnos ez évben sem kaptunk rá lehetőséget, 2008-ban permetez-

hettük le nyolc híd kőburkolatait, 1300 m2 össz-felületen.

Hídvizsgálatok
Ez évben a hídvizsgálatok alkalmával, a hídmérnököknek biztosí-

tott PDA kézi számítógépen a hidak helyzetének (GPS) meghatározását
ismét elvégeztem. Nagy átlagban, 10 m-en belüli hibahatárral az előző 
évi szelvényszámokat mértem. Az éves vizsgálatok feldolgozása folyik.

Éves hídvizsgálatok állapota, tapasztalatai
Sok a hidak dilatációs szerkezeteinek meghibásodása, a pályabur-

kolatoknál tapasztalható burkolati hiba, egyenetlenség, kigyűrődés. A 
hídkorlátok, oszlopok, csőtagok sok helyen korrodáltak, a csőtagok el-
váltak. A híd alatti részeken, pilléreken sok a fedetlen, rozsdás acélbe-
tét, betonkorrózió. A pályalemezek alsó felületén, az előregyártott 
főtartókon az elégtelen betonfedés miatt, sok helyen rozsdás átütés ta-
lálható. A szerkezeti gerendákon elégtelen betonfedés miatt a szélső 
fővasak sok helyen rozsdásak, néhol fedetlenek. A töltés lezáró kúpok 
sok helyen fugázandók, a surrantók elmozdultak.

Rohamosan hibásodnak a Transflex dilatációs szerkezetek: a jelen-
tős forgalom hatására kilazulnak, lekötések elnyíródnak, ezek javítása 
szakkivitelezőt igényel. Ezek gyors javítására anyagi fedezet nem áll 
rendelkezésre. Üzemeltetés keretében a forgalomra veszélyes meghibá-
sodásra próbálunk anyagi fedezetet biztosítani.
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Fővizsgálatok
2010. évben két kiemelt híd fővizsgálata volt aktuális a megyében: 

a Szolnoki „Rékasi” vasútállomás feletti híd 32 sz. főút 72+473 sz. 
P1792, és a Szolnoki Szabadság téri Zagyva-híd P3811.

A hídfővizsgálatokat a VIA-PONTIS Mérnöki Tanácsadó Kft. vé-
gezte. A vizsgálat előtt egyeztettünk, a vizsgálat helyszínén a hídmér-
nök jelen volt, menetközben konzultáltunk.

Útvonal engedélyezések tapasztalatai
Útvonal engedélyezés az ODOSZ útvonal-engedélyezési ügyviteli

program alapján, a LINEA útvonal kijelölő program segítségével, a 
Megyei Forgalomtechnikai és Kezelői Osztály forgalmi mérnökének 
bevonásával történik. Az ODOSZ útvonal-engedélyezési program fris-
sítése során a programot kibővítették a hidak teherbírásának listájával, 
melyet az útvonal engedéllyel együtt csatolunk.

Útvonal engedélyezésnél, a több megyét érintő, kiugró túlméretes, 
túlsúlyos jármű útvonal kijelölése előtt a megyei útvonalba eső hidak 
állapotát figyelembe véve előzetesen véleményezhettünk. Kritikus tö-
meg esetén, a kiemelt hidaknál előírtuk a kérelmezőnek a jelenlegi álla-
potnak megfelelő hídvizsgálat elkészíttetését. 

Híd Alrendszer adatfeltöltés szintje, tapasztalatok
Hidak részletes adataival a Híd Alrendszer fel vannak töltve. A fő-

képek frissülnek, de figyelembe kell venni, hogy a híd felismerhetősége 
kell, hogy az elsődleges cél legyen. A hídvizsgálatok alkalmával nem 
minden hídnál lehetséges és célszerű az új hídképek cserélése. (Pld. 
szolnoki Szent István Tisza-híd útnézeti képe légi fényképezés alkal-
mával készült, oldalnézeti képe hajóról.) Ezek cseréje esetén a híd fel-
ismerhetősége sérülne. 

2010-ben történt személyi, szervezeti változások
2010-ben kétszer történt szervezeti változás. A hídmérnök a Me-

gyei Igazgatóság Műszaki tervezési és Lebonyolítási Osztályához tarto-
zott, majd április 1-jétől a régiós Üzemeltetési Osztályhoz, 2010. 
november 1-jétől a Megyei Igazgatóságok Üzemeltetési Osztályához 
tartozik. A hídmérnöki feladat nem változott. A Magyar Közút
Nonprofit Zrt. a központi Hídosztályának megalakulásával az egységes
szakmai iránymutatás segíti a megyei hídmérnök munkáját, a szervezeti
felépítésből adódó egyeztetések harmonizálását kell még finomítani. 
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2011-re tervezett felújítások

Útszám Szelvény
Törzs-
szám

Híd neve

3225 0+1537 1146
Szolnoki „Százlábú” Tisza-ártéri-híd

(felújítás)

4 92+330 2590
Abony-Szolnok között vasút feletti híd

(Szigetelés burkolat csere)

4203 3+286 4280
Kuncsorbai Nagykunsági-főcsatorna-híd 

(felújítás)

3225 0+2093 1140
Szolnok városi Tisza-híd (dilatációs

szerkezet csere)

4202 18+741 4178
Túrkevei Nagykunsági-főcsatorna-híd 

(felújítás)

34 41+983 1808
Bánhalmai Nagykunsági-főcsatorna-híd 

(felújítás)

Egyebek, megjegyzések, javaslatok
Hasznos lenne, ha megyénként lehetne olyan hidas brigádot össze-

állítani, akik kisebb, de szakszerű javításokat el tudnának végezni (ká-
tyúképződés esetén szigetelés sérülés helyreállítása, kisebb sérülések, 
sóvédelem helyreállítása, korláthegesztés helyreállítás, hézagkiöntések,
rézsűkúpok sérüléseinek süllyedéseinek javítása). 

Éves megyei keret kellene (kb. 15 MFt) kisebb hídjavítások elvég-
zésére, lásd dilatációs problémák, beleértve az aszfalt dilatációkat is,
amit csak hídjavításokra lehetne felhasználni.

A Kollektív Szerződés lehetőséget ad arra, hogy a megyei igazgató-
ság központjában foglalkoztatott „alkalmazotti” besoroláshoz tartozó
hídmérnök a humánpolitikai igazgató engedélye alapján rugalmas mun-
karendben dolgozhasson.

Hídfelújítások, javítások műszaki ellenőrzése, hídvizsgálatok el-
végzése óhatatlanul a kötött munkaidő beosztás betarthatatlanságát 
okozza. Hídfelújítás során a kivitelező 8 órán túl, sőt még hétvégén is 
dolgozik, hídvizsgálatok során a megye különböző részein lévő hidakat 
sorban vizsgálva (kb. 100-200 km), a kötött munkarend esetén újabb
kiszállást eredményezhet, ami költség-, utazási idő többletet okoz. 

Szolnok, 2010. december 20. Herczegh Géza
hidászmérnök
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A megyében a hidak száma 207, a szerkezeti hossz 2614 fm, hídfe-
lület 29 224 m2.

Árvizek, rendkívüli időjárás okozta károk 
A rendkívüli időjárás megyénkben is okozott 10 hídnál kimosódá-

sokat, feliszapolódásokat, melyeket üzemmérnökségeink helyreállítot-
tak.

Jelentősebb kár, hídszerkezet megrongálódás keletkezett az áradó 
víz hatására a 1111/27+375//P3047 dobogókői Szentléleki-patak-
hídban. Rehabilitációja felújítási terv alapján valósul meg.

Az 11136/1+892//P7026 szomódi Szomódi-patak-híd melletti be-
omlott téglaboltozatos gyalogos híd javítása éves feladattervi keretből, 
külső vállalkozó igénybevételével készült el. 

Építési engedélyköteles tervezések 2010-ben
A 13 sz. főút korszerűsítésével érintett beavatkozások terveztetése 

(7 híd) a NIF Zrt. megbízásából elkészült.
A „Kisbér északi elkerülő út” műtárgyainak terveztetése (2 híd), fe-

lülvizsgálati terveinek készíttetése a NIF Zrt. megbízásából megvaló-
sult.

Építési engedélyköteles kivitelezések 2010-ben
A fejlesztési és építtetői feladatokat megyénkben is a Nemzeti Inf-

rastruktúra Fejlesztő Zrt. látja el.  
A NIF Zrt., mint építtető megrendelésében és az EuroAszfalt Kft., 

mint kivitelező vállalásában készülnek megyénkben a „Komárom déli 
elkerülő út 1-13 sz. főutak közötti szakasz”-ban lévő műtárgyak. Még 
ez évben átadásra kerülnek az alábbi új építésű hidak, melyeket üzemel-
tetésre, kezelésre átveszünk:

– 131/1+618//P8553 Komárom előtti Nagyherkályi önkormányzati 
út alatti híd (aluljáró),

– 131/3+260//P2847 komáromi Budapest-Hegyeshalom villamosí-
tott vasút feletti híd,

– 131/3+422//P2848 Komárom, 1 sz. főút feletti híd. 
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Felújítások, rehabilitációk tervezése 2010-ben

ROP 2009-2010. terveztetések:
1119 sz. Tát–Tarján–Tatabánya összekötő út 3,0-21,7 km szelvény 

közötti 6 híd felújítási terve,
8139 sz. Tata–Komárom (Szőny) összekötő út 0,0-15,0 km szel-

vény közötti 2 híd felújítási terve,
8136 sz. Tata–Győr összekötőút 18,8-34,5 km szelvény közötti 3 

híd felújítási terve,
81128 sz. várgesztesi bekötőút 1,0-9,3 km szelvény közötti 2 híd 

felújítási terve,
8218 sz. Kisbér–Veszprémvarsány összekötőút 5+500-12+111 km 

szelvény közötti 2 híd felújítási terve,
8127 sz. út Mór–Kocs összekötőút 4,8-20,6 km szelvény közötti 2 

híd felújítási terve.
A ROP 2009-2010. évi terveztetések során az alábbi hídfelújítási

tervek készültek el:

Útszám Szelvény
Törzs-
szám

Híd neve

1119 3+233 3061 Tokodi Tokodi-patak-híd

1119 5+978 3063 Nagysápi Tatár-patak-híd

1119 7+183 3064 Nagysápi Sápitói-patak-híd

1119 8+569 3065 Nagysápi Szilas-patak-híd

1119 11+901 3066 Bajnai Káposztáskerti-vízfolyás híd

1119 13+222 3067 Bajnai árok híd

8139 6+871 5588 Mocsai Naszály-Grébicsi-patak-híd

8139 10+442 5589 Mocsai Kocs-Mocsai-patak-híd

8136 19+397 5580 Nagyigmándi Szendi-ér-híd

8136 20+402 5581 Nagyigmándi Vékony-ér-híd

8136 20+568 5582 Nagyigmándi Concó-patak-híd

81128 4+403 7925
Vértessomlói

2. Vértessomlói-patak-híd

81128 6+077 7926 Várgesztesi Gesztesi-patak-híd

8218 5+805 5661 Bakonyszombathelyi árok híd
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8218 9+946 5662 Bakonybánki Cuhai-Bakony-ér-híd

8127 15+935 5569 Bokodi Erzsébet-ér-híd

8127 17+944 5570 Bokodi Csúcshegyi-patak-híd

Felújítások, rehabilitációk kivitelezése 2010-ben
A meghirdetett „Hídfelújítások I. 2010” elnevezésű közbeszerzési 

eljárással kiválasztott nyertes vállalkozó a Cardium Építőipari Kft. lett. 
Az útpénztári finanszírozású kivitelezés során teljes felújításra került a
Bajna–Epöl–Máriahalom összekötőút hídja: a 1122/10+858//P3082 
máriahalmi Főfolyó-patak-híd. 

A hídfelújítás műszaki ellenőrzését a Magyar Közút NZrt. látta el. 

Máriahalmi Főfolyó-patak híd  

Hidak karbantartása

Központi hídmosás
A központi hídmosási program keretében megyénkben 19 hidat

mosott le a Hídszerviz Kft. Az idén is a szokásos híd oldalsó mosás



HIDÁSZ ALMANACH 2010 ANNO – 2010 ¤ Hidász beszámolók

238

mellett elvégezték a szegélyek melletti részek és vízelvezető rendszerek 
tisztítását is.

Saját hídmosás
Üzemmérnökségi hídmosásról megyénkben nincs tudomásom.

Vegyszeres gyomirtás
Hidak környezetében nem történt.

Hídvizsgálatok

Éves hídvizsgálatok állapota, tapasztalatai
Éves hídvizsgálatokkal Komárom-Esztergom megyében végeztem,

a régión belül Fejér megyében segítettem a hídvizsgálatok végzésében.

Fővizsgálatok
Az idén megyénkben híd fővizsgálat nem történt. 

Híd Alrendszer adatfeltöltés szintje, tapasztalatok
Az OKA Közúti Híd alrendszerben a felújítások, új építések miatt

híd állományunkban bekövetkezett változások aktualizálása megtörtént.

2010-ben történt személyi, szervezeti változások
Nem volt.

2011-re tervezett tervezések, felújítások

Útpénztári keretből történő terveztetések
1/41+580//P1017 szári Sós-ér-híd,
1/44+532//P1018 tatabányai Szári-patak-híd,
1126/1+000//P3092 lábatlani Lábatlani-patak-híd.

Útpénztári keretből történő felújítások
Jelenleg történik a 2011. év tavaszán felújításra kerülő alábbi hidak 

kivitelezési közbeszerzés előkészítése, mely közbeszerzési eljárást a 
Magyar Közút NZrt. központilag bonyolít le.

8155/0+118//P5613 kecskédi Által-ér-híd felújítása,
8136/8+342//P5578 kocsi Hosszúvölgyi-csatorna-híd,
8153/1+613//P5607 ácsi 2. Concó-patak-híd.

Tatabánya, 2010. december 8. Pischné Katona Zsuzsanna
hidászmérnök
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A megyében a hidak száma 354, a szerkezeti hossz 2960 fm, hídfe-
lület 32 644 m2.

Árvizek, rendkívüli időjárás okozta károk 
A megyében, a domborzati viszonyokból következve a vízfolyások

árvizeinek levonulása gyors, előre nehezen jelezhető, ez alól talán csak 
az Ipoly és a Zagyva jelent kivételt (melyek hosszuk jelentős részén 
már inkább síkvidéki jellegűek). A hidak környezetében lévő károsodá-
sok az esetek nagy többségében kimosódások, alámosódások voltak.

          2205 sz. út 16+942 km sz-ben lévő litkei Dobroda-patak-híd 
Befolyási oldal

22 sz. főút 19+942 km sz-ben    22 sz. főút 17+015 km sz-ben lévő 
    lévő Nyírjes-patak-híd           Ipolyszög utáni időszakos vízfolyás híd 

Befolyási oldal Befolyási oldal (lefolyó?)
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A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felkérésére,
Szuha Község Önkormányzatának megbízásából az egy önkormányzati
kezelésben lévő károsodott hídnál nyújtottunk segítséget. A híd egy 
zsákutca elején található, az utcában lakóingatlanok vannak, melyeknél
két személygépkocsi a pusztulás miatt bennrekedt, ezek kimentését kel-
lett megoldani a meglévő szerkezeten keresztül. 

Építési engedélyköteles tervezések 2010-ben
Saját hatáskörben kezdtük meg a 2109 sz. út 20+927 km szelvé-

nyében lévő palotási Buják-patak-híd 2002. évben készült, azóta elavult 
engedélyezési tervének korszerűségi felülvizsgálatát. 
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A NIF Zrt. megrendelésére készültek a 21 sz. főút öt szakaszának 
négynyomúsítási kivitelei tervei az korábban megkezdett engedélyezési
eljárásokkal párhuzamosan. Környezetvédelmi problémák miatt azon-
ban az engedélyezési eljárás megszűntetés alatt áll (vagy az engedély 
visszavonásra kerül) az összes szakaszon, ez mintegy 24 km útépítés,
25 hídépítés és 6 hídbontás engedélyezési ügyét érinti.

Építési engedélyköteles kivitelezések 2010-ben
A NIF Zrt. megbízásából két Ipoly-híd építése kezdődött meg a 

magyar-szlovák határon, melyek (folyásirány szerint) az alábbiak:

Ráróspuszta–Rároš közötti Ipoly-híd és csatlakozó létesítményei

Kivitelező: Ipoly A-H 2009 Konzorcium (A-Híd Zrt; Hídépítő 
Zrt.); Mérnök: Ipoly Konzorcium (Via-Pontis Kft; Utiber Kft.); Munka-
terület átadás időpontja: 2010. március 2. 

Év végén a készültség 16%-os. A kivitelező feladata volt a kiviteli 
tervek elkészíttetése, amit bonyolított, hogy az engedélyezési eljárásba
belépett a Magyar Madártani Intézet is újabb feltételekkel.

További tervezés akadályt jelentett a szlovák oldalon jogerős építé-
si engedély alapján megépített garázs, mely az építési engedéllyel ren-
delkező út nyom-vonalába épült. Ezek után, illetve párhuzamosan 
megépült a munkahelyi forgalmat kiszolgáló híd provizórium, meg-
épültek a CFA cölöpök, cölöpösszefogó gerendák, továbbá a magyar
oldali csatlakozó út nyomvonalának humuszleszedése megtörtént.
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Pösténypuszta–Pet’ov közötti Ipoly-híd és csatlakozó létesítményei

Kivitelező: PM Konzorcium (PORR Építési Kft.; MCE Nyíregyhá-
za Kft.); Mérnök: Ipoly Konzorcium (Via-Pontis Kft; Utiber Kft.);
Munkaterület átadás időpontja: 2010. augusztus 25. 

Év végén a készültség 7,3%-os. A kivitelező feladata volt itt is a 
kiviteli tervek elkészíttetése. Megépült a munkahelyi forgalmat kiszol-
gáló híd provizórium, megépültek a CFA cölöpök, cölöpösszefogó ge-
rendák, továbbá a szlovák oldali csatlakozó út nyomvonalának humusz-
leszedése megtörtént.

Felújítások, rehabilitációk tervezése 2010-ben
A 2010. évi, későbbiekben említendő fővizsgálat részeként a 23 sz. 

főút 0+441 km szelvényében lévő kisterenyei Tarján-patak-híd felújítá-
si tervei készültek el. A felújítás során a híd eredeti megjelenése lesz
visszaállítva, a tervezést segítette dr. Gáll Imre egyik fénykép felvétele.

Meglévő állapot 
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Tervezett állapot

23 sz. út 0+441 km szelvényében lévő  
kisterenyei Tarján-patak-híd

Eredeti állapot

Felújítások, rehabilitációk kivitelezése 2010-ben
Ez évben csak 21 sz. főút 54+016 km szelvényében lévő Hatvan –

Somoskőújfalu vasútvonal feletti híd felújítás történt meg. 
A felújítás során a szigetelés és a burkolati rétegek le lettek cserél-

ve, új szegély és korlát lett építve a híd jobb oldalán, továbbá a vasbe-
tonszerkezet teljes látható felülete sókorrózió elleni védelemmel lett
ellátva. Kivitelező: Polár-Húsz Kft. 
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Hidak karbantartása
A már korábban említett árvíz okozta károsodások egy részét az

üzemmérnökségek javították ki. Az érintett hidak az alábbiak:

Útszám Szelvény
Törzs-
szám

Híd neve

23106 3+774 7176 Bárnai Bárna-patak-mellékág-híd
21134 3+570 7101 Kisgéci időszakos vízf. híd 
21134 7+315 7103 Nógrádmegyeri időszakos vízf. híd 
21145 1+511 7125 Felsőtold utáni Garábi-patak-híd 
2128 7+759 3263 Ecseg előtti Szuha-patak-híd 
24109 0+672 7206 Szuha előtti Galya-patak-híd 
22111 3+300 7164 Karancsberényi Dobroda-mellékág-híd

Központi hídmosás
A Hídszerviz Kft. 21 híd mosását végezte el.

Saját hídmosás
Valamennyi híd mosása megtörtént.

Vegyszeres gyomirtás
Nem történt.

Hídvizsgálatok

Éves hídvizsgálatok állapota, tapasztalatai
A hídvizsgálatok elkészültek, a főképek cseréje folyamatban. 
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Fővizsgálatok
A KKK megbízásából a Via-Pontis Kft. készítette el az alábbi hi-

dak fővizsgálati dokumentációját: 

Útszám Szelvény Törzssz. Híd neve
23 0+441 1647 Kisterenyei Tarján-patak-híd

2405 0+044 3376 Jobbágyi Zagyva-híd

Útvonal engedélyezések tapasztalatai
Említésre méltó útvonal engedélyeztetés nem volt.

Híd Alrendszer adatfeltöltés szintje, tapasztalatok
A hídfőképek aktualizálásához nagy segítséget nyújtana a PDA ké-

szülékkel készített kép közvetlen rögzítése a megfelelő hídhoz rendel-
ve, a jelenleg használatos megoldás helyett, ahol is a képtár modulban
lehetséges a képek megfelelő helyre mentése. 

2010-ben történt személyi, szervezeti változások
4 órás munkaidőben Hajós Ferenc látja el Makai Tamás mellett a 

hidászmérnöki feladatokat.

2011-re tervezett tervezések, felújítások

Tervezések (felújítási tervek):
Útszám Szelvény Törzssz. Híd neve

2122 18+136 3244 Felsőtoldi Garábi-patak-híd 
23101 1+667 7170 Salgótarján utáni Forgács-patak-híd
2129 16+973 3276 Sziráki Bér-patak-híd
21142 1+454 7122 Szentkúti Szentkúti-patak-híd

Kivitelezések:
Útszám Szelvény Törzssz. Híd neve
24109 0+267 7205 Nemti utáni Zagyva-híd
2201 10+580 3295 Dejtár utáni Lókos-patak-híd

22 61+058 1644 Kishartyán utáni Ménes-patak-híd
2206 3+357 3311 Mihálygergei Lom-patak-híd

Salgótarján, 2010. december31.
Makai Tamás
hidászmérnök
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A megyében a hidak száma 415, a szerkezeti hossz 4471 fm, hídfe-
lület 49.381 m2.

Árvizek, rendkívüli időjárás okozta károk 
A 2010. évi nagy áradás több Pest megyei műtárgyban is kárt oko-

zott. A legkritikusabb helyzet a 12111 sz. út 0+850 km szelvényében
lévő letkési Ipoly-határhídnál (P8092) alakult ki. Itt a vízállás több
mint egy méterrel volt magasabb az eddigi legnagyobbnál, a saruk és a
főtartók teljes magasságukban vízben álltak. A hidat lezártuk és leter-
heltük. Egy hétig volt így lezárva, majd az árhullám levonulása után
egy rendkívüli hídvizsgálat történt, ami megállapította, hogy veszélyes
elmozdulás, károsodás nem történt, a lesúlyozást eltávolítottuk és újra
megnyitottuk a hidat a forgalom előtt. 

A letkési Ipoly-határhíd árvízi leterhelése

Összesen további 77 hidat vizsgáltunk meg a helyszínen rendkívüli
hídvizsgálat keretében, meghatároztuk az árvízkárokat, a beavatkozá-
sok szükségességét és sorrendjét. Összesen további 16 hídban, illetve
hídtartozékban, hídkörnyezetben keletkezett komolyabb károsodás. A
legsúlyosabb, egy boltozat helyreállítása, megtörtént, 8 folyamatban
van, 7 hídjavítás pedig előreláthatóan szintén elkészül tavaszig. A to-
vábbi javításokat, jellemzően mederrendezéseket, medertakarításokat az 
üzemmérnökségek végezték el.
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Építési engedélyköteles tervezések 2010-ben
2010. évben nem közútkezelői terveztetés (NIF Zrt.) során a követ-

kező később várhatóan üzemeltetésünkbe kerülő új építésű műtárgyak 
tervezései történtek:

 1108 sz. Budakalász elkerülő út – érintett műtárgyak (7 híd, 
ebből 6 építés és 1 bontás) engedélyezési tervei. 

 Gödöllő déli tehermentesítő út D1 szakasz – Rákos-patak ke-
resztezése engedélyezési terv.

 11106 sz. út 1+171 km-ben épülő B.1124 felüljáró a Budapest–
Esztergom vasútvonal és földút felett – engedélyezési terv.

 F-B.1684_A jelű, pilisvörösvári közúti aluljáró és F-B.1683K 
jelű közúti összekötő híd a 10 sz. főút 19+830 km szelvényé-
ben – engedélyezési tervek.

 Csepel szigeti gerincút halásztelki ág 5103 sz. út 1+121,31 km
sz. felüljáró M0 autóút felett – kiviteli terv.

 71 sz. Budapest–Veresegyház–Vác vasútvonal elővárosi célú 
fejlesztése – Márialiget közúti felüljáró – 2104 sz. út átveze-
tése a 70 és 71 sz. vasútvonalak felett; Fót közúti aluljáró a
71 sz. vasútvonal 78+52 hm sz-ben – engedélyezési terv.

2010. évben nem közútkezelői terveztetés (NIF Zrt., önkormányzat, 
egyéb) meglévő műtárgyakon: 

 Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon – érintett
műtárgyak (6 híd, ebből 1 teljes felújítás, 3 gyalogos aluljáró 
megszüntetése, eltömedékelése) – vízjogi létesítési engedé-
lyezési tervek.

 Törökbálint körforgalmú csomópont építése Hosszúréti-patak-
híd meghosszabbítása (P5493) – engedélyezési terv.

Építési engedélyköteles kivitelezések 2010-ben
 31 sz. főút szélesítése (25+156-34+647 km sz. között) 29+748;

33+995, illetve 34+325 km szelvényekben lévő hidak 
(P1771, P1772, P1773) szélesítése – (NIF Zrt.).

 Hídfelújítások I. 2010. – 21112 sz. út 2+780 km sz. sződi 
Sződrákosi-patak-híd (P7072) szélesítése – Kivitelező: Hi-
dak-2009. Konzorcium (Magyar Aszfalt Kft.) – (bruttó költ-
ség: 45.520.401 Ft) műszaki átadás-átvétel lezárult: 2010. 
augusztus 12. – forgalomba helyezési eljárás: 2010. október
20. – (MK NZrt.).



HIDÁSZ ALMANACH 2010 ANNO – 2010 ¤ Hidász beszámolók

248

Sződi Sződrákosi-patak-híd (P7072)

Felújítások, rehabilitációk tervezése 2010-ben
2010-ben az alábbi hídfelújítási tervek készültek el (ROP 2009-

2010. tervezés):
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Hídfelújítás Tervezés 2010. I. 13. rész Pest megye (közbeszerzési
kiírás előtt): 

 8106 sz. út 0+313 km sz. Biatorbágy utáni Benta-patak-híd
(P5499) felújítása.

 1114 sz. út 0+331 km sz. tahitótfalui Kis-Duna-híd (P3053) fel-
újítása.

 1201 sz. út 32+734 km sz. Bernecebaráti utáni Kemence-patak-
híd (P3116) felújítása.

Felújítások, rehabilitációk kivitelezése 2010-ben
Hídfelújítások I. 2010.
 12111 sz. út 0+683 km sz. letkési Ipoly-ág-híd (P7050) felújítá-

sa (burkolat csere) – Kivitelező: Hidak-2009. Konzorcium 
(Magyar Aszfalt Kft.) – (bruttó költség: 3.469.976 Ft) mű-
szaki átadás-átvétel lezárult: 2010. június 7.

Letkési Ipoly-ág-híd (P7050)

Áthúzódó kivitelezések 2009. évről ROP 
 4613 sz. összekötő út felújítása 11+863-21+278 km sz. között – 

4613 sz. út 13+045 km sz. Nagykőrös utáni Körös-ér-híd 
(P4302) felújítása (szigetelés és burkolat csere, szegély reha-
bilitáció, korlát csere, kiegyenlítő lemez építés, betonfelüle-
tek javítása és védelme, vízelvezetés megoldása, vizsgáló-
lépcső építés, hídkörnyezet rehabilitáció) (Kivitelező: DUNA 
ASZFALT Kft.) – műszaki átadás-átvétel lezárult. 
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 4616 sz. összekötő út felújítása 0+000-9+369 km sz. között – 
4616 sz. út 5+786 km sz. Abony utáni Perje-csatorna-híd
(P4308) felújítása (szigetelés és burkolat csere, szegély reha-
bilitáció, korlát csere, acélszerkezetek korrózióvédelme, be-
tonfelületek javítása és védelme, vízelvezetés megoldása,
vizsgálólépcső építés, hídkörnyezet rehabilitáció) (Kivitele-
ző: COLAS ÉPÍTŐ Zrt.) – műszaki átadás-átvétel lezárult. 

Abony utáni Perje-csatorna-híd (P4308)

 3105 sz. összekötő út felújítása 20+700-26+400 km sz. között – 
3105 sz. út 22+726 km sz. Zsámbok utáni Dányi-ág-híd
(P3729) felújítása (szigetelés és burkolat csere, szegély reha-
bilitáció, korlát csere, kiegyenlítő lemez építés, betonfelüle-
tek javítása és védelme, vízelvezetés megoldása, vizsgáló-
lépcső építés, hídkörnyezet rehabilitáció) (Kivitelező: 
COLAS ÉPÍTŐ Zrt.) – műszaki átadás-átvétel lezárult. 

Zsámbok utáni Dányi-ág-híd (P3729)
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 3105 sz. összekötő út felújítása 20+700-26+400 km sz. között – 
3105 sz. út 26+344 km sz. Zsámbok utáni Kókai-ág-híd
(P3730) felújítása (szigetelés és burkolat csere, szegély reha-
bilitáció, korlát csere, betonfelületek javítása és védelme,
vízelvezetés megoldása, vizsgálólépcső építés, hídkörnyezet 
rehabilitáció) (Kivitelező: COLAS ÉPÍTŐ Zrt.) – műszaki át-
adás-átvétel lezárult.

Hidak karbantartása
Saját (üzemmérnökségi) megvalósítás keretében idén forráshiány

miatt műtárgyfenntartási munka sérült, balesetveszélyes korlát cseréjén 
kívül nem történt.

Külső vállalkozó igénybevételére az alábbi karbantartási rehabilitá-
ciós feladatoknál volt szükség:

 3 sz. főút 22+138 km sz. Kerepesi időszakos vízfolyás híd 
(P1464) – esőkár elhárítás, boltozat javítás – Kivitelező: 
Alap-Test Kft. – (bruttó költség: 845.000 Ft).

Kerepesi időszakos vízfolyás híd (P1464)
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 1102 sz. út 7+382 km sz. pátyi Füzes-patak-mellékág-híd
(P3003) – esőkár elhárítás, burkolt árok és rézsű csatlakozás 
javítás – Kivitelező: Alap-Test Kft. – (bruttó költség: 873.000 
Ft).

 Műtárgyakban keletkezett árvízkárok helyreállítása Pest me-
gyében I. – 8 műtárgy és hídkörnyezet – Kivitelező: Wep-Art 
Kft. – (bruttó költség: 1.851.250 Ft).

Központi hídmosás
A központi hídmosási program keretében 2010. évben 51 Pest me-

gyei közúti hídon történt meg a külső és felső tisztítás. Probléma nem 
volt. A munkát a Hídszerviz Kft. végezte. A letkési Ipoly-határhíd az
árvíz következtében főtartókig vízben állt, itt az alsó öveken rendkívül 
sok szennyeződés, hordalék gyűlt össze, ezért ennek alapos és teljes 
tisztítása vált szükségessé. Itt a saruk is vízben álltak (összesen 8), így
ezeket is meg kellett tisztítani és újra jó karba helyezni.

Saját hídmosás

A központi hídmosási programon kívül a megyei üzemmérnöksé-
gek feladatterv szerint mosták a sózott utakon lévő hidakat, illetve taka-
rították a hídkörnyezeteket. Sajnálatos módon forráshiány miatt ezek
csak szerény mértékben valósultak meg idén.

Vegyszeres gyomirtás
Vegyszeres gyomirtás hídkörnyezetben idén nem történt.

Hídvizsgálatok
Az idei hídvizsgálatok során nehézség nem merült fel, problémát

nem tapasztaltunk.

Éves hídvizsgálatok állapota, tapasztalatai
Az éves hídvizsgálatok helyszíni szemléi mind a 415 Pest megyei

hídon befejeződtek ütemezés szerint 2010. november 15-ig. 

Fővizsgálatok
A központilag (KKK) meghirdetett fővizsgálatokat, illetve rendkí-

vüli célvizsgálatokat a Via-Pontis Kft. (Pannon Freyssinet Kft.) végez-
te. A dokumentációk végleges bemutatása 2010. november 27-én
megtörtént, a fővizsgálati anyagok a Megrendelő KKK-nak leadásra 
kerültek.
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Útvonal engedélyezések tapasztalatai
Útvonal engedélyezéssel kapcsolatosan nehézségünk, problémánk

nem volt.

Híd Alrendszer adatfeltöltés szintje, tapasztalatok
A Közúti Híd Alrendszer adatbázisának feltöltése a 2010. évi híd-

vizsgálati eredményekkel folyamatban van.

2010-ben történt személyi, szervezeti változások
2010. évtől a hidászmérnöki feladatokat Pest megyében ketten lát-

ják el: Lázár Mihály és Kincses Sándor.

Budapest, 2010. december20.
Lázár Mihály

 hidászmérnök főmunkatárs 

MK Somogy Megyei Igazgatóság

A megyében a hidak száma 334, a szerkezeti hossz 3646 fm, hídfe-
lület 43 806 m2.

Árvizek, rendkívüli időjárás okozta károk 

Útszám Szelvény
Törzs-
szám

Híd neve

61 117+020 2685
Kaposvár-Siófok MÁV vasútvonal felet-

ti híd

6703 14+950 Sörnyepusztai áteresz

65115 1+924 8122 Nágocsi-patak-híd

Építési engedélyköteles tervezések 2010-ben
Nem volt.

Építési engedélyköteles kivitelezések 2010-ben
NIF beruházásban elkészült, a 67 sz. főút 42+847,41 km szelvé-

nyében lévő, 61 sz. főút feletti felüljáró. 
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NIF beruházásban folyamatban van a 61 sz. főút 125+122,15 km 
szelvényében gyalogos-kerékpáros híd (aluljáró) építése.

Felújítások, rehabilitációk tervezése 2010-ben
2010-ben tervek nem készültek.

Felújítások, rehabilitációk kivitelezése 2010-ben
Nem történt kivitelezés.

Hidak karbantartása

Központi hídmosás
A program szerinti 29 hídnál megfelelő minőségben elkészült. 

Saját hídmosás
Nem volt.

Vegyszeres gyomirtás
Nem volt a megye területén.

Hídvizsgálatok

Éves hídvizsgálatok állapota, tapasztalatai
A hídvizsgálat, minden hídnál elvégzésre került. A hidak környeze-

te nagymértékben elhanyagolt, amely miatt a vizsgálat nehezen végez-
hető. 

A hidak állapotában nagyon meglátszik, hogy a korábban (2007. év
előtt) működő kishíd javítási programok az elmúlt években nem mű-
ködtek.

Fővizsgálatok

Útszám Szelvény
Törzs-
szám

Híd neve

67 38+806 2155 Kaposvár, Donneri felüljáró

610 121+059 2564 Kaposvár, Tüskevári felüljáró

65106 0+597 7595 Kaposkeresztúr, Kapos-híd

66346 0+221 2145 Sántos „40-es őrházi” Kapos-híd 
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Útvonal engedélyezések tapasztalatai
Nem volt rendkívüli esemény.

Híd Alrendszer adatfeltöltés szintje, tapasztalatok
Az elmúlt évi hibák kijavítása megtörtént, különösebb probléma

nem jelentkezett.

2010-ben történt személyi, szervezeti változások
2010. április 1-től a hidászmérnöki feladataimat a Dél-dunántúli 

Régió állományában végeztem, november 1-től a Megyei Igazgatósá-
gok visszaállítását követően, a Megyei Üzemeltetési és Fenntartási Osz-
tály keretében tevékenykedek.

2011-re tervezett tervezések, felújítások

Tervezés

Útszám Szelvény
Törzs-
szám

Híd neve

6 262+187 1293 Barcsi Dráva-határhíd

65 66+637 2116 Daránypuszta, Kiskoppány patak-híd

6508 13+685 4743 Törökkoppány, Tabany-patak-híd

Felújítás

Útszám Szelvény
Törzs-
szám

Híd neve

6801 12+691 4957 Babócsai Rinya-híd

6514 0+216 4772. Andocs, Andocs-patak-híd

6514 16+292 4774. Visz, Tetves-patak-híd

Kaposvár, 2010. december 16.
Horváth Zoltánné

hidászmérnök
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A megyében a hidak száma 275, a szerkezeti hossz 3556 fm, hídfe-
lület 34 560 m2.

Árvizek, rendkívüli időjárás okozta károk 
A tavaszi esőzések folytán jelentős károk keletkeztek a műtárgyak-

ban, ill. azok környezetében. Tervezésre 9 híd került kiírásra:
6233/21+555 kmsz. kölesdi Sárvíz-híd,
6233/21+822 kmsz. kölesdi Sió-híd,
6318/0+450 kmsz.   keszőhidegkúti Kapos-híd, 
6318/5+392 kmsz, kistói árok-híd,
63118/6+611 kmsz.  gyönki időszakos vízfolyás híd, 
6407/10+422 kmsz. ozorai Sió-híd,
6408/8+526 kmsz. ozorai Cinca-patak-híd,
65159/1+584 kmsz. döbröközi Kapos-híd,
6532/11+906 kmsz. kurdi Kapos-híd.

Építési engedélyköteles tervezések 2010-ben
5116/0+800 tolnai Holt-Duna-híd megerősítése és szélesítése  

Építési engedélyköteles kivitelezések 2010-ben
5116/0+800 tolnai Holt-Duna-híd megerősítése és szélesítése  
NIF keretén belül 2009-ről áthúzódó kivitelezés: 
6316/2+860 medinai új Sárvíz-híd

Felújítások, rehabilitációk tervezése 2010-ben
Az idei év során nem volt.

Felújítások, rehabilitációk kivitelezése 2010-ben
ROP program keretén belül elvégzett felújítások:
5113/7+510  szekszárd-bátai 2. főcsatorna híd, 
5113/15+774 sárpilisi Dárfoki-csatorna-híd.
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Hidak karbantartása
A hidak karbantartása megfelelő szakember, felszerelés és pénz-

ügyi forrás hiánya miatt, rendkívül kis volumenű. Gyakorlatilag nem 
lehet erre számítani.

Központi hídmosás
Az idei év májusában 34 híd központi hídmosását végezte el a Híd-

szerviz Kft., jó minőségben. 

Saját hídmosás
Az üzemmérnökségek a sózott utakon lévő hídmosásokat időben 

elvégezték.

Vegyszeres gyomirtás
Hidak környezetében vegyszeres gyomirtás nem volt.

Hídvizsgálatok

Éves hídvizsgálatok állapota, tapasztalatai
A hidak állapota – mind pénzügyi keret hiányából adódóan, mind

szakember és megfelelő eszközök hiányából adódóan – jelentősen rom-
ló állapotot mutat.

Fővizsgálatok
A program szerinti aktuális 10 éves fővizsgálatok megtörténtek. 

Célvizsgálat nem volt.
– 6233 / 21+822 kölesdi Sió-híd,
– 6317 / 40+1204 simontornyai Sió-híd.
A KKK és a vizsgálatot végző cég közötti szerződés ránk vonatko-

zó feladatai és határidői nem voltak időben megküldve, így kisebb 
problémák adódtak.

Útvonal engedélyezések tapasztalatai
Ez a feladatkör 2010 novemberétől a Forgalomtechnikai Osztály-

hoz tartozik. Az éves engedélyek száma ~900. Túlméretes vagy túlsú-
lyos gépjárművek okozta hídkárok nem történtek, ill. nem tudunk róla.  

Híd Alrendszer adatfeltöltés szintje, tapasztalatok
Új felhasználóként még nehézkesen kezelem. A határidőt tartani 

fogom.
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2010-ben történt személyi, szervezeti változások
2010 februárjától a hidászmérnök személye megváltozott. Kiss János
hidászmérnök helyett a feladatokat Pappné Heringer Erika látja el.
Szervezeti változás: a hidászmérnök a DDR helyett a MK NZrt. Tolna
Megyei Igazgatóság Üzemeltetési és Fenntartási Osztályához
tartozik.

2011-re tervezett tervezések, felújítások
– 6535 / 0+238 // P4790 bonyhádi "Nepomuki Szent János" híd,
– 5111 / 16+341 // P4361 Madocsa utáni 1. időszakos vízfolyás híd, 
– 5111 / 19+084 // P4362 Madocsa utáni 2. időszakos vízfolyás híd, 
– 6318 / 2+173 // P4634 keszőhidegkúti Koppány-patak-híd, 
– 65 / 0+287 // P2107 harci Völgység-patak-híd.

Szekszárd, 2010. december 13.
Pappné H. Erika hidászmérnök

MK Szabolcs–Szatmár–Bereg Megyei Igazgatóság

A megyében a hidak száma 182, a szerkezeti hossz 5535 fm, hídfe-
lület 55 641 m2. Az elmúlt esztendőben a hidak száma eggyel csökkent, 
mert egy kis nyílású hidat (41 sz. főút P1489) a 11,5 tonnás erősítési 
program keretében áteresszé építettünk át.

Árvizek, rendkívüli időjárás okozta károkról 
A 2010. tavaszi és nyár eleji árvizek a megye területén nem okoz-

tak hídkárokat. A rendkívül csapadékos és belvizes időjárás néhány át-
eresznél okozott kisebb feladatokat.

A 2010. decemberi tiszai árhullám minden idők harmadik legna-
gyobb tetőzési szintjeivel zavartalanul levonult. A Tisza-hidak meder-
szelvényeinek ellenőrző méréseit 2011-ben tervezzük elvégezni. 

2010. június-júliusában részt vettem a Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyei árvízkárok felmérési munkáiban.

Építési engedélyköteles tervezések 2010-ben
Egyedüli és egyben legjelentősebb hidász munka a megyében a 

vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Tisza-híd átépítésének előkészí-
tése. A tervek a Pont-Terv Zrt. generálvállalkozásában és a NIF bonyo-
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lításában készülnek. Mint ismeretes a 41 sz. főúton álló régi híd mi-
előbbi átépítése szükséges az 1949-ben épült acélszerkezet alapanyagá-
nak rideg törésre való hajlama, kockázata miatt.

2010 augusztusában a hatóság kiadta az új híd, szeptemberben pe-
dig a csatlakozó útkorrekció építési engedélyét.

Az eredeti ütemtervhez képest jelentős csúszással, jelenleg is fo-
lyamatban van a kiviteli tervek készítése. A kiviteli tender várhatóan
2011-ben megjelenhet.

Építési engedélyköteles kivitelezések 2010-ben
A NIF bonyolításában 2010-ben elkészült a 41 sz. főút Vásáros-

namény és Beregsurány közötti külterületi szakaszainak 11,5 tonnás
megerősítése és szélesítése. A szakaszon álló hat hídszerkezet szélesíté-
se és teljes felújítása is elkészült a SpeciálTerv Kft. tervei szerint. Az
egyik híd helyett csak áteresz létesült, mert időközben a híd alatt átve-
zetett csatornát áthelyezték.

Útszám Szelvény
Törzs-
szám

Híd neve

41 56+574 1485 Gergelyiugornyai Makócsa-csatorna-híd

41 57+464 1486
Gergelyiugornyai időszakos vízfolyás 

híd

41 59+050 1487 Gergelyiugronyai Vöcsike-csatorna-híd

41 62+764 1489 átépült 1,00 m-es áteresszé

41 68+714 1491 Beregsurányi Völgyi-csatorna-híd

41 69+821 1492 Beregsurányi-csatorna-híd

Gergelyiugornyai Vöcsike-csatorna-híd szélesítés után
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Beregsurányi csatorna híd szélesítés után

2010-ben a NIF szerződést kötött a Záhony térségi közúthálózati 
fejlesztések részeként a Komoró déli elkerülő út építési munkáira. A 
rövid szakaszon két vasút feletti műtárgy épült egymástól párszáz mé-
terre. Az érdemi helyszíni munkákat a generálkivitelező Ezentis Kft. 
csak 2011 elején kezdi meg.

Folytatódik az M3 autópálya építése is. A Nyíregyháza–Vaja sza-
kaszon hat autópálya hídszerkezet érinti a meglévő közúthálózatot, va-
lamint egyik autópálya keresztezésnél a szükséges útkorrekció miatt
egy híd átépítése szükséges.

Felújítások, rehabilitációk tervezése 2010-ben
2010-ben új tervezésre nem volt lehetőség. 

Felújítások, rehabilitációk kivitelezése 2010-ben
Műszaki szempontból az év legjelentősebb munkája a Záhony és

Csap közötti Tisza-határhíd (P1175) csapi hídfőjének saruzsámoly-
cseréje volt. A műtárgy 2010. szeptember 22-i helyszíni vizsgálatakor 
derült ki, hogy a túlparti hídfő acéllemez sarui alatt a beton morzsalé-
kos, földnedves konzisztenciájú.

A végleges helyreállítás érdekében feszített ütemben folytak ukrán–
magyar kezelői egyeztetések, a terv és technológia összeállítása, a 
szükséges határőrizeti és vám engedélyek beszerzése és a kivitelezés 
megszervezése.

A közbeszerzésben kiválasztott Keller Plusz Kft. kiváló minőség-
ben és igen gyors átfutással elvégezte a saruzsámolyok cseréjét a Tisza-
híd megemelése mellett (lásd a részletes beszámolót a Tanulmányok c.
fejezetben).
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Három mozzanat a záhonyi Tisza-határhíd saruzsámoly-
cseréjéről 

A NIF bonyolításában a 4 sz. főút 11,5 tonnás megerősítési munká-
iban felújították az újfehértói VIII/7 sz. Téglási-folyás-hidat (P1161).
A teljes rehabilitációt a Keller Plusz Kft. végezte el.

Hosszú előkészítő munka után elkészült a tokaji Erzsébet királyné
Tisza-híd (P1876) közvilágításának rekonstrukciója. A több mint 40
éves vezetékek teljes cseréje és minden elektromos elem cseréje meg-
történt. Az előzetes, ötoldalú (minisztérium, KKK, MK, Tokaj és 
Rakamaz Önkormányzata) megállapodás szerint a műszaki átadással 
egyszerre a közvilágítást az érintett két önkormányzat átvette kezelésbe
és tulajdonba is.
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Az elkészült új közvilágítás a tokaji Erzsébet királyné Tisza-hídon

Egy másik szerződés részeként a tokaji Erzsébet királyné Tisza-
hídon (P1876) kárelhárító jelleggel burkolatcserét végeztettünk. Mivel
a műszakilag szükséges felújításra és szigeteléscserére nem volt forrás, 
a teljesen tönkrement, mozaikosan széttört burkolat helyett, a nagy for-
galmú hídon szigetelés nélkül készült új burkolat a lemart vasbeton pá-
lyalemezre. Az ideiglenes beavatkozást csak egy évre tervezzük, mivel
a híd teljes felújítását 2011-ben el kell végezni. A hídon végzett mun-
kák különlegessége a hídhoz közvetlenül csatlakozó körforgalom miatt
szükséges háromirányú, ideiglenes jelzőlámpás csomóponti irányítás 
telepítése és üzemeltetése.

Különleges ideiglenes forgalomterelés Tokajban
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2010-ben esedékes volt a tiszadobi pontonhídhoz (P3917) kapcso-
lódó komp partra kiemelt szemléje a hatósági előírásoknak megfelelő-
en. Ehhez kapcsolódóan elkészült a komp korrózióvédelmének
felújítása és kisebb szerkezeti átalakítások és javítások is.

Közúti balesetben egy személyautó összetörte a nyíregyházi IX sz.
Simai-főfolyás-híd bal oldali korlátját és szegélyét (P1882), melyet 
csupán két évvel ezelőtt újítottunk fel. A károkozó biztosításának terhé-
re elvégeztettük a korlát és szegély helyreállítási munkáit.

Hidak karbantartása
A saját kivitelezésben végezhető hídjavítás 2010-ben a megyében 

nem volt.

Központi hídmosás
A központi hídmosást a korábbi éves gyakorlatának megfelelően, a 

Hídszerviz Kft. elvégezte. Szükséges lenne a jelentősebb, összetettebb 
hídszerkezetek teljes szerkezeti átmosása, takarítása fővizsgálathoz 
kapcsolódóan a korábbi próbálkozások tapasztalataiból is építkezve.

Saját hídmosás
A saját mosási munkákat az üzemmérnökségek rendben elvégezték.

Vegyszeres gyomirtás
A megyében hidakon vegyszeres gyomirtás nem volt.

Hídvizsgálatok

Éves hídvizsgálatok állapota, tapasztalatai
A 2010. évi tervezett hídvizsgálati programot keresztül húzta a zá-

honyi Tisza-határhíd saruzsámoly helyreállítása, ami teljes egészében
lekötötte az őszi időszak két hónapját, így csak a legszükségesebbek, és 
roham módon készültek el a hídvizsgálatok. Az elmaradásokat 2011-
ben kell pótolni.

Fővizsgálatok
2010-ben a megyében két fővizsgálatot készített az MSc Kft., egyet 

pedig a Főmterv Zrt. Jelenleg mindhárom esetben a szakvélemények 
véglegesítése folyamatban van. A vizsgált hidakat az alábbi táblázat
mutatja.
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Útszám Szelvény
Törzs-
szám

Híd neve

4 341+850 1175
Záhonyi Tisza-ártéri-hidak és Tisza-

határhidak (6 szerkezet)

491 5+010 2509 Tunyogmatolcsi Szamos-híd

4108 0+319 6113
Kisvárdai Nyíregyháza–Záhony

vasút feletti híd

Útvonal engedélyezések tapasztalatai
2010-ben különleges méretű útvonalengedély nem volt. Jelentős 

feladatot ad a szélességi, magassági és össztömeg korlátozásokkal üze-
melő záhonyi Tisza-határhíd, ami egyúttal az egyetlen teherforgalmi 
kapcsolat az ukrán-magyar közúti közlekedésben.

Híd Alrendszer adatfeltöltés szintje, tapasztalatok
Ezúttal is jelzem, hogy rendkívül hiányzik a tervek, dokumentumok

(pdf, dwg, doc, xls, etc.) katalogizált tárolásának lehetősége a Képtár-
hoz hasonló rendszerben.

A hídvizsgálatnál részletezett okok miatt a főképek nagyobb arányú 
cseréjét el kell végezni 2011-ben.

2010-ben történt személyi, szervezeti változások
2010-ben személyi változás nem volt. Az országos átalakításnak

megfelelően áprilistól a debreceni, novembertől pedig a nyíregyházi 
üzemeltetési osztályhoz tartozik a hidászmérnöki munkakör.

2011-re tervezett tervezések, felújítások
Legfontosabb munka a vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Tisza-

híd átépítésének indítása volna, amelyre azonban a NIF bonyolítás mi-
att közvetlen ráhatásunk nincsen. A folyamat gyorsítása érdekében a
tervezési észrevételeket, kezelői hozzájárulásokat a lehető legrövidebb 
átfutással adjuk meg. Jelenleg még a kiviteli tervek készítése folyik.

A tervezett 2011. évi felújításokat az alábbi táblázat tartalmazza:
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Útszám Szelvény
Törzs-
szám

Híd neve

49 21+777 1935 Kocsordi Kraszna-híd

4127 36+713 4152 Jánkmajtisi Csomata-csatorna-híd

38 9+958 1877 Rakamazi Tisza-ártéri Kis híd

38 11+198 1879 Rakamazi Tisza-ártéri Görbe híd

38 11+5290 1880 Rakamazi Tisza-ártéri Aranyos-híd

Az ütemezett 2011. évi tervezéseket az alábbi táblázat mutatja:

Útszám Szelvény
Törzs-
szám

Híd neve

4923 9+128 4354 Supatanyai Keleti-övcsatorna-híd

49147 3+017 7467 Nagykállói VII/3 sz. csatorna-híd

90038 0+010 9194 Tyukodi Patkány híd

Nyíregyháza, 2010. december 15. Hajós Bence hidászmérnök

MK Vas Megyei Igazgatóság

A megyében a hidak száma 408, a szerkezeti hossz 5981 fm, hídfe-
lület 61 749 m2.

Árvizek, rendkívüli időjárás okozta károk 
A megye a nagy vízmennyiségek és a sok vízfolyás ellenére az ár-

vizekkel szemben jól ellenálló hídállománnyal rendelkezik, gyakorlati-
lag egy darab csőhíd helyreállítására került sor a 8-as főúton, itt is 

inkább a szerencsét-
len módon bekövet-
kezett közúti baleset
volt a fő ok, csak 
egybe esett a hirte-
len jött, haváriás
vízterheléssel, amely
a már rongált kő-
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burkolatot meg tudta bontani. Komolyabb terhelést jelentett a Torna-
patakon és a Marcal folyón lévő hidaknak a devecseri vörös-iszap ka-
tasztrófa, amely sok héten át nagyon magas lúgos PH értékű vízben álló 
hídfőket és mederpilléreket jelentett és sajnos jelent ma is, a védekezés-
re használt nyers gipsz károsító hatásáról nem beszélve. Erre külön vé-
dekezési és helyreállítási program indítását kezdeményeztük.

Építési engedélyköteles tervezések 2010-ben
Több program keretében történt engedélyköteles tervezés, ezek NIF

bonyolításúak voltak nagyrészt, illetve ROP keretében is készült két
ilyen hídterv a Pinka- és Strém-patak feletti hidak esetében.

A 11,5 tonnás program (NIF) részeként a körmendi 86-os főúti Rá-
ba-hídon szélső gerendákat kell cserélni, ugyanezen úton lévő Csörnöc-
patak-hídon is ez a helyzet, de ez más program keretében (Nádasd elke-
rülő 86-os főút) készül. 

Engedélyt szereztünk a csepregi belterületi Répce-híd felszerkezet
cseréjére, illetve a 8-as főúton lévő rátóti felüljáró híd felszerkezet 
megerősítésére, ezen hídnál a kivitelezés közbeszerzési eljárására is sor 
kerül(t) az év folyamán.

Építési engedélyköteles kivitelezések 2010-ben
Építési engedélyköteles kivitelezésünk átadott hídra vonatkozóan

három volt, a 86-os főúton, a Szeleste elkerülő szakaszon kettő, és egy 
a bobai MÁV deltavágánnyal kapcsolatos Marcal-híd építése készült el.
Ezen hidak elkészültek, és hivatalos, végleges használatba vételi enge-
déllyel rendelkeznek.

Folyamatban van szintén a 86-os főút építésénél, a Szombathely-
Vát összekötő szakaszon 18 híd építése, sajnos ez nagyon lassan és 
„nyögvenyelősen” halad, átadásuk talán 2012-re várható. 
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Felújítások, rehabilitációk tervezése 2010-ben
2010-ben az alábbi tervek készültek el:

Útszám Szelvény
Törzs-
szám

Híd neve

86 50+749 2439 Körmendi Rába-híd

86 49+090 2438 Körmendi Csörnöc-patak-híd

86 52+724 2440 Körmendi Szemcse-Megyefői árok híd 

8404 30+666 5779 Tokorcsi időszakos vízfolyás híd 

8437 02+003 5841 Vashosszúfalui Kodó-patak-híd

7452 03+793 5325 Kemestaródfai Strém-patak-híd

7452 03+862 5326 Kemestaródfai Pinka-híd

7452 04+476 5327 Vasaljai Pinka-ártéri-híd

7452 04+725 5328 Vasaljai Csencsi-árok-híd

7452 05+056 5330 Vasaljai Csencsi-patak-híd

Felújítások, rehabilitációk kivitelezése 2010-ben
Komoly problémánk volt a 86-os főút szombathelyi 4. Perint hídjá-

nak év eleji burkolatbomlása, ennek rendbetétele jogi huza-vona és
mindenáron közbeszerzési eljárás erőltetése miatt rendkívül elhúzódott. 
Emiatt saját felelősségre, kényszerből a nyers tartószerkezeten ment a 
forgalom több hónapig, melynek napi értéke csak nehézgépjárműből 
több mint 3000 egységjármű. Mindazt nem lehetett figyelembe vetetni, 
hogy a forgalom biztonsága, sőt a híd biztonsága forgott veszélyben. 
Nehéz ügy volt, közel fél évig tartott az engedély beszerzése. Bonyolító
és mérnök a Magyar Közút, így a hidászmérnök.

Elkészült ROP keretében a Tokorcsi időszakos vízfolyás híd és a 
vashosszúfalui
Kodó-patak-híd fel-
újítása, két további
híddal gyarapítva a
felújított állomá-
nyunkat. Mindkét
helyen a Magyar
Közút volt a mér-
nök, így a hidaknál
a hidászmérnök.
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Szintén kettő híd készült el a 2010-es hídfelújítási programban, a 
celldömölki 2. Cinca-patak-híd, valamint a 8-as főúton a rönöki Kőkuti-
patak-híd felújítása, illetve rendbetétele is megtörtént. Bonyolító itt is a
Magyar Közút, illetve Mérnök a hidászmérnök.

Ez évben a régi és rendkívül kis teherbírású kamondi Marcal-híd
helyett a bobai MÁV deltavágány építése miatt, a régi híd helyére ke-
rült új MÁV hídért cserébe, némi útkorrekciót követően kaptunk egy 
teljesen új Marcal-hidat, amely építését szakfelügyelettel követtünk, az
útépítéssel együtt.

Év végi üzemmérnökségi maradványpénzeknek, és az üzemmér-
nökség-vezető, valamint az új (régi! ÜFO) szervezeti rendszer visszaál-
lásának, és annak nagyobb rugalmasságának, gyorsabb és rugalmasabb
ügyvitelének segítségével sikerült egy régi problémás hidat szakszerű-
en, és nagyon rövid határidővel felújítani. A jánosházi Mosó-árok-híd 

november, illetve de-
cember hónapban ké-
szült el, dicséret érte a
kivitelezőnek is, aki 
rendkívül fegyelme-
zetten és gyorsan dol-
gozott, hogy amire a
tél megérkezett a híd
ismét zárt rendszerben
tud működni, megszé-
pülve. Szintén így
tudtunk öt problémás
átereszt felújítani: év

végén teljesen lecserélve, hatékonyan és olcsón elkészítve őket. 

Hidak karbantartása
A mindenki által ismert okok miatt az üzemmérnökségek ez irányú

tevékenysége a minimálisra szorult vissza, kivéve az év végét, ahol az
ősz végi és tél eleji időszakban egy hídon kopóréteg cserét (86-os főút, 
kisunyomi Sorok-patak-híd), egy hídon pedig régi adósságként több-
szörös korlátrongálás cseréje készült el, üzemmérnökségi kivitelezés-
ben. Egyéb karbantartás kimerült a kaszálási kiegészítő munkákban, 
már ahol ez készült, mivel ezen rovatra nem volt fedezetük, az okok
nehezen kideríthetőek. Hídtisztítás esetileg történt csak, az is inkább 
kampány jelleggel.
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Központi hídmosás
Jó minőségben, egyre nagyobb gyakorlattal készül, gondosan vég-

zik a munkát. Egyetlen gond a nagy gépszám egy időben, mert nehéz 
minden mosott híd mosás közbeni ellenőrzése, sokszor ez csak „nyom-
követésben” tud teljesülni. Célszerű lenne a mosási sorrend olyan mó-
don történő összeállítása, hogy lehetőleg egy napon ne a megye két 
legtávolabbi helyén kelljen megjelenni a hidászmérnöknek. De ez csak
apró megjegyzés, mert örülünk a jó és gondos munkának, a hidaknak
erre nagy szüksége van.

Saját hídmosás
Az üzemmérnökségek végzik, megfelelő gépparkkal és személyzet-

tel, az egyeztetést megtörténik a központilag mosott hidakról, így átfe-
dés nincs, a hídmosás ellenőrzése azonban nem feladatunk, de az 
elvégzett munka jeleit észreveszem a hídvizsgálatkor.

Vegyszeres gyomirtás
A megyében nem alkalmazzuk ezt a technológiát.

Hídvizsgálatok
A hídállomány 405, jelenlegi vizsgálati készültsége 100 %, néhány híd-
nál ez évben többször is történt vizsgálat. Az év folyamán a KKK Híd
Önálló Osztálya biztosított lehetőségnek köszönhetően, ez évben a 15 
Rába feletti, nagy fesztávú hídon SIMON vizsgáló-kocsival is vizsgál-
hattam a szerkezetet, így ezen hidak állapotáról most pontos ismeretek-
kel rendelkezünk a meder felett is. A nagy hídállomány miatt ez a
feladat komoly nehézségekkel készíthető csak el, az év folyamán a 

vizsgálatra alkal-
mas időszak erő-
sen korlátozott
(vegetáció, időjá-
rás stb.), gyakorla-
tilag 3-4 hónap.
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Éves hídvizsgálatok állapota, tapasztalatai
A hídállomány romlása jelenleg fokozódik, a neuralgikus pontok

javítása gyakran későn, vagy egyáltalán nem történik meg. A hidak ál-
lapota, tisztasága, karbantartása a tavaszi-őszi periódusban a rutinnak 
köszönhetően megtörténik, az állapotromlás viszont nem lassul, a be-
avatkozások, víznyelők és a pálya tisztítása, stb. egyre ritkább, és azt is 
csak esetlegesen végzik.

Gyakori a növényzet hídon való megjelenése, és burjánzása, ami
nem tesz jót a híd érintett szerkezeteinek. A vizsgálatoknál a híd meg-
közelítése egyre többször problémás a villamos pásztorok és kerítések
miatt is, ezeknél fokozott óvatosság szükséges.

A vizsgálatok mechanikai eszközigénye nem biztosított központi-
lag, saját eszközök használata történik, a kijutáshoz szükséges gépkocsi
lehetőség is sokszor nehezen oldható meg, a vizsgálathoz elengedhetet-
len felszerelés szállítása és ki- berakodása is egyre komolyabb gond. A
közművek állapota a hidakon tovább romlott, sok probléma és konflik-
tus forrása. A PDA rendkívül jó, apró fejlesztési feladatok és problé-
mák vannak, de összességé-ben kiváló eszközt kaptunk kézbe. A
vizsgálatok mélysége és tartalma az alkalmazott technika alapján jónak
mondható, a program alkalmas a szükséges leválogatások és kigyűjté-
sek elvégzésére.

Fővizsgálatok
2010. év folyamán némi félreértés miatt a megyében nem volt fő-

vizsgálat, ezt a KKK Híd Önálló Osztályával egyeztettük, így ezen hi-
dak 2011. év folyamán kerülnek fővizsgálatra, a soros hidakkal együtt. 

Útvonal engedélyezések tapasztalatai
A megye földrajzi helyzete miatt ez egyre gyakoribb és egyre na-

gyobb figyelmet kívánó feladat, szerencsére a kezelői engedélyeket ki-
adó kolléga figyelmes és tapasztalt. Sok megkeresés jön, gyakran kell a
KKK felé is jelezni a teherbírás ellenőrzése miatt, amelyben azonnali 
segítséget kapunk. Egyre nagyobb terhelésű és méretű szerelvények 
jelennek meg, nagy darabszámmal (ikervári szélerőmű park 32 szélto-
rony, á: 107 t/alkatrész). E miatt rendkívüli hídteherbírás ellenőrzés is 
készült, amelyről szakértői nyilatkozat, szakvélemény és nagypontos-
ságú lehajlás-vizsgálat is készült.

Összességében jól működik a rendszer, az adminisztrációs része is. 
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Híd Alrendszer adatfeltöltés szintje, tapasztalatok
100%-os, gyakorlatilag teljes ellenőrzés megtörtént, a fotók hozzá-

rendelése továbbra is kemény feladat, főleg nagy hídszámnál, ezen egy-
szerűsíteni kellene program szinten. (Azt csak meg kívánom jegyezni, 
hogy régebbi fotót én személy szerint azért használok, mert azon még
látszik esetleg valami a hídból a környező vegetációtól, míg mostaná-
ban ez nem jellemző, tőlünk független jelenség, szerintem a régebbi 
fotó néha többet árul el a híd elemeiről is...) 

2010-ben történt személyi, szervezeti változások
Kicsit úgy vagyok, mint a felvidéki magyarok, sehova sem men-

tem, mégis több helyen voltam, és most visszatértem a kezdetekhez…
Reményeink szerint ez működni fog, a régi tapasztalat alapján, csak 

egy kicsit nagyobb önállóság és mozgástér kellene a hidásznak, és ezt
jogilag is rendezni kell (A jogász segítséget jelentsen, ne legyőzendő 
akadályt például). Az önállósághoz anyagi források és lehetőségek is 
kellenének, mert néha ezzel olyan problémákat is meg lehetne oldani,
ami talán nem is jelentene problémát egyébként.

2011-re tervezett tervezések, felújítások
Tervezés szintjén a központi programban a nagygeresdi Répce-híd

tervezését szeretnénk elkészíttetni, a többi tervezési feladat az egyes
programokhoz (ROP, 11,5 t) kapcsolódik, így ezek várhatóan most fel-
gyorsulnak (8-as főút 11,5 t erősítés Kám és Alsóújlak között 3 régi híd 
kerül felújításra, egy közülük teljes átépítésre kerül. Ezek egyeztetése
már folyik, tervszállítási határidő 2011.), ROP keretében is több út elő-
készítése folyik.

Felújításként a sárvári, vasút feletti híd, mint saját feladat, illetve a
rátóti vasúti felüljáró, mint várhatóan szakfelügyeleti joggal rendelkező 
üzemeltetőként jelent majd feladatot, E mellett nagyon fontos lenne a 
körmendi öreg Rába-híd felújítása, mert ettől nagyon sok pályázati for-
rás sorsa függ, és a felújítás után a körmendi önkormányzat átveszi ke-
zelésbe a hidat.

Várhatóan ROP keretén belül is több híd kerül felújításra, de ezek
pontos mennyisége még nem becsülhető. 

Egyebek, megjegyzések, javaslatok
Önálló felhasználási joggal pénzügyi keret biztosítása szükséges

megyénként, az azonnali beavatkozások, és kisebb, de szükséges fel-
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adatok fedezésére (korlátfestés, vízelvezető rendszer és hídkörnyezet 
rendezése, haváriás problémák, baleseti károk stb). A keret felhasználá-
sa akár külön eljárásban történhetne, előminősített, korábbi munkájuk 
alapján megbízhatónak minősített (ISO) kis kivitelező csapatok behív-
hatósága, illetve pályáztatása után. Keretösszeg 30-35 millió forint, eb-
ből már a kis hidak egyedi felújítása is finanszírozható lenne. Ehhez 
kellene jogi és pénzügyi segítség.

A gépkocsi nagyon fontos „szerszám”, mert a híd nem jön be az
udvarra vizsgálat idejére. Nagyon indokolt lenne a hídász részére saját
használatú gépkocsi biztosítása, hogy a hídvizsgálat eszközigényét
(csereruházat, gumicsizma, mérőeszközök, kis létra, kalapács, számító-
gép és tartozékai, fényképezőgép stb.) ne kelljen naponta ki, illetve be-
rakodni.

A végtelen lista részletes, megfontolt átgondolása mindenképpen
szükséges, mert az egyes forráslehetőségek több irányú beavatkozási 
módot is lehetővé tesznek, csak ügyesen kell „navigálni” köztük. 

Szombathely, 2010. december 20. Czap Attila hidászmérnök
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A megyében a hidak száma 447, a szerkezeti hossz 4.653,64 fm,
hídfelület 52.033 m2.

Árvizek, rendkívüli időjárás okozta károk 
A tavaszi-nyári árvízkárok sajnos nagymértékben érintették Veszp-

rém megyét, kiváltképpen a pápai üzemmérnökség területét. A műtár-
gyakat tekintve a Bakonyban eredő Gerence-patak okozta a legtöbb kárt 
a 8301 sz. Zirc-Bakonybél-Nagygyimót út mentén. A jellemző károso-
dások: mederburkolat tönkremenetel, hídfő, szárnyfal alámosás.  

Az októberben, Devecser térségében történt vörösiszap kiömlés
több közúti hidat is érintett. A kiömlött vörösiszapot a tározók melletti
Torna-patak vezette egy darabig, de a hatalmas iszapmennyiséget ter-
mészetesen nem bírta a meder. A híradásokból ismert híd, mely hasz-
nálhatatlanná vált, Kolontár belterületén, az önkormányzat kezelésében
lévő 10,2 m nyílású monolit vasbeton felszerkezetű műtárgy, az áradat 
során az egyik hídfő alaptestét és háttöltését alámosta az áradat. A ke-
zelésünkben lévő műtárgyakon komolyabb károsodás nem tapasztalha-
tó, a károk helyreállítását követően azonban teljes körű hídmosást kell 
végezni a vörös iszap eltávolítására.

Építési engedélyköteles tervezések 2010-ben
Veszprém megyében nem történt engedélyköteles tervezés 2010-

ben.

Építési engedélyköteles kivitelezések 2010-ben
A 8-72 sz. főutak külön szintű csomópontja (kéttámaszú, három-

nyílású, V-lábú kerethíd, építtető: NIF) 
A 84119 sz. bekötőút ívkorrekcióján épült Pirit-Kamondi-csatorna-

híd a 3+705 km sz-ben (a híd szerkezeti rendszere FP tartók, együttdol-
gozó vasbeton pályalemezzel, építtető: MÁV Zrt.; a végleges forga-
lomba helyezést követően a korábbi nyomvonalon lévő kamondi 
Marcal-mellékág-híd önkormányzati kezelésbe fog kerülni).
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Felújítások, rehabilitációk tervezése 2010-ben
2010-ben az alábbi tervek készültek el: nem készült új hídfelújítási

terv.

Felújítások, rehabilitációk kivitelezése 2010-ben
A fent említett két hídépítés mellett, egy a Hídbrigád által kivitele-

zett hídfelújításról készült képeket mutatom be:

8-72 sz. főút külön szintű csomóponti híd 

Pirit-Kamondi-csatorna-híd
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Adásztevel utáni Bakony-ér-híd

ROP keretében: 7324/12+162//P5126 gyepükajáni Melegvíz-patak-
híd

Hídfelújítás I keretében: 7202/22+479//P5022 berhidai Malomcsa-
torna-híd

Hidak karbantartása
A Hídbrigád az előző évekhez képest lényegesen kevesebb hidat 

tudott felújítani, ennek több oka is volt: létszámhiány, forráshiány…
A 2010-ben megvalósult felújítások, javítások:

 8303/7+169//P5723 Adásztevel utáni Bakony-ér-híd,
 83106/9+091//P7951 porvai időszakos vízfolyás híd, 
 73167/1+040//P7801 lesenceistvándi id. vízfolyás híd,
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 73167/1+646//P7802 lesenceistvándi 2. Máj-patak-híd,
 7313 sz. út 7+080 km áteresz,
 7301 sz. út 28+500 km áteresz,
 7301 sz. út 11+500 km áteresz.

A pápai üzemmérnökség a 8302 sz. úton, Pápateszér község belte-
rületén egy új átereszt épített, mivel a korábbi kőboltozatos áteresz be-
omlott.

Központi hídmosás
Központi hídmosás keretében a Hídszerviz Kft. 32 hídon végzett

tisztítási munkálatokat. A hídmosások március hónapban történtek, mi-
nőségük megfelelő volt. A jövő év folyamán a vörös iszappal érintett 
műtárgyak mosása szükséges! 

Saját hídmosás
Nem történt.

Vegyszeres gyomirtás
Nem történt.

Hídvizsgálatok

Éves hídvizsgálatok állapota, tapasztalatai
A megye hídállományán történő hídvizsgálatok folyamatosak vol-

tak az év folyamán, év végéig megtörtént az összes hídvizsgálat. Ta-
pasztalatom ezzel kapcsolatban az, hogy a hidak és átereszek környe-
zetének tisztítására, kaszálására több pénzt (figyelmet) kellene fordíta-
ni, megelőzve ezzel például a vízelvezetés hiánya okozta hibák kialaku-
lását és nem utolsó sorban megkönnyítené a műtárgyak vizsgálatát. A 
hídvizsgálatokat teljes egészében PDA segítségével végzem, alkalma-
zását megfelelőnek találom, bár kisebb lefagyások előfordultak. A híd-
szemle és hídvizsgálati jegyzőkönyvek, melyek tartalmazzák az egyes 
hidakon elvégzendő főbb feladatokat, várhatóan az év végéig elkészül-
nek.

Fővizsgálatok
Az idei év folyamán négy híd fővizsgálatára került sor, melyet a 

Speciálterv-Utiber-KicsiHíd Konzorcium készít. Ezek a hidak:
 8406/12+221//P5792 Egyházaskesző előtti Marcal-híd, 
 8408/9+908//P5796 Marcaltő előtti Marcal-híd, 
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 8/73+449//P1349 városlődi 1. Budapest–Szombathely vil-
lamosított vasútvonal feletti híd,

 8/74+367//P1352 városlődi 2. Budapest–Szombathely vil-
lamosított vasútvonal feletti híd.

Útvonal engedélyezések tapasztalatai
A Forgalomtechnikai Osztályon lévő kollégákkal közösen készítjük 

az útvonalengedélyeket. Az idei évben többször előfordult, hogy túlsú-
lyos járművek (130,16 to) kértek útvonalengedélyt a megye közútháló-
zatának használatára, ezekben az esetekben az érintett műtárgyakra 
statikai célvizsgálatot kértünk. Úgy értesültem, hogy korábban elindult
egy olyan számítástechnikai programfejlesztés, mellyel az adott túlsú-
lyos járműre ellenőrizni tudnánk mi magunk is az érintett műtárgyakat. 
Hasznos dolognak tartanám ennek a megvalósítását.

Híd Alrendszer adatfeltöltés szintje, tapasztalatok
A 2010-ben végzett hídvizsgálatok adatfeltöltése elkészült, a felme-

rülő problémákat Rigler István és Pásztó Gábor segítségével orvosol-
juk.

2010-ben történt személyi, szervezeti változások
A Magyar Közút NZrt. regionális felosztása november 1-jével meg-

szűnt, visszaállt a megyei szervezeti rendszerre. A hidászmérnök az 
Üzemeltetési és Fenntartási Osztályhoz került.

2011-re tervezett tervezések, felújítások
Árvízkárok tervezése:

 8309/0+278//P5736 Gic utáni levezetőcsatorna híd, 
 8313/4+051//P7958 bándi Séd-patak-híd,
 8213/15+412//P5638 jásdi elágazó előtti Galya-patak-híd, 
 8301/22+768//P5694 Bakonybél utáni 2. Gerence-patak-

híd.
NIF: tervezés alatt van továbbra is a 8 sz. főút Veszprém–Várpalota 

közötti szakaszának 2x2 sávos kialakítása fizikai elválasztással, mely
számos meglévő műtárgy szélesítését és a külön szintű csomópontoknál 
új műtárgyak építését jelenti.  

ROP felújítás:
 7202 sz. úton: 3 híd,
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 7308 sz. úton: 2 híd,
 7338 sz. úton: 3 híd,
 8219 sz. úton: 2 híd.

2010. évi hídfelújítás+ maradványkeret:
 8301/23+575//P5695 huszárokelőpusztai Gerence-patak-

híd,
 7308/4+470//P5082 ajkai Torna-patak-híd.

2011. évi hídfelújítás:
 8301/25+785//P5696 bakonykoppányi Gerence-patak-híd,
 8301/29+217//P5698 bébi Gerence-patak-híd.

NIF felújítás:
 8408/12+796//P5798 Marcaltő utáni Rába-híd, 
 82106/0+790//P7932 kádártai 1. Séd-patak-híd.

Egyebek, megjegyzések, javaslatok
Veszprém megyében Budai László kollégámmal közösen látjuk el a

hidászmérnöki feladatokat.

Veszprém, 2010. december 20.
Németh Máté
hidászmérnök

MK Zala Megyei Igazgatóság

A megyében a hidak száma 438, a szerkezeti hossz 5546 fm, hídfe-
lület 52 696 m2.

Árvizek, rendkívüli időjárás okozta károk
Zala megyében az árvíz és a rendkívüli időjárás nem okozott észle-

hető károkat a hídállomány állapotában. 

Építési engedélyköteles tervezések 2010-ben
Nem volt ilyen jellegű tervezési feladat. 

Építési engedélyköteles kivitelezések 2010-ben
Ilyen jellegű munka csak NIF-es beruházás keretében indult, de 

nem fejeződött be teljesen, áthúzódott 2011. évre. 
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A 86 sz. főút 11,5 to burkolat erősítése kapcsán a 86/13+716 // 
P2435 zalabaksai Kerka-híd felszerkezet cseréje szélesítéssel, utólagos
feszített szerkezetről előregyártott FT tartósra. 

A 61 sz. Nagykanizsa várost elkerülő főúton 3 új műtárgy építése 
kezdődött meg: két hullámosított acél felszerkezetű és egy vasút feletti 
előregyártott tartós hídé. 

Felújítások, rehabilitációk tervezése 2010-ben
2010-ben az alábbi hídfelújítási tervek készültek el ROP útburkolat

felújítási projekt részeként:

Útszám Szelvény
Törzs-
szám

Híd neve

6831 2+658 5001 Zalakomári Faluközi-árok-híd

7343 1+845 5188 Keszthelyi Száraz-árok-híd

Felújítások, rehabilitációk kivitelezése 2010-ben
Az idei évben egy hídfelújítási munka készült el a Hídtechnika Kft.

kivitelezésében: bruttó 13.560.950,- Ft összeggel.
A hídfelújítás főbb munkarészei: E.ON elektromos vezeték kiváltá-

sa, régi pályaburkolat cseréje, új öntött aszfalt pályaburkolat építése,
alatta bitumen lemezes szigeteléssel, törött kő mellvédfal visszabontása 
utáni újjáépítése, kútalapos pillér megerősítéssel, kőszerkezetek tisztítá-
sa, javítása és védelme, kőfedlapok cseréje, kőből épült folyókák építé-
se: teljes hídzár mellett.

73178 sz. bekötőút 7+337 km (P7810) nemesbüki Határ híd 



HIDÁSZ ALMANACH 2010 ANNO – 2010 ¤ Hidász beszámolók

280

Hidak karbantartása
A Hídszerviz Kft. két központi program keretében végzett: saru

karbantartási és hézagkiöntési feladatokat az alábbi műtárgyaknál: 

Sarukarbantartás

Útszám Szelvény
Törzs-
szám

Híd neve

75 48+713 2270 Zalatárnok utáni Cserta-híd

76 59+451 2300 Zalaegerszeg-Andráshidai Zala-híd

74123 0+123 7850 Barlahidai Cserta-híd

74133 1+380 7857 Alsószenterzsébeti Kerka-híd

Hézagkiöntés

Útszám Szelvény
Törzs-
szám

Híd neve

7 208+487 8047
Nagykanizsa (Szombathely–Pécs) vasút
feletti híd

7 210+967 8049 Nagykanizsai Kanizsai-patak-híd

7328 17+349 5146
Türjei (Budapest–Zalaegerszeg) vasút
feletti híd

7538 15+942 5447 Dobri Kerka-ártéri-híd

Központi hídmosás
A Hídszerviz Kft. az idei évben 53 híd tisztítását végezte el, mun-

kájukkal meg voltam elégedve.

Saját hídmosás
Az üzemmérnökségek tavasszal a sózott úti hidakat felülről letisztí-

tották.

Vegyszeres gyomirtás
Ilyen jellegű, hidak rézsűkúpjain történő vegyszeres gyomirtási 

munkák nem történtek.
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Hídvizsgálatok
Az idei évben az összes híd éves saját vizsgálata és négy külső 

szakértő fővizsgálata 2010. december 10-ig elkészült. 

Éves hídvizsgálatok állapota, tapasztalatai
A 75 sz. főúton, a Lenti város előtti hidak állapota látványosan 

romlott, továbbá az egyes, kisebb forgalmú bekötőutakon lévő Zala és 
Kerka műtárgyak állapota is romlott: kemendollári Zala-, petőhenyei 
Zala-, pakodi Zala-, továbbá alsószenterzsébeti Kerka- és kerkaszent-
királyi Kerka-hidak.

Fővizsgálatok

Útszám Szelvény
Törzs-
szám

Híd neve

76 59+451 2300 Zalaegerszeg-Andráshidai Zala-híd

6831 12+622 5003 Balatonhídvégi Zala-híd

7354 5+578 5206 Alibánfai Zala-híd

74126 1+072 5272 Gáborjánházi Kebele-patak-híd

A fővizsgálati dokumentációk 2010. december 10-ére elkészültek. 

Útvonal engedélyezések tapasztalatai
Túlméretes és túlsúlyos szerelvények többször áthaladtak a megye

területén, a megyei Forgalomtechnikai Osztállyal egyeztetett előírások 
mellett, sérülés-károkozás nem volt tapasztalható.

Híd Alrendszer adatfeltöltés szintje, tapasztalatok
A Híd Alrendszer teljes feltöltése 2010. december 20-ára elkészült.

2010-ben történt személyi, szervezeti változások
2010. november 1-jével átalakult a cég, a régiós főmérnökségek 

megszűntek és újra visszakerültem a Megyei Igazgatóság Üzemeltetési 
és Fenntartási Osztályára.

2010. december 13-ával új, második hidász kolléga Varga Szabolcs
került a megyéhez.
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2011-re tervezett tervezések, felújítások

Hídfelújítási tervezések

Útszám Szelvény
Törzs-
szám

Híd neve

73229 0+270 7833 Csatári Válicka-patak-híd

73231 0+733 7837 Botfai Válicka-patak-híd

7537 21+145 5432 Csömödéri Válicka-patak-híd

7537 21+244 5433 Csömödéri Cserta-híd

Hídfelújítási munkák

Útszám Szelvény
Törzs-
szám

Híd neve

7405 27+064 5235 Pórszombati Cserta-malom-híd

7527 16+169 5406 Alsórajki Alsórajki-patak-híd

75 15+756 2261 Zalaapáti Hosszúhajtás-forrás-híd

74 42+802 2248 Zalaegerszegi Csörgő-patak-híd 

75 41+066 2267 Zalatárnoki Görböföldi-patak-híd

75 58+285 2272 Zajdai időszakos vízfolyás híd 

7548 1+346 5470 Ortaházi Cserta-híd

Egyebek, megjegyzések, javaslatok
Javaslom 2011. évre olyan szűkebb körű szakmai hidászfórum 

megszervezését, ahova a megyei hidászmérnökök is el tudnak jutni.

Zalaegerszeg, 2010. december 20.
Biri Gábor

hidászmérnök
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Magyar Közút – Győri Minőségvizsgálati Laboratórium 

A Magyar Közút Nonprofit ZRt. Győri Minőségvizsgálati Labora-
tóriuma az országos közúthálózat teljes hosszán végzi a hidak és mű-
tárgyak építésével, felújításával kapcsolatos minőségvizsgálati felada-
tait. A labor győri, illetve miskolci telephelyén 13 munkatárs dolgozik. 

A Laboratórium az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány szerint
akkreditált vizsgáló laboratórium. Az akkreditált műszaki terület 112 
vizsgálati eljárásra (helyszíni és laboratóriumi) terjed ki.

Általános feladatainkról
A közúti hidak építésénél és felújításánál felhasznált anyagok tulaj-

donságainak vizsgálata (cement, beton adalékanyag, keverővíz, beton 
adalékszer, beton, beton javító és beton védő bevonatok, acél korrózió 
védelem, talaj, stb.).

A beruházók, megrendelők kérésére a híd- és műtárgyépítésekhez 
kapcsolódó műszaki dokumentációk felülvizsgálata (kiviteli tervek, 
technológiai utasítások, mintavételi és megfelelőség-igazolási tervek), 
illetve szakmai, technológiai tanácsadás a kivitelezés különböző fázisa-
iban.

Részvétel a közúti alágazat hídépítési területéhez tartozó műszaki 
szabályozási munkában. A MAÚT szakbizottságain keresztül közremű-
ködünk az ÚME-k kidolgozásában, véleményezésében. A hídépítési
termékekre vonatkozó Építőipari Műszaki Engedély kérelmek műszaki 
dokumentációját véleményezzük a 3/2003 (I.25.) rendelet szerint, a
gazdasági és közlekedési miniszter kijelölése alapján
(88004/2005.IX.22.)

A hídépítési munkáknál alkalmazott, ÉME-vel rendelkező anyagok 
szúrópróbaszerű felülvizsgálata. 
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Gyulai Fehér-Körös-híd felújítása, korszerűsítése 

Debrecen, Homokkerti felüljáró,
a szekrénytartó belseje az állapot felmérés előtt 
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Debrecen, Homokkerti felüljáró, a zárt takaréküreg belsejében
video-endoszkóppal készített fénykép

A hídfelújítások tervezéséhez, illetve a megfelelő technológia ki-
alakításához szükséges állapot vizsgálatokat is végzünk, az üzemeltetők 
megbízása szerint.

A győri Minőségvizsgálati Laboratórium 2010-ben 40 híd felújítá-
sánál végezte el minőségvizsgálati feladatait. Ezen kívül kontrollvizs-
gálatokat végeztünk a közúthálózat, valamint a gyorsforgalmi úthálózat
fejlesztési munkáinál is.

Néhány fejlesztési munka:
 M31 autópálya építése (hídépítés, beton útburkolat építés),
 M0 körgyűrű építése az M1 autópálya és az M5 autópálya 

között (hídépítés, beton útburkolat építés),
 M43 autópálya építése (hídépítés),
 Közúti fejlesztési munkák (halászi Mosoni-Duna-híd,

gyomaendrődi Hármas-Körös-híd, 85 sz. főút Enese elkerü-
lő, stb.). 

Győr, 2011. január 27. 
Lukács Szabolcs

 laboratóriumvezető 
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Magyar Közút – Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény 

A 2010-es év nagy változást hozott a gyűjtemény életében. Befeje-
ződött a kiállítás 2009-es EU-s pályázatból, a Dél-alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség támogatásával megvalósított, teljes megújítása,
mind bel-, mind kültéren.

A pályázat keretein belül épített új épületszárnyban kapott helyet a
XXI. századi igényeket kielégítő, interaktív állandó kiállítás, mely a 
magyarországi út- és hídépítések történetét mutatja be, a római kortól
napjainkig.

A kiállításon így látható a Műszaki és Közlekedési Múzeumtól köl-
csönzött, első állandó Duna-hidunk egy eredeti láncszeme (1849). A 
kiállítás része a múzeumalapító, Lévárdy Imre eredeti tervek alapján
készített, tiszai köteles komp modellje (1968). A kiállítás galériáján ka-
pott helyet az esztergomi Mária Valéria Duna-híd modellje és az 1895-
ben kavart vas technológiával készült gyalogos korlát két eleme. A leg-
újabb Duna-hidunk, a Megyeri híd modellje (2009) is a ki lett állítva, az
önálló pilon modellje az eredeti elemeknek megfelelő részekből ké-
szült, így építési fázisai bemutathatók a látogatóknak.

A környezetvédelmi részen vadátjáró és béka aluljáró makett talál-
ható. A legkisebbeknek tervezett múzeumpedagógiai foglalkozásokon
pedig a gyerekek a nekik készített kis modellen, mint „állatok” átszö-
kellhetnek, vagy átbújhatnak.

A kiállítás részei a beépített, érintőképernyős monitorok, melyeken 
folyamatos fejlesztéssel és anyagbővítéssel az adott korhoz tartozó 
anyagokat – régi iratok, tervek, adatok, rövid leírások, képek, mozgó-
képek – helyezünk el.

Az állandó kiállítás melletti terem a „gőzgépműhely”, ahol a felújí-
tott, tévésorozatból ismert, a MÁVAG UH-16 jelű gőzúthenger kapott 
helyet. A főszereplő Szabó Gyula filmbeli neve után „Józsi” névre ke-
resztelt úthengert, a MÁV Nosztalgia Kft. újította fel és évente tavasz-
tól őszig havonta egy hétvégén felfűtjük és körbeporoszkálunk vele a 
gyűjtemény területén. 

A régi kiállítási épületünkbe került az út-hídépítő műhely, ahol út-
burkolatokat lehet építeni, labor eszközöket kipróbálni, vagy éppen tér-
képet készíteni. A hidak szerelmesei kipróbálhatják egy valódi
boltozatos híd építését, melyen sikeres összeállítás után át is sétálhat-
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nak. A gyerekek kedvence a „KPM” sárga Trabant, melyben autóverse-
nyezni lehet, de az érintőképernyős monitoron a „Pontifex” játékkal 
hidakat kell építeni, mely ha jól sikerült, egy tehervonat áthalad rajta,
ám ha rosszul, akkor leszakad.

A szabadtéri kiállítás központi helyén látható az esztergomi Mária
Valéria Duna-híd parti nyílása, melyre csigalépcsőn felsétálhatnak a 
látogatók, s több mint öt méter magasságból gyönyörködhetnek kiállí-
tott, régi gépekben.

A híd-skanzen területe is megújult az átalakítás során. Több híd-
részlet pedig darabokban várja, hogy megépüljön tartószerkezete, vagy
új helyre költözzön. Ez azonban már a következő évek feladata lesz. 

Kiskőrös, 2011. január 27. 
Szászi András

 gyűjteményvezető 

Állami Autópálya Kezelő Zrt.  
Hídszakági beavatkozások 2010-ben

Havária
Az M1 autópálya 103+880 km szelvényében lévő Bakony-ér-híd 

alatti vízfolyás vízgyűjtő területén rendkívül nagy mennyiségű csapa-
dék hullott 2010. május 19-ét megelőző napokban. Az M1 autópálya 
103+600 és 104+100 km szelvényei között, a déli oldalon (bal pálya
mellett) kiöntött a Bakony-ér.

A híd alatt a vízfolyás szintje 20 cm-re közelítette meg a hídgeren-
dák alsó övét. A nagy sebességgel folyó vízben örvények keletkeztek,
és több helyen alámosták a cölöpösszefogó gerendát, valamint kimosták
a kiegyenlítő lemez alól a háttöltést. A jobb pálya Budapest felőli híd-
főjénél a kimosódás olyan mértékű volt, hogy a kiegyenlítő lemezt már 
nem támasztotta alá a háttöltés, így az egy áthaladó kamion alatt 2010.
május 19-én leszakadt. A kiegyenlítő lemez leszakadása után az ÁAK 
Zrt. Komáromi Autópálya Mérnöksége mindkét pályát lezárta.

A helyreállítást még ugyanazon a napon elkezdte a Magyar Aszfalt
Kft. A munkák során nyilvánvalóvá vált, hogy mind a négy háttöltésnél
keletkeztek kimosódások, így ahhoz, hogy a forgalom számára a hidat
újra átadjuk, az összes háttöltést ki kellett bontani, és újra kellett építeni.
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Az ideiglenes helyreállítás után a jobb pálya hídján május 21-én 7
óra előtt, a bal pálya hídján 20 óra után néhány perccel indulhatott meg 
a forgalom, két-két sávon.

Hídfelújítások
A 2010. év legjelentősebb hídfelújítása az M19 autóút 0+900 km 

szelvényében lévő Budapest–Hegyeshalom vasútvonal fölötti híd szige-
telés- és burkolatcseréje volt. A MÁV vágányzárat és feszültségmente-
sítést legkorábban csak a kivitelezésre alkalmatlan téli időszakban 
tudott volna biztosítani, ezért a külső szegély és mellette, egy kb. 
1,5 m-es sáv szigeteléscseréjét csak a tavaszi időszakban lehet elvégez-
ni, a szerződést ennek megfelelően módosítottuk. Az idei teljesítés 56 
millió Ft volt, a következő évre áthúzódó munkák értéke 95 millió Ft. 

Ezen kívül az M15 autóút 4+093 km szelvényében lévő hídon cse-
réltük a kocsipálya burkolatot és részben a szigetelést is, az M3 autópá-
lya 32+620 km szelvényében lévő töltésátvezetéses kerethídon 
részleges szigeteléscserét végeztettünk, az M3 autópálya balpálya
59+590 km szelvényében lévő hídon pedig a korlátokat, szegélyeket és 
a szegély sávjában a szigetelést cseréltük. A munkák összértéke 47 mil-
lió Ft volt.

A kisebb karbantartás jellegű javításokat (pl. dilatációs szerkezetek, 
hídszegélyek, vízelvezető rendszerek) keretszerződések alapján végez-
tettük el, összesen 66 millió Ft értékben. Ennek legnagyobb részét a
dilatációs szerkezet javítása, cseréje tette ki, ebben az évben a rendkívül
nagy teherforgalmú (kb. 16 ezer nehéz-tehergépkocsi/nap) M0 autóút
hídjainak dilatációs szerkezetein, illetve az M1 és M3 autópályák hosz-
szabb hídjainak szőnyegszerű dilatációs szerkezetein kellett több alka-
lommal, esetenként jelentős forgalomzavarással is járó javítást, 
elemcserét megrendelni. Az M0 autóúton nagyobb tartósságot eredmé-
nyező, hosszabb idejű beavatkozásokat az új pálya megépítéséig nem 
lehet szervezni. A leállósáv hiánya és a rendkívül nagy forgalom fenn-
tartásának szükségessége miatt erre nincs lehetőségünk. 

Hídütközés javítások
Járműütközések okozta kisebb károk javítására keretszerződést kö-

töttünk, a bekövetkezett balesetek után, eseti megrendelések alapján, a
kivitelező a korlátokat javította, cserélte, valamint a sérült korrózióvé-
delmet helyreállította. A vállalkozó a pálya feletti hidak felszerkezeti
sérüléseit is javította, amennyiben az javítható, és nem igényel nagyobb
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beavatkozást (tartócsere, megerősítés, stb.). A keretszerződés terhére a 
2010. évben összesen 32 millió Ft értékben rendeltünk meg javítást,
helyreállítást.

Külön közbeszerzési eljárás alapján, az M3 18+570 km szelvénye
fölötti és az M3 29+213 km szelvénye fölötti hidak járműütközés okoz-
ta sérüléseit, kiviteli terv alapján, állíttattuk helyre.

Fővizsgálatok 
A 2010. évben a hidak építési éveinek megfelelő ütemterv szerint a 

következő hidak fővizsgálati szakvéleményei készültek el: 

Út Szelvény Híd neve Építés

M0 15+093 Hárosi Duna-híd 1990

M0 21+730 Soroksári-Duna-ág-híd 1990

M0 22+119 Bp.–Ráckeve HÉV feletti híd 1990

M0 23+094 Bp.–Kelebia vasút feletti híd 1990

M3 34+152 Bagi völgyhíd 1980

M3 36+197 Bagi pihenő, M3 feletti gyalogos híd 1980 

M3 39+273 Bag, 3105 sz. úti M3 aluljáró 1980

M3 39+684 Bag, Honvéd utcai M3 aluljáró 1980

M3 41+220 Galga-patak-híd 1980

M3 42+190 Bp.–Hatvan vasút feletti híd 1980

M3 43+230 Dűlőúti M3 aluljáró 1980 

M3 47+064 Dűlőúti M3 aluljáró 1980 

M3 50+751 2134 sz. úti M3 aluljáró 1980

M3 53+440 2111 sz. úti M3 aluljáró 1980

M3 54+560 Hatvan, csomóponti felüljáró 1980

30421 0+430 Bagi csomóponti felüljáró 1980

M5 13+248 Tesco csomóponti M5 aluljáró 2000

M5 13+260 Bp, Szentlőrinci úti M5 aluljáró 2000 

M5 14+453 Auchan csomóponti M5 aluljáró 2000

M5 16+976 Péter majori úti M5 aluljáró 1980

50606 0+380 51 sz. főúti csomóponti M5 felüljáró 1990 

M7 9+280 Tesco körhíd – M7 aluljáró I. 2000

M7 9+281 Tesco körhíd – M7 aluljáró II. 2000

70403 0+290 Tesco körhíd – M7 csomóponti ág híd 2000

M7 22+995 Tárnok csomóponti M7 aluljáró 2000
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M7 60+389 Bp.–Nagykanizsa vasút feletti híd 1970

M7 60+988 Börgönd–Székesfehérvár vasút feletti híd 1970

M7 66+620 Bp.–Nagykanizsa vasút feletti híd 1970

M7 73+530 Szabadbattyán–Tapolca vasút feletti híd 1970

M7 83+113 Agip pihenő, M7 feletti gyalogos híd 1970 

M7 86+572 Hajmáskér–Lepsény vasút feletti híd 1970

M7 92+490 71331 sz. úti M7 aluljáró 1970

M7 97+759 70 sz. főúti M7 aluljáró 1970 

M7 101+933 6401 sz. úti M7 aluljáró 1970

M7 100+000 Szabadifürdő, dűlőúti M7 aluljáró  1970 

M7 108+115 Balatonszéplak, dűlőúti M7 aluljáró 1970 

M7 110+324 Bszéplak, Tóközi út, dűlőúti M7 aluljáró 1970 

Külön kiemeljük a fenti listából a Hárosi Duna-, a Soroksári-Duna-
ág-hidakat, és az M3 Bagi völgyhidat.

A Hárosi Duna-híd vizsgálatánál a Szakértő megállapította, hogy 
a híd állapota megfelelő, a tartozékai azonban rendkívüli leromlást mu-
tatnak (szegély, korlát korróziós károk), a dilatációs szerkezetek meg-
hibásodnak (eltörnek, kiverődnek a rugalmas alátámasztások), ennek 
egyik fő oka a híd hibás alakja lehet. A fővizsgálattal egy ütemben sta-
tikai szakvélemény is készült, mely a híd alakjának esetleges további
változását, és annak káros következményeit vizsgálta. A szakvélemény
tartalmaz egy javaslatot, melyet majd a meglévő pálya felújításánál al-
kalmazni lehet. A híd pályalemezein repedések és a repedések mentén
meszes csurgások láthatók.

A Soroksári-Duna-ág-híd állapota elfogadható, ezen hídnál sajnos
a fésűs dilatációk rendszeresen meghibásodnak, a csatlakozásoknál a 
burkolat kikátyúsodik, ennek oka a keresztirányú vízelvezetés hibája
lehet. A tartozékok állapota elfogadható, a részleges felújítást azonban
el kellene végezni.

Az M3 autópálya 34+152 km szelvényében lévő Bagi völgyhíd
jobb- és balpálya dilatációs szerkezetei átáznak, a jobbpálya közbenső 
dilatációs szerkezetei eltörtek, két helyen a súlyosan károsodott dila-
tációs szerkezet egy részét el kellett távolítani, és ideiglenes jelleggel,
kátyúzásos technológiával pótolni. Az intenzív korróziós hatás és a
híd építésére visszavezethető, nem egyenletes betonminőség miatt a 
vég-kereszttartók és a fejgerendák olyan mértékben károsodtak, hogy
a híd tartószerkezeti rekonstrukciót igényel. A felújítás idő- és költ-
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ségigénye, hosszú távú hatásai miatt döntés-előkészítő tanulmányra 
tettünk javaslatot.

Tervezések
2010. évben a tervezési munkáink a következők voltak. 

M7 31+670 km sz. pálya feletti híd szegély- és korlát csere,
M3 34+152 km sz. Bagi völgyhidak (jobb és bal pálya) szerkezeti re-

konstrukció döntés előkészítő tanulmányterv, 
M3 69+079, 77+940 km sz. hídpillér ütközésvédelmi terv,
M3 59+590 km sz. részleges szigetelés csere,
M15 5+450 km sz. burkolat és dilatációs szerkezet csere,
M1 103+880 km sz. Bakony-ér-híd (jobb és bal pálya) végleges helyre-

állítása szigetelés- és burkolatcsere,
M7 89+954 km sz. szegély, korlát és burkolat csere.

Budapest, 2011. január 27.
Csikós Csaba
hidászmérnök

M5 autópálya A-WAY ITE Zrt.

Az M5 autópálya koncessziós szakaszán az Alföld Koncessziós
Autópálya Zrt. szerződött partnere az A-WAY ITE Zrt. a társasággal 
kötött szerződés alapján üzemelteti a 17+400 és a 173+895 km szelvé-
nyek közötti szakaszt.

A fenti szakaszon a hidak száma összesen 111 (59 autópálya feletti
és 52 autópályát átvezető híd). 

A hidak összes szerkezeti hossza 1868,5 fm, a hídfelület összesen
48377 m2.

Új építések, tervezéseik
2011-ben nem várható új építésű, tervezésű híd. 

Felújítások, rehabilitációk és tervezések
Összesen 28 hídon történt kisebb nagyobb beavatkozás.
Ezek többnyire betonfelületek javítása, betonfelület sóvédelmének

javítása, irányított repedések kiöntése, fémszerkezet szükséges mértékű 
korrózióvédelem javítási munkálatok voltak.
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Rendszeresen szükség van a magas jármű ütközésekből származó 
gerendacsorbulások javítatására. 2010-ben 9 hídnál az A-WAY ITE
Zrt. végeztetett el ilyen jellegű munkákat. 

Az engedélyhez kötött, illetve jelentős mértékű javításokat az AKA 
Zrt, szakvállalatok bevonásával, végezteti.

Ilyen jellegű munka volt a bal pálya 49+600 km szelvényénél a ge-
renda cserével járó, magas járműütközés okozta eset. December 20-án 
megtörtént a gerendacsere, szegélyépítés és ideiglenes burkolat helyre-
állítás átadás-átvétele. Az időjárási körülmények miatt elmaradt a sze-
gély sóvédelem, a végleges burkolat helyreállítás határideje 2011.
április 20.

A hidak felújítási munkáit, azok terveztetését, engedélyeztetését,
kivitelezését az AKA Zrt., mint a közútkezelői jogokkal rendelkező 
koncesszor végezteti szakvállalatokkal.

Hidak üzemeltetési feladatai
Az A-WAY ITE Zrt. az AKA Zrt. kezelésében lévő autópálya sza-

kaszon az OKKSZ-nek megfelelően, üzemelteti a hidakat. 
A hidak takarítása, mosása, kisebb sérülések javítása tartozik a fel-

adataink közé.
A takarítási munkákat a mérnökségeink végzik, a kisebb sóvédelem

sérülések, betonfelület sérülések javítását szak alvállalkozókkal végez-
tetjük.

A hídmosásokat saját berendezéssel, létszámmal az OKKSZ-nek
megfelelően végezzük. 

Hídvizsgálatok
A hídszemléket, féléves hídvizsgálatokat a mérnökségeink végzik,

míg az éves hídvizsgálat elkészítésére a koncessziós társaság ad megbí-
zást, az általa kiválasztott szakvállalatnak.

Az AKA Zrt-től megkapott éves hídvizsgálati jegyzőkönyvek, és az 
üzemeltetési feladatok végzése során gyűjtött adataink alapján minden 
év szeptember 30-ig javaslatot teszünk a következő évben felújítási 
munkába bevonandó hidak köréről. 

A ténylegesen elvégzendő feladatokról a koncessziós társaság a 
rendelkezésre álló adatok alapján dönt.

Fővizsgálatok
A következő fővizsgálat 2015-ben lesz esedékes. 
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Útvonal engedélyezések tapasztalatai
2010-ben az előző évekhez képest több, 100 tonnát meghaladó jár-

műszerelvény kapott útvonalengedélyt. A szállítmány megbonthatatlan-
ságáról csak ritkán kapunk nyilatkozatot.

Híd alrendszer adatfeltöltés szintje, tapasztalatok
Folyamatosan vezetjük a hídadatokat az adattári programban. Vé-

leményem szerint hasznos lenne egy olyan lekérdezés a hidakról, ahol a
kiválasztott utakon az útkezelőjével megegyező kezelésben lévő hidak 
listáját adja a kiválasztott út szelvényszáma szerint sorba téve.

2011-re tervezett tervezések, felújítások
Még nem kaptuk meg az AKA Zrt-től a 2011-re tervezett felújítan-

dó hidak listáját.

Újhartyán, 2011. január 27.
Simány Emil

fenntartási igazgató

M6 – Duna Intertoll Zrt.

A Duna-Intertoll Zrt. az M6 Duna Autópálya Koncessziós Zrt. ke-
zelésében lévő 89 hidat üzemelteti az M6 autópálya 22+150–76+200 
km sz. és az M8 autópálya 5+750–10+300 km sz. között.

A hidak szerkezeti hossza 4417 fm, hídfelületük: 62288 m2

Fejlesztések, építési engedélyköteles tervezések és beavatkozások,
hídfenntartás, nem építési engedélyköteles beavatkozások, tervezések
2010-ben nem voltak.

Kivitelezés
Garanciális jellegű, illetve szavatossági hibák javítását végezte a 

kivitelező az év során. 

Hidak karbantartása
Az üzemmérnökség a baleseti sérülésekből adódó javításokat, híd-

környezet karbantartását, kaszálási, tisztítási munkákat végezte a rutin
karbantartási program szerint.
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Hídmosás
Az üzemmérnökség az ÚT 2.-2:201 szerinti mosási, tisztítási fel-

adatokat végzett minden hídon, március és október hónapokban.

Vegyszeres gyomirtás
Rézsűburkolatok, vízelvezető rendszer fugáiban, hézagaiban növő 

növényzet kiirtására történt gyomirtás.

Hídvizsgálatok

Éves hídvizsgálatok állapota tapasztalatai
A hídvizsgálat a Via-Pontis Kft. bevonásával tavasszal lezajlott.
A hídvizsgálat megállapítása szerint a hidak teherhordó szerkezetei

– mind az alépítmény, mind a felszerkezet vonatkozásában – megfelelő 
állapotban vannak.

A feltárt apró hiányosságok javítása az elmúlt évben folyamatosan
történt.

A PONTIS-H szerint adminisztrált vizsgálati eredmények a Híd al-
rendszerbe feltöltésre kerültek.

Útvonalengedélyezések tapasztalatai
Rendkívüli esemény nem történt.

Híd Alrendszer adatfeltöltés szintje, tapasztalatok
Adatfeltöltés teljes körű. 

2011-re tervezett tervezések, felújítások
Szavatossági munkák elvégzése.

Iváncsa, 2011. február 3. Csiszár Balázs fenntartási mérnök

M6 – Tolna Autópálya Koncessziós Zrt.

A Koncessziós társaság kezelésébe az M6 autópálya Dunaújváros–
Szekszárd közötti szakasza tartozik a 76+200 – 141+200 km szelvé-
nyek között 56 híd üzemeltetésével (37 aluljáró és 38 felüljáró mint
önálló hídrész). A hidak szerkezeti összhossza 4 478 fm, felülete
96 600 m2. A szakasz 2010 március 31-én lett forgalomba helyezve.
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Kivitelezés
A 2010 január 1. és március 31 közötti időszakban a hidak befeje-

zési munkálatai folytak, megfelelően téliesített körülmények között. 
Jelenleg a hidak garanciális idejüket töltik, a Koncessziós társaság

Kivitelező-alvállalkozója az Üzemeltető-alvállalkozó által bejelentett 
hibákat folyamatosan javítja.

Hidak karbantartása
Az üzemmérnökség a baleseti sérülésekből adódó javításokat, híd-

környezet karbantartását, kaszálási, tisztítási munkákat végezte rutin
karbantartási program szerint.

Hídmosás
A központi hídmosás az üzemeltetésünkbe lévő hidakra nem terjed 

ki. Az üzemmérnökség az ÚT 2.-2:201 szerinti mosási, tisztítási felada-
tokat végzett minden hídon, március és október hónapokban.

Vegyszeres gyomirtás
Rézsűburkolatok, vízelvezető rendszer fugáiban, hézagaiban növő 

növényzet kiirtására történt gyomirtás. A 109+700 -141+200 km szel-
vények között a nemesített padkán és elválasztó sávban is gyomirtással
történik a növényzet eltávolítása.

Hídvizsgálatok
Az éves hídvizsgálatok elkészültek a Közlekedésfejlesztési Koordi-

nációs Központ által megkívánt formában. A hídvizsgálat megállapítása
szerint a hidak teherhordó szerkezetei – mind az alépítmény, mind a
felszerkezet vonatkozásában – megfelelő állapotban vannak.  

A feltárt apró hiányosságok javítása a garanciális kötelezettségek
keretében folyamatosan történt. A PONTIS-H szerint adminisztrált
vizsgálati eredmények a Híd alrendszerbe feltöltésre kerültek.

Útvonalengedélyezések tapasztalatai
Az OKA adatbázis feltöltése befejeződött, ennek segítségével a 

Magyar Közúton keresztül az útvonalengedélyek kiadása zökkenőmen-
tesen folyik.

Budapest, 2011. október 10. Nagy Attila hidászmérnök



HIDÁSZ ALMANACH 2010 ANNO – 2010 ¤ Hidász beszámolók

296

M6-M60 – Mecsek Autópálya Üzemeltető Zrt. 

Az új autópálya szakaszok 2010. március 31-i átadását követően 
társaságunk az M6-M60 autópályákat üzemelteti a Mecsek Autópálya
Koncessziós Zrt. megbízásából. Az M6-ost a 141+300-190+200 és az
M60-ast a 0+000-30+200 km szelvények között. Az üzemeltetett sza-
kaszokon összesen 122 híd található. Ebből 16 völgyhíd és kettő folya-
mi híd, ezek szerkezeti hossza 7594 m.

A teljes hídállomány felülete 148 467 m2, szerkezeti hossza pedig
11 379 m.

Hídnyilvántartás
A megvalósulási tervek átvételét követően a hidak törzsadatait fel-

dolgoztuk és feltöltöttük az OKA Hídalrendszerbe. Az őszi pályaszemle 
alkalmával megtörtént a hidak GPS alapú helymeghatározása. Az Üze-
meltető tervtárában megtalálhatók a hidak törzskönyvei, illetve megva-
lósulási tervei.

Hídüzemeltetés
A hídtisztítási és -karbantartási feladatok valamennyi általunk üze-

meltetett híd esetében megtörténtek. Érdekesség, hogy az alagutak kö-
zötti völgyhidak takarítását, úgy a tavaszi, mint az őszi munkák 
alkalmával, az éjszakai órákban kellett végeznünk, összehangolva az
alagút karbantartási feladatokkal. A négy szekrénytartós híd belső taka-
rítását a téli időszakban végeztük el. 

Hídszemle, hídvizsgálat
A hídszemléket az üzemeltető társaság a pályaszemlék ütemezésé-

nek megfelelően végezte el. A hídvizsgálatot a Koncessziós Társaság 
(Mecsek Autópálya Koncessziós Zrt.) alvállalkozója végezte. A híd-
vizsgálat eredményeit feldolgoztuk, és az év végi záró állománnyal
megküldtük a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központnak.

Egyéb
Baleset miatti, rendkívüli hídjavítási és tisztítási feladatra három

alkalommal került sor. Egy esetben a híd burkolatára és szegélyére ki-
folyt gázolaj feltakarítása jelentette a legnagyobb feladatot, míg a másik
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két esetben kisebb szalagkorlát javításra és szegély bevonat helyreállí-
tására volt szükséges.

Bátaszék, 2011. január 27.

Kiss János hidászmérnök

Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. 
Híd-, műtárgy Osztály 

(Szerk.: N.B. Jelen beszámoló még a BKK Közút Zrt. megalakulása előtt készült.) 

Budapesten az üzemeltetett hidak száma 293 (ebből 10 Duna- és 
Duna-ág-híd), szerkezeti hossz 15 903 m, hasznos felület 236 649 m2,
aluljárók száma 72, közforgalmi alapterületük 59.470 m2, közterületi
lépcsők, támfalak száma 80. 

Híd-, műtárgy felújítások 
A 2010. évben folytatódott a város legjelentősebb hídépítési beru-

házása, a Margit híd felújítása. November közepére a hidat átadták a
közúti forgalomnak, a villamosok a végleges pályán közlekedhetnek.
Tovább folyik a munka a pályaszint alatt, a szárnyhídon, valamint ké-
szülnek a korlátok és a kandeláberek. A felújítás várható befejezése
2011. június.

Ezen kívül a Fővárosi Önkormányzat – mint kezelő – közbeszerzési 
kiírásában megjelentek az alábbi hidak felújításának tervezési és kivite-
lezési munkái:

Híd-, műtárgyfelújítási, engedélyköteles tervezési munkák
VIII. ker. P-902 jelű Kerepesi úti „Százlábú híd” – MÁV vágányok fe-

letti közúti híd átépítése,
X. ker. P-927 Sibrik Miklós út – MÁV, Ferihegyi gyorsforgalmi út fe-

letti közúti híd átépítése,
XIV. ker. P-303 Mezőgazdasági Múzeum előtt – Városligeti-tó feletti 

közúti híd átépítése,
I. ker. Szarvas tér 1. sz. előtti támfal átépítése, 
II. ker. B-421 jelű Egres utca – Ördög-árok feletti közúti híd átépítése, 
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XXIII. ker. P-706 jelű Templom u. – Gyáli-patak feletti közúti híd át-
építése,

XIV. ker. P-233 jelű Gvadányi u. – Rákos-patak feletti gyalogos híd 
átépítése,

XVI. ker. P-126 Vidámvásár u. – Zúgó (Szilas-patakág) feletti gyalogos
híd átépítése.

Az engedélyezési tervek az év végére elkészültek.

Hídfelújítási, nem engedélyköteles tervezési és kivitelezési munkák
I. ker. B-511 jelű Tóth Árpád sétány – Palota út feletti gyalogos híd fel-

újítása,
XIV. ker. P-302 Vajdahunyad sétány – Városligeti-tó feletti közúti híd

felújítása,
XIV. ker. P-304 Washington György sétány – Városligeti-tó feletti gya-

logos híd felújítása,
XV. ker. P-936 jelű Széchenyi út – M3 bevezető szakasz feletti híd kül-

ső szegélyeinek felújítása,  

Felüljárók dilatációs szerkezeteinek felújítása
(XIV. ker. P-926 jelű Körvasútsori közúti felüljáró,  
X. ker. P.-921 jelű Jászberényi úti közúti felüljáró,  
XI. ker. B-914 jelű BAH csomóponti közúti felüljáró), 

Petőfi híd kőburkolatainak felújítása (lépcsők, mellvédek), 

IV. ker. P-106 jelű Sporttelep u. – Szilas-patak feletti közúti híd felújí-
tása,

XIV. ker. P-241 jelű Kacsóh Pongrác út – Rákos-patak feletti közúti híd 
felújítása,

XVI. ker. P-123 jelű Somkút u. – Szilas-patak feletti közúti híd felújítá-
sa,

XVI. ker. P-125 jelű Vidámvásár u. – Zúgó (Szilas-patakág) feletti köz-
úti híd felújítása.

A felújítási munkák az év végére elkészültek. A lebonyolítói mun-
kákat az FKF Zrt. Híd-, műtárgy Osztálya látta el.  

A fenti kiírásban az alábbi részfeladatokra nem hirdettek ered-
ményt: Lágymányosi hídi pilonok korrózióvédelmének felújítása,



 Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.

299

XIV. ker. Hungária krt. – Kacsóh Pongrác úti gyalogos aluljáró felújítása,
XIV. ker. Hungária krt. – Ajtósi Dürer sor gyalogos aluljáró felújítása.

Fenntartási munkák
2010-ben az alábbi hídfenntartási munkákat végezettük el saját

közbeszerzési eljárás keretén belül:
P-910 XX. kerület Csepeli átjáró híd feszített gerendáinak javítása,
A-6 Petőfi híd Boráros téri feljáró híd feszített gerendáinak javítása, 
P-933 jelű Nagysándor József utca – Nagykőrösi út feletti híd hídfőinek 

betonjavítása,
P-525 Ferihegyi gyorsforgalmi út – Gyömrői út feletti acél szekrénytar-

tós öszvér híd szekrénytartói külső felületének 
teljes korrózióvédelme,

Aluljárók szellőző kürtőinek festése: 
 Boráros téri aluljáró – 6 db szellőzőkürtő, 
 Magyar Jakobinusok tere aluljáró – 4 db szellőzőkürtő, 
 Határ úti aluljáró – 3 db szellőzőkürtő, 
 Árpád út-István úti aluljáró – 4 db szellőzőkürtő. 

Aluljárók lépcsőinek, kőburkolatainak átépítése, javítása: 
Pöttyös utcai gyalogos aluljáró,
Szentlélek téri gyalogos aluljáró,
Magyar Jakobinusok tere gyalogos aluljáró,
Flórián téri gyalogos aluljáró.

Karbantartási munkák
Az év során a folyamatosan jelentkező balesetveszélyes és egyéb 

kisebb hibákat, hidakon és aluljárókban, a Közúti Gyorskarbantartási
Igazgatóságunkkal elvégeztettük.

Hídvizsgálatok

Éves hídvizsgálatok
Az éves híd- és aluljáró-vizsgálatok az év végére elkészültek. Álta-

lános megállapítás, hogy műtárgyaink állapota igen leromlott, az éve-
ken keresztül elmaradt fenntartási munkák hiánya meglátszik a
létesítményeken.

Fő- és célvizsgálatok
2010-ben az alábbi hidak fővizsgálata készült el: 
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A-4 Bp., V.–I. ker. Erzsébet híd (kábelhíd a Duna fölött) és Erzsébet
híd pesti vasbeton felhajtóhíd,

A-6 Bp., IX.–XI. ker. Petőfi híd (Duna fölött és a budai parti nyílás), 
D-7 Bp., III. ker. Óbudai hajógyári szigeti „K” híd,
P-930 Bp., X. ker. Üllői út – Ferihegyi reptérre vezető út közúti híd 

(Határ út),
P-916 Bp., XIII. ker. Árpád híd pesti felhajtó Esztergomi úti közúti híd,
P-942 Bp., XIX. ker. Zrínyi utca – Nagykőrösi út gyalogos felüljáró, 

P-943 Bp., XIX. ker. Torda utca – Nagykőrösi út gyalogos felüljáró. 
Az alábbi hidakon célvizsgálatokat végeztettünk:

B-913 Bp. XI. ker. Balatoni út – MÁV vágányok feletti közúti híd (he-
gesztési varratok és betonpálya vizsgálata),

P-931 Bp., VI.–XIII. ker. Nyugati téri közúti híd (hídüregek endoszkó-
pos vizsgálata).

Híd Alrendszer adatfeltöltés szintje
Az OKA rendszerben a fővárosi közúti hidak adatai feltöltésre ke-

rültek. A 2010. évi hídfelújítások, fenntartási munkák adatainak aktua-
lizálása még nem készült el.

Egyéb
Szeretnénk, ha a fővárosi Duna-hidak felújítása nem fejeződne be a 

Szabadság híd és a Margit híd rekonstrukciójával. Terveink szerint az
idei évben megkezdődhet a Petőfi híd felújításának tervezési munkája. 

Hosszú évek után végre sikerült néhány „jelentősebb” fenntartási 
munkát végeztetni a város műtárgyain. Remélem, hogy ez a jövőben is 
folytatódni fog, ezzel hozzájárulva a hidak és aluljárók állapotának ja-
vításához.

Budapest, 2011. január 27.
Hodik Zoltán

 osztályvezető
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Győr–Sopron–Ebenfurti Vasút Zrt. (GYSEV) 

A GYSEV Zrt. hídállományáról
A GYSEV Magyarország nyugati országhatárához kapcsolódó tér-

ségben több vasútvonalat kezel és üzemeltet, melyen összesen 206 híd
található az alábbi szerkezeti részletezésnek megfelelően. 

8 sz. Győr–Sopron vasútvonal – 82 híd
Csőáteresz:  18 db  
Boltozott híd: 8 db
Hullámosított acéllemez műtárgy:    1 db  
Sín- vagy tartóbetétes teknőhíd:  13 db  
Köracél-betétes teknőhíd:  20 db  
Szegélybordás vagy egyéb teknőhíd:    3 db  
Vasbeton kerethíd: 16 db
Acélhíd: 3 db

Továbbá:
Iparvágányban lévő hidak:   5 db 
Pályán kívüli hidak: 17 db

15 sz. Ágfalva országhatár–Szombathely vasútvonal – 50 híd
Fedlapos áteresz: 7 db
Boltozott híd: 12 db
Sín- vagy tartóbetétes teknőhíd:    4 db  
Köracél-betétes teknőhíd:  13 db  
Vasbeton kerethíd: 14 db

Továbbá:
Pályán kívüli hidak: 30 db

21 sz. Szombathely–Körmend vasútvonal – 16 híd
Csőáteresz:    1 db  
Köracél-betétes teknőhíd:    7 db  
Vasbeton kerethíd: 8 db

21 sz. Körmend–Szentgotthárd vasútvonal – 40 híd
Csőáteresz:    1 db  
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Sín- vagy tartóbetétes teknőhíd:    2 db  
Köracél-betétes teknőhíd:    3 db  
Szegélybordás vagy egyéb teknőhíd:    1 db  
Vasbeton kerethíd: 30 db
Acélhíd: 3 db

21 sz. Szentgotthárd– Szentgotthárd országhatár vasútvonal – 2 híd
Vasbeton kerethíd: 2 db

Sopron–Sopron rendezőpályaudvar vasútvonal – 7 híd
Csőáteresz:    2 db 
Vasbeton kerethíd: 5 db

Győr–Győr GYSEV pályaudvar vasútvonal – 2 híd
Vasbeton kerethíd: 1 db
Boltozott híd kerettel toldva: 1 db

Nagycenki Széchenyi Múzeumvasút – 2 híd
Csőáteresz:    1 db 
Köracél-betétes teknőhíd:    1 db 

Teljes GYSEV hídállomány:
Pályában lévő hidak összesen: 206 db 
Csőáteresz:    23 db  
Fedlapos áteresz: 7 db
Boltozott híd: 21 db
Hullámosított acéllemez műtárgy:     1 db  
Sín- vagy tartóbetétes teknőhíd:    19 db  
Köracél-betétes teknőhíd:    44 db  
Szegélybordás vagy egyéb teknőhíd:      4 db  
Vasbeton kerethíd: 81 db
Acélhíd: 6 db

A GYSEV Zrt. kezeléséven lévő vasúti hidak összes hossza meghaladja 
az 1000 m-t.
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A GYSEV Zrt. 10 m össznyílás fölötti hídjai:

Szelvény
[hm]

Híd neve
Össz.
nyílás

[m]

Építés
éve

8 sz. Győr–Sopron vasútvonal 
14/17 Győri Rába-híd 160,11 1984 
238+88 Kónyi Barbacsi csatorna 10,40 1961
471+53 Kapuvári Kis-Rába-híd 14,88 1952
492+10 Kapuvári Répce-híd 10,50 1961
499+12 Vitnyédi Kardos-ér-híd 21,00 1958
815+36 Sopron, 84 sz. főúti vasbeton lemezhíd 15,57 1995 
831+19 Sopron, Győri úti acélhíd 13,80 1949 
851+93 Sopron, Frankenburg úti aluljáró 10,70 1988
15 sz. Ágfalva országhatár–Szombathely vasútvonal
438+71,9 Nagycenki Arany-patak-híd 17,20 2005
729+19 Büki Répce-mellékág-híd 10,74 1985
730+79 Büki Répce-patak-híd 17,62 1985
738+74 Büki Répce-ártéri-híd 38,74 1957
21 sz. Szombathely–Körmend–Szentgotthárd vasútvonal
1188+90 Szombathelyi Gyöngyös-patak-híd 10,50 1978
1120+64 Balogunyomi Perint-patak-híd 30,00 1953
1462+26 Horvátnádaljai Csencsi-patak-híd 29,60 2009
1465+34 Horvátnádaljai Pinka-híd 25,00 2009
1574+39 Vasszentmihályi Vörös-patak-híd 11,90 1953
1579+09 Vasszentmihályi Lahn-patak-ártéri-híd 15,00 1986
1579+40 Vasszentmihályi Lahn-patak-híd 18,00 1959
1683+23 Szentgotthárdi Lapincs-patak-híd 37,60 2010
Nagycenk, Széchenyi Múzeumvasút
25+60 Nagycenki Ikva-híd 23,45

Folyamatban lévő fejlesztés a GYSEV Zrt. területén 
A GYSEV Zrt. uniós támogatással (a fejlesztést az Európai Unió a

költségek 85 százalékos mértékéig támogatja), 48,6 milliárd forint
összköltséggel megvalósuló komplex fejlesztése részét képező rekonst-
rukció összesen 110 kilométer hosszú pályaszakaszt érint.

2009. és 2010. évben a fejlesztésnek köszönhetően a teljes Harka–
Szombathely és a Szombathely–Körmend–Szentgotthárd vonalszakasz
felújítása megtörtént, a vasúti pálya 120 km/h sebességre és 225 kN
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tengelyterhelésre átépült, valamint korszerű vasútbiztonsági berendezé-
seket szereltek fel. A Szombathely–Körmend–Szentgotthárd vonalsza-
kaszt villamosították.

2012. negyedik negyedévére – az uniós projekt részeként – meg-
épülnek a soproni Kőszegi úti és a szombathelyi Csaba utcai külön 
szintű (közút-vasút) csomópontok is. 

A felújított vonalszakaszokról röviden
A Dunántúl északnyugati részén fekvő, a GYSEV által üzemeltetett 

Sopron–Szombathely vasútvonal Magyarország 15 sz. egyvágányú,
villamosított vasútvonala.

A vasútvonal elődjét a Déli Vasút társaság építette, a Bécs–Sopron–
Szombathely–Nagykanizsa vasútvonal részeként, amelyet 1865. szep-
tember 21-én nyitottak meg. A felépítmény 35,9 kg/fm tömegű, „VII” 
jelű vassínekből épült. 

A vasútvonal üzemeltetését a MÁV 2001. december 1-jén adta át a
GYSEV részére. A GYSEV rövid időn belül megkezdte a vasútvonalon 
a pályafelújítást, a biztosítóberendezés cseréjét, valamint a felsőveze-
ték-hálózat kiépítését. A vasútvonal 2002. óta villamosított.

A GYSEV által üzemeltetett Szombathely–Szentgotthárd vasút-
vonal Magyarország 21 sz. egyvágányú vasútvonala. A kincstári tulaj-
donban lévő pályaszakaszt a GYSEV hosszas előkészítés után, 2006 
decemberében vette át a MÁV-tól fejlesztésre és üzemeltetésre. Az 55,4
km hosszú, egyvágányú vasútvonal a Bécs–Sopron–Szombathely–
Szentgotthárd–Graz korridor magyarországi szakaszának része. A
felsővezeték 2010. december 2-án lett üzembe helyezve.  

A vasútvonalat a Magyar Nyugati Vasúttársaság építette a Székes-
fehérvár–Szombathely–Graz fővonalának részeként. A vasúttársaságot 
1870. május 18-án alapító pesti Magyar Általános Hitelbank és a bécsi
Weikersheim M. H. és társa Bank a vasútvonal építésére az 1869. évi
V. törvénycikk alapján kapott engedélyt. A vasúttársaság gyors ütem-
ben építette ki vasútvonalait. A Szombathelytől az akkori országhatárig, 
Gyanafalváig (ma Jennersdorf) tartó vonalszakasz műtanrendőri bejárá-
sára 1872. augusztus 26-án volt. A 65 km hosszú vonalszakaszt 1872.
szeptember 1-jén nyitották meg a forgalomnak.

A Pinka-patak felett 25,0 m-es, a Lapincs felett 37,4 m-es rácsszer-
kezetű fahidakat építettek. Szombathely alatt a Perint-patakot 9×10 m-
es támaszközű fa gerendahíddal keresztezték. 
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A projekt előkészítése
A 15 sz. és a 21 sz. vonal tényleges pályafejlesztésének megindítá-

sát hosszas előkészítő munka előzte meg, illetve az Európai Unió jóvá-
hagyását is meg kellett szerezni. A három évig tartó előkészítő munka 
folyamata címszavakban:

Közlekedési Operatív Program (KözOP) összeállítása és megküldé-
se az Európai Bizottságnak (benyújtás 2006. december 20-án).

Ezzel párhuzamosan az indikatív projekt lista összeállítása
(1004/2007. (I.30.) Korm. hat.).

KözOP brüsszeli elfogadása 2007. augusztus 1-jén.
Irányító Hatóság akcióterveinek elkészítése, ezzel párhuzamosan

projekt csatorna eljárás – a GYSEV pályázatot nyújtott be az Akció-
tervben történő nevesítésre. 

Projektlista jóváhagyása (1063/2007. (VIII. 15.) Korm. Hat.), mely-
ben a GYSEV projekt is nevesítve van.

Támogatási kérelem benyújtása a Közreműködő Szervezethez 
2008. június 16-án.

A kormány 2008 decemberében dönt a projekt támogatásáról, illet-
ve a támogatási kérelem Európai Uniónak történő továbbításáról. 

Az Európai Bizottság 2009 augusztusában jóváhagyta a projektet.

A projekt megvalósítása
A pályafelújítás kivitelezője a Savaria 2009 Konzorcium. A Kon-

zorcium vezető cége a Swietelsky Vasúttechnika Kft., partnerei: a 
Szentesi Vasútépítő Kft., a Swietelsky GmbH, a Magyar Aszfalt Kft. és 
a Közgép Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt. A biztosítóberendezés ki-
vitelezője a Thales Austria GmbH. 

Első ütemben a Szombathely–Körmend vonalszakasz 24 kilométer
hosszúságban történő átépítése 2009. október 1-jétől 2009. november 
30-ig tartott a vonatforgalom teljes kizárásával. Ez idő alatt épült át a 
Pinka-patak-híd és a Csencsi-patak-híd is.

Közben folyt a következő szakaszok kiviteli terveinek készítése, a 
kivitelezés előkészítése. 

Második vágányzári ütemben a Harka–Szombathely vonalszakasz
kivitelezése 2010. április 1. és 2010. június 3. között történt teljes vá-
gányzárban. A szentgotthárdi Opel gyár folyamatos kiszolgálása miatt
ebben a vágányzárban épült át a Lapincs-híd.

Harmadik ütemben 2010. szeptember 1. és 2010. december 5. kö-
zött a Körmend–Szentgotthárd országhatár vonalszakasz épült át, de-
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cember 6-ától megindult a teherforgalom, majd december 12-én a me-
netrendváltással a személyszállítás is.

A felújítás a vonalszakasz szinte minden hídját érintette.
A Harka–Szombathely vonalszakaszon 41 hidat újítottak fel össze-

sen 229.412.060,- Ft+ÁFA értékben. Ezen a vonalszakaszon engedély-
köteles műtárgyat a felújítás nem érintett. 

A Szombathely–Körmend–Szentgotthárd vonalszakaszon 57 hidat
újítottak fel összesen 1.142.588.979,- Ft+Áfa értékben.

Az alábbiakban részletesen is ismertetett engedélyköteles műtár-
gyak átépítése, megerősítése készült el. 

1220+64 hm sz. 3x10,00 m nyílású kisunyomi Perint-patak-hídja
A jelenlegi híd 1953-ban épült, háromnyílású, a szabad nyílások 10

méteresek a hídtengellyel párhuzamosan. Az alapozása síkalap, az ala-
pozás síkja a patak fenékszintje alatt van. A hídfők változó vastagságú 
vasbeton falak, a felszerkezet alsó síkjánál 1,10 m, az alapozás felső 
síkján 3,50 m szélességgel. A közbenső alátámasztások 1,60 m széles 
vasbeton falak. A felszerkezet tartóbetétes kialakítású, nyílásonként 11
db I500 RIMA szelvény (500-186/20-30). A felszerkezet szigeteléssel
van ellátva. Nyílásonként egy mélypontban víznyelőcső van. 

A híd jó állapota miatt a korábban tervezett teljes felszerkezet csere
helyett a vonal felújítás során elvárt paramétereknek megfelelően csak a 
híd felújítása történt meg. A felújítási terveket a Mácsai és Társa Kft.
készítette.

A felső sík kiékelésének lebontásával a felszerkezetet megszélesí-
tették. Új acél ágyazattámasztó borda épült. A felszerkezet teljes szige-
telése is elkészült. Acél szerkezetű üzemi gyalogjárót építettek mindkét 
oldalon a homloksíkra rögzítve. Az üzemi gyalogjáró szerkezetében a
vasútüzemi kábelek kaptak helyet.

A falazatok felszerkezettel megegyező mértékben bontották vissza, 
majd megszélesítették. Felszerkezet és a falazatok felületjavítása, a tel-
jes látszó betonfelület betonkorrózió elleni védelme is elkészült.

1462+26,30 hm sz. 7,50+2x7,30+7,50 m nyílású Csencsi-patak-híd
Az ismert legkorábbi híd 4x7,50 m nyílású, süllyesztett pályás, ge-

rinclemezes vashíd volt. 1945-ben a hidat lerobbantották, majd provizó-
rikusan fahíd működött. A fahíd helyett, az eredeti támaszok felhaszná-
lásával, ágyazatátvezetéses, tartóbetétes teknőhidakat építettek. A tek-
nőhidat 1980-ban EHGE tartókkal szélesítették. A felszerkezet állapota, 
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a jelentős pályaszintemelés és a pályageometriai módosítások miatt a 
hidat részlegesen átépítették.

Az engedélyezési és tenderterveket az ALPOK-ALJA Konzorcium,
a kiviteli tervet a kivitelező konzorcium megbízásából a Speciálterv 
Kft. készítette.

A kivitelező konzorciumon belül a hídépítés generál feladatait és a 
beton és vasbeton munkákat a Magyar Aszfalt Kft., az acéltartók gyár-
tását a Közgép Zrt., a tartók szerelését a Pilon Technika 52 Kft. végez-
te. A vasúti pályát a Szentesi Vasútépítő Kft. építette. 

A jelenlegi felújítás során a teljes felszerkezetet és a szélesítést el-
bontották.

Teljes felszerkezetcsere készült (kéttámaszú tartóbetétes felszerke-
zetek sorozata) magasított szerkezeti gerendákkal, konzolos, szerelt
üzemi gyalogjárókkal, a kiviteli terv szerint. A szárnyfalak tetejét rész-
ben visszabontották, majd magasították.

Az alapozás változatlan, régi terméskő alap. A hídfők és közbenső 
támaszok megmaradó részei beton anyagúak.

2009. december 1-től a műtárgyon a hatósági engedély szerint pró-
baüzem van.

1465+34,19 hm sz. 25 m nyílású, hegesztett Pinka-patak-híd
Az eredeti híd 1872-ben a vonallal együtt épült. A vonalszakasz

felújítását megelőzően az üzemelő felszerkezetet 1939-ben építették. A 
felújítás előtt a híd H.4./2000 Utasítás szerinti statikai felülvizsgálatát 
az MSc Kft. végezte el. A párhuzamos övű, szimmetrikus rácsozású, 
alsópályás szerkezet egyes elemei (hossztartók, kereszttartók és a főtar-
tó rácsrudak), a statikai felülvizsgálat szerint az „U” jelű járműteherből 
származó igénybevételekre nem feleltek meg, ezért a híd teljes átépítése
vált szükségessé.

Az engedélyezési és tenderterveket az ALPOK-ALJA Konzorcium,
a kiviteli tervet az ÁMI Kft. (szaktervező) Speciálterv Kft., a módosí-
tott kiviteli tervet a Speciálterv Kft. készítette.

A kivitelező konzorciumon belül a hídépítés generál feladatait és az 
acélszerkezet gyártást a Közgép Zrt., a felszerkezet szerelését a Pilon
Technika 52 Kft., a vasbeton szerkezetek (alapozás és felmenő szerke-
zetek) építését a Magyar Aszfalt Kft. végezte. A vasúti pályát a Szente-
si Vasútépítő Kft. építette. 

A régi szerkezetet egy darabban emelték ki. A meglévő felmenő fa-
lakat teljesen, az alaptesteket részben elbontották. A támaszokat hely-
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ben építették újjá, ezért a megmaradt alaptesteket jet-grouting cölöpök-
kel vették körül, majd a régi alaptestet kiegészítették beton síkalappá
úgy, hogy együttdolgozzon a cölöpökkel. Az új felmenő szerkezetek 
tömör hídfők, párhuzamos szárnyfallal, térdfalas kialakítással. A híd-
főkben előregyártott bordás kiegyenlítő lemezeket építettek be.  

A felszerkezetet négy gyártási egységben trélerrel szállították a
helyszínre. Az előre kialakított szerelőállványon történt a végleges ösz-
szeállítás, majd a hidat egy darabban 400 tonnás közúti daruval emelték
be. A saruk elhelyezése és az aláöntések elkészítése után történt a saru-
ra helyezés.

Próbaterhelést 2009. november 29-én tartották, egy teljesen kisze-
relt LDE 2100 Sulcer mozdonnyal (pályaszám: 91550600840-3). Csak
álló és lassan mozgó próba volt. Gyorspróba a pályaállapot elégtelensé-
ge miatt nem volt. Számított lehajlás a középső keresztmetszetben 8,2 
mm, mért lehajlás 8,54 mm volt. A saruknál benyomódás nem volt.

A terhelés után a műtárgyon káros elváltozást, és mozgást nem ész-
leltek.

2009. december 1.-től a műtárgyon a hatósági engedély szerint pró-
baüzem van.

1574+39,37 hm sz. 6,05+5,85 m nyílású Vörös-patak-híd
A jelenlegi híd 1953-ban épült. A híd jó állapota miatt a korábban

tervezett teljes felszerkezet csere helyett a vonal felújítás során elvárt
paramétereknek megfelelően a híd felújítása történt meg. A felújítási 
terveket a Mácsai és Társa Kft. készítette.

A pályageometria változásának megfelelően a szegélyek magasítva 
lettek. A teljes felszerkezet újra lett szigetelve, és a betonfelületek teljes
felújítása is megtörtént.

1579+40 hm sz. 18,00 m nyílású Lahn-patak-híd
A jelenlegi híd 1959-ben épült. Az acélhíd alsópályás, nyitott, két-

támaszú, gerinclemezes, szerkezet, szegecselt kapcsolatokkal és he-
lyenként illesztett csavar kötőelemekkel. Illesztett csavar kötőelemek 
csak a végkereszttartók erősítő övlemezeinek övszögacélokhoz való 
lekötésénél és a végkereszttartóknál a hossztartó- konzolok átkötőleme-
zeinek övszögacélokhoz való lekötéseinél vannak. Az acélhídon hat
kereszttartó és két hossztartó van. Főtartónként két illesztési kereszt-
metszet van, (a 3. és a 4. kereszttartó mellett) az illesztések mindenhol
szegecseltek. A kereszttartók gerinclemezeit egy lemezből készítették, 
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illesztés nincs. A kereszttartók bekötései a főtartókba kereszttartó ge-
rinclemezének pamlaglemezszerűen felvezetett beszegecselésével tör-
téntek. A hossztartó-kereszttartó csomópontban van felső átkötő-lemez, 
van alsó zsámoly és alsó átkötőlemez, ezért a hossztartó folytonos, ru-
galmas alátámasztású tartóként kezelhető. Hossztartó megszakítás 
nincs. Féktartó van a 3. és 4. kereszttartó közötti közben.

A híd keresztezési szöge 74°. A híd jó állapota miatt az acélszerke-
zet teljes cseréje helyett a vonal felújítás során elvárt paramétereknek
megfelelően a híd teljes felújítása történt meg. A felújítási terveket a 
Speciálterv Kft. készítette.

A híd teherviselő szerkezeteiben változás nem történt, de a végke-
reszttartók felső övlemezei meg lettek erősítve.  

A hídfő és szárnyfalak a szélesebb alépítmény-koronának megfele-
lően át lettek alakítva. Vasbeton kiegyenlítő lemezek és új acélszerke-
zetű kavicsfogók épültek. 

Az új pályaszintnek megfelelően új szerkezeti gerendák és saru-
zsámolyok épültek, és a hídfő falazatok teljes felújítása is megtörtént. 

Az acélszerkezet a végkereszttartó övelhagyásánál erősítésre került 
(a H.4./2000 Utasítás szerinti statikai ellenőrzés szerint). Hídfa-csere és 
a hídszerkezet teljes mázolása is elkészült. A mederburkolatok felújítá-
sa is megtörtént.

1683+23 hm sz. 37,60 m nyílású, hegesztett, szentgotthárdi Lapincs-híd
Az 1872-ben a Lapincs folyóra egy 39,2 m támaszközű 6,14 m 

szerkezeti magasságú fahidat terveztek úgy, hogy közben a patak me-
derszabályozását is kialakították. A terveket 1872. február 20-án, Bu-
dán a „Königlich ungarische Westbahn” Magyar Királyi Vasút-
Építészeti Igazgatóság hagyta jóvá. A híd alépítménye beton tömbalap,
melyet 3,9 m hosszú bennmaradó fa-szádfalak közé készítettek el. Az
alaptestek homlokfal távolsága a híd hossztengelyében 37,40 m volt.

Később a fa felszerkezetű hidat lecserélték. A támaszközt 39,00 m-
re átalakítva egy 3,90 szerkezeti magasságú András-kereszt rácsozatú
vashidat építettek. A kereszttartók 3,90 m-re voltak egymástól. A szer-
kezetet a meglévő alaptestekre készítették. 

A II. világháború alatt a megnövekedett terhelési igényeknek meg-
felelően 1941-ben a vashíd átépítését dr. Korányi Imre tervezte meg 
5x22t tengelyterhelésre, 38,60 m-es támaszközzel.

A hidat csak a II. világháború után 1950-től építették újjá. Az új hi-
dat az 1941-es Korányi tervek felhasználásával a Magyar Közlekedés-
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és Postaügyi Minisztérium megbízásából a Magyar Wagon- és Gépgyár
N.V. Győr, Híd- és Vasszerkezeti Osztálya tervezte. (1949. IX. 23). A 
terveket a Közlekedési és Postaügyi Minisztérium I/10 Vasúti- hídépí-
tési szakosztálya hagyta jóvá.

Az 1949-50-es tervek alapján épített híd a mostani vonalfelújításig
(híd átépítéséig) szolgálta a közlekedést. A híd támaszköze 38,60 m, a
Korányi terveknek megfelelő hálózati kialakítással készült. Az alaptes-
tek az eredeti alaptestek felhasználásával, azok erősítésével, átalakítá-
sával készültek.

A felújítást megelőzően a híd H.4./2000 Utasítás szerinti statikai fe-
lülvizsgálatát az MSc Kft. végezte. A fáradásvizsgálat eredménye, hogy
a hossztartók, kereszttartók és a főtartó rácsrudak az „U” jelű járműte-
herből származó igénybevételekre nem felelnek meg, ezért a híd teljes 
átépítése vált szükségessé.

Az engedélyezési és tenderterveket az ALPOK-ALJA Konzorcium,
a kiviteli tervet az ÁMI Kft. (szaktervező) UVATERV Kft. készítette. 

A kivitelező konzorciumon belül a hídépítés generál feladatait és a 
vasbeton szerkezetek (alapozás és felmenő szerkezetek) építését a Ma-
gyar Aszfalt Kft. végezte. Az acélszerkezet gyártást és a helyszíni sze-
relést a Közgép Zrt., a segédszerkezetek gyártását, szerelését és a
szerkezet mozgatását a Pilon Technika 52 Kft. végezte. A vasúti pályát
a Swietelsky Vasúttechnika Kft. építette.

A meglévő felmenő falakat teljesen, az alaptesteket részben elbon-
tották. A támaszokat helyben építették újjá, ezért a megmaradt régi
alaptestet kiegészítették beton síkalappá. Vasbeton alaplemez készült,
majd új szerkezeti gerendák, párhuzamos szárnyfalak és térdfalak épül-
tek. A hídfőkben előregyártott bordás kiegyenlítő lemezeket építettek 
be.

A pályalemezt hat gyártási egységben szállították a helyszínre. Az
előre kialakított szerelőállványon történt a végleges összeállítás, hely-
színi hegesztési kapcsolatokkal. Az összeszerelt hidat hosszirányú beto-
ló pályán a nyílás fölé tolták, majd keresztirányú betoló pályán került a
végleges helyére, a saruk fölé. A saruk elhelyezése és az aláöntések el-
készítése után történt a sarura helyezés.

A régi szerkezet keresztirányú, majd hosszirányú mozgatást köve-
tően került a Szentgotthárd felőli bontóállványra, ahol feldarabolták. 

Próbaterhelést 2010. május 31-én tartottak, egy teljesen kiszerelt
M62 mozdonnyal (pályaszám: 331). Csak álló és lassan mozgó próba
volt. A pályára megengedett legnagyobb sebességgel lebonyolított
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gyorspróba a pályaállapot elégtelensége miatt nem volt. Számított le-
hajlás a középső keresztmetszetben 12,5 mm, mért legnagyobb lehajlás 
9,61 mm volt. A saruknál a legnagyobb benyomódás (kezdőponti, jobb 
oldali saru végkereszttartó leterhelésénél) 0,53 mm volt.

A próbaterhelés után a műtárgyon káros elváltozást, és mozgást 
nem észleltek.

2010. június 3-tól a műtárgyon a hatósági engedély szerint próba-
üzem van.

2012-ig tervezet nagyobb hídmunkák a GYSEV Zrt. területén

Sopron, Kőszegi úti külön szintű közúti-vasúti csomópont építése
Kivitelező: SMK – Sopron 2010 Konzorcium (Strabag MML Kft.; 

Magyar Aszfalt Kft; Közgép Zrt.)
Tervezett hidak paraméterei:
A hidak kiviteli terveit a V-K Vasúti Közúti Tervező Kft. készítet-

te. Az építendő szerkezet 11,53 m nyílású, tartóbetétes lemezhíd a 
Győr–Sopron vasútvonal 835+61,09 hm szelvényében: 

Áthidalt akadály: közúti aluljáró
Vágányok száma: 1
Szerkezet: tartóbetétes lemezhíd
Támaszköz: 12,45 m
Hídfők, alapozás: alul befogott, folytatólagos Ф80cm cö-

löpfal, felül koszorúgerendával, a fel-
szerkezet alatt szerkezeti gerendával

Teherbírás: MSZ-07-2306 szerinti: „U” jelű 
Keresztezési szög: 60,04°
Vasúti pályasebessége: 60 km/h
Esés és ívviszonyok: em=6,0‰ , Rj=600 m

Győr–Sopron vasútvonal 835+89,88 hm sz. 3,0 m-es vasbeton kerethíd
Áthidalt akadály: gyalogos és kerékpáros aluljáró
Vágányok száma: 1
Szerkezet: vasbeton kerethíd
Alapozás: síkalap, alapozási sík: 207,67 mBf
Teherbírás: MSZ-07-2306 szerinti: „U” jelű 
Keresztezési szög: 88,39°
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Vasúti pályasebessége: 60 km/h
Esés és ívviszonyok: Rj=370 m

Sopron–Sopron rendező 2+00,23 hm sz. 14,38 m-es lemezhíd:
Áthidalt akadály: közúti aluljáró
Vágányok száma: 1
Szerkezet: tartóbetétes lemezhíd
Támaszköz: 18,10m
Hídfők, alapozás: alul befogott folytatólagos Ф80cm cö-

löpfal, felül koszorúgerendával, a
felszerkezet alatt szerkezeti gerendával

Teherbírás: MSZ-07-2306 szerinti: „U” jelű 
Keresztezési szög: 43,79°
Vasúti pályasebessége: 40 km/h
Esés és ívviszonyok: em=0‰ , Rj=370 m

Sopron–Sopron rendező 1+59,38 hm sz. 3,0 m-es vasbeton kerethíd
Áthidalt akadály: gyalogos és kerékpáros aluljáró
Vágányok száma: 1
Szerkezet: vasbeton kerethíd
Alapozás: síkalap, alapozási sík: 208,24 mBf
Teherbírás: MSZ-07-2306 szerinti: „U” jelű 
Keresztezési szög: 87,97°
Vasúti pályasebessége: 40 km/h
Esés és ívviszonyok: em=0 ‰ , Rj=370 m

Sopron–Harka országhatár 7+92 hm sz. 12,47 m-es lemezhíd
Áthidalt akadály: közúti aluljáró
Vágányok száma: 1
Szerkezet: tartóbetétes lemezhíd
Támaszköz: 12,42 m
Hídfők, alapozás: alul befogott folytatólagos Ф80cm cö-

löpfal, felül koszorúgerendával, a
felszerkezet alatt szerkezeti gerendával

Teherbírás: MSZ-07-2306 szerinti: „U” jelű 
Keresztezési szög: 53,19°
Vasúti pályasebessége: 60 km/h
Esés és ívviszonyok: em=1,5‰ , Rj=400 m
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Sopron–Harka országhatár 7+41,74 hm sz. 3,0 m-es vasbeton kerethíd
Áthidalt akadály: gyalogos és kerékpáros aluljáró
Vágányok száma: 1
Szerkezet: vasbeton kerethíd
Alapozás: síkalap, alapozási sík: 208,24 mBf
Teherbírás: MSZ-07-2306 szerinti: „U” jelű 
Keresztezési szög: 88,62°
Vasúti pályasebessége: 40 km/h
Esés és ívviszonyok: em=1,5 ‰ , Rj=400 m

Szombathely Csaba utcai külön szintű csomópont építése
Kivitelező: KS – Szombathely Konzorcium (Közgép Zrt.; 

Swietelsky Vasúttechnika Kft.). A csomópont részeként egy gyalogos-
kerékpáros aluljáró és egy közúti felüljáró épül.

Szombathely, Csaba utcánál létesítendő gyalogos és kerékpáros 
aluljáró kiviteli terveit az MSc Kft. készítette.

Áthidalt akadály: gyalogos- és kerékpárút
Vágányok száma: 5 (ágyazatátvezetéses)
Szerkezet: vasbeton kerethíd
Alapozás: síkalap, a hídfők szögtámfalként a háttöl-

tést is megtámasztják
Teherbírás: MSZ-07-2306 szerinti: „U” jelű 
Támaszköz: 5,00 m
Szabad nyílás: 4,50 m
Keresztezési szög: változó (53–86°)
Vasúti pályasebessége: 120 km/h
Esés és ívviszonyok: em=5,5‰, R=∞ 

Szombathely, Csaba utcai közúti felüljáró kiviteli terveit a
Főmterv Zrt. készítette. 

Áthidalt akadály: Mikes Kelemen utca, 4 vasúti vágány és
Sólyom utca

Vágányok száma: 4
Szerkezet: hatnyílású, folytatólagos, monolit vasbe-

ton szekrénytartós híd
Alapozás: cölöpalapozás; 600 mm fúrt vb. cölöp
Teherbírás: ÚT 2-3.401:2004 "A" osztályú teher
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Támaszköz [m]: 24,80+28,00+33,00+27,00+23,00+17,80
Felszerkezet hossza: 156,05 m
Felszerkezet felülete: 1718 m2

P+R projekt részeként
Szombathely–Szentgotthárd vasútvonal 1415+34,62 hm szelvény-

ben 3,00 m-es vasbeton kerethíd (gyalogos és peronaluljáró) épül Kör-
mend állomáson.

Engedélyezési terveket a V-K Vasúti Közúti Tervező Kft. készítet-
te, a kiviteli tervek készítése a nyertes vállalkozó feladata lesz.

Folyosó mérete: 3,00 x 2,50 m
Folyosó hossza: 48,87 m
Vágányok száma: 7
Teherbírás: MSZ-07-2306 szerinti: „U” jelű 
Keresztezési szög 90°
Vasúti pályasebesség: 120 km/h
Esés és ívviszonyok: em=0,41‰, R=∞ 

Az északi oldalon a sportpálya felé a terepadottságokra való tekin-
tettel csak rámpa épül. A szigetperon széles lépcsőn vagy lifttel érhető 
el. Vasútmellék utca felől rövid lépcső csatlakozik, a mozgásukban kor-
látozottak az aluljárót itt is lift segítségével vehetik igénybe. A rámpa, a
lépcsőkarok és a liftek előterei le lesznek fedve. 

GYSEV Zrt. további fejlesztési elképzelései

A Győr–Sopron országhatár vasútvonal kétvágányúsítása, I. ütem 
(Fertőszentmiklós–Sopron országhatár szakaszon)

A munkák során Fertőszentmiklós–Fertőboz között az új második. 
vágány miatt szükséges lesz a jelenlegi egyvágányú műtárgyak bővíté-
se, hosszabbítása, szélesítése. Fertőboz és a Sopron–Szombathely vonal 
Kópháza megállója között új nyomvonalon épülne kétvágányú pálya,
ezután a vonal Sopronig a szombathelyi vonalat követné. Várhatóan a
Sopron–Fertőboz jelenlegi vonalszakasz műtárgyai elbontásra, illetve 
más célú hasznosításra (pl. kerékpárút) kerülnek.

Sopron városon belül is számos új műtárgy épülne: a Kőszegi úti 
aluljáró déli részén további két vagy három új vasúti hídszerkezet meg-
építése lesz szükséges. (Megépülne a Frankenburgi úti gyalogos-
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kerékpáros aluljáró, új külön szintű közúti keresztezés épülne a Bese-
nyő utcában a Terv utcai vasúti átjáró kiváltására.)  

A jelenlegi Sopron állomási gyalogos aluljárót is meg kellene hosz-
szabbítani, hogy biztosítsa a gyalogos-kerékpáros összeköttetést a város
déli és északi részei között. Sopron város és az országhatár között is-
mét, részben az új nyomvonal miatt, szükséges lesz a műtárgyak bőví-
tése, hiszen a városon belül az új vonal az ágfalvi vonallal
párhuzamosan haladna, utána új nyomvonalon, a határ előtt lenne az 
átkötés a jelenlegi Sopron–Baumgarten nyomvonalra. Sopron állomás
és Sopron déli között az ágfalvi vonal Frankenburgi úti, jelenlegi egy-
vágányú műtárgya mellett új kétvágányú műtárgy létesülne, miközben a 
Sopron–Ebenfurt vonal magyar szakasza szinte teljesen megszűnne. 

A tanulmánytervek elkészítése még nem kezdődött meg. 

Sopron, 2011. február 9.
Gutai Imre

hidászmérnök

N.B.
Jelen beszámoló készítése óta a GYSEV további vasútvonalak üzemelte-
tését is átvette, így a hídállománya 2011-ben tovább bővült!  (Szerk.) 
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Magyar Államvasutak Zrt. (MÁV)

Hídüzemeltetés
A meglévő híd-, és áteresz állag felügyeletét – ellenőrzését, vizsgá-

latait – a MÁV Zrt. pálya és hídüzemeltetésért felelős szakemberei 
rendben, az előírások szerint végzik. 

A vizsgálati, karbantartási, felújítási feladatok ellátásában jelentős 
szerepet vállalnak az operatív feladatokat ellátó régiós rendszerben
üzemelő Pályavasúti Területi Központok, a koordinálásban közremű-
ködő Pályalétesítményi Központ, a MÁV Zrt. leányvállalatainak 

 a MÁVGÉP Kft.,
 a MÁVFKG Kft. és
 a MÁVKFV Kft.

hídüzemeltetésben résztvevő szakemberei a PLF Híd és Alépítményi 
Osztály szakmai irányítása mellett.

A MÁV Zrt műtárgyállaga 
A MÁV Zrt. kezelésében lévő átereszek és hidak szerkezeti típu-

sonkénti megoszlását az alábbi táblázat mutatja.

szerkezetTípus
jel

Hídtípus megnevezése
db %

4 Beton, vasbeton  csőáteresz 3 050 35,47

5 Tartó nélküli nyílt áteresz 61 0,71

6 Fatartós áteresz, fahíd 15 0,17

7 Kőfedlapos áteresz 81 0,94

8 Boltozat ( kő, tégla, beton, vb.) 653 7,59

9 Sínbetétes teknő 1 621 18,85

10 Köracélbetétes teknő 910 10,58

11 Szegélybordás v. egyéb vb. gerendahíd 70 0,81

12 Vb. keret 1 417 16,48

21 Tartóbetétes teknő 15 0,17
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22 Előregyártott vb. gerenda főtartós híd 3 0,03

23
Feszített beton híd ( vb. szekrénytartó és egyéb

utófeszített vb. híd)
15 0,17

Kő, tégla, beton, vasbeton hidak, átereszek 7 911 91,99 

Acélhidak (ikertartós, felsőpályás gerinclemezes, alsó-
pályás gerinclemezes, süllyesztett pályás gerincleme-
zes, rácsos, szekrénytartós, vb. pályalemezes acél) 574 6,67

Ideiglenes provizórium 35 0,41

Gyalogfelüljárók 79 0,92

MÁV Rt Pályavasút hídállaga összesen: 8 600 100,00

Az üzemeltetők feladatait színesíti, hogy 150 éves korig terjed a 
kezelt állag korossága.

A vasúti hídállag korosság szerinti megoszlását mutatja a követke-
ző ábra, a hídszerkezetek száma szerint. 

1125

1143

2349

783

2890

27

283

150 év felett 125-150 év között 100-125 év között 75-100 év között

50-75 év között 25-50 év között 0-25 év között

Az összes műtárgy 17 %-a (1435 db) 100 évnél, a 30 %-a (2578 db) 
75 évnél korosabb. A műtárgyak átlag életkora 63 év. 

Annak oka, hogy az „átereszeket” is a 2,00 m-nél nagyobb nyílású
szerkezetekkel, a „hidakkal” azonos súllyal kezeljük, hogy ezek meghi-
básodása, tönkremenetele is a vasúti forgalom teljes kizárását vonja
maga után a műtárgy újraépítéséig, vagy az ideiglenes híd, a provizóri-
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um beépítéséig. A műtárgy tönkremeneteléből eredő siklásból származó 
anyagi kár és személyi sérülés következményei igen jelentősek lehet-
nek.

A vasúti forgalom ideiglenes fenntartása is igen szigorú feltételek-
kel biztosítható, ezért az átereszeket is hídként, azonos súllyal kezeljük.

A források szűkössége miatt a felügyeleti tevékenységre kiemelt fi-
gyelmet helyezünk.

Ennek egyik alapvető eszköze a hidak, átereszek nyilvántartására, 
vizsgálatára bevezetett elektronikus MÁV HídGazdálkodási Rendszer
(HGR), melynek fejlesztésével, az országos egységes hídnyilvántartási
rendszerhez való illesztésével még van jócskán feladatunk.

Sikerült felszámolnunk régen húzódó problémákat.
 Az algyői Tisza-hídon megtörtént a mederszerkezeten a te-

herbírást korlátozó acélszerkezet javítás és folyamatban
van a pillér megerősítés is. 

 A győri Rába-híd (jobb vágány) hídfő erősítési, felépítmé-
nyi munkái elkészültek.

 Sárazsadányban megvalósult egy kőboltozat teljes felújítása 

Hídfelújítások
A nemzetközi közlekedési hálózatok egységes paraméterek szerinti

fejlesztését célzó, az interoperabilitást biztosító, a NIF Zrt. közreműkö-
désével megvalósuló vonali rehabilitációk során a műtárgyak is kiemelt 
figyelmet kapnak.

A műtárgyak létesítése során szükséges 
 a 225 kN tengelyterhelésű teherszállító járművek és 
 a 160 km/h sebességgel közlekedő személyszállító járművek 

közlekedésére alkalmas infrastruktúra biztosítása a korridor vonal-
hálózatán és ezen vonalakhoz csatlakozó ráhordó körzetben.

Folyamatban lévő rehabilitációs munkák: 
 Szajol – Püspökladány vonalszakasz,
 Záhony térség széles II. ütem felújítási munkái,
 Kelenföld – Tárnok – Székesfehérvár vasútvonal,
 Zalaegerszeg – Ukk – Boba vasútvonal,
 Mezőtúr – Gyoma vonalszakasz. 
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Előkészítés alatt, tervezési, engedélyezési fázisban tartó munkák 
 Budapest – Hatvan – Miskolc – Nyíregyháza vasútvonal,
 Gyoma – Békéscsaba – Lökösháza vonalszakasz,
 Szolnok – Szajol vonalszakasz,
 Püspökladány – Debrecen,
 Székesfehérvár – Boba vasútvonal,
 Pilisvörösvár – Piliscsaba és Piliscsaba – Esztergom vonal-

szakasz,
 Rákospalota–Újpest – Vácrátót – Vác vasútvonal,
 Bp. Nyugati pályaudvar – Vác – Szob vasútvonal.

Az állomások, megállóhelyek akadálymentesítése is megtörténik a
projektek során, különszintű alul-, felüljárók (ezekhez rámpák, egysé-
ges irányelv alapján liftek) építésével.

Kiemelt feladatunk a tulajdonos által biztosított 5,2 MrdFt állami
forrásból végrehajtandó „Híd-projekt” megvalósítása.

Az elmúlt évtizedekben forráshiány miatt előkészített munkák nem 
álltak rendelkezésre, így a feladatok egy részét tervezést, engedélyezést
követő kivitelezéssel valósíthatjuk meg.  

Lehetőségünk nyílt a jelentős elmaradás csökkentésére az acélhidak 
mázolása terén. Előre tekintve terveket készíttetünk az eddig magunk 
előtt görgetett problémák megoldásának előkészítésére. 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által elfogadott program vég-
rehajtása során megtörtént a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Köz-
pont gondozásában kidolgozásra kerülő egységes költségvetési 
tételrend alapján a feladatok meghatározása, kiírása mind a tervezési,
mind a kivitelezési munkák vonatkozásában.

Megkötöttük a tervezési feladatokra vonatkozó szerződéseket és 
aláírás alatt állnak a kivitelezési feladatok vállalkozási szerződései is. 

Fontos feladatunk a túlsúlyos, túlméretes szerelvények közlekedte-
téséhez a járatási feladatok ellátása, a műtárgyak vonatkozásában a 
hozzájárulás kiadása.

Részt veszünk az UIC, az OSZZSD nemzetközi szakmai szerveze-
tek munkájában. Az itt született szakmai anyagok, irányelvek beépül-
nek az utasítás rendszerünkbe.
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Havaria
Megemlítendő, hogy a 2010 évi nagy esőzések okozta károk hely-

reállítása sok feladatot ad.
A Tornanádaska – Sajóecseg vasútvonal 554+07 hm szelvényében

lévő Kis-Sajó-híd átépítése 2010-ről áthúzódó feladatunk.  
Túlnyomóan nem hidakat érintő problémák, de jelentős mozgások-

kal járó, a vasúti forgalmat veszélyeztető hegy-, töltés-csúszások, omlá-
sok voltak:

 Budapest – Vác – Szob vasútvonalon Vác – Verőce állo-
másközben rézsűszakadás, Dömös átkelésnél hegyomlás, 

 Eger – Putnok vonal Szilvásvárad – Putnok szakaszon
hegyomlás,

 Székesfehérvár – Tapolca vasútvonal Balatonakarattya tér-
ségében rézsűcsúszás, 

 Vác – Balassagyarmat vonalon pályaelmosás,
 Zalaegerszeg – Bajánsenye – Hodos vasútvonalon Zalalövő 

– Bajánsenye között rézsűszakadások. 
Itt is a tervek elkészíttetése és az engedélyezés elhúzódása hátráltat-

ja a kivitelezést.

Budapest, 2011. október 12.
Erdődi László 

 vasúti hídszakértő mérnök 

Az algyői Tisza-híd javítási munkái 
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HÍD, AMI ÖSSZEKÖT

Az M6 autópálya nagy volumenű völgyhídjainak munkái után sem kel-
lett tétlenkedniük a Colas-Hungária hídépítőinek. 2010-ben is számos 
olyan feladat akadt országszerte, amelyek kihívásait 2011-ben is kama-
toztatni fogjuk tudni.
 A Magyarországon első ízben alkalmazott kétrétegű, hézagaiban 
vasalt, mosott felületképzésű M0-s betonpálya M1-M6 autópályák kö-
zötti szakaszának nyolc műtárgya, köztük a 181 méteres Dulácska 
völgyhíd és a 234 méter hosszú Diósdi völgyhíd, a 8-as és 72-es utak
különszintű csomópontjának „V-lábas” hídja és az M85-ös Enesét elke-
rülő út öt hídja ez évben nyerte el végső alakját, de a csepeli HÉV új 
hídja, illetve a 4-es út Debrecent elkerülő szakaszán lévő vasút feletti 
híd és monolit vasbeton vadátjáró is 2010-ben lett szerkezetkész, hogy
csak néhányat említsünk.
 A tavalyi év a heves esőzésekről is emlékezetes volt, a sok eső után 
azonban nem csupán a gombák, a hidak is „gombamód” szaporodtak.
Lássunk belőlük néhányat: 

M0 körgyűrű: Pillérépítés az M0-M7 csomópontban
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M0 körgyűrű: Gerenda beemelés éjszaka…

8-72-es csomópont: …és nappal
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M85 Enese elkerülő: A híd árnyékában hűsölhettek a gépek 

M85 Enese elkerülő: Több mint 100 gerendát emeltünk be
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Debrecen elkerülő: Közvetlenül a vasúti kocsikról emeltük be a gerendákat

Próbaterhelés Csepelen: Jól vizsgázott a HÉV híd



 Hídépítő Zrt.

325



HIDÁSZ ALMANACH 2010

326



 Hídépítő Zrt.

327



HIDÁSZ ALMANACH 2010

328



Közgép Zrt.

329



HIDÁSZ ALMANACH 2010

330



Közgép Zrt.

331



HIDÁSZ ALMANACH 2010

332



Magyar Aszfalt Kft.

333



HIDÁSZ ALMANACH 2010

334



Magyar Aszfalt Kft.

335



HIDÁSZ ALMANACH 2010

336






