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KÖSZÖNTŐ

A hidak, az emberiség kezdete óta azért épülnek, hogy összekössenek földrészeket, 

településeket, városrészeket, hogy biztosítsák a kapcsolatot kultúrák, népcsoportok, 

emberek között.

Hidat tervezni, építeni, felújítani nem könnyű feladat! Ismerni kell a környezet minden 

apró részletét és itt nem csak a műszaki, technikai, mérnöki paraméterekre gondolok, 

hanem a tájra, a környezetre, az ott élő emberek szokásaira. Aki bármikor tervezett 

vagy építetett akármilyen kis szerkezetet, tudja, hogy annak is lelke van. Így van ez a 

hidaknál is. Az elmúlt 48 évben bőven volt tennivalójuk ezen a téren a hazai hidász 

szakembereknek, mind a tervezés, az építés, mind a felújítás, az üzemletetés területén.

Jubileumi kiadványunk összegzi, feleleveníti az elmúlt konferenciák eseményeit – 

dokumentumként emlékeztetőül az idősebb kollégáknak, tanulmányként a jövő hidász 

nemzedéke számára – amelyek megmutatják a magyarországi hidász társadalom 

nemzetközileg is elismert tudását, elkötelezettségét a fejlesztések és innováció területén 

valamint az építések során tett erőfeszítéseit.

Köszönet illeti mindazon mérnököket és szervezeteket, akik az elmúlt 50 Hídmérnöki 

konferencián tudásukkal és szakértelmükkel, hozzájárultak, segítették hazánk hidász 

társadalmának fejlődését.

        Sitku László

        főmérnök



1962. április 26-27-én a KPM hídosztálya kétnapos értekezletet 

tartott a megyei tanácsok, megyei jogú városi tanácsok és a közúti 

igazgatóságok hídelőadói részére. Egy év kivételével (1965) minden 

évben, kezdetben „értekezlet és bemutató”, 1980-tól „továbbképzés”, 

1984-től „hídmérnöki értekezlet”, 1990-től „hídmérnöki kon fe ren-

cia” cím alatt találkoztak a hídügyekkel foglalkozók.

A 40. összejövetelre (1999. Baja) a korábbi értekezletek meghívóit, 

programját, néhány dokumentumát (jelenléti ívek stb.) kis füzetben 

(98 oldal) közkinccsé tettük.

A mostani 50., jubileumi konferenciára részletesebb ismertetést 

terveztünk. Nemcsak az értekezletekről, konferenciákról, hanem 

egy-egy év eseményeiről is egységes szerkezetben, tömör beszámolót 

készítettünk.

A 48 évről és a konferenciákról áttekintő ismertetés eddig nem 

készült, ezért a források kutatása volt az első feladat.

A konferenciákról a minisztériumi hídosztály (Apáthy Árpád, dr. 

Träger Herbert) adatait, 1988-tól pedig zömében saját gyűjtemé-

nyemet használtam. Természetesen kiegészítő anyagokat kaptam 

az igazgatósági hídmérnököktől is, amit ezúton is köszönök. Írásos 

beszámoló az értekezletekről 1986 előtt nem készült, de a hídosztály 

vezetőinek kézzel írt jegyzeteinek jó hasznát vettem, elsősorban 

a programok pontosításában (változtak előadók és előadások is, 

elmaradtak vagy műsoron kívül elhangzottak).

Az elhangzott előadások közül néhány írásban is megjelent, ezekre 

utaltam ismertetőmben. 2000-ben (Szolnok) a résztvevők több 

előadás vázlatát már a konferencia kezdetén írásban megkapták, 

s 2002-től gyakorlattá vált az előadások szövegének megjelentetése a 

konferencia kezdetére. A 48. konferencián (Eger-Salgótarján) 

a résztvevők a Lánchíd Füzetek sorozatában lényegében az összes 

előadást megkapták.

Felmerült a kézzel írt jegyzetek alapján az 1986 előtti 26 konferencia 

előadásáról is ismertetés készítése, ez több okból nem sikerült, az 

előadás címek némi tájékoztatást adnak arról, hogy mikor mi volt 

az aktuális téma.

A konferenciákhoz csatlakozóan az egyes évek eseményeit 

több forrásból igyekeztem összeállítani: 1989-től kezdve évente 

készítettem egy rövid összefoglalást, a korábbi évekről pedig 

a hídnyilvántartás, a Közutak főbb adatai, Útgazdálkodás éves 

beszámolói, a szakirodalom, rendeletgyűjtemények, 1979-től pedig 

saját jegyzeteim, archív anyagaim alapján.

Tudom, hogy mozaikszerűek, hiányosak ezek az „évismertetők”, 

remélem, hogy mégis segítenek megítélni a körülményeket, 

melyek nagyban befolyásolták, hogy hány híd épült egy évben, a 

hídfenntartás mikor vált égetően fontossá stb. 

Terveztünk az értekezletekhez, konferenciákhoz csatlakozó szakmai 

bemutatókról rövid ismertetéseket, végül ezek közül csak néhány 

készült el, remélem ez nem pótolhatatlan hiányosság, mert a megyei 

hídtörténetekben majdnem mindegyikről szó van.

Összeállítottam 50 áttekintő írás címjegyzékét, ebből csak 20 készült 

el, ezért rövid, „szubjektív kislexikont” készítettem érdekes és szerin-

tem fontos témákról. Tapasztalataimat, véleményemet igyekeztem 

meg fogalmazni nem tudományos igénnyel. Alig adtam meg forráso-

kat, gondolat ébresztőnek szánom ezeket a kis írásokat, buzdítom ol-

vasóimat, hogy fogadják jó szándékú kezdeményezésnek írásomat.

A konferenciákról az illusztráló anyag heterogén, a koraiakról 

fényképfelvételeket alig sikerült találni, s a viszonylag kis létszámú 

értekezletek szervezése sem termelt sok dokumentumot. Az elmúlt 

közel 20 évről persze már igen sok anyag áll rendelkezésre, ám 

csak néhány jellemző illusztrációt válogattam ki, pedig igen sok 

anyagot gyűjtöttem és kategorizáltam. Talán lesz valamikor, aki 

kutatja, publikálja a most meg nem jelenő dokumentumokat, a CD 

mellékletben megtalálhatóak a dokumentumok forrásai.

Szerettem volna a konferencia résztvevőiről ismertetést (valamilyen 

életrajzi adatot is) adni. A jelenléti ívek nagy része rendelkezésre 

áll, ezek digitalizálva elérhetők. Külön szép feladat lesz egy hidász 

almanachot összeállítani. Már ma sem könnyű, hisz egy korosztály 

már hiányzik közülünk, de nem lehetetlen, ám ez még várat magára. 

A neveket, az aláírásokat azért érdemes lapozgatni…

Sok a mentegetőzés, pedig igyekeztem az anyaggyűjtést időben 

elkezdeni, s két konferencián is kértem minden résztvevőt, hogy 

segítse munkámat. Úgy látszik kevés a „műgyűjtő”, kevés a hely régi 

papírok őrzésére, s legfőképpen kevés az idő. Nekem is ez volt a 

főbajom, mert a hazai Duna-hidak történetéhez egy „útikalauzt” is 

elkezdtem írni, két ilyen könyv írásához több év kellene …

Nem egyedül állítottam össze ezt a jubileumi kiadványt sokan 

segítettek, közülük Szecsei Istvánnak, Vértes Máriának és dr. Träger 

Herbertnek köszönöm az anyaggyűjtés mellett egy-egy összefoglaló 

megírását, dr. Träger Herbertnek pedig a kézirat lektorálását, a 

hibák kijavítását és az Összefoglaló német fordítását. Az ango 

nyelvű fordítás dr. Gáspár László munkája.Kézírásom formába 

öntését Hegyi Kálmánnénak köszönöm, nélküle ez a könyv nem 

születhetett volna meg.

A tördelés az illusztrálás Gyukics Péter munkája, aki a hídmérnöki 

konferenciák eseményeit 10 éve fotózza. Az összegyűjtött forrás-

anyag katalogizálását Kádár Annamária készítette rendkívüli 

gondossággal, a feldolgozásban Halász Lajos, Magyari László és 

Rasztik Róbert segített.

A Széchenyi Lánchíd, Budapest (Gyukics Péter felvétele)
 

BEVEZETÉS

Dr. Tóth Ernő
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A KONFERENCIÁK SZEREPE, JELENTŐSÉGE 

1962-83
1962 tavaszán  Apáthy Árpád megbízott osztályvezető kezde-
mé nyezte a hídelőadók értekezletét, elsősorban a hídtervek jóvá-
hagyásával kapcsolatos új feladatok miatt. Az 1955-ben indult 
kishíd korszerűsítési program tömeges tervjóváhagyást igényelt, 
ezt a munkát a hídosztály nem tudta, nem kívánta végezni, ezért 
módosították úgy az előírásokat, hogy a 10 m-nél kisebb nyílású 
hidak tervellenőrzésével, jóváhagyásával (az igazgatóságok, a megyei 
tanácsok hatóságok is voltak) a hídmérnökök foglalkozzanak.
A Budapesten a minisztérium épületében tartott értekezleten (e 
sorok írója is részt vett) a kishídépítések építési kérdéseiről, külföldi 
tanulmányutak tapasztalatairól is szó volt.
Figyelemreméltó, hogy a hídosztály kezdettől a tanácsi hidakkal 
foglalkozókat is meghívta az értekezletekre, ez indokolt és 
hasznos volt. Nem fogalmazták meg, de kezdettől az egységes 
igazgatási, hatósági munka érdekében adott tájékoztatás mellett a 
továbbképzést, a hídüggyel foglalkozók találkozását is szolgálta 
a rendszeres találkozás.

A későbbiekben is több előadás szólt nyilvántartási, terveztetési, 
tervjóváhagyási témákról, ám emellett műszaki ellenőrzésről, hidak 
műemléki védelméről, technológiai kérdésekről (betonok, hegesztés 
stb.) is hallhattak a résztvevők színvonalas előadásokat.
A részvétel nem volt kötelező, mégis már kezdetben kb. 50 
résztvevője volt ezeknek az alkalmaknak.

Az indító értekezlet után 1962-ben még egy őszi értekezlet is volt 
Szolnokon, ahol akkor épült a 400 éves múltú Tisza-híd. 
A helyszíni bemutató meghatározó része volt az összejöveteleknek, 
így a résztvevők megismerhették az M7 autópálya építését is (1967, 
1969).

Minden alkalommal mód volt kérdések feltételére, s mindig érdemi 
választ is kaptak a kérdezők. A hídosztály mérnökei előadóként, s 
azon kívül is részt vettek a konferenciákon.

Voltak szervezeti módosítások 1983 előtt is, változtak az előírások, 
azonban a hídmérnökök státusa nem változott.
A hidak építésének technológiája, állapota azonban jelentősen 
változott: 1970-től a 10 m-nél nagyobb nyílású hidak építésében 
is általánossá vált az előregyártás, jelentősen nőtt a motorizáció, az 
útüzemeltetésben megjelent az utak sózása, ezzel a hidak korróziója 
egyre erősödött.

A hidak újjáépítése, majd a kishídépítés korszerűsítése – hálózati 
szemléletű program – mellett a hídfenntartás háttérbe szorult, 

bár történtek intézkedések (hídbrigádok szervezése stb.), ezért 
az értekezleteken fenntartói kérdésekkel foglalkozó előadás is 
szerepelt, pl. 1975-ben munkabizottsági ajánlás hangzott el a 
hídfenntartás szervezetéről. Csökkent a kishidak építésének üteme, 
ezzel változott a hídmérnökök feladata, ám bőven volt teendő, jó 
hogy egy év kivételével (1965) minden évben volt egy országos 
találkozó, melyen a résztvevők száma már 1968-ban meghaladta a 
százat.
1973-tól Apáthy Árpád nyugdíjazását kérte, helyettese, dr. Träger 
Herbert lett az osztályvezető, aki az addigi gyakorlatot folytatta, 
annyi módosítással, hogy város-, múzeumlátogatásokat is beiktatott 
a programba.
1981-ben a Közúti főosztály továbbképzési koncepciója keretében 
Tengelicen, a megyei tanácsi oktatóközpontban háromnapos 
(eddig kétnapos volt) értekezlet volt, ám szerencsére utána ismét 
országjárás következett, ahogy azt a folyó munkák igényelték. Az 
igazgatósági osztályvezetőknek ebben az időben tartott, egyébként 
színvonalas továbbképzéséhez nem csatlakozott helyszíni bemutató, 
ezért az oktatási központok ideális helyet jelentettek.
A Kőszegen 1982-ben tartott értekezlet mérföldkő volt a 
tekintetben, hogy külföldi, burgenlandi előadók is részt vettek ezen, 
s bemutatót is tartottak.

1984-87
1983-ban mélyreható szervezeti és hatásköri változásokat 
szenvedett a közúti ágazat: az 1970-ben már végre megyénként 
működő igazgatóságokat két-három megyésekké alakították, a 
minisztériumban megszüntették a hídosztályt és „hatóságtalanították” 
az igazgatóságokat.
A minisztériumban dr. Träger Herbert egyszemélyben intézte a 
hídügyeket, a tervek jóváhagyását a megyék, illetve a Közlekedési 
Főfelügyelet végezte. Nagyon rosszkor jöttek ezek a változások, 
mert jelentősen csökkent az utakra, hidakra fordítható pénzügyi 
keret, miközben romlott az utak, hidak állapota. 
Ilyen körülmények között még nagyobb szükség volt egy találkozási, 
továbbképzési alkalomra, s ez megmaradt.
Ekkorra elkészült a Közúti Igazgatóságok Oktatási Központja 
Balatonföldváron, s ez jó feltételeket teremtett a hídmérnöki 
konferenciákra. A Közlekedési Főfelügyelet (Szilágyi Géza) 
tevékenyen közreműködött az 1985-től három napra bővült 
hídmérnöki értekezletek szervezésében. A résztvevők száma 70 
körüli volt, ami jelezte, hogy van igény ilyen rendezvényekre.

Változott, nőtt az előadások száma (13-18) és műfaja is: 
esettanulmányok, szigetelési ankét stb. Az ideális elhelyezés, ellátás 
mellett egyetlen hátránya volt, hogy a közelben építési vagy jelentős 
fenntartási munkák nem folytak, ezért a helyszíni bemutatók 
elmaradtak, csak 1986-ban tekintettünk meg egy közeli autópálya 
hidat.
Változott az előadók személye is: az Uvaterv, Főmterv, BVM, Utiber 
és más intézmények munkatársai szerepeltek a Főfelügyelet és az 
igazgatóságok munkatársai mellett. 
Apáthy Árpád, dr. Träger Herbert persze rendszeres résztvevője volt 
az inkább már konferenciának nevezhető összejöveteleknek.
Változás, hogy 1986-tól rendszeres beszámolók is megjelentek, s az 
értekezlet egy alkalommal ajánlást is felterjesztett.
A szigetelési ankét is fontos eredménnyel zárult, érdemben 
felgyorsult a műszaki szabályozás kidolgozása.
A Balatonföldváron megrendezett összejövetelek mind a 
továbbképzést szolgálták, segítették egyben tartani a szakmát, és 

ÁTTEKINTÉS
A hídmérnöki konferenciák az elmúlt 48 évben

Apáthy Árpád
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fontos lépéseket tenni a hídvédelemben, hídfenntartásban.Ehhez 
hozzájárult, hogy a Közúti főosztály érdemi lépéseket tett a hidak 
állapotjavítása érdekében.
Az előadások technikája is folyamatosan változott: diavetítések, 
majd a fi lm is megjelent.

1988-2004
Dr. Träger Herbert nyugalomba vonulásakor (1988) a minisztérium 
vezetése, belátva a hídügyek vezetésének fontosságát önálló 
hídcsoport, majd osztály szervezését határozta el. Érződött ekkor 
már a rendszerváltás előszele is. 
Az 1988-ban Békásmegyeren tartott értekezleten a hídgazdálkodás, 
a hídvédelem hangsúlyosan jelent meg és újból fontos szakmai 
bemutató is volt, az épülő Hárosi Duna-híd. Új helyen, új Duna-
híd 40 éve nem épült. 

A megváltozott helyzetet érzékeltette, hogy 1989-ben Győrött 
több külföldi szakember is megjelent, előadást is tartott, s a 
résztvevők száma ismét 100 fölé emelkedett.
A hídmérnöki konferenciák történetében mérföldkő volt a 31. 
konferencia Szolnokon 1990-ben, nemcsak azért, mert ekkortól 
volt hivatalosan ez a neve, hanem azért is, mert az új vállalkozások 
bemutatkozási igénye miatt, a szervezők úgy döntöttek, hogy 18 
bemutatkozó előadás lesz. Néhány ismert és új hazai és néhány 
külföldi cég előadása jó áttekintést adott.

1991-ben Kecskeméten kevesebb reklámjellegű előadás hangzott el, 
a 2000-ig szóló hídfenntartási program, a BME három tanszékének 
előadása hasznos továbbképzést nyújtott, s itt hallhattak a résztvevők 
a Hídszabályzat bizottság munkájáról. Jelképes, hogy a pásztorbot és 

csengő ekkor került a konferenciák relikviái közé.

A résztvevők száma 1988 óta folyamatosan magas volt.

A 35. konferenciára 1994-ben Sárospatakon 266-an voltak kí-
váncsiak az új Tisza-hídra. Az aktuális előadások, a város, az új-
szerű összejövetelek vonzóak voltak. Az Év hidásza díj átadása a 
hídszakma elismerését is jelezte.
1996-ban Debrecenben már külföldi előadók szinkron tolmá-
csolással szóltak a hídgazdálkodásról (Pontis) és a közbeszerzésről.
Az 1997-ben Budapesten tartott konferencia újdonsága a dunai 
hajóút volt, melyen élénk, érdekes előadások hangzottak el Duna-
hídjaink múltjáról, jelenérő, jövőjéről.

A 40. hídmérnöki konferencia Baján (1998) nézőcsúcsot hozott 
(350 fő), ez azt jelezte, hogy igény van a hídmérnökök találkozójára, 
az információ-szerzésre, a helyszíni bemutatókra. Az információs 
anyagok száma is fokozatosan bővült, ezen a konferencián minden 
eddiginél több kiadványt vehettek kézbe a résztvevők: megyei 
hídtörténetet, az eddigi konferenciák dokumentumait és pótlólag 
az előadások anyagát is.
A 42. konferencia Esztergomban (2001) azért is emlékezetes, mert 
a vár lovagtermében hangzottak el az előadások és a vár teraszáról 
láthattuk az új hídszerkezet beúsztatását.

A 43. konferencia Szekszárdon (2002) az épülő új Duna-híd 
hajóval történt megtekintése miatt a hasznos információk mellett 
maradandó élményt is nyújtott.
A külön nem említett konferenciák (1995. Gyula, 1998. Eger, 
2000. Szolnok, 2003. Szeged, 2004. Zalaegerszeg) is értékesek, jól 
szervezettek voltak, sok érdeklődőt vonzottak.

2005-TŐL NAPJAINKIG
A konferenciák szervezője 2004-ig az UKIG hídosztálya és a házi-
gazda közúti igazgatóság volt. Átszervezések nyomán a híd osz tály 
vezetését Sitku László vette át, aki a konferenciák szervezését új 
pénzügyi kostrukcióban átvállalta (a jelentkezéstől a kiadványok 
biztosításáig). 
A 46. hídmérnöki konferencia 2005-ben Siófokon volt a Hotel 
Azúrban, ahol Somogy megye mutatkozott be, a Kőröshegyi völgyhíd 
bemutatásával, neves külföldi előadókkal. Az informá-cióban a Hi-
dász Almanach (2004) megjelenése is korszakos jelen-tőségű volt.

A 47. konferencia színhelye – kényszerű okokból – 2006-ban ismét 
Siófokon volt, a helyszíni bemutató természetesen Dunaújvárosnál a 
Pentele híd építése volt. A 464 résztvevő óriási érdeklődést jelzett, 
a kiválóan szervezett konferencia különlegessége abban is állt, hogy 
a Kőröshegyi völgyhidat is megtekinthették az érdeklődők.
A 48. konferencia 2007-ben Eger-Salgótarjában volt, itt újabb 
résztvevőcsúcs született, közel 500 fő, minden eddiginél több: 49 
előadás hangzott el, a résztvevők az előadások vaskos gyűjteményét 
a Lánchíd Füzetek sorozatban vehették kézbe és Apáthy-, 
Feketeházy-, Massányi-díjat vehetett át a legkiválóbb hídgazda, 
tervező és kivitelező.
A konferencia egyedülállóan, fakultatív programmal módot 
adott az M0 Megyeri híd megtekintésére is. Ez a „ráadás” méltó 
befejezésnek bizonyult.
A 49. konferencia 2008-ban Balatonfüreden volt. Veszprém me-
gye bemutatkozására hihetetlenül sokan, 570-en voltak kíváncsiak. 
Két szekcióban 48 előadás hangzott el, újdonság volt a négy 
kategóriában meghirdetett fotópályázat.

A hídmérnöki konferenciák eddigi történetének vázlatos össze-
foglaló áttekintését az egyes konferenciákról írt összefoglalók, a 
szakfolyóiratokban megjelent ismertetések és a személyes emlékek 
egészíthetik ki.
Talán érdekes, hasznos lehet néhány részkérdésre is visszatekinteni. 

A HÍDMÉRNÖKI KONFERENCIÁT KIEGÉSZÍTŐ ÖSSZEJÖVETELEK
1988-ig csak egy-két alkalommal szervezett a KTE vagy a 
minisztérium ankétot, melyen hídfenntartási kérdésekről hangzottak 
el előadások (1981, 1985).
A minisztériumi hídosztályi szervezet visszaállítása után, a jog-
utód UKIG is, évente legalább egyszer ankét, vagy értekez- 
let jellegű összejövetelt tartott, elsősorban azért, mert az or-
szágos konferenciákon csak kevés idő jutott a „belső ügyek” 
megbeszélésére.

k k f B (1998)

i í h l ké ű k kból 2
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1989-ben Solton az igazgatóságok és a hídterveket jóváhagyók 
részére volt igen hasznos megbeszélés a közös ügyekről, 1990-
ben Pécsett hasonló összetételű körben elsősorban technológiai 
kérdéseket vitattak meg a résztvevők.
1991-ben Debrecenben többnapos munkaértekezleten a 2000-
ig tervezett hídfenntartási program készítése volt az összejövetel 
célja.
Néhány évben az igazgatósági hídmérnökök a konferencia zárása 
után is együtt maradtak, s munkaértekezleten beszélték meg a 
feladatokat.
A konferencia utáni megbeszéléseknek előre meghatározott 
tematikája volt, néhány esetben munkabizottságok számoltak 
be munkájukról pl. 1995-ben a Berger hídvizsgáló célszerű 
alkalmazásáról.
1996-tól a hídmérnöki munkaértekezletek Budapesten (UKIG 
székház, KTI, Makadám klub) és évente egyszer általában Bala-
ton földváron voltak, az őszi összejöveteleken tervzsűrizés is folyt, 
ennek módja később változott.
Részletekbe nem bocsátkozva, annyi megállapítható, hogy a híd-
mér nöki konferenciák szerepe 1988 után változott, az igaz-
ga tósági hídmérnökök továbbképzését, a kapcsolatok építését a 
konferenciák, a feladatok megbeszélését az értekezletek, szűk körű 
ankétok vették át, pl. Pontis hídértékelés, hídnyilvántartás fejlesztése 
stb. témájában.

A TOVÁBBKÉPZÉST, A K APCSOLATOK ÉPÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ 
EGYÉB PROGRAMOK

1965-ben Nemzetközi Feszítettbeton konferencia volt, mely fontos 
ismereteket nyújtott a hídmérnököknek. 1967-ben szakmérnöki 
képzés indult a BME-n. 1968-ban az MTA és a KTE ankétot 
szervezett az új Közúti Hídszabályzat megismertetésére.
A KTE előadásain rendszeresen voltak és vannak hídszakági 
témájúak. 1973-ban az Előregyártás a mélyépítésben konferencia 
különösen fontos volt, ekkor kezdődött a tömeges előregyártás a 
hídépítésben.
1980-ban indult az Acélszerkezeti Ankét sorozat, mely napjainkig 
tart, színvonalas, fontos ez az egynapos rendezvény.
Az 1971-től tartott Útügyi Napokon több alkalommal hídszekció 
volt pl. 1986, 1987-ben, hidakról hangzottak el előadások, így 
például az önkormányzati hidakról Harkányban és Kecskeméten.
1992-ben dr. Iványi Miklós professzor kezdeményezésére Hidak 
a Dunán címmel nemzetközi konferencia sorozat indult. 2007-
ben a hatodik konferencia házigazdája Magyarország volt, s jövőre 
folytatódik ez a fontos rendezvénysorozat.
A vasúti hidászok 1993 óta rendeznek országos konferenciát, 
ezévben volt a hetedik találkozójuk, melyen természetesen a közúti 
hidászok is résztvesznek.
Az IVBH (Nemzetközi Híd-és Szerkezetépítési Egyesület) és 
a FIB/fi p (Nemzetközi Feszítettbeton Szövetség) nemzetközi 
munkájában is részt vesz Magyarország, a fi b magyar tagozata (dr. 
Balázs L. György vezetésével) igen jó továbbképzési lehetőséget 
nyújt a hidászmérnököknek is előadásokkal, a Vasbetonépítés c. 
folyóirattal stb.
A nemzetközi kapcsolatok különösen Németországgal és 
Ausztriával élénkek, az Ausztriában évente kétszer megtartott, 
viszonylag kis létszámú konferenciákon 1988 óta vesznek részt a 
magyar hidászok.
A Ráckevén 1992 óta évente megrendezett konferenciák az 
építmények korrózió elleni védelméről szólnak, akárcsak a VEKOR 
rendezvényei jól szolgálják a tájékoztatást, kapcsolatok ápolását.
 Külföldi tanulmányutak, a rendszerváltás előtt, ha nem is gyakran 
és rendszeresen, de voltak, Olaszországban, Franciaországban, 
Németországban, Ausztriában, Csehországban, Lengyelországban 
s folytathatnám a sort.
A hídmérnöki konferenciák kisebb létszámú változata az 2004-ben 
először Sárospatakon megrendezett I. Hídműhely összejövetel, 
melyet azóta már négy követett Esztergom-Párkányban, Visegrádon, 
Budapesten és ez évben Szekszárdon.

Ez a rendkívül vázlatos áttekintés a hídszakágat érintő továbbképzést, 
kapcsolatot teremtő alkalmakról csak példákat említ, nem törekszik 
a teljességre. Célom csak az volt, hogy jelezzem azt a rendkívüli 
változást, fejlődést, ami a rendezvények, konferenciák terén 
bekövetkezett.

A megváltozott körülmények, a hatalmas kínálat mellett kellett és 
kell úgy szervezni a konferenciákat, hogy azok vonzóak legyenek. 
Megjegyzendő, hogy a kamarai tagok számára előírt továbbképzés 
befolyásolja az érdeklődést, de nem ez a meghatározó.

A változatos helyszínek, a jó feltételek, az érdekes, aktuális témák, 
a jó előadók és a helyszíni bemutatók külön-külön és együtt is 
fontosak. A hídmérnöki konferenciák egyedülállóak – már 48 éve – 
abban, hogy fontos hídépítések bemutatása a szervezés kiemelten 
fontos része.

A KONFERENCIÁK HELYSZÍNE
Az ország minden megyéjét érintette klasszikus konferencia, 
legtöbbször Pest megye 8 alkalommal, ezen belül Budapest 
7,5 alkalommal volt házigazda (1976-ban Visegrádon voltak 
az előadások, a munkahelyi bemutató Tahitótfaluban volt, de 
Budapestet is meglátogatták a résztvevők).
Somogy megyében, az 50., jubileumi konferenciát is beleszámítva 

kilenc alkalommal volt, illetve lesz konferencia, ebből Balatonföldváron 
(oktatóház) négy alkalommal, a megye vendéglátásában három 
alkalommal, Fejér megye és az 50. konferencia rendezésében pedig 
2 alkalommal. 
Szolnokon és Győrött 4-4 alkalommal, Békésben 3, Bács-Kiskun, 
Csongrád, Heves, Tolna, Vas, Veszprém, Zala megyében 2-2 alka-
lommal, a többi megyében egyszer volt a hídmérnökök országos ta-
lálkozója.
Érdekes, hogy több megyeszékhelyen nem volt egy alkalommal sem 
konferencia: Kaposvár, Miskolc, Salgótarján (kihelyezett Egerben), 
Székesfehérvár (kihelyezett Siófokon) Veszprém (kihelyezett 
Balatonfüreden).
Hazánk megismerését jól szolgálta a konferenciák többszöri 
országjárása.

A minisztérium Dob utcai épülete (Nyitrai Judit felvétele)
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Elgondolkodtató, hogy a megnövekedett létszámú konferenciának 
megfelelő előadótermet és közeli szálláshelyeket alig lehet találni, 
még nem fejlődött kellően a konferenciaturizmus infrastruktúrája. 

A konferenciának helyet adó épületek áttekintése a teljesség igénye 
nélkül is érdekes lehet.
Kezdetben a KPM épülete (4 alkalommal), vidéken megyei, illetve 
városi tanácsok épületei (2 alkalom), Technika háza (4 alkalom), 
Edzőtábor (Tatán), a Közlekedési Távközlési Műszaki Főiskola 
(2 alkalommal), Vár (Kőszeg, Esztergom), Oktatóközpont 
(Tengelic, Balatonföldvár összesen 5 alkalommal) a létszám 
növekedésével művelődési központok (4 alkalommal), Színház 
(Eger, Zalaegerszeg) szállodák, hotelek pedig 10 alkalommal adtak 
helyet a hídmérnöki összejöveteleknek.

Ideális a szállodán belüli jó előadóterem, ám kis sétát több alkalommal 
zokszó nélkül vállaltak a résztvevők, mert eddig, bármily hihetetlen, 
késő ősszel is mindig szép idő volt.

A konferenciaterem mellett ma már igény van szekcióülések tartá-
sára, ez igen kevés helyen oldható meg jól.

A szállodai elhelyezés ma is gond, négy-ötszáz főt elhelyezni, 
jelentős részben egy ágyas szobákban csak kevés helyen lehetséges. 
Általában egy évvel előbb célszerű a szállodai igényt bejelenteni, 
fi gyelve a szezonra is, szóval nem egyszerű ma sem a konferencia 
helyének, időpontjának meghatározása.

A hídmérnöki konferenciák kezdetben vasúti megközelítésre szer-
vezettek  voltak, s csak 1970 után merült fel olyan kérdés, hogy ki 
jön gépkocsival. Ma már a vasútállomás távolsága a konferencia köz-
pont jától nem fontos kérdés, annál inkább a gépkocsik elhelyezése.

HELYSZÍNI BEMUTATÓK
A helyszíni bemutató csak a balatonföldvári évek alatt (1984-87) 
négyszer, és Siófokon egy alkalommal maradt el, ezt fi lmvetítés 
pótolta. 

A konferenciánkénti ismertetőben feltüntettem, hogy mi volt a 
bemutató tárgya, ezért teljes körű statisztikai beszámolót nem 
adok, csak egy-két tényt emelek ki. Autópálya építések hídjait 10 
alkalommal láthatták a konferenciák résztvevői, ebből 1988-ban 
egy Duna-hidat. Duna-hidat a Hárosival együtt hét alkalommal 
(1963, 1988, 1999, 2001, 2002, 2006, 2007). A bemutatottak közül 
egy Duna-híd kapacitásbővítése kimaradt, az Árpád hídé (1981-
84 között). Egy alkalommal árvízkáros hidak voltak a látnivalók 
(1966), két alkalommal pedig hídfenntartási munkák.
A szakmai bemutató három alkalommal hajóúton történt (Budapest, 
Pentele és Szekszárd).

1970-ben Szolnokon Apáthy Árpád értékelte az addigi „érte-
kezleteket” s kiemelte, hogy egyre nagyobb hangsúly helyeződik a 

bemutatókra, ez kezdeti félnap helyett, egy nap, sőt akár több is.
Az utóbbi években könnyű volt a helyszíneket a bemutatók 
szempontjából kiválasztani, mert egyidejűleg sok nagy építés folyt. 
Volt, amikor sikerült a legalkalmasabb időpontot kiválasztani 
(Esztergom, beúsztatás), más esetekben kevésbé volt szerencsés a 
konferencia időpontja (Kőröshegy, Pentele), ám így is emlékezetesek 
maradtak ezek az alkalmak.
A résztvevők talán nem gondolnak rá, nem is érdekli őket, mégis 
megemlítem, hogy 400-500 fő mozgatása, úgy hogy mindenki 
mindent lásson egy hatalmas munkaterületen úgy, hogy senkit ne 
érjen baleset, szép és nehéz logisztikai feladat. Ez többször remekül 
sikerült (Kőröshegy, Pentele, Megyeri stb., hogy csak a legutolsó 
példákat említsem), köszönet érte a szervezőknek.

KULTURÁLIS PROGRAMOK
Dr. Träger Herbert osztályvezetősége alatt (11 alkalom) mindig 
volt legalább városnézés, várak, fürdők, múzeumok is színesítették a 
konferenciákat. Magam is igyekeztem folytatni ezt a jó hagyományt, 
nem mindig sikerült. A városnézésnél a nagyobb és szétszéledő 
csoportok nem vagy alig hallják az idegenvezetést, pedig érdemes 
odafi gyelni. A mai nagy létszámú konferenciák múzeumlátogatása 
szóba sem jön, pedig 1976-ban a Nemzeti Galéria megtekintése a 
visszaemlékezők szerint nagy élmény volt. 

Művelődési házak, színházak jó alkalmat adtak zenés, táncos 
műsorokra. Egerben (1998) az operett részletek, Szolnokon (2000) a 
táncprogram, Kalocsán (1999), Szegeden (2003) és Zalaegerszegen 
(2004) orgonahangversenyek, a Hortobágyi program (1996-ban), 
a néptánc bemutatók Siófok (2005) voltak emlékezetesek. Mennyi 
minden kimaradt a felsorolásból, a Gyulai vár, Pannonhalma, 
Veszprém vára és a völgyhíd, Sárospatak vára, de nem folytatom, 
mert remélem, hogy sokunk emlékezetében élnek a helyszínek, az 
emberek.

KIÁLLÍTÁSOK
1988 után mindig, ám előtte is több alkalommal a Közlekedési 
Múzeum (Szabó László), a Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény (Tóth 
László, Szászi András) értékes képeiből, dokumentumaiból alkalmi 
kiállítást rendeztek. Gyulán (1995) Utak, hidak a művészetben ki-
ál lí tást láthattunk, s a vállalatok, intézmények, anyag szállítók be-
mu tat kozásai rengeteg információt nyújtottak. Nem feledhető dr. 
Doma novszky Sándor sok remek, hatalmas fotója pl. Esztergom 
várában, vagy Baján, Gyukics Péter fotói, dr. Imre Lajos ecsetrajzai, 
s a legutóbbi konferencia fotópályázatának képei Balatonfüreden.

A konferenciák imázsához tartoznak a táskák, „szatyrok”, mappák, 
tollak, a köszöntő feliratok, zászlók (vállalkozóké is pl. Baján és 
máshol) s nem utolsó sorban 1997-től a logók. A Budapesten 
tartott 38. konferenciára grafi kusnő készítette a Lánchíd remek 
rajzát, s a 40. konferenciáét (Baján). Egernek (1998), Esztergomnak 
(2001) és Szegednek (2003) a hídmérnökök, azóta pedig dr. Imre 
Lajos alkotta meg a konferencia „jelét”.

Bemutató a Kőröshegyi völgyhíd építésénél (Gyukics Péter felvétele)

Szeged, Új Zsinagóga (Gyukics Péter felvétele)
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VENDÉGLÁTÁS, A KONFERENCIÁK PÉNZÜGYEI
Kezdetben semmi vendéglátás nem volt, a szállást is a résztvevőknek 
kellett megoldani (1962-ben Szolnokon egy ebéd 7,60 Ft volt, 
1967-ben Budapesten a vasutas vendégházban 50 Ft/nap költséggel 
lehetett megszállni).
1970-ben (Szolnokon) volt első alkalommal ünnepi hangulatú közös 
vacsora. 1972-ben Tokajban emlékezetes vacsora volt a Rákóczi-
pincében. Az egyes konferenciákról adott rövid beszámolókon 
nyomon követhető, hogy fokozatosan színvonalasabb lett a 
vendéglátás, külön részvételi díjat azonban 1988 előtt nem kellett 
fi zetni.
1981-ben (Tengelic), illetve 1984-től (Balatonföldvár) az oktató-
bá zi sokban teljes ellátás volt, ezt a résztvevők munkahelyének 
számlázták.
1988 után a növekvő létszámú rendezvények költsége nőtt (fi zetni 
kellett a terembérletért, az információs anyagok előállítása is „pénzbe 
került”), ezért 1990-től, amikor 20 vállalati bemutatkozó előadása 
hangzott el, az előadásokért a vállalatoknak, intézményeknek fi zetni 
kellett. Érdekes módon a Mérnöki Kamara ezt nehezményezte, meg 
kellett értetni, hogy ez volt a legkedvezőbb költségű bemutatkozási 
lehetőség (később pl. 2002-ben is csak 100 eFt + áfa volt egy félórás 
előadás díja). A rendező mindig úgy hirdette meg a konferenciát, 
hogy közérdekű előadásért nem kellett fi zetni.

A konferenciák költsége azért is nőtt, mert 1992-től évente 
külön füzetet kaptak a résztvevők az előző rendezvényről szóló 
beszámolóról, 1993-tól pedig a megye hídtörténetét is megtalálták 
a gyakran kisebb ajándékot is rejtő táskában, szatyorban. (Két alka-
lom mal készült táska 1997 és 1998-ban, egy alkalommal újra hasz no-
sított papír tasak (Debrecen), egyébként a népszerű vászon szatyor).
A kiállítóknak is fi zetni kellett pl. 2002-ben egy 9 m2-es kiállító 
box, 18 m2 felülettel 100 ezer Ft + áfa költségű volt.

A szponzorálásra  is szükség volt, hogy a részvételi díjak ne rettent-
sék el a résztvevőket, 2002-ben 37 500 Ft volt (szálláson kívül) a rész-
vételi díj.
Gazdaságilag a rendező igazgatóság érdekelt volt a gazdaságos 
lebonyolításban, a szerény mértékű maradvány a rendezőnél maradt. 
Ez nem volt jelentős összeg, mivel mindig legalább 10 díszvendéget 
(határainkon túlról meghívottak, néhány idős tiszteletbeli tag) 
hívtunk meg a konferenciára.
A szervezés egyre nagyobb feladatot jelentett, ezért egy-két alkalom-
mal szerény díjazásért rendező cég intézte az ügyeket (pl. 2002-ben).

A pénzügyi, adózási szabályok miatt változtatni kellett a rendező 
szervet illetően. 

A pénzügyek összefüggnek a konferenciák látogatottságával, 
egyrészt többe kerül egy nagyobb létszámú rendezvény, másrészt 
az állandó költségek (kiadványok, könyvek, terembérlet, kulturális 

műsor) egy főre vetített összege kedvezőbb, ha többen jelennek 
meg. A részvételi díj meghatározásának nehézsége az, hogy 
biztosan nem lehet tudni, hogy ténylegesen hányan fi zetnek be. 
A tervezésnél kezdetben (1989-től) 100-150 fővel, 1994-től 200-
250 fővel számoltunk, az utóbbi évek csúcs létszámai kellemes 
meglepetések voltak.
A nagy érdeklődés az utóbbi években az „óriások”, Kőröshegy, Pen-
tele, Megyeri stb. építésének is köszönhető volt, fel kell készülni, 
a gazdasági helyzet nehézségei miatt is a résztvevők számának 
csökkenésére.

AZ ELŐADÁSOK
Szándékosan utoljára szólok a konferenciák leglényegesebb kérdéséről; 
jól tudva, hogy a találkozások lehetősége, a bemutatók, a kiadványok, 
a szervezés színvonala is rendkívül lényegesek.
1984 előtt elsősorban a hídosztály mérnökei tartottak olyan témájú 
előadásokat, melyek fontosak voltak a hídmérnöki munkában. Jó, 
hogy kezdettől külföldi tanulmányutakról is szóltak beszámolók.

1984-től (a hídosztály leépítése után) a felmerült igények bekérése 
alapján a korábbinál jóval több előadás, beszámoló hangzott el 
tervező és kivitelező vállalatok, oktatási intézmények és a hatósági 
feladatokat, a gyakorlati hídkezelést végzők (főleg igazgatósági 
hídmérnök) részéről. 

1988 után főleg az új vállalkozások igényelték a megszólalás 
lehetőségét és tájékoztatást a szakágazat terveiről, lehetőségeiről.
Fontos volt, ma is az, hogy minisztériumi vezetők részt vettek a 
konferenciákon, vázolták a feladatokat.

Az előadások számának növekedése és a „fi zető előadók” (1990-től) 
a program időbeli tartásának fontosságát hozták előtérbe. Különösen 
több előadó közreműködésével és a tolmácsolást igénylő előadásoknál 
volt fontos, hogy a levezető elnök kellő szigorral fi gyelmeztette az 
előadót a számára adott időkeret betartására. Elvben mindig volt idő 
kérdések feltételére, erre azonban nem mindig volt mód. A technikai 
feltételek, főleg a diavetítő nem mindig volt jó, nagy előrelépés volt 
a videofi lmek, számítógépes prezentáció (power point) megjelenése 
a konferenciákon.

Újszerű előadási formációk is gyakorlattá váltak:  kerekasztal be-
szél getések egy nagyobb hídépítésről, több előadó megszólaltatása 
kérdések feltevésével… Kolozsi Gyula szívesen és jól bonyolította 
le az ilyen műfajú előadásokat, dr. Träger Herbert pedig a német 
előadásokat tolmácsolta levezető elnökként és fülbesúgással fordította 
számos alkalommal a magyar nyelvű előadásokat az osztrák és német 
kollégáknak. Szinkrontolmácsolás eddig csak két alkalommal volt.

Az előadások színvonala örvendetesen javult, ez részben a 
gyakorlásnak, részben a számítógépes segítségnek, részben az előadók 
fi atalodásának köszönhető.

A konferenciáknak jó körülményeket biztosítottak a nagyobb szállodák, 
így volt ez 1995-ben Gyulán is (dr. Koller Ida felvétele)

Az előadó Sinkó Péter hidászmérnök, a Hídépítő Zrt. munkatársa
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Fórum jellegű blokk is mindig volt, ezen előre írásban és spontán 
jelentkezéssel is szót lehetett kérni. Az előadók és a résztvevők 
gyakran egymást kiegészítve vagy egymással vitázva adtak választ 
egy-egy kérdésre.

Néhány alkalommal véleménykérő lapot is kézhez kaptak a részt-
ve vők, melyben az előadásokkal és a szervezéssel kapcsolatos véle-
mé nyüket is elmondhatták. Az észrevételeket a szerzők igyekeztek 
fi gye lembe venni, már a konferenciák fő témáinak kiválasztásánál és 
a beérkezett előadási javaslatok elbírálásánál. 

Felkért előadók is több ízben szerepeltek, köztük külföldiek is.

Az első 25 konferencián 74 előadó 129 előadása hangzott el. dr. Träger 
Herbert 17, Ámon Tibor 11, Apáthy Árpád 8, Szilágyi Géza és 
Zsámboki Gábor 5-5 előadást tartott.

Az eddigi 49 konferencián 360 előadó szerepelt 725 előadásban. 
dr. Träger Herbert 31, Ámon Tibor 18, Kolozsi Gyula 17, 
dr. Domanovszky Sándor 13, Apáthy Árpád 12 alkalommal.

AZ ELMÚLT 48 ÉV ALATTI VÁLTOZÁSOK A HÍDÜGYBEN
A hídállomány számban 5350-ről 7149-re nőtt (kb. 1,3-szeres), 
felületben viszont hatalmas, ötszörös volt a növekedés: 380 ezer m2-
ről 2 millió m2-re.
A hídállomány összetétele is alapvetően megváltozott: a provizó-
riumok száma 437-ről 5-re, a boltozatok száma kevesebb, mint felére 
csökkent, a vasbeton hidak állományában a feszített előregyártottak 
aránya több mint 50 %. A hidak értéke kb. ötszörösére nőtt!
A gépkocsik száma 50 ezerről hatvanszorosára 3 millióra nőtt, s 
rendkívüli módon nőtt a járművek tengely- és összterhelése. Az 
utak sózása miatt a hidak korróziója megnőtt és felgyorsult.

A hidak korszerűsítése és fenntartására 1980-ig a hídérték kb. 
1,3, illetve 0,5 %-át fordították, 1980 óta a korszerűsítésre fordított 
pénzügyi forrás meredeken csökkent, a fenntartásra fordított 1 % 
körülire nőtt.
Új hidak 2000-től a gyorsforgalmi utakon épültek igen nagy 
ütemben, kilenc év alatt a hídfelület megduplázódott.

A közúti hidakkal való foglalkozásban minden téren gyökeres 
változás történt: a hídtervezés korábban csak néhány vállalatnál, 
kézi módszerekkel folyt, ma több, kisebb-nagyobb tervezőirodánál 
számítógépes támogatással dolgoznak.

A tervezés műszaki előírásai: a Hídszabályzat, szabványok több 
ízben (1967, 1979, 1986-) és jelentős mértékben változtak, az EU-
hoz való csatlakozásunk új feladatokat jelent e téren napjainkban is.

Változtak a hídépítés technológiái: az alapozásnál fúrt cölöp és 
kéreg eljárásos pillérépítés, acél hidaknál szegecselés helyett NF 
csavar, hegesztés, nagyszilárdságú acélok, újszerű szerkezetek: kábel- 
és ferdekábeles hidak, vasbeton hidaknál: előregyártott gerendás 
(FT, EHGE, UB, KCs stb.), szabadszerelés, szabadbetonozás, 
szakaszosan előretolt, feszített-függesztett; újszerű szigetelések, 
hídtartozékok stb.

A hídépítésben nőtt a vállalkozások száma, speciális technológiákkal 
pl. beúsztatás (vízi munkák), feszítéssel, korrózióvédelemmel, állvány 
és zsalurendszerrel foglalkozók jelentek meg. 

A hidak vizsgálatában, üzemeltetésében vizsgáló szerkezetek, 
műszerek, a hídfenntartásban javítóanyag rendszerek terjedtek el.
Nagymértékben változott az út-hídkezelés szervezete is, a hidak 
korszerűsítésére, új hidak építésére új szervezetek jöttek létre, a 
hagyományos megyénkénti igazgatósági szervezet is, beleértve az 
üzemmérnökségeket, változott.

A hídgazdálkodás műszaki feltételei: hídnyilvántartás, gazdálkodási 
program (Pontis) jelentős mértékben javultak, a pénzügyi 
lehetőségek azonban előre nehezen kiszámíthatóan, s évente 
változóan alakulnak.
Különösen fontos lenne a hidak korszerűsítését – a hídállomány évi 
legalább 1 %-át érintően – folyamatosan végezni, mert jelenleg is a 
hídállomány közel fele szélesség és teherbírás szempontjából nem 
megfelelő.

Az önkormányzati hidakkal való törődés szétaprózott, a most 
elkészült egységes felmérés alapot teremthet az ezzel az állománnyal 
való foglalkozásra. A főváros hídjaival való foglalkozásban külö-
nösen a Duna-hidak felújítása, új hidak építése jelent fontos, nehéz 
feladatot.

A Kőröshegyi völgyhíd madártávlatból, átadás előtt 
(Gyukics Péter felvétele)

A Margit híd Budapesten (Gyukics Péter felvétele)
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HÍDMÉRNÖKI KONFERENCIÁK NÉHÁNY ADATA

Időpont Hely Lét-
szám

Elő-
adás Bemutató Egyéb

1. 1962. április 26 – 27. Budapest, KPM 57 7 BVM előregyártás

2. 1962. október 25 – 26. Szolnok, Megyei Tanács 51 3 Tisza-híd

3. 1963. május 9 – 10. Budapest, KPM 45 3 Erzsébet híd

4. 1963. augusztus 28 – 29. Békéscsaba KISz- tábor 54 3 Több híd

5. 1964. június 24 – 25. Zalaegerszeg, Művelődési 
Ház 77 3 Zala-hidak

6. 1966. május 5. Szombathely, Hotel 48 - Árvízkárok és Rába-
híd

7. 1967. május 17 – 18. Budapest, KPM 77 4 M7 hídjai

8. 1968. május 14 – 15. Győr, Építők Székháza 120 3 Győr, Marcaltő 
környéke

9. 1969. szeptember Siófok, Városi Tanács 114 3 M7 hídjai

10. 1970. október 8 – 9. Szolnok, Mozi 85 3 út, híd, vasút, vízügy tíz konferencia értékelése

11. 1971. október 14 – 15. Budapest, MTESz 86 5 Gödöllő, bp-i hidak

12. 1972. október 11 – 12. Nyíregyháza, MTESz 90 5 Tisza-ártéri hidak

13. 1973. szeptember 5 – 6. Szeged, Technika Háza 91 5 Algyői Tisza-híd

14. 1974. május 15 – 16. Pécs, Technika Háza 104 4 Drávaszabolcs, Pécsi 
felüljáró

15. 1975. május 6 – 7. Tata, Edzőtábor 132 4 M1 hidak

16. 1976. október 5 – 6. Visegrád, Hotel 122 7 Tahitótfalu, budapesti 
hidak

Nemzeti Galéria
megtekintése

17. 1977. május 25 – 26. Eger 88 3 Feladatterv, Tisza-
ártéri-híd

18. 1978. szeptember Győr, MTESz 112 5 Mosoni-Duna-híd

19. 1979. szeptember Debrecen, MTESz 92 4 KFCs hidak

20. 1980. március 26 – 27. Siófok, Építők Üdülője 80 11 Filmvetítés

21. 1981. április 7 – 9. Tengelic, Oktatóbázis 73 11 Sió, Sárvíz-hidak Három napos program

22. 1982. május 11 – 13. Kőszeg, vár 120 10 Rába-hidak, 
hídvédelem külföldi előadók

23. 1983. május 10 – 12. Gyula, Szálloda 95 6 több híd

24. 1984. május 8 – 9. Balatonföldvár, oktatóbázis 60 13 új körülmények

25. 1984. október 21 – 22 Budapest 37 5

26. 1985. október 22 – 24. Balatonföldvár, oktatóbázis 75 18

27. 1986. október 7 – 9. Balatonföldvár, oktatóbázis 70 14 M7 90 km  híd Első írásos beszámoló

28. 1987. november 9 – 11 Balatonföldvár, oktatóbázis 70 13 szigetelési ankét

29. 1988. október 18 – 20. Budapest, üdülő 90 19 Hárosi Duna-híd

30. 1989. július 28 – 30. Győr, KTMF 120 82-83.úti hidak, külföldi előadók

31. 1990. október 9 – 11. Szolnok, Tiszaliget 160 20 Új Tisza-híd vállalatok bemutatkozói

32. 1991. augusztus 28 – 30. Kecskemét 142 30 hídfenntartási munka csengő és pásztorbot

33. 1992. szeptember 2 – 4. Balatonfüred, Hotel 162 35 Veszprémi völgyhíd első alkalommal beszámoló füzet 
készült

34. 1993. május 26 – 27. Győr, Széchenyi 
István Főiskola

166 30 M1 hidak első alkalommal megyei 
hídtörténet készült
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35. 1994. június 8 – 9. Sárospatak, Művelődési Ház 266 18 Cigánd Tisza-híd az Év hidásza cím első alkalommal

36. 1995. július 7 – 8. Gyula, Szálloda 262 19 több híd Hidak és művészet kiállítás

37. 1996. június 3 – 5. Debrecen, Szálloda 201 22 Keleti főcsat. és 
egyéb

külföldi előadók, 
szinkrontolmácsolás

38. 1997. október 8 – 10 Budapest, Hotel 212 31 Duna-hidak hajóúttal logo első ízben

39. 1998. június 29 – július 1. Eger, Szálloda 280 25 M3 hídjai színházi program

40. 1999. május 17 – 19. Baja, Művelődési Ház 350 32 Duna-híd 
korszerűsítése

              (1962-99) kiadvány, orgona-
hangverseny

41. 2000. október 11 – 13. Szolnok, Művelődési Ház 300 22 Tiszaugi Tisza-híd Előadási anyagok tömörítvényei

42. 2001. június27 – 29. Esztergom, Vár 254 21 Duna-híd beúsztatása Fotókiállítások

43. 2002. október 16 – 18. Szekszárd, Művelődési Ház 349 21 Duna-híd hajóúton Előadások gyűjteménye első ízben 
a konferenciára elkészült

44. 2003. július 2 – 4. Szeged, Szálloda 270 19 Tisza-híd korszerűsí-
tése

Orgonahangverseny,
Ópusztaszer

45. 2004. május 25 – 27. Zalaegerszeg, Színház 350 19 M7 hídjai Kiemelt előadás blokk, gazdag 
kulturális program

46. 2005. szeptember 
21 – 23. Siófok, Szálloda 368 26 Kőröshegyi völgyhíd külföldi előadók, gazdag 

információs anyag

47. 2006. május 24 – 26. Siófok- Dunaújváros Szálloda 464 29 Pentele Duna-híd különösen az új Duna-híd 
bemutatása volt emlékezetes

48. 2007. október 8 – 11. Eger-Salgótarján, Szálloda 497 49 Salgótarján hídjai, M0 
Megyeri-híd

Négy napos (fakultatív), szekciók, 
új díjak

49. 2008. október 8 – 10 Balatonfüred, Szálloda 570 48 Márkó Fotókiállítás, szekciók

50. 2009. szept.29. – okt.1.   Siófok, szálloda Kb. 
400 22 Jubileiumi

program

Összesen: 8158 725

évek napok résztvevők előadások

1962 – 70.
1–10. 19 728 32

1990–99.
31– 40.

27 2201 262

2000 – 08.
41– 49. 28 3422 253

A RÉSZT VEVŐK ÉS AZ ELŐADÁSOK SZÁMA AZ ALÁBBIAK SZERINT VÁLTOZOTT:

Az első 49 konferencia 121 napja alatt átlag 166 fő, 
15 előadást hallgatott meg. 34 munkahely látogatáson vett részt, 16 megyei hídtörténetet vehetett kézbe.

Ámon Tibor (1929-1993)

Apáthy Árpád (1912-1995)

Balázs Zoltán (1923-1991)

Balla István dr. (1943-1993)

Baczoni István (1922-2001)

Dalmy Tibor dr. (1930-2008)

Darvas Endre dr. (1925-2003)

Gáll Imre dr. (1909-2006)

Gállik István dr. (1920-2003)

Gözsy-Kováts István (1900-1962)

Gruber Péter (1962-2002)

Hidvéghi Rudolf (1930-2000)

Jávor Tibor dr. (1931-2000)

Kemény Ádám (1920-2007)

Kerényi György (1936-1997)

Kiss Lajos (1926-2009)

Koiss Iván dr. (1930-2000)

Medved Gábor dr. (1935—2005)

Ozorai Gyula (1911- ?)

Pál Tibor dr. (1919-1981)

Szilágyi György dr. (1936-1996)

Szittner Antal dr. (1926-2009)

Varga József (1928-2000)

Zsámboki Gábor (1922-1995)

A HÍDMÉRNÖKI KONFERENCIÁK ELŐADÓI, AKIK NINCSENEK MÁR KÖZÖT TÜNK
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 1.1962. Á PR ILIS 26-27. 
BUDAPESTEN a KPM VII. emeleti klubhelyiségében, 

illetve a KPM Közlekedési Építő Vállalat (KÉV) beton előregyártó 

telepén volt országos jellegű értekezlet.

MEGHÍVOTTAK
A megyei, megyei jogú városi tanácsok és a KPM Közúti Igaz-
gatóságok közúti hidak terveinek jóváhagyásával foglalkozó híd-
előadói voltak.

RÉSZT VEVŐK
Megyei és városi tanácsok, közúti igazgatóságok (a 12 igazga-
tóságtól 14 fő), az Útépítési Műszaki Ellenőrző csoporttól 
(UMECS) 3 fő, a Hídosztályról 7 fő, összesen 57 fő.

ELŐADÁSOK
Hét hangzott el, ezek közül 
   három a hídtervek ellenőrzésével, jóváhagyásával, a hidak
fenntartásával, 
   kettő kishidak alapozásával, illetve az előregyártott híd-
gerendákkal (FT tartó), 
   két előadás pedig külföldi tanulmányúttal (NDK, 
Szovjetunió) foglalkozott.

Az előadók közül hat a Közúti főosztály munkatársa volt (Apáthy 
Árpád, Ámon Tibor, Baczoni István, Hidvéghi Rudolf, Medved 
Gábor, Träger Herbert), 

   az előfeszített gerendák gyártásáról pedig Szűcs Miklós 
tartott előadást.

MUNK AHELY LÁTOGATÁS
A KÉV előregyártó üzemének megtekintése volt.

SZÁLLÁS, ÉTKEZÉS
Szállás egyéni szervezéssel. A KPM éttermében rendelés alapján 
lehetett ebédelni az egy órás ebédszünetben.

ELŐADÁSI ANYAG, INFORMÁCIÓ
A résztvevők Apáthy Árpád, Baczoni István és Träger Herbert 

előadását a tervjóváhagyás, hídfenntartás témájában stencilezett 
formában kézhez kapták (rendelkezésre áll).

AZ ÉRTEKEZLET JELENTŐSÉGE
Az 50/1961 KPM rendelet a 10 m-nél kisebb nyílású közúti 
hidak tervjóváhagyását – a tömeges kishíd korszerűsítés miatt – a 
tanácsok, illetve a közúti igazgatóságok hídelőadóinak feladatává 
tette. E munka egységes, szakszerű végzése csak továbbképzéssel, 

központi támogatással, irányítással volt megoldható. (E sorok 
írója 1961-ben kezdte pályafutását, így személyes tapasztalata 
van a hídmérnöki értekezletek fontosságáról).
Már az első értekezlet/továbbképzés programjából látszik, hogy 
nemcsak adminisztratív feladatokról, hanem szakmai kérdésekről 
is, külföldi tapasztalatokról is hallhattak a résztvevők.

 2.1962. OKTÓBER 25-26.
SZOLNOK, a Szolnok Megyei Tanács tárgyaló-termében 

MEGHÍVOTTAK
Az első értekezlet/konferencia szerintiek.

RÉSZT VEVŐK 
51 fő.

ELŐADÁSOK
Ezen az értekezleten három előadás hangzott el: 
   az egyik fő téma a hidak műszaki ellenőrzése volt (Erdős 
Zoltán a Kaposvári KIG csoportvezetője tartotta). Ez a téma
rendkívül fontos volt, mert a nagyszámú hídépítés ellenőrzé-
sét (KIG-enként 12-15/év) a nagyhidak kivételével a hídelő-
adók végezték.
 Hídvéghi Rudolf a cölöpalapozásokról szólt.
 A harmadik téma a szolnoki Tisza- és Tisza-ártéri hidak 

építésének ismertetése volt (Träger Herbert, Medved Gábor a 
hídosztály részéről és Bándy Iván, a Hídépítő Vállalat építésve-
zetője tartotta).

A Tisza-híd az első acél pályalemezes folyami híd volt hazánk-
ban, az ártéri híd pedig 17 nyílású, előregyártott, utófeszített 
híd, mindkettő sok szakmai újdonságot nyújtott. E fontos Ti-
sza-híd az itt épült első Tisza-híd építésének 400. évfordulójá-
ra lett kész.
Az öt előadó közül hárman a hídosztály munkatársai voltak. 

MUNK AHELY LÁTOGATÁS
A Tisza- és az ártéri híd megtekintése.

SZÁLLÁS, ÉTKEZÉS
Az elszállásolási igényt a Szolnok Megyei Tanács ÉKV osztá-
lyának kellett bejelenteni, ebédjegyet ugyanitt 7,60 Ft-os áron 
lehetett előjegyeztetni.

ELŐADÁSI ANYAG, INFORMÁCIÓ
A résztvevők a műszaki ellenőrzésről tartott előadást sokszo-
rosított formában kézhez kapták (rendelkezésre áll). A Tisza-
híd építéséről a Mélyépítéstudományi Szemlében két cikk is 
megjelent [1962. 7. és 1963. 7. sz.].

AZ ÉRTEKEZLET JELENTŐSÉGE
Az évenkénti kétszeri találkozó mindenképpen hasznos volt, 
a Tisza-, és Tisza-ártéri híd pedig kiemelkedő alkotás, már csak 
ezért is érdemes volt megszervezni, illetve részt venni ezen a kon-
fe rencián is. 
Az évi rendszeres – az első két évben kétszeri – értekezletek a 
hídmérnökök számára jó lehetőséget adtak egymás megismeré-
sére, a Hídosztály vezetőivel való konzultációra. Nyugodtan le-

hetett kérdezni, dorgálás nem volt. Mindig jutott idő kérdések 
felvetésére, azok megbeszélésére.
A helyszíni bemutató, munkahely látogatás kezdettől igen 
hasznos volt, a konferenciák helyének kiválasztását általában 
ehhez igazították. 

A minisztérium Dob utcai épülete (Gyukics Péter felvétele)
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RENDELETEK
Hatályba lépett az úttörvény: a 21. sz. törvényerejű rendelet, 
mely alapvetően meghatározta a közúti igazgatóságok hatósági 
feladatait, ezen belül a hidakkal való foglalkozást. A hídmérnöki 
konferenciák éppen azért kezdődtek ebben az évben, hogy 
a közúti igazgatóságok és a megyei tanácsok szakemberei 
egységesen, szakszerűen végezzék a hídtervek jóváhagyását, a 
hidakkal való törődést: nyilvántartás, vizsgálat.

HÍDÁLLOMÁNY
5350 híd volt az országos közúthálózaton, ebből 1005 boltozat, 
3777 vasbeton, 131 fém és öszvér, 437 provizórium. Ebben az 
évben 142 híd épült, közte Szolnok Tisza- és Tisza-ártéri hídja, 
továbbá a magyar fél tudta nélkül Záhonyban a Tisza-híd.
Budapesten az Erzsébet híd újjáépítése óriási szakmai és 
társadalmi érdeklődés közepette folyt.
A kishidak 1955-ben kezdődött korszerűsítési programja 
igen fontos volt, mert a nagyszámú, kisteherbírású híd súlyosan 
akadályozta az akkor már fejlődésnek indult gépjármű-köz le-
kedést.

TOVÁBBKÉPZÉS
Ebben az évben két alkalommal is volt Hídmérnöki konferencia, 
az október 25-26-án Szolnokon tartottnak fontos eseménye 
volt a Tisza- és ártéri híd építésének megtekintése.
Országos mélyépítő-ipari konferencia is volt 1961 decem-
berében, melyen a hidak aktuális kérdéseiről sok fontos előadás 
hangzott el.
A FIP (Nemzetközi feszített beton szövetség) Rómában tartott 
kongresszust. 
Ez volt az első alkalom, hogy Magyarország is képviseltette 
magát, a 12 fős delegációban ott volt Apáthy Árpád is.

SZAKIRODALOM
Igen sok fontos írás jelent meg a Mélyépítéstudományi Szem-
lében pl. a cölöpalapozásról, az ortotrop pályalemezről, acél-
hidak kérdéseiről stb.

SZEMÉLYI, SZERVEZETI ÜGYEK
A minisztérium hídosztályán Apáthy Árpád vezetésével 11 fő 
intézte ekkor a hídügyeket. Igen nagy feladat volt, többek között 
a híd vázlattervek jóváhagyása, a 10 m-nél nagyobb nyílású hidak 
tervének átvizsgálása és jóváhagyása, a megyei hídmérnökök 
munkájának összefogása, ellenőrzése, a műszaki szabályozás: 
főosztályi utasítások, hídszabályzat korszerűsítése. 
Dr. Mihailich Győző professzor 85. születésnapját ünnepelte 
a szakma.  Dr. Palotás László professzor munkáságát Kossuth 
díjjal ismerték el.

A program

A meghívó

Az épülő Tisza-híd („Hidak Jász-Nagykun-Szolnok megyében”)
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 3. 1963. MÁJUS 9-10.
BUDAPEST, a KPM VII. emeleti klubhelyiségében, 
illetve a Hídépítő Vállalat felvonulási épületének Belgrád 
rakpart és Irányi utca sarkán lévő éttermében

MEGHÍVOTTAK
Megyei, megyei jogú városi tanácsok, közúti igazgatóságok hidak 
építésével, fenntartásával kapcsolatos feladatokat ellátók és tervező 
intézetek voltak.

RÉSZT VEVŐK
45 résztvevője volt ennek az értekezletnek, ez meglepően kevés, 
mert az Erzsébet híd építését óriási érdeklődés kísérte.

ELŐADÁSOK
Három előadás volt, ezek közül 
 kettő az 1962. évi 21. sz. utakról szóló törvényerejű rende-

lettel, illetve a KRESZ-szel (2/1962 BM-KPM rendelettel) 
volt kapcsolatos,
 egy pedig a hidak időszakos vizsgálatával kapcsolatos tudni-
valókat foglalta össze.
Az Erzsébet híd megtekintésével kapcsolatban külön meghirdetett 
előadás nem volt
   Mindhárom előadó a Hídosztály munkatársa volt:
Gözsy-Kováts István, Zsámboki Gábor és Ámon Tibor.

MUNK AHELY-LÁTOGATÁS
A kábelhíd és a csatlakozó vasbeton feljáró hidak megtekintése a 
Ganz-MÁVAG és a Hídépítő Vállalat kivitelezésében.

SZÁLLÁS, ÉTKEZÉS
Az elszállásolásról és étkezésről egyénileg kellett gondoskodni

ELŐADÁSI ANYAG, INFORMÁCIÓ
A résztvevők az Úttörvénnyel és a KRESz-szel kapcsolatos teendők-
ről írásos anyagot kaptak (rendelkezésre áll), az Erzsébet hídról több 
cikk jelent meg [MSz, 1961. 1. sz., 1965. 5-6. célszám].

AZ ÉRTEKEZLET JELENTŐSÉGE
Az Úttörvénnyel kapcsolatos hídmérnöki feladatok, nemcsak a 
tervjóváhagyás területén alapvető fontosságúak voltak, s a Híd-
szabályzat szerinti időszakos (10 évenkénti) hídvizsgálatról is 
érdemben kellett információt adni, mivel ezeket az acélhidak 
kivételével a hídügyi előadók végezték.
Az Erzsébet híd építésének helyszíni megtekintése is értékes 
továbblépést jelentett.

4. 1963. AUGUSZTUS 27-28.
BÉKÉSCSABA, KISZ-tábor

MEGHÍVOTTAK
A korábbi értekezletre meghívottakon kívül a Megyei Tanács 
felügyelete alá tartozó városok és tervezőintézetek hidakkal 
foglalkozó műszaki dolgozói (fokozatosan bővült a résztvevők 
köre).

RÉSZT VEVŐK 54 fő.

ELŐADÁSOK
Három előadás volt most is: 
   kettő a beton tulajdonságaival (Pál Tibor), illetve a vasbeton és 
feszített beton hidakkal (Apáthy Árpád), egy pedig a műemléki 

védettségű hidakkal foglalkozott (dr. Gáll Imre).
Két előadó a Hídosztály, dr. Gáll Imre a Mélyépterv munkatársa 
volt, ő ebben az időben kezdett intenzíven foglalkozni a régi, bol-
tozott hidak történetével.

MUNK AHELY-LÁTOGATÁS
Egésznapos program volt Békéscsabán (öt híd) és Gyula környékén 
(Bárdos, Kapus, Vár híd).
Békéscsabán a tizenegy nyílású, vasút felett épülő öszvér szerkezetű 
hiadt tekintették meg.
A hídmérnöki értekezletek történetében első alkalommal kultu-

rális esemény: Gyulán a nevezetes téglavár megtekintése szerepelt 
a programban.

SZÁLLÁS, ÉTKEZÉS
Elszállásolás és étkezés a KISz táborban. A napi ellátás 30 Ft-ba 

került (a teljes napidíj ekkor 31 Ft volt).
Az elszállásolás és ellátás ügyeit Szabó Lajos intézte. A szálláshely 
és a város között autóbuszt a Megyei Tanács biztosított.

ELŐADÁSI ANYAG, INFORMÁCIÓ
Írásos anyagot nem kaptak a résztvevők. Dr. Gáll Imre a 
Mélyépítéstudományi Szemlében (1963. 4. sz.) publikált boltozott 
hidakról.

AZ ÉRTEKEZLET JELENTŐSÉGE
A helyszín megválasztása adta igazán ennek a konferenciának a 
jelentőségét, ugyanis a megyei tanács igen aktívan korszerűsítette 
a tanácsi hídállományt, Gyula műemléki, értékes régi hídjai pedig 
jó példát adtak a boltozatokkal való foglalkozásra (1134 boltozat 
volt még ekkor az országos közutakon).
A kétnapos értekezlet a távoli helyszín ellenére igen tartalmas volt, 
ezt úgy érték el, hogy a résztvevők előző nap délután érkeztek és 
29-én utaztak haza vasúttal. Ez volt az első, lényegében három 

napos továbbképzés. 

Budapest , az épülő Erzsébet híd (az Uvaterv felvétele)

A meghívó részlete
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AZ 1963. ÉV FŐBB ESEMÉNYEI

RENDELETEK
Megjelent a 351 794/1963 számú főosztályi rendelet a hídtervek 
jóváhagyásáról.

HÍDÁLLOMÁNY
5657 híd volt már, a provizóriumok száma 347-re csökkent. 
112 híd épült 16 100 m2 felülettel, ezek között jelentős volt 
Komáromban, a vasút feletti feszített pályás, rácsos acélhíd.
Árvízkárt szenvedett Fejér és Komárom megyében több híd.
79 híd korszerűsítése készült el, 10 ezer m2 felülettel, 54 millió Ft 
költséggel. Zala megyében nagy Zala-híd építési program folyt.

TOVÁBBKÉPZÉS
Ebben az évben is kétszer volt Hídmérnöki konferencia: 
Budapesten és Békéscsabán. Budapesten az Úttörvényből 
adódó feladatok megbeszélése (időszakos hídvizsgálat is) 
és az Erzsébet híd építésének megtekintése, Békéscsabán 
technológiai- és műemléki kérdések ismertetése, Békéscsaba 
és Gyula környéki régi és új hidak megtekintése szerepelt a 
programban.

SZAKIRODALOM
Megjelent Bölcskei Elemér: „Beton, vasbeton és feszített 
beton hidak” című könyve, „Technikumi tankönyv” (Apáthy-
Doskar-Träger). 

Gállik István a hídfárasztó berendezésről (az Erzsébet hídhoz 
készült) számolt be; Baksay Zoltán kis-, és középnyílású hidakról 
írt jó összefoglaló könyvet; második kiadásban megjelent dr. 
Széchy Károly „Alapozási hibák” c., világsikert hozott könyve.

SZEMÉLYI, SZERVEZETI ÜGYEK
Új tanszék alakult a Műszaki Egyetemen (Építőanyagok, vas-
betonszerkezetek). Meghalt Tantó Pál, aki a II. világháború előtt 
a Hídosztály vezetője, a hegesztés egyik úttörője volt.

Zsámboki Gábor előadása

Gyula, Bárdos-híd (Gyukics Péter felvétele)
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 5. 1964. JÚNIUS 24-25., ZALAEGERSZEG, Szakszervezeti Művelődési Ház

MEGHÍVOTTAK
Változott a meghívó, a hídosztály a Közúti Főigazgatóságon belül 
működött. A közúti igazgatóságok szervezete bővült az eddigi 12 
egységről a kirendeltségekkel (megyeszékhelyek, ahol nem volt 
önálló igazgatóság), ezen az értekezleten a kirendeltségek is részt 
vettek.

RÉSZT VEVŐK
77 fő, az eddigi csúcs létszám volt.

ELŐADÁSOK
Három előadás volt most is, ezek között újdonság volt 
   a hegeszthető acélanyagokról, 
   a vasbetonhidak acélbetéteinek hegesztéssel történő toldásáról
szóló (dr. Gállik István).
   Az építés alatt álló feszített beton hídról Apáthy Árpád, 
   a hídnyilvántartásáról és a hídtervek kezeléséről Träger
 Herbert tartott előadást, 
   majd a felmerült kérdéseket beszélték meg a jelenlevők.

 MUNK AHELY-LÁTOGATÁS
Zalaegerszeg környékén a közelmúltban elkészült, illetve építés 
alatt álló Zala-hidakat nézték meg a hidászok.

SZÁLLÁS, ÉTKEZÉS
Június 25-én a hídszemlék között volt az ebéd

ELŐADÁSI ANYAG, INFORMÁCIÓ
A hídnyilvántartásról írásos anyag (kézirat) készült, dr. Gállik István 
az UKI (Útügyi Kutató Intézet) éves jelentéseiben publikált. 

AZ ÉRTEKEZLET JELENTŐSÉGE
A továbbképző, műszaki és igazgatási tájékoztatást adó összejövetel 
helyszínválasztása kiváló volt, mivel a sok fahíddal küszködő 
megyében igen sikeres hídkorszerűsítési program folyt (1967-ig 
nyolc Zala-híd épült), korábban, 1955-től már 100 híd átépült.
A hegesztéssel kapcsolatos előadás hézagpótló volt, a hegeszthető 
acélok szabványosítása, a hegesztés fejlesztése ekkor hódított. A 
távoli színhely ellenére (5 órás vonatút oda és vissza) a kétnapos 
konferencia tartalmas, hasznos volt.

A meghívó

Szécsisziget Kerka hídja (Hídlap 1964)

Zalalövő Zala-hídja (Hídépítő Vállalat felvétele) 

A híd napjainkban (Mészáros T. László felvétele)
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AZ 1964. ÉV FŐBB ESEMÉNYEI  AZ 1965. ÉV FŐBB ESEMÉNYEI

Rendeletek
A hidakon átvezetett közművekkel kapcsolatos szabályozás 
jelent meg: 462 514/1964. sz. alatt.

Hídállomány
5680 volt a hídállomány, 1112 boltozat, 4092 vasbeton, 176 acél 
és öszvér, továbbá 300 fa szerkezet.
Legnagyobb esemény volt első kábelhidunk, az Erzsébet híd 
elkészülte. 
Ekkor kezdődött az utak síkosság elleni kísérleti védekezése 
sózással, ez a későbbiekben a hídállomány állapotát alapvetően 
rontotta.
138 híd korszerűsítése történt 1360 fm hosszal, 12.999 m2 fe-
lü lettel.
A vasút feletti hidak vágány feletti nyílásában a korrózió 
megelőzésére feszített szerkezetet kezdtek alkalmazni. Kecskéd 
keresztkötés nélküli ívhídja egyedülálló.

Továbbképzés
Zalaegerszegen volt a kétnapos konferencia, melyen aktuális 
technológiai kérdésként a hegeszthető acélanyagokról, az 
acélbetétek hegesztéses toldásáról tartott előadást a szakterület 
kiválósága, dr. Gállik István.
A Budapesttől távoli színhely miatt csak három előadás hangzott 
el, mégis jó, hasznos volt az összejövetel.

Szakirodalom
Az Erzsébet híd építésével kapcsolatban kiállítás nyílt a ma-
gyar hídépítés fejlődéséről és átfogó ismertető füzet jelent meg, 
„A magyar hídépítés” címmel.
Dr. Gáll Imre nagy lendülettel kutatta a boltozott hidak 
történetét, ebben az évben Zalaszentgrót Zala-hídjáról jelent 
meg írása. Láng-Miticzky Tibor hídépítési balesetekről 
jelentetett meg jó összefoglalót.

Személyi, szervezeti ügyek
Kéthetenként szabad szombatot vezettek be, ez a hídmérnökö-
ket is kedvezően érintette. 
A minisztériumban – hely hiány miatt – felvetődött egy javaslat 
a terveknek a Közlekedési Múzeumba való elhelyezéséről. 
Intézkedés történt a hiányzó törzskönyvek pótlására is.
Tervpályázat volt célszerű, teljes előregyártással építhető 
hídszerkezet kialakítására, az érdekes megoldás (Mistéth Endre 
és munkatársai javaslata) nem terjedt el. 

Rendeletek
Megtörtént az úthálózat teljes átszámozása, ez alapvetően 
módosította a hídnyilvántartást is. Ez évtől kezdve minden útnak 
egyedi száma van, eddig csak a főutaknak volt.
Több hídtervezéssel kapcsolatos főosztályi rendelet jelent meg: 
551 297, 552 690 stb., összesen nyolc igen fontos szabályozás.

Hídállomány
5706 hídból 1024 boltozat, 4258 vasbeton, 175 fém, és öszvér, 
249 provizórium (fahíd) volt. A fahidak összes hosszúsága még 
mindig 4000 m volt.
135 híd épült 15 788 m2 felülettel, 7500 Ft/m2 költséggel.
Árvíz sújtotta a hídállományt főleg Veszprém és Vas me gyé ben.
Ebben az évben készült első alkalommal számítógépes nyilván-
tar tás is, ez nagy előrelépés volt, előtte a statisztikák készítése idő-
igényes munka volt.

Továbbképzés
Ebben az évben, bár sok fontos esemény volt (autópályahidak 
építése, alsóberecki Bodrog-, tiszafüredi Tisza-híd építése), nem 
volt Hídmérnöki konferencia.
Országos feszített beton konferenciát és műszaki ellenőri 
tanfolyamot  rendeztek, ezek aktuálisak, hasznosak voltak.

Szakirodalom
Az októberben tartott Feszített beton konferencia előadásairól 
a Mélyépítéstudományi Szemlében jelent meg összefoglaló.
Az Armco-rendszerű hullámosított acél műtárgyakról és az NF 
csavaros kapcsolatokról is akkor jelent meg első alkalommal 
ismertető a Mélyépítéstudományi Szemlében. 

Személyi, szervezeti ügyek
Sávoly Pál az Erzsébet híd építésével kapcsolatban Állami 
díjban részesült. Meghalt Folly Róbert, a neves hídtervező (pl. 
Veszprém völgyhídját tervezte).
A műszaki ellenőri tanfolyam igen fontos volt a tömeges híd-
korszerűsítés miatt és azért is, mert korábban az UMECs (Út-
építési Műszaki Ellenőrző Csoport) látta el a műszaki ellenőrzést.

EBBEN A Z ÉVBEN NEM VOLT HÍDMÉRNÖKI KONFERENCIA

Az Erzsébet híd napjainkban (Gyukics Péter felvétele)
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 6. 1966. MÁJUS 5., SZOMBATHELY, a Savaria szálló hallja

MEGHÍVOTTAK
Annyiban változott a meghívottak köre, hogy a meghívó nem tett 
észrevételt vezető műszaki dolgozók részvétele ellen.

RÉSZT VEVŐK
48 fő, úgy tűnik nem volt vonzó a hosszú utazás utáni rövid, 
lényegében csak helyszíni szemléből és rövid beszámolókból álló 
összejövetel. Az UMECs megszűnt, a korábban itt dolgozók 
általában a szakmában maradtak, s látogatták a hídmérnöki talál-
ko zókat.

ELŐADÁSOK
Az elmúlt évi árvízi tapasztalatok bemutatása, vetített képekkel

MUNK AHELY-LÁTOGATÁS:
Az árvízkárt szenvedett hidak megtekintése tanulságos volt, 
igazolta a Hídosztály azon törekvését, hogy cölöpalapozású, ese-
tenként a feltétlenül szükségesnél nagyobb nyílású hidak épül-
jenek.

SZÁLLÁS, ÉTKEZÉS
Egyénileg kellett a szállásfoglalást rendezni, ebéd Sárváron volt

ELŐADÁSI ANYAG, INFORMÁCIÓ
Nem készült írásos anyag

AZ ÉRTEKEZLET JELENTŐSÉGE
Az előző évben elmaradt a fontos és népszerű értekezlet, ezért 
Apáthy Árpád, a hídosztály vezetője fontosnak tartotta, hogy 
az ötnyílású Ragyogói Rába-híd építését és az árvízkárokat is 
megismerjék a Vas megyében talán először járó hídmérnökök. 

A meghívó

Árvízkárt szenvedett híd („Hidak Veszprém megyében") 

Körmend, Rába híd (Gyukics Péter felvételei)
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AZ 1966. ÉV FŐBB ESEMÉNYEI

Rendeletek
A feszített hídgerendák (FT tartók) beépítéséről jelent meg 
utasítás 664 981/1966. szám alatt. Rendkívül fontos és sikeres volt 
ez a tartó (2-10 m, lágyvasas és feszített), nemcsak egy, hanem 
többnyílású hidak is gyorsan voltak építhetőek.
A hidak minőségi átvételének szabályozására tervezet készült.
A Közúti Hídszabályzat (1956) „A” fejezet 4. pontja helyett új 
előírás jelent meg (30/1966 KPM utasítás, 25 oldal).

Hídállomány
5506 hídból 944 boltozat, 4227 vasbeton, 153 fém és öszvér, 
valamint még 182 fahíd, provizórium volt.
199 híd épült, 3351 fm hosszal, 37 397 m2 felülettel. Autópályán 
(M7) 71 híd épült. AZ átlagos hídhossz 16,8 m, az átlagos szélesség 
11,2 m volt.
Jelentős építések voltak: Ostff yasszonyfán Rába-, Tiszafüreden 
az új rácsos, NF csavaros Tisza-híd (2459 m2). Gyomán ekkor 
korszerűsítették a Körös hidat.

Továbbképzés
Különleges, egynapos konferencia volt Szombathelyen vetí-
tettképes előadással és tanulmányi kirándulással árvízi károk és 
a Rába-híd építésének megtekintésére.
A FIP V. Kongresszusa Párizsban volt, ezen négy magyar mérnök 
vett részt.

Szakirodalom
A vasbetonépítés kérdéseiről Mihailich Győző és Haviár Győző 
írt alapos, jó könyvet.
A Hídépítő Vállalat a hidak alapozásáról jelentetett meg 180 
oldalas jegyzetet.
A verőszondázásról, a cölöpalapozásról, az épülő autópálya híd-
jairól, a számítógép alkalmazásáról jelent meg cikk a Mély épí-
téstudományi Szemlében.

Személyi, szervezeti ügyek
Ez évben kezdődött a közúti igazgatóságok szervezetének 
korszerűsítése (útmesterségek, gépesítés).
Mihailich Győző professzor 89 éves korában elhunyt.

Tiszafüred, a közúti és a vasúti híd (Gyukics Péter felvétele)

Ostffyasszonyfa, a Rába-híd avatása (az MTI felvétele)
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 7. 1967. MÁJUS 17-18., BUDAPEST  KPM VII. emeleti klubszoba

MEGHÍVOTTAK
Az eddigieken kívül a Mezőgazdasági Beruházó Vállalat is sze re-
pelt a meghívottak listáján.

RÉSZT VEVŐK
77 fő, a három évvel ezelőtti csúcslétszám volt. Az igazgatóságokat 
24, a megyei tanácsokat 46 fő képviselte.

ELŐADÁSOK
Négy előadás hangzott el: 
   Apáthy Árpád a Hídszabályzat módosításáról,

   Patz Béla vízügyi kérdésekről, 
   Tésy János a műszaki ellenőrzéssel, 
   Vesztergál Lajos a tanácsi hídügyekkel foglalkozók feladatairól 
tartott előadást.
Az előadók a Közúti Főigazgatóság munkatársai voltak.

MUNK AHELY-LÁTOGATÁS
Az M7 autópályán épülő hidak megtekintése május 18-án.

SZÁLLÁS, ÉTKEZÉS
A vasutas vendégházban 50 Ft-ért, illetve fi zető vendégszoba 
szolgálatnál volt mód szállásfoglalásra. Első nap a KPM étkez-
déjében, másnap Székesfehérváron, étteremben volt az ebéd.
A Közúti Főigazgatóság biztosította a szállást és az M7 autópályára 
való kijutást 

ELŐADÁSI ANYAG, INFORMÁCIÓ
A Hídszabályzat módosításáról több előadás (ankét) volt [MSz, 
1968. 4. sz.] és áttekintő ismertetések is megjelentek [MSz, 1968. 
11. sz]

AZ ÉRTEKEZLET JELENTŐSÉGE
A Közúti Hídszabályzat igen jelentős mértékű korszerűsítésének 

megismerése rendkívül fontos volt, ugyanúgy az M7 autópálya 
épülő változatos, monolit vasbeton hídjainak megtekintése is 
hasznos volt. 

A meghívó

Az M7 autópálya 56 kmsz-ben lévő hídja (Gyukics Péter felvétele)

Az M7 autópálya 69 kmsz-ben lévő hídja (Gyukics Péter felvétele)
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AZ 1967. ÉV FŐBB ESEMÉNYEI

Rendeletek
Hosszú előkészítés után megjelent az előzőknél jóval részle-
tesebb korszerűbb, kétkötetes Közúti Hídszabályzat. A híd-
mérnöki munkában rendkívül nagy volt a jelentősége. A Közúti 
Hídszabályzat kötelező alkalmazását a 23/1967 KPM végrehajtási 
utasítás rendelte el.
A hídnyilvántartás új előírásai jelentek meg (770.673/1967 stb.)
A hidak megfelelőségi értékelésére (szélesség, teherbírás) előírás 
készült.

Hídállomány
5519 híd: 918 boltozat, 4036 vasbeton, 157 acél és öszvér, 138 
fahíd volt az országos közutakon.
147 híd épült ebben az évben 23.490 m2 felülettel, ebből 
autópályán 5 híd. Szany Rába ártéri hídja, Alsóberecki Bodrog 
hídja 1000 m2-en felüli méretű volt. Ebben az évben hidak átlagos 
felülete 160 m2, hossza 16,5 m, átlag szélessége 9,6 m volt. 
Kisaron elkezdődött a II. világháború utáni első, új alépítményen 
épülő Tisza-híd munkája.

Továbbképzés
A Budapesten tartott kétnapos értekezlet fő témája az új Közúti 
Hídszabályzat ismertetése és az M7 autópálya megtekintése 
volt.
Szakmérnöki továbbképzés indult a Műszaki Egyetemen, 
műszaki ellenőri továbbképzés is volt.

Szakirodalom
Több cikk jelent meg a Mélyépítéstudományi Szemlében a 
Hídszabályzatról, hídépítésekről: Szajol, Albertfalva, Tiszafüred, 
valamint technológiai kérdésekről: NF csavar, kábeldobok, 
körpálya, epoxi gyanták, résfalak stb.

Személyi, szervezeti ügyek
A Közúti Főigazgatóságot Közúti Főosztállyá, az Útépítő 
Trösztöt, Közlekedésépítési Trösztté szervezték át.

Két részlet a jelenléti ívbőlHídszabályzat, 1967



26

A KONFERENCIÁK PROGRAMJA 

 8. 1968. MÁJUS 14-15., GYŐR  Építők Szakszervezete csónakházának kultúrterme 

MEGHÍVOTTAK
Változatlan.

RÉSZT VEVŐK
120 fő, az eddigi legnagyobb létszám.

ELŐADÁSOK
Három előadás volt:
   a hídfenntartás szervezeti kérdéseiről (Baczoni István), 
   a forgalomba helyezésről és a műszaki felügyeletről (Lelkes 
András) és 
   a hegesztett hidak anyagáról, gyártásáról (dr. Gállik István).
Két előadó az ekkor már ismét Közúti Főosztály Hídosztálya 
munkatársa, dr. Gállik István pedig az UKI csoportvezetője 
volt.

MUNK AHELY-LÁTOGATÁS
Május 14-én az 1. számú főút korszerűsítésével kapcsolatos híd-
építések: a teherpályaudvar feletti híd (3302 m2) és a feszített 

acél főtartójú, öszvérszerkezetű Rába-híd (2393 m2).

Május 15-én Győr környékén és a Marcaltőnél épült Marcal, 
Cigány-csatorna és a szanyi Rába-ártéri híd megteklintése. (Jelen 
sorok írójának fontos munkája volt néhai Kováts Józseff el együtt 
ezen szép vasbeton hídnak a műszaki ellenőrzése).

ELŐADÁSI ANYAG, INFORMÁCIÓ
A résztvevők írásos anyagot nem kaptak kézhez. 

AZ ÉRTEKEZLET JELENTŐSÉGE
Elsősorban itt is a helyszín kiválasztása volt telitalálat, hisz Győr 
a hidak városa, s ebben az időben fontos nagy hidak épültek itt és 
a környékén is. (Marcaltő Veszprém megyéhez tartozik, de a Rába 
-ártéri híd már a konferenciát rendező megye területén van.)

A meghívó
Győri látkép a Városháza tornyából 

(Gyukics Péter felvétele)

Szany, Rába ártéri-híd (Mátyus Károly felvétele)

Marcaltő, Rába-híd (Gyukics Péter felvétele)
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AZ 1968. ÉV FŐBB ESEMÉNYEI

Rendeletek
Hídnyilvántartási útmutató jelent meg a tanácsok részére.
Főosztályi rendelet szabályozta a hídfenntartó brigádok szer-
vezését (857.380/1968), a betonacélok hegesztését (859.143/1968), 
a hidak kiemelt szegélyének rendezését (864.986/1968) és más 
hídszakági kérdéseket.
Megjelent az Országos Közutak Tervezési Szabályzata.

Hídállomány
5586 híd volt az országos közutakon: 887 boltozat, 4424 vas-
beton, 163 acél és öszvér, 112 fa és provizórium.
171 híd épült, 28 386 m2 felülettel, ebből autópályán 34.
Jelentősebb hidak voltak pl. a hatvani Zagyva-híd, a miskolci 
Sajó-híd, az endrődi Hármas-Kőrös-híd.
A megfelelőségi kritériumok szerint főutakon 326, az alsóbb-
rendű utakon 320 híd nem elégítette ki a szerény követelménye-
ket sem. 

Továbbképzés
Kétnapos Hídmérnöki konferencia volt Győrött. A hídfenntartás 
és a hegesztett hidak új anyagairól volt szó, munkahely látogatás 
pedig a Marcaltő környéki munkáknál volt.
Az IVBH Nemzetközi Hídügyi Szervezet New Yorkban tartotta 
kongresszusát, ezen Széchy Károly professzor vett részt.
Hároméves üzemmérnökképzés indult Budapesten, a  Közleke-
dési és Távközlési Műszaki Főiskolán.
Az MTA és a KTE is ankétot szervezett az acélszerkezetek új mére-
tezési előírásairól.

Szakirodalom
Fontos összefoglaló jelent meg a közúti hidak tervszerű meg-
előző karbantartásáról (UKI
A Mélyépítéstudományi Szemlében több ismertetés, beszámoló 
jelent meg a Közúti Hídszabályzatról.

Személyi, szervezeti ügyek
Az új gazdasági mechanizmus bevezetése több szervezeti válto-
zást eredményezett.
Sávoly Pál, a kiváló hídtervező elhunyt.
Az Útügyi Kutató Intézet (UKI) vállalati formában működött.

Győr, a Révfalui Kossuth-híd (Gyukics Péter felvétele)
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 9. 1969. SZEPTEMBER 23-24., SIÓFOK  Városi Tanács terme

MEGHÍVOTTAK
Az eddigieken kívül a Közmű és Mélyépítési Főigazgatóság (Bp.), 
továbbá technikusok. 

RÉSZT VEVŐK
114 fő, alig maradt el az eddigi csúcstól.

ELŐADÁSOK
Három kifejezetten szakmai előadás volt: 
   Pál Tibor a vert vasbeton cölöpözésről,
   Patz Béla a vízügyi előírásokkal kapcsolatos kérdésekről, 
   Apáthy Árpád pedig a közúti hidak kapacitás szükségletének 
biztosításáról (előregyártás) tartott előadást.
Mindhárom előadó a Hídosztály munkatársa volt. Siófok és kör-
nyékének fejlesztéséről a városi tanács elnöke adott tájékoztatást.
Szerepelt a programban Barcs Dráva hídjának ismertetése is.

MUNK AHELY-LÁTOGATÁS
Az első nap Siófok környékét, a második nap az M7 autópálya 
épülő hídjait és a hídvizsgáló kocsit nézték meg a jelenlévők.

SZÁLLÁS, ÉTKEZÉS
A szállást és ebédigényt a Közúti főosztálynak kellett bejelenteni, 
s jelezni kellett, hogy a tanulmányi kiránduláson résztvevők kö-
zül ki vesz részt gépkocsival és ki tart igényt közös autóbuszra. 
(1967-ben szerepelt először a meghívón annak jelzése, hogy gép-
kocsival ki érkezik. Egy közúti igazgatóságnak általában három 
személygépkocsija volt ekkor.)

ELŐADÁSI ANYAG, INFORMÁCIÓ
A résztvevők írásos anyagot nem kaptak kézhez. 

AZ ÉRTEKEZLET JELENTŐSÉGE
A nagy létszámú értekezleten aktuális, fontos témákról volt szó 
és az M7 autópálya Székesfehérvár-Siófok szakaszának hídjait 
alaposan megismerhették a hídmérnökök.
Siófok környékét – közlekedési szempontból – jó volt jobban meg-
ismerni.

A meghívó A jelenléti ív részlete
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AZ 1969. ÉV FŐBB ESEMÉNYEI

Rendeletek
Több fontos főosztályi rendelet jelent meg: az országos közutakon 
végrehajtott út- és hídépítési munkák minőségének értékelése 
(954.820/1969), acélhidak időszakos vizsgálata (960.103/1969), 
korlátozott teherbírású és korlátozott szabad magasságú közúti 
aluljárók jelzése (952.404/1969).

Hídállomány
5598 híd: 845 boltozat (gyors fogyás), 4192 vasbeton, 96 fa.
Ebben az évben 119 híd épült 2998 m hosszban, 32.667 m2 
felülettel. Viszonylag nagy hidak épültek: 274 m2 volt az átlagos 
hídfelület, 25,2 m átlagos hosszal, 10,9 m átlagos szélességgel.
Jelentős volt Barcs Dráva hídja (3039 m2), a Nyíregyháza Sóstóra 
vezető út vasút feletti hídja (3510 m2). Budapesten félállandó 
RUB-híd épült.

Továbbképzés
Siófokon a kétnapos Hídmérnöki konferencián a technikumok 
vezetői, az UKI és Uvaterv képviselői is részt vettek. Az M7 autó-
pálya hídépítéseit ismerhették meg a hídmérnökök. A Mérnök 
Továbbképző Intézet a hazai hídépítés aktuális kérdéseiről 
tartott előadásokat.

Szakirodalom
A 20 éves állami tervezésről [MSz 1969. 5. sz.], a betontechnológia 
fejlődéséről [MSz. 1969. 7-8. sz.] a Keleti főcsatorna-hidak üze-

meltetési tapasztalatairól [MSz, 1969. 6. sz.], a budapesti Boráros 
tér műtárgyairól [MSz, 1969. 11-12. sz.], Barcs Dráva-hídjáról [MSz., 
1969. 11-12.sz.] és több más fontos témáról jelentek meg írások.
Loykó Miklós az előregyártás és feszítés témaköréből írt doktori 
disszertációt.

Személyi, szervezeti ügyek
Az UKI-n belül bővült a hídügyekkel foglalkozók száma.

Az M7 autópálya „Kislángi” aluljárója (Gyukics Péter felvétele)

A híd napjainkban (Dráva Múzeum)

Barcs Dráva-hídjának átadása ,1969 (az Uvaterv felvétele)
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A KONFERENCIÁK PROGRAMJA 

10. 1970. OKTÓBER 8-9., SZOLNOK  Vörös csillag fi lmszínház 

MEGHÍVOTTAK
Az eddigieken kívül ekkor már minden megyéből az önálló közúti 
igazgatóság hídügyi előadója vett részt, továbbá az Uvaterv és az 
UKI is külön meghívót kapott.

RÉSZT VEVŐK
Csak 85 fő vett részt a jubileumi 10. értekezleten, pedig gazdag 
volt az előadások és helyszíni bemutatók programja is; és ünnepi 
volt a rendezés.

ELŐADÁSOK
Két szakmai előadás volt 
   a közúti hidak előregyártásáról (Kelly Ádám) és a japán hidak 

építéséről (Medved Gábor), és 
   egy előadás Szolnok város rendezési tervéről. 
További, előadásnak is értékelhető ismertetések hangzottak el a 
helyszíni bemutatókon.

MUNK AHELY-LÁTOGATÁS
Hat helyen volt: 
   a Rékasi és Abonyi út felüljárókat, vasúti rekonstrukciós 
műtárgyat, 
   a szolnoki BVM előregyártó üzemét, a 4. sz. főút koncentrált 
korszerűsítését, 
   a Nagykunsági Főcsatorna épülő és a Jászsági Főcsatorna 
elkészült hídjait,
   végül a Tisza II. vízlépcső építését nézték meg a konferencia 
résztvevői. 

A bemutatók helyszínén a Szolnoki Közúti Igazgatóság, a MÁV 
Beruházási Felügyelőség, a BVM és az OVIBER szakemberei 
adtak tájékoztatást.

SZÁLLÁS, ÉTKEZÉS
A szállás- és ebédigényt a Megyei Tanács ÉKV osztálya gyűjtötte 
és intézte. Szervezett ebéd a Nemzeti Étteremben, első közös 
programként vacsora a tiszaligeti Aranylakat étteremben, a második 
napon pedig Kiskörén volt az ebéd. 

ELŐADÁSI ANYAG, INFORMÁCIÓ
Újságcikk jelent meg a Szolnok Megyei Néplap október 10-i szá-
mában.

AZ ÉRTEKEZLET JELENTŐSÉGE
A résztvevők köre és a közút, vasút, vízügy építésügy bemutatói 
emelték az értekezlet értékét.
A korábbiaknál ünnepélyesebb szervezés is elsőrendű volt.

A meghívó mellékleteA meghívó
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EBBEN AZ ÉVBEN TÖRTÉNT

AZ 1970. ÉV FŐBB ESEMÉNYEI

Rendeletek
Megjelent a 8/1970 KPM rendelet az Utak építése és forgalom 
részére történő átadása tárgyában.
Ennek végrehajtása ügyében a közúti főosztály kiadta a hidak 
tervezésével kapcsolatos eljárás (965 798/1970), a Befejezett út- 
hídépítési munkák műszaki-gazdasági ellenőrzése és más fontos 
kérdések újbóli szabályozását (980 379/1970).

Hídállomány
5645 híd: 826 boltozat, 4581 vasbeton, 159 acél, öszvér, 79 fahíd 
és provizórium. 1955-70 között 800 fahíd, provizórium épült át. A 
teljes hídállomány 65 182 m, 532 028 m2 volt. A korábbi évekből 
nem folyamatosan ismertek ezek az adatok.
Ebben az évben 144 híd épült, 2234 m hosszban, 25 049 m2 
felülettel, az ez  évben épített hidak hosszban 3, felületben közel 
5 %-ot tettek ki, a hídépítés fajlagos költsége 8 ezer Ft/m2 volt. 
Autópályahíd (M7) 37 épül. (Az M7 Fejér megyei szakaszán: 60 
km-en 64 híd épült.) Jelentős volt Szolnokon a Rékasi úti felüljáró, 
Városlődnél pedig a vasútvonal felett épített új műtárgy. 
Hatalmas árvíz vonult le a Tiszán, jelentős kár azonban nem 
keletkezett a hidakban.

Továbbképzés
Szolnokon rendezték a 10., jubileumi összejövetelt, kiemel-
kedően sok helyszíni bemutatóval.
Technikus továbbképzés kezdődött ebben az évben.
A FIP VI. kongresszusa Prágában volt, ezen népes magyar kül-
döttség vett részt, Apáthy Árpád beszámolót tartott a hidakról.

Szakirodalom
A boltozott hidak megismerése, megóvása érdekében, többévi 
kutatás után megjelent dr. Gáll Imre: „Régi magyar hidak” 
című könyve. Dr. Gállik István a hegesztett hídszerkezetek 
ridegtörése és új acélszerkezetek tárgyú fontos összefoglalója 
az UKI 38. kiadványaként megjelent.
Jubileumi (1945-70) célszám jelent meg ebben az évben a közúti 
hidakról [Apáthy-Träger, MSz, 1970.4.], a magyar hídexportról 
[Magyar Ambrus, MSz, 1970. 1.], az NF csavaros kapcsolatokról 
[Gállik István, MSz, 1970. 8. sz.], a japán hídépítésről [Medved 
Gábor, MSz, 1970.] és több más fontos témáról.

Személyi, szervezeti ügyek
A fejlődő motorizáció, a rendszeresen jelentkező olvadási károk 
miatt igen rossz volt az úthálózat állapota, ezért a minisztéri-
umban új vezetés, új útpolitikát indított: burkolaterősítés, út-
üzemeltetés, erőteljes gépesítés stb. Ennek megfelelően a hidak-
kal való foglalkozás is változott.
Az Uvaterven belül számítógépes osztály alakult, nagyobb súlyt 
kapott a kutatás, fejlesztés.
Meghalt dr. Haviár Győző, a hídosztály korábbi vezetője (1954-
1957 között). 

Szolnok, a  Belvárosi Tisza-híd (Gyukics Péter felvétele)

Szolnok, a Megyei Tanács háza (Szecsei István felvétele)
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A KONFERENCIÁK PROGRAMJA

11. 1971. OKTÓBER 14-15., BUDAPEST, Technika Háza (III. 343)

MEGHÍVOTTAK
A Közlekedéstudományi Egyesület Mérnöki Szerkezetek Szak-
osztályával közösen szervezett „értekezlet és bemutató”-ra a Közúti 
Beruházó Vállalat is meghívást kapott.

RÉSZT VEVŐK
86 fő vett részt az értekezleten, úgy látszik nem volt igazán vonzó 
a főváros.

ELŐADÁSOK
Öt előadás volt (eddig három-négy): 
   dr. Träger Herbert a műszaki fejlesztés irányairól, 
   Egressy György a vasbeton hidak műszaki ellenőrzéséről, 
   Ozorai Gyula a cölöpalapozások helyszíni ellenőrzéséről, 
     Dalmy Tibor a Budapesten folyó építési munkákról 
(előre-gyártott hidak és Metró), 
   Apáthy Árpád pedig hollandiai tanulmányútjáról számolt be.

MUNK AHELY-LÁTOGATÁS
A Gödöllőn megépült előregyártott gerendás (EHG) felüljárót, 
Rákoscsabán a Rákos-patak egyik hídját és az Üllői úti gyalogos 
alul-járót látogatták meg a résztvevők.

SZÁLLÁS, ÉTKEZÉS
A szállást (Szinyei Merse – illetve Benczúr utca) a Közúti főosztály 
szervezte. 

ELŐADÁSI ANYAG, INFORMÁCIÓ  Írásos anyag nem készült.

AZ ÉRTEKEZLET JELENTŐSÉGE
Az Utiber bemutatkozása szükséges volt, a Budapesten folyó 
hídépítések (gyalogos aluljárók és hidak) megismerése az isme-
retbővítést, az EHG (tinédzser) tartós hídépítés megismerése pedig 
a mindennapi munkát segítette. A hollandiai tanulmányútról 
szóló beszámoló különösen értékes volt, mivel szakmai utakat ekkor 
még a hídelőadóknak nem szerveztek. 

A meghívó A program

A Technika Háza Budapesten  (Gyukics Péter felvétele)
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EBBEN AZ ÉVBEN TÖRTÉNT

AZ 1971. ÉV FŐBB ESEMÉNYEI

Rendeletek
A 35/1971. KPM. sz. utasítás a Közúti Hídszabályzat alkalmazásának 
egyes kérdéseiről intézkedett.
Hídállomány
5668 híd: 800 boltozat, 4641 vasbeton, 152 acél és öszvér, 72 fa 
és provizórium. A teljes hídállomány 67 508 m, 563 595 m2 volt.
102 híd épült (ez a korábbi évekhez képest csökkenés) 1719 m 
hosszban, 16 280 m2 felülettel, ezek között 14 autópályán épült. 
Első ízben szakadt le híd magas jármű ütközése miatt Gyomán. 
A rácsos acélszerkezetű nyílás helyett kétnyílású vasbeton szer-
ke zetet építettek. 
Az előregyártás továbbfejlesztése érdekében 10 m-nél nagyobb 
nyílású hidak építésére az EHG (tinédzser) tartók jelentek meg 
pl. Gödöllő. Jelentősebb hidak, melyek ebben az évben épültek: 
Püspökladány mellett vasút feletti és Árpásnál Rába-híd.

Továbbképzés
Budapesten volt a Hídmérnöki konferencia, Budapest környéki 
bemutatóval. 
KPM Építőipari munkaértekezlet foglalkozott (június 9-10.) az 
aktuális út- hídépítési és fenntartási kérdésekkel. 
Kormányhatározat született (2046/1971) a középfokú szak-
emberképzésről.
Technikus képzés is folyt, jegyzet is megjelent.
Első alkalommal üzemmérnöki okleveleket kaptak a Közlekedési 
és Távközlési Műszaki Főiskolán.

A közlekedésünk 25 éve kiállítás a Budapesti Műszaki Egyetemen 
is az informálást szolgálta.
Első alkalommal Útügyi Napokat rendeztek Bács-Kiskun megyé-
ben, hídügyi kérdések nem szerepeltek a programban.

Szakirodalom
Az Útépítés című szaklapban a tömeges hídépítésekről jelent 
meg cikk. A budapesti közúti hidakról jelent meg ismertetés 
[MSz, 1971. 7.sz.].
Több újszerű témáról jelent meg cikk a Mélyépítéstudományi 
Szemlében Hídburkolatok mint szerkezeti elemek [MSz., 1971. 
6.sz.], Betonfelületek vízzáró szigetelése [1971. 7. sz.]

Személyi, szervezeti ügyek
A KPM Hídosztályon az osztályvezető és helyettese mellett 
hat területi főmérnök intézte a hídügyeket. Autópálya fő-
mérnökség alakult a Budapesti Közúti Igazgatóságon belül, 
Útügyi Beruházó Vállalat (Utiber) alakult. Az UKI (Útügyi Kutató 
Intézet) egyesült az ATUKI-val, az intézeten belül Acélhíd csoport 
tevékenykedett.
A Hídosztály jelentést készített a túlsúlyos és túlméretes járművek 
közlekedésének engedélyezéséről, a hídtervek őrzéséről. Felme-
rült a 20 m-nél kisebb hidak terveinek leadása.

Magas jármű okozta hídleszakadás, 
1971. Gyoma („Közuti hidak építési és fenntartási zsebkönyve”)  

Jelenléti ív
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A KONFERENCIÁK PROGRAMJA 

12. 1972. OKTÓBER 11-12., NYÍREGYHÁZA, SÓSTÓ, a Krúdy szálló 

                       nagytermében és a METESZ előadótermében (12-én)

MEGHÍVOTTAK
Mint a korábbi konferenciákon. 

RÉSZT VEVŐK
90 fő.

ELŐADÁSOK
Öt előadás hangzott el:
   Kiss Lajos (Uvaterv) a rakamazi ártéri hidakról,
   Jaczó Győző és Tóth Ernő (Közúti Ig.) 
 az Armco-rendszerű hullámlemez műtárgyról,
   dr. Träger Herbert időszerű kérdésekről,

   Hidvéghi Rudolf (Útépítő Tröszt), az előregyártott hídépíté-

 sekről, 

   Ámon Tibor (Kötuki) a hidak próbaterheléséről szólt.

Az előadók közül ketten korábban (Ámon Tibor és Hidvéghi 
Rudolf) a Közúti főosztály munkatársai voltak.

MUNK AHELY-LÁTOGATÁS
A Tokaj-Rakamaz útszakaszon a Tisza-ártéri hidak előregyártott, 
utófeszített hídjainak építése. 

SZÁLLÁS, ÉTKEZÉS
A szállások Nyíregyháza Sóstón voltak, első nap közös ebéd, a 
munkahely látogatás után Tokajban volt a vacsora.

ELŐADÁSI ANYAG, INFORMÁCIÓ
Írásos ismertetőt a résztvevők nem kaptak.

AZ ÉRTEKEZLET JELENTŐSÉGE
Az előadások hasznos információkat adtak, konzultációra is volt 
mód, a Tisza-ártéri hidak pedig újdonságot jelentettek. A munka-
hely látogatás utáni közös vacsora emlékezetes alkalom volt e sorok 
írójának.

A meghívó

A program 
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EBBEN AZ ÉVBEN TÖRTÉNT

AZ 1972. ÉV FŐBB ESEMÉNYEI

Rendeletek 
Az új minisztériumi vezetés a korábbi részletes utasítás helyett, 
általános elveket hirdetett meg, kevesebb kérdést szabályozott.

Hídállomány
5694 híd: 779 boltozat, 4704 vasbeton, 146 fém és öszvér, 65 fa és 
provizórium, 67 721 m, 559 412 m2.
Ebben az évben 60 híd épült, 972 m hosszal, 9937 m2 felülettel. 
A korábbihoz képest jelentős volt a csökkenés. Autópályán 
ebben az évben híd nem épült. 

Továbbképzés
Nyíregyházán a rakamazi ártéri hidak megtekintése és aktuális 
kérdések szerepeltek a 12. Hídmérnöki konferencia programján. 
A technikusképzés szabályozása szerepelt napirenden. Amster-
damban FIP napok voltak, ezen több magyar hidász is részt vett.

Szakirodalom
Részletes, alapos adatgyűjtemény jelent meg az országos 
közúthálózat 25 éves fejlődéséről (1945-70) a Közúti Közlekedési 
Tudományos Kutató Intézet kiadásában.
Az előregyártott hídgerendákról (EHG) több részletes ismer-
tető cikk jelent meg [MSz, 1972. 9.sz.].

Tervpályázatot írtak ki a Hungária körúton építendő autópálya 
hídra [MSz, 1972. 10.]. Tudjuk, hogy nem ekkor és nem itt épült 
meg. Az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság korszerű acél-
hidak építésére készített tanulmányt (9-7002-It).
Korányi professzor az új bécsi Duna-híd építés közbeni hor-
padásáról adott jó ismertetést [MSz, 1972. 3.]. Az acélszerkezetek 
tömeggyártásáról [MSz, 1972. 6.sz.] és a Soil-Mec cölöpökről 
[MSz, 1972. 12.] is olvashattak a hídmérnökök.

Személyi, szervezeti ügyek
A Főmtervnél a Híd, műtárgy osztály vezetője dr. Dalmy Tibor 
lett, aki fontos szerepet játszott a budapesti Duna-hidak felújí-
tásában.

Csőáteresz a 61. sz főút 119,120 kmsz-ben (Közútkezelő felvétele)

A 33. sz. főút Eger-patak hídja átépítés után (a Tisza tónál)

EHG tartók tervezési segédlete, és a gerendák különböző változatai
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A KONFERENCIÁK PROGRAMJA 

13. 1973. SZEPTEMBER 5-6., SZEGED,   

MEGHÍVOTTAK
Mint korábban. A szervezésben a Hódmezővásárhelyi Igazga-
tóság mellett, a Csongrád Megyei Tanács és Szeged megyei vá-
ros is részt vett.
Ettől az évtől kezdve dr. Träger Herbert volt a Hídosztály ve-
zetője, így az értekezletek irányítója is.

RÉSZT VEVŐK
91 fő

ELŐADÁSOK
Öt előadás hangzott el. 
   dr. Gállik István (UKI) az USA-ban tett tanulmányút járól,
   Strébl László (Uvaterv) a szegedi Északi Tisza-híd 

tervezéséről, 

   dr. Medved Gábor a szegedi (régi) Tisza-híd időszakos híd-

vizsgálatáról, 

   ifj . Karoliny Márton a hídépítés fejlődéséről, 
   Rácz József az algyői közúti Tisza-híd építéséről szólt. 

MUNK AHELY LÁTOGATÁS
Az Algyőn épülő Tisza-hídnál volt.

KULTURÁLIS PROGRAM 
Városnéző séta volt Szegeden.

SZÁLLÁS, ÉTKEZÉS
A szállásigényeket a közúti igazgatóságnak kellett bejelenteni.

ELŐADÁSI ANYAG, INFORMÁCIÓ
Információs anyag nem készült.

AZ ÉRTEKEZLET JELENTŐSÉGE
Csongrád megye megismerése, az új Tisza-híd építése és dr. 

Gállik István tanulmányút járól szóló beszámolója tette hasz-
nossá az értekezletet.

A meghívó
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EBBEN AZ ÉVBEN TÖRTÉNT

AZ 1973. ÉV FŐBB ESEMÉNYEI

Rendeletek
A túlsúlyos járművek közlekedése tárgyában fontos szabályozás ké-
szült (16/1973 MT és ennek végrehajtási utasítása). Ez a szabályozás a 
hidak védelme szempontjából igen fontos volt.

Hídállomány
5709 híd volt ekkor az országos közutakon: 762 boltozat, 4741 
vasbeton, 144 fém és öszvér, 62 fahíd és provizórium.
A teljes hídállomány 68 394 m, 574 974 m2 volt. Ebben az 
évben 85 híd épült, 29 698 m2 felülettel. Ezek között jelentős 
volt Debrecenben a Homokkerti (2057 m2) és Szolnokon a 
Kolozsvári úti vasút feletti híd (3623 m2). 
Új követelményrendszer készült a közúti hidakra.
A Rakamaz térségében épült Hosszú, Kis, Aranyos és Görbe híd 
összesen 5256 m2 felületű volt. Ebben az évben fejeződött be a 
Vámosszabadi-Medve közötti Duna-híd végleges újjáépítése.

Továbbképzés
Szegeden volt a kétnapos Hídmérnöki konferencia; a munkahely 
látogatás Szegeden és Algyőn volt.
A KTE Előregyártás a mélyépítésben címmel konferenciát 
szervezett (szeptember 11-14.), az előadók között volt Apáthy 
Árpád, Loykó Miklós is. Tartalmas kiadvány jelent meg erről a kon-
fe renciáról.

Szakirodalom
Apáthy Árpád: „Közúti hidak a felszabadulás után” c. [MSz, 1973. 

9. sz.] cikkében átfogó ismertetést adott, a Főváros útjairól, 
hídjairól is cikk jelent meg [MSz, 1973. 10.].
Új szakközépiskolai tankönyv jelent meg (Ámon Tibor – Hidvéghi 
Rudolf).
Több, a hidak alapozásával kapcsolatos írás jelent meg: Geo-
technikai feladatok [MSz, 1973. 6. sz.], Franki cölöp [MSz, 1973. 4. 
szám], Benoto-cölöp [MSz., 1973. 12.sz.].

Személyi, szervezeti ügyek
Apáthy Árpád nyugdíjba ment, eddigi helyettese, dr. Träger 
Herbert lett a Hídosztály vezetője. 
A technikumokat szakközépiskolává szervezték át.
A KTMF megkezdte Budapestről Győrbe való átköltözését.

Algyő közúti Tisza-híd (Gyukics Péter felvétele)

Algyőn az új Tisza-híd, mellette a korábbi közös üzemű híd árvíz idején (Gyukics Péter felvétele)
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A KONFERENCIÁK PROGRAMJA 

14. 1974. MÁJUS 15-16., PÉCS, Technika Háza

MEGHÍVOTTAK 
Mint korábban.

RÉSZT VEVŐK
104 fő, növekvő érdeklődés volt ettől az évtől kezdve.

ELŐADÁSOK
Négy előadás volt: 
   Ámon Tibor az acélhidak korrózióvédelméről,

   dr. Träger Herbert és Zsámboki Gábor a jugoszláviai Duna

-híd építésekről, 
   Visnyovszky Iván (Vízügy) hidakkal kapcsolatos vízügyi kér-

désekről tartott előadást. 
   A Pécsett épülő felüljáróról és a drávaszabolcsi Dráva-hídról 
is elhangzott egy rövid ismertetés.

MUNK AHELY-LÁTOGATÁS
Igen gazdag program volt: első nap Drávaszabolcs Dráva- és 
Feketevíz-hídjának építését, másnap pedig a 6. sz. főúti völgyhida-
kat (ívhíd és Bolond úti előregyártott gerenda híd),végül az 58. sz. 
főúti, vasút feletti Árpád hidat nézték meg a feszített programú 
értekezlet résztvevői (első nap 8 órakor, másnap 7,50-kor kezdő-dött 
a konferencia).

KULTURÁLIS PROGRAM
Első nap, az értekezletek történetében első alkalommal, alternatív 

„kulturális” program is volt: Harkányban fürdés, Siklóson vár-

látogatás.

SZÁLLÁS, ÉTKEZÉS 
Első nap szervezett ebéd nem volt, este egyéni igény alapján csopor-
tosan szervezett vacsora volt. Másnap az autóbuszok a vasútállomásra 
érkeztek…

ELŐADÁSI ANYAG, INFORMÁCIÓ
Írásos anyag nem volt.

AZ ÉRTEKEZLET JELENTŐSÉGE
Itt is az értekezlet helyének kiválasztása volt igazán vonzó: 
nagy építések, gyönyörű táj, híres hidak, vonzó városok.

Meghívó

A program
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EBBEN AZ ÉVBEN TÖRTÉNT

AZ 1974. ÉV FŐBB ESEMÉNYEI

Rendeletek
A 2/1974 KPM rendelet a túlsúlyos járművek közlekedésének 
engedélyezését szabályozta, ez a hídmérnökök feladatát is érin-
tette.
Változott a hídtervek jóváhagyásának gyakorlata, a Hídosztály a 
20 m-nél nagyobb nyílású hidak terveinek jóváhagyását intézte.

Hídállomány
5749 híd: 744 boltozat, 4808 vasbeton, 145 acél és öszvér, 52 fa 
és provizórium (az utóbbiak száma a korábbinál kisebb ütem-
ben csökken, még 2000 fm volt ezek összhossza).A közúti hidak 
összes felülete kb. 620 ezer m2, értéke 7,6 milliárd Ft volt.82 híd 
épült (5410 m, 65 049 m2), jól látszik, hogy közepes és nagy hi-
dak épültek (793 m2 volt az átlag felület). A közúti hidak fenn-
tartására 38, korszerűsítésükre 260 millió Ft-ot fordítottak. A 
fajlagos hídérték 14,5 ezer Ft/m2 volt.Makón Maros-híd épült 
függesztett szerkezettel, Drávaszabolcson és Algyőn folyami 
hidak készültek el.

Továbbképzés
Pécsett volt az évenként megrendezett Hídmérnöki konferen-
cia, pécsi és drávaszabolcsi munkahely látogatással.
New Yorkban volt a FIP VII. kongresszus, három magyar részt-
vevő volt, dr. Tassi Géza a hidakról tartott beszámolót.
Útügyi Napok voltak Siklóson, ezen a Siklósi úton épülő, vasút-
vonal feletti híd volt a helyszíni bemutató tárgya.
Szakirodalom
Hídépítésekről: Városlődi völgyhíd [MSz, 1974. 4. sz.], Homok-
kerti felüljáróról [MSz., 1974. 5.sz.], Győr Rába-hídjának vizsgá-

latáról [MSz, 1974. 5. sz.], feszítő huzalokról [MSz, 1974. 2. sz.], 
nehézfém állványokról [MSz, 1974. 10. sz.], tefl on sarukról [MSz, 
1974. 6. sz.] és más kérdésekről is megjelentek írások.
Értékes adatgyűjtemény jelent meg az országos közúthálózat 
30 éves fejlődéséről, a KÖTUKI 37. kiadványa.

Személyi, szervezeti ügyek
Üzemmérnökségekké kezdtek átalakulni az útmesterségek.
Elhunyt dr. Csanádi György volt közlekedési miniszter, Ullrich 
Zoltán a Hídosztály 1950-54 között volt vezetője.

Varasdi völgyhíd (Gyukics Péter felvétele)

Drávaszabolcs, Dráva-híd

Pécs, Tüzér utcai felüljáró (Közútkezelő felvétele)
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A KONFERENCIÁK PROGRAMJA 

15. 1975. MÁJUS 6-7., TATA, Edzőtábor

MEGHÍVOTTAK
Mint korábban.

RÉSZT VEVŐK
132 fő, érdekes módon ez volt egészen 1990-ig a legnagyobb lét-

számú hídmérnöki értekezlet.

ELŐADÁSOK
Újdonság volt az algyői Tisza-híd építéséről készített film be-
mutatása.
Négy előadás volt: 
   dr. Jasinszky István a Közlekedési Múzeum munkásságáról,
   Szilágyi Géza: a hídfenntartás szervezetéről és gépesítéséről,
   Apáthy Árpád az V. ötéves terv hídkorszerűsítési munkáiról, 

   dr. Träger Herbert pedig a hídépítés korszerű irányairól tartott 
előadást. 

MUNK AHELY-LÁTOGATÁS
Ezzel kezdődött az értekezlet:
   az M1 félautópálya hídépítéseit,
   a Berger hídvizsgáló gépkocsit és 
   Kecskéd keresztkötés nélküli ívhídját 
ismertette meg az érdeklődőkkel.

A szakmai bemutatón Balázs Zoltán (Uvaterv), Baló László 

(Aszfaltútépítő V.) a hidakat, Szilágyi Géza a Berger hídvizsgáló 
gépkocsit mutatta be.

KULTURÁLIS PROGRAM
A hídosztályvezető időbeosztására jellemző, hogy félórás vacsora 
után 17:30-kor még a Kuny Domonkos Múzeum meglátogatása is 
belefért a programba.

SZÁLLÁS, ÉTKEZÉS
Az edzőtáborban.

ELŐADÁSI ANYAG, INFORMÁCIÓ
Írásos anyag nem volt.

AZ ÉRTEKEZLET JELENTŐSÉGE
Újdonság volt a filmbemutató, a hídvizsgáló gépkocsi be-

mutatója és a múzeumlátogatás.

Balra a meghívó, jobbra  amunkahely-
látogatás programja



41

EBBEN AZ ÉVBEN TÖRTÉNT

AZ 1975. ÉV FŐBB ESEMÉNYEI

Rendeletek
A 23/1975 KPM rendelet a közúti járművek forgalomba he-
lyezésének és forgalomban tartásának szabályait rögzítette, ez 
az utak, hidak igénybevételének legfőbb előírása.
A 158/1975 sz. rendelet a hidaknál elhelyezendő súlykorlátozó 
táblák ügyében rendelkezett.
Az 560 109/1975 sz. utasítás a közúti igazgatóságok út és híd 
tartozékai ügyében rendelkezett.
Megállapodás született az Autópálya igazgatósággal az autó-
pályák fölötti, közúti hidak üzemeltetéséről és fenntartásáról. 

Hídállomány
5759 híd volt az országos közutakon, ebből 715 boltozat, 4854 
vasbeton, 143 acél és öszvér, 47 fa és provizórium.
Ebben az évben 112 híd épült, 30 095 m2 felülettel, autópályán 
32 híd.
Az első EHGT tartós híd ebben az évben épült Csongrád me-
gyében.
Kunszentmártonban elkészült az első szabadszerelésű vas-
beton híd.
Kápolnásnyéken teljes előregyártással épült híd a vasút felett.

Továbbképzés
Hídelőadói értekezlet volt Tatán. A helyszíni bemutató az M1 
autópályán folyó hídépítések és Kecskéd különleges ívhídjának 
megtekintése volt.
Szabványügyi tanfolyam indult.
Ismertetés jelent meg a középfokú építőipari szakember-
képzésről.
Előregyártási konferencia volt (május 5-7.)
Tervpályázat volt a miskolci felüljáró rendszer tárgyában.

Szakirodalom
Átfogó ismertetés jelent meg a közlekedésépítés 30 évéről 
[MSz, 1975. 4.], Kunszentmárton szabadon szerelt hídjáról 
[MSz., 1975. 5. és 6. sz.]. A hídszerkezetek fárasztó vizsgálatát 
ismertető tanulmány jelent meg.

Személyi, szervezeti ügyek
Munkabizottsági ajánlás készült az igazgatósági hídfenntartó 
szervezet kialakítására.
Az Uvaterv tevékenysége kutatás-fejlesztési területtel bővült. 
Hat vizsgáló laboratórium (Székesfehérvár, Győr, Veszprém, Zala-
egerszeg, Szeged és Szolnok) segítette a hídszakági tevékeny-
séget is. 
Kiskőrös Szakgyűjteménye ipartörténeti besorolást kapott.

Kunszentmárton, a szabadonszerelt Hármas-Körös-híd építése (a Hídépítő Vállalat felvétele) 

Kecskédi Általér-híd, helyszíni bemutató (Vértes Mária felvétele)
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A KONFERENCIÁK PROGRAMJA 

16.  1976. OKTÓBER 5-6., VISEGRÁD Nimród szálloda

MEGHÍVOTTAK
Mint korábban.

RÉSZT VEVŐK
122 fő.

ELŐADÁSOK
Hét előadás – minden eddiginél jóval több – hangzott el. 
   Dr. Träger Herbert a nehéz járművek közlekedésének engedé-
lyezéséről,
   Apáthy Árpád a bécsi Reichsbrücke összeomlásáról,
   Szánthó Péter az útügyi hatósági munkáról,
   Derzsi Miklós a Debreceni Közúti Igazgatóság hídfenntartási

munkájáról,

   Kusztor Sándor a körmendi Rába-híd korróziós káráról,

   Stulpa György a feszítési munkák ellenőrzéséről tartott 
előadást.
Jól jelzi ez a program, hogy a hídhibák, korrózió hangsúlyosan 
megjelent az értekezlet témái között, s a közúti igazgatóságok 

beszámolói nagyobb számban jelentkeztek.
Az előadási blokkba belefért a kunszentmártoni Hármas Körös-

híd építéséről készített film vetítése is. 

MUNK AHELY-LÁTOGATÁS
Az értekezlet második napján a Tahitótfaluban átépülő Dunaág-
hidat tekintették meg a résztvevők. Ez a híd több újdonságot ho-

zott: teljes keresztmetszetben hegesztett, előregyártott, feszített pá-
lyatáblás, gazdaságos hídszerkezet.

Budapesten három épülő felüljárót közelről láthattak (BAH, Köny-
ves Kálmán körúti, Soroksári úti). 

KULTURÁLIS PROGRAM
Gyönyörű, emlékezetes program volt az újjáépített Budavári Pa-
lotában a Magyar Nemzeti Galéria megtekintése.

SZÁLLÁS, ÉTKEZÉS
Az értekezlet színhelyének kiválasztása a szép környezetben, a 
program szervezése szempontjából is kedvező volt.
A második napon az Engels tér környékén ebédeltek a résztvevők.

ELŐADÁSI ANYAG, INFORMÁCIÓ
Írásos anyag nem volt.

AZ ÉRTEKEZLET JELENTŐSÉGE
Újdonság volt az eddigieknél jóval több és változatos előadás, a 
filmvetítés, a Budapesten kívüli helyszín. A fórum, a konzultáció 
fokozatosan háttérbe szorult.

Meghívó A program
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EBBEN AZ ÉVBEN TÖRTÉNT

AZ 1976. ÉV FŐBB ESEMÉNYEI

Rendeletek
A 653 340/1976 sz. utasítás jelent meg a közúti hidak dilatációs 
szerkezeteinek ellenőrzése tárgyában (balesetet okozott a 
trapézlemezes dilatáció).
A BVM tervezési segédletet adott ki az EHG, EHGE, EHGT tartók 
alkalmazásáról. Szabványtervezet készült a hidak szigetelésére 
(korábban nem volt).

Hídállomány
Az országos közutakon 5767 híd volt, ezek közül 693 boltozat, 
4889 vasbeton, 147 fém és öszvér, 38 fa és provizórium volt 7224 
m hosszal, 650.666 m2 felülettel.
Ebben az évben 69 híd épült, 21.132 m2 felülettel, ezek közül 5 
híd autópályán.
Sárvár Rába-hídján súlyos korróziós kár okozott riadalmat.

Továbbképzés
Visegrádon volt a hídelőadói értekezlet, a helyszíni bemutató 
színhelye Tahitótfalu és a Budapesten folyó hídépítési munkák 
voltak.
Útügyi Napok voltak Miskolcon, ennek keretében a Gömöri 
felüljárót nézték meg az érdeklődők.

Szakirodalom
A bécsi Reichsbrücke leszakadását fi gyelmeztető jelleggel 
Apáthy Árpád ismertette a Mélyépítéstudományi Szemlében 
[1976. 12. sz.]. Budapesten átfogó Duna-híd felújítási programot 
dolgoztak ki és az országos közutak fenntartásában is érdemi 
előrelépés történt.

Több témáról jelent meg cikk: Cseri István a IV. ötéves terv híd-
szakági teljesítéséről írt [MSz, 1976. 7.sz.], továbbá az M1 autó-
pálya tervezéséről [MSz, 1976. 1. sz.], a Margit híd ellenőrző mé-
réseiről [1976. 4. sz.].

Személyi, szervezeti ügyek
A Hídépítő Vállalatnál tervező részleg alakult.

Tahitótfalu, a Szentendrei-Duna-híd (a Közútkezelő felvétele)Vállalatok jelentkezése
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A KONFERENCIÁK PROGRAMJA 

17. 1977. MÁJUS 25-26., EGER

MEGHÍVOTTAK
Mint korábban.

RÉSZT VEVŐK
88 fő, meglepő, hogy Eger nem volt igazán vonzó.

ELŐADÁSOK
Három előadás hangzott el:
   a hídrongálásokról és javításokról,

   a cölöpözések műszaki ellenőrzéséről (Zsámboki Gábor) és
   a 25. sz. főút Eger átkelési szakaszáról (Hórvölgyi Lajos).

Az első előadást három igazgatósági kolléga tartotta (Kusztor
Sándor, Derzsi Miklós és Spröber József) és ketten hozzászóltak 

az elmondottakhoz. Eddig is előfordult, hogy ketten ismertettek 
egy témát, öten azonban eddig még nem.

SZAKMAI BEMUTATÓ
Az értekezlet második napján a hídmérnökök Feldebrőn a kettős 
betonövű Tarna-hidat nézték meg. Ez az újszerű hídtípus előre-
gyártott pályatáblával az M3 autópálya jellegzetes hídtípusa volt.

A 33. sz. főút Poroszló-Tiszafüred szakaszán a 18 nyílású, 285 m 

hosszú Eger- patak-híd átépítésével ismerkedtek az érdeklődők. Az 
EHGE tartós híd érdekessége a félszélességben való építés volt.

KULTURÁLIS PROGRAM
A szakmai program mellett városnézés volt idegenvezetővel, ez a 
hídosztályvezető érdeklődését jelezi. 

ELŐADÁSI ANYAGOK
Írásos anyag nem készült.

A KONFERENCIA JELENTŐSÉGE
A hídfenntartás előtérbe kerülése jelzi, hogy bár a hídkorszerűsítés 
még jelentős volt (76 ebben az évben), a sózás okozta korróziós 
károk, s különféle hídkárok (pl. ütközés) miatt nagyobb súlyt 
kellett erre helyezni:
1970-ben a hídfenntartásra a hidak bruttó értékének 0,3 %-át, 

1977-ben már ennek kétszeresét fordították.

A program

Folyamat szabályozási ábra 
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EBBEN AZ ÉVBEN TÖRTÉNT

AZ 1977. ÉV FŐBB ESEMÉNYEI

Rendeletek
10/1977 KM sz. rendelet az útvonal-engedélyezésről. Fontos 
szabályozás volt a hídmérnökök részére.

Hídállomány
5808 híd: 672 boltozat, 4952 vasbeton, 152 fém és öszvér, 32 fa 
és provizórium volt az országos közúthálózaton. 
Zala megyében már nem volt fahíd, pedig 1967-ben még 41 
ilyen műtárgy volt. 
Ebben az évben 76 híd épült 2036 fm hosszban, 25.025 m2 
felülettel. 
Jelentős új híd volt a 3. sz. főúton a 11 nyílású, 222 m hosszú, 
Gömöri pályaudvar feletti felüljáró, Csengeren előregyár-
tott pályatáblás Szamos-híd, Köröstarcsán a Kettős-Körösön 
szabadon szerelt, feszített vasbeton híd.

Továbbképzés
Egerben volt a Hídmérnöki konferencia, a bemutató helyszíne 
Feldebrő (kettős betonövű híd) és a 33. sz. főút átépülő Tisza
-ártéri hídja volt. 

Szakirodalom
Megjelent az Ábrahám Kálmán szerkesztette „A közúti köz-
lekedés kézikönyve” két kötetben. 
A Mélyépítéstudományi Szemlében sok, változatos témájú 
cikk jelent meg, pl. a Hídépítő Vállalatnál folyó fejlesztések 
[MSz, 1977.2. és 6. sz.], az M1 autópálya hídjai (1977. 10. 
sz.), Gyalogos aluljárók [1977. 1. és 3. sz.], a Mozaik úti és 
a Balatonszentgyörgynél épült felüljáró [1977. 5. és 10. sz.,] 
a drávaszabolcsi Dráva-híd próbaterhelése [1977. 10. sz.], 
járműütközés vasúti hídba [1977. 11. sz.], vasalt talajtámfalak 
építése [1977. 7. sz.], a békési Kettős-Körös híd javítása [1977. 
11. szám].

Személyi, szervezeti ügyek
Egyes központi hídbrigádok vizsgáló kocsit kaptak (Berger).

A 33 sz. főúti Tisza ártéri híd („Hidak Heves megyében”)

A 33.sz. főút Tisza ártéri hídjának keresztmetszete
(„Hidak Heves megyében”)

Kettős betonövű Híd Feldebrőn
(„Hidak Heves megyében”)

A híd keresztmetszete
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A KONFERENCIÁK PROGRAMJA 

18. 1978. SZEPTEMBER 19-20., GYŐR, MTESZ székház

MEGHÍVOTTAK
Mint korábban.

RÉSZT VEVŐK
112 fő. 

ELŐADÁSOK
Öt előadás hangzott el, ezek közül 
   három az épülő Mosoni-Duna-hídról szólt,
   Markotay Sándor a 14. sz. főút korszerűsítéséről, 

   Kovács Zsolt (Uvaterv) a szabadbetonozásos híd tervezéséről,

   Vasvári Pál és Vörös József (Hídépítő Vállalat) a híd építéséről 
számolt be.
   Földesi István (Közúti Igazgatóság) Győr közúti hídjairól,

   dr. Tóth Zoltán (KTMF) pedig az időszakos hídvizsgálatok 

tapasztalatairól beszélt.
Ez volt az első konferencia, melyen a Hídosztály vezetője vagy 
területi mérnökei nem szerepeltek előadóként.

SZAKMAI BEMUTATÓ
A 18 nyílású, 527 m hosszú Mosoni-Duna-híd medernyílásai ha-
zánk ban először szabadbetonozásos technológiával, az ártéri nyílások 
pedig helyszínen előregyártott hídgerendákkal épültek. 
Az új technológia megismerése volt ennek az értekezletnek az ap ro-
pója. A munkahely-látogatás két ütemben történt: első nap ismer-
kedés a híddal, második nap pedig részletes szemle, az előre gyár tás 
teljes meglátogatásával együtt.

KULTURÁLIS PROGRAM
Első nap Pannonhalma volt az úti cél, az ősi, gyönyörű fekvésű 
kolostor meglátogatása maradandó élmény volt. Második nap 
Győrt ismerhették meg közelről a hídmérnökök és ellátogathattak 
a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolára is (KTMF), mely 
intézmény a hidászképzés egyik jelentős bázisa.

VENDÉGLÁTÁS
Szállás a Rába Hotelben volt, ebéd Győrben a Park, illetve Cam-
ping étteremben, az első napi vacsora Pannonhalmán volt.

ELŐADÁSI ANYAGOK
Írásos anyag nem volt.

A KONFERENCIA JELENTŐSÉGE
Emlékezetes, változatos programú volt ez az értekezlet, újdon-
ságot jelentő helyszíni bemutatóval, Győr hídjainak megismer-
te tésével, Pannonhalma, Győr és a Műszaki Főiskola megtekin-
tésével. Győrött második alkalommal is jó volt lenni. 

Balra a meghívó, jobbra a program
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EBBEN AZ ÉVBEN TÖRTÉNT

AZ 1978. ÉV FŐBB ESEMÉNYEI

Rendeletek
A korlátozott űrszelvényű hidak jelzésére utasítás jelent meg 
(856.529/1978). (Ebben az évben az M1 autóúton Herceghalomnál 
egy magas jármű ledöntötte a gyalogos felüljárót.)

Hídállomány:
5830 híd volt az országos közutakon 73.822 m hosszal, 676.476 
m2 összfelülettel. A hidak közül 675 boltozat, 4997 vasbeton, 147 
fém és öszvér, 29 fa és provizórium volt. Ebben az évben 95 híd 
épült, 25.756 m2 felülettel. 
Szegeden az Északi (Bertalan) Tisza-híd alapozása Soil-Mec 
technológiával történt.
Székesfehérváron a várost elkerülő út építése kezdődött. 
Átfogó vizsgálat készült a hídszigetelések tárgyában.

Továbbképzés
Győrött volt a hídelőadói értekezlet, munkahely látogatás a Mo-
so ni-Dunának a 14 sz. főút új szakaszán épülő hídjánál volt. Ettől 
az évtől kezdve Győrött végeztek a KTMF hallgatói. Mun ka hely-
látogatás volt májusban Tahitótfaluban, a Szentendrei-Duna 
előregyártott pályatáblás hídjának építésénél és a 6. sz. főúton 
lévő völgyhidak felújításánál. Dr. Träger Herbert július hó napban 
előadást tartott a Duna-hidak fejlesztéséről. 
Szakmérnöki út-hídfenntartási jegyzet készült. 
A FIP VIII. kongresszusa Londonban volt, a magyar küldöttségből 
dr. Träger Herbert a hidakról tartott nemzeti beszámolót. 

Szakirodalom
A korai vas- és vasbeton építésről könyvet jelentetett meg 
a Műszaki Könyvkiadó. Több fontos cikk jelent meg a Mély-
építéstudományi Szemlében:
Közúti feszített vasbeton hidak időállósága [1978. 6. sz.], Új típusú 
hidak az M3 autópályán [1978. 7. sz.], a nagyüzemi előregyártott 
(EHGE) hídgerendákról [1978. 8. sz.], 30 év közlekedési műszaki 
tervezéséről [1978. 7. sz.].

Személyi, szervezeti ügyek
Állami-díjban részesültek az első szabadon szerelt, feszített 
vasbeton híd tervezői és kivitelezői (Reviczky János, Vörös 
József, Wellner Péter és mások).

Heves m 159. old  KeresztmetszetHeves m 170. old  Fenn kersztmetszet SZKENN

Fenn és lenn: Mosoni-Duna, az első szabadbetonozású hidunk (Gyukics Péter felvételei)
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A KONFERENCIÁK PROGRAMJA 

19. 1979. SZEPTEMBER 25-26., DEBRECEN, MTESz-előadóterem

MEGHÍVOTTAK
Mint korábban.

RÉSZT VEVŐK
92 fő.

ELŐADÁSOK
Négy előadás hangzott el: 
   dr. Träger Herbert a Közúti Hídszabályzat esedékes módo-

sításáról, 
   Zsámboki Gábor a vasbeton hidak szigeteléséről, 
   Derzsi Miklós (KIG Debrecen) a Keleti Főcsatorna hidak

fenntartásáról, 

   Dán Antal pedig (KIG Debrecen) a Debrecenen átvezető 
utak fejlesztéséről adott tájékoztatót.
Az új szegedi Tisza-híd építéséről készített félórás filmet a Víg 
moziban nézték meg a résztvevők.

SZAKMAI BEMUTATÓ
Első nap a 14 számú KFCs-híd vonókábel cseréjét tekinthették 
meg a hidásztalálkozó résztvevői. (A vonókábelek korróziós kárt 
szenvedtek, ezeket kellett kiváltani.) A második nap a 48. sz. főút 

i 259 m hosszú, 10 nyílású Faraktár úti felüljárónál volt a szakmai 
bemutató.

KULTURÁLIS PROGRAM
Első nap a Hortobágyi pusztába vitték az autóbuszok a híd-
mérnököket, a második nap pedig Debrecen nevezetességeivel 
ismerkedtek meg a kollegák.

VENDÉGLÁTÁS
A szállások az Arany Bikában, az ebédek a Szálló éttermében, az 
első napi vacsora a Hortobágyi csárdában volt.

ELŐADÁSI ANYAGOK
Írásos anyag nem készült.

A KONFERENCIA JELENTŐSÉGE
Aktuális kérdésekről hallhattak előadást a hídmérnökök és jó 

szakmai bemutatók és emlékezetes kulturális programok színe-
sítették az összejövetelt.

Balra a meghívó, jobbra a program
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EBBEN AZ ÉVBEN TÖRTÉNT

AZ 1979. ÉV FŐBB ESEMÉNYEI

Rendeletek
Elkészült a Közúti Hídszabályzat részleges módosítása, az 
új elveknek megfelelően ágazati szabványként (MSZ 07-3201-
79). Az 5/1979 KPM rendelet az útépítési és fenntartási munkák 
egységes minőségbiztosítását szabályozta.
A országos közutak megfelelőségi értékelésének előírásai el-
készültek.

Hídállomány
5844 híd volt az országos közutakon: 646 boltozat, 5001 vasbeton, 
170 fém és öszvér, 27 fa és provizórium. Ebben az évben 76 híd 
épült, 43.736 m2 felülettel.
Győrött megépült az első szabadon betonozott technológiájú 
híd a Mosoni- Dunán (9601 m2).
Szegeden az Északi Tisza-híd (nem minisztériumi beruházás 
volt) hatalmas felületű (15.479 m2), kiemelkedő alkotás volt. Több 
különszintű (út, vasút feletti) híd épült: Szekszárd (2336 m2), 
Nyíregyháza (1057 m2), Eger (2154 m2).
 
Továbbképzés
Debrecenben volt a Hídmérnöki konferencia, a Keleti Fő-csa-
tor na hídjának vonókábel cseréje és a 48. sz. főút debreceni, 
vasútvonal feletti hídjának megtekintése szerepelt a munkahely-
látogatás programjában. 
Tengelicen (április hónapban) osztályvezetői képzés volt, ame-
lyen hídszakági kérdések is szerepeltek.

Szakirodalom
Első alkalommal jelent meg fi gyelem felhívó cikk a sókorrózióról 
[MSz, 1979. 7.sz.]. A Tengelicen tartott előadásokról, majd a kö-

vetkező években tartottakról is kiadvány jelent meg. Ismertetés 
jelent meg az országos közutak és hidak értékelésének meg-
határozásáról [Közlekedéstudományi Szemle, 1979. 5. szám].

Személyi, szervezeti ügyek 
A Budapesti Közúti Igazgatóságon Fejlesztési osztály alakult, 
mely üzemeltetési és fenntartási témákkal, így hídügyekkel is 
foglakozott. 

Szeged, Bertalan Lajos Tisza-híd árvízkor (Gyukics Péter felvétele)

A tiszalöki KFCs-híd, vonókábel cserével (Gyukics Péter felvétele)
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A KONFERENCIÁK PROGRAMJA 

20.   1980. MÁRCIUS 26-27.  SIÓFOK, 43. sz. Építőipari Vállalat üdülője

MEGHÍVOTTAK
A korábban meghívottak, azzal a kiegészítéssel, hogy a hidak ügyeit 
intéző mérnökök mellett a technikusok is szerepeltek, hozzátéve, 
hogy kezdettől részt vehettek és részt is vettek technikusok. 

RÉSZT VEVŐK
80 fő. Érdekes, hogy a jubileumi továbbképzésen (ez szerepelt a 
meg hívón) a 10. értekezlethez hasonlóan a korábbiaknál ke-

veseb ben vettek részt.

ELŐADÁSOK
Tizenegy előadás hangzott el: 
   Apáthy Árpád a VI. ötéves terv előkészítéséről és a híd-

nyilvántartással kapcsolatos feladatokról, 
   dr. Träger Herbert korróziós károkról és 

szakmai újdonságokról,

    dr. Balázs György (BME) műgyantás hídjavításokról, 
   Ignácz Béla (Szolnok Megyei Tanács) a tanácsi hidakkal 

való foglalkozásról, 
   Csőzik István a hídfenntartás gépi eszközeiről, 
   dr. Jolbej Csabáné és dr. Balla István az útügyi hatóság építte-

tői feladatairól, 
   Szilágyi Géza a hídfenntartási tervek tapasztalatairól, 
   Kriston Szabolcs pedig a korszerű dilatációs szerkezetekről 
és a szigetelésekről beszélt.
Az előadók két előadás kivételével a Közúti főosztály munkatársai 
voltak.

SZAKMAI BEMUTATÓ
Újdonság volt, hogy helyszíni munkahely látogatás helyett ezúttal 
filmvetítések szolgálták a tájékoztatást: az Uvaterv tervezései, 
Szeged Északi Tisza-híd, Tahitótfalu új hídja, Pécsi felüljáró, 
BAH felüljáró, MÁVAG jubileum, Győri Mosoni Duna-híd.

KULTURÁLIS PROGRAM
Nem volt.

VENDÉGLÁTÁS
A tanácskozásnak helyt adó üdülő jó ellátást biztosított, az 
egyszerűbb ügyintézés miatt (valószínű első ízben) a rendező 
igazgatóság a szállás és étkezés költségeit kifi zette és a résztvevő 
szerveknek számlázta. 

ELŐADÁSI ANYAGOK
Írásos anyag nem készült.

A KONFERENCIA JELENTŐSÉGE
Az előadások aktuális kérdésekkel foglalkoztak, a fi lmvetítések 
– a korábbi kedvező fogadtatás után – gazdag ismeretanyagot 

adtak a résztvevőknek.

Balra a meghívó, jobbra a program
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EBBEN AZ ÉVBEN TÖRTÉNT

AZ 1980. ÉV FŐBB ESEMÉNYEI

Rendeletek:
A Közúti főosztály a 992 043/1980 sz. utasításban szabályozta a 
vasbeton hidak korróziós kárainak felmérését. 
A Hídosztály az előregyártott hídgerendák közül a KCs tartóra 
986 543/1980 sz. alatt adott engedélyt.

Hídállomány
5840 híd volt az országos közutakon, 613 boltozat, 5028 vasbeton, 
174 fém és öszvér, 25 fa és provizórium. A hídállomány 76.896 m, 
735.705 m2.
Ebben az évben 89 híd épült, 40 223 m2 felülettel, ebből 14 
autópályán: M3 Bagi völgyhíd (2x3641 m2), vasút feletti híd 
(2x2247 m2). Debrecen, 48. sz. főút Faraktár úti felüljáró (4799 m2). 
A hídépítések fajlagos költsége 17 ezer Ft/m2 volt.
Vasalt talajtámfalas híd épült Siófokon. Eddig hídfenntartásra 
a hídértéknek kb. 0,5 %-át fordították.

Továbbképzés
Ebben az évben Siófokon volt a hídmérnökök továbbképzése, 
immár 20. alkalommal. Tengelicen ebben az évben is volt osz-
tályvezetői továbbképzés. 
Bécsben volt az IVBH kongresszusa, melyen dr. Träger Herbert 
és mások is részt vettek.
Nyíregyházán Útügyi Napok voltak, melyen az úthálózat és ezen 
belül a hidak megfelelőségi értékeléséről is szó volt. Acél-szerkezeti 
ankétot tartottak első alkalommal. A továbbiakban évente 
rendeztek ilyen témájú előadássorozatot. 

Szakirodalom
Hidak Magyarországon címmel rövid ismertető füzetet állított 
össze a KPM megbízásából az Uvaterv.
A Pest megye országos közútjain lévő hidak fenntartási kér-
déseiről ismertető cikk jelent meg [MSz, 1980. 4. sz.].

Személyi, szervezeti ügyek
A KTMF-en belül a hídügyekkel foglalkozó egység kezdte meg 
működését dr. Klatsmányi Tibor vezetésével.

Siófok, a 7 sz  főút  kettős betonövű Széchenyi Sió-hídja 
(„Hidak Somogy megyében”)
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A KONFERENCIÁK PROGRAMJA 

21. 1981. ÁPRILIS 7-9., TENGELIC, Tolna megyei Tanács oktatóbázisa

MEGHÍVOTTAK
Mint korábban.

RÉSZT VEVŐK
73 fő, 1967 óta ilyen kevés résztvevője még nem volt a hídmérnöki 
találkozóknak. Nem központi helyen, de gyönyörű környezetben 
volt ez az oktatóbázis, 1979 óta több osztályvezetői képzést is ren-
deztek itt.

ELŐADÁSOK
11 előadás volt, ez annak köszönhető, hogy ez volt az első igazi 

háromnapos továbbképzés (első nap 9 órától, harmadik nap 17 
óráig).
   Apáthy Árpád a hídnyilvántartásról, 
   dr. Träger Herbert négy témában: 
     a Hídszabályzat jövőjéről, 
     az időszakos hídvizsgálatokról és a törzskönyvekről, 
     a tervek jóváhagyásáról, 

     a bécsi IVBH kongresszus alapján hídhibákról, 
   dr. Balla István (Közúti főosztály) a hidak védelmének 
jogi eszközeiről, 
   Németh István a lőttbetonos hídjavításról és a sókorrózióról, 
   Dékány Csaba (METRÓ KÉV) a betonacélok toldásáról,

   dr. Tóth Zoltán (KTMF) a simontornyai Sió-híd javításáról, 
   Tüskés György (KIG Veszprém) pedig a házilagos hídtervezés 
tapasztalatairól számolt be.

SZAKMAI BEMUTATÓ
Első nap a cecei Sárvíz- és a simontornyai Sió-híd, második nap a 
szekszárdi felüljáró és a Sió-torkolati műtárgy.

KULTURÁLIS PROGRAM:
A simontornyai vár és a decsi Tájház megtekintése.

VENDÉGLÁTÁS
Az oktatóbázis adottságainak megfelelően a továbbképzés részt-
vevői teljes ellátást kaptak, vacsora Domboriban, ill. Decsen volt.

ELŐADÁSI ANYAGOK:
Írásos anyag nem készült.

A KONFERENCIA JELENTŐSÉGE:
A kibővített időtartamú továbbképzés az eddigieknél több in-

formáció átadására adott módot, volt idő a megye egy részének 
és hídjainak megismerésére, a baráti eszmecserékre.

Simontornya, Sió-híd
(„Hidak Tolna megyében”)

Balra a meghívó, jobbra a program
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EBBEN AZ ÉVBEN TÖRTÉNT

AZ 1981. ÉV FŐBB ESEMÉNYEI

Rendeletek
Az acélhidak gyártására és szerelésére követelményrendszert 
állítottak össze.
Az Uvaterv tervezési előírást készített az EHGE, EHGT tartós 
hidakra.
169.090/1981. számú utasítás készült a Berger hídvizsgáló beren-
dezések alkalmazása tárgyában.

Hídállomány
5818 híd volt az országos közutakon, 77.077 fm, 745.212 m2. 
A hidak közül 594 boltozat, 5032 vasbeton, 169 fém és öszvér, 23 
fa és provizórium volt.
Ebben az évben 64 híd épült 1857 m hosszal, 21.085 m2, ezek kö-
zül 7 épült autópályán.
Legnagyobb volt a csongrádi, szabad betonozású Tisza-híd 
(6140 m2). Ez volt a Tiszán az első feszített vasbeton híd.

Továbbképzés
Tengelicen volt ebben az évben a hídmérnöki továbbképzés, 
a szakmai kirándulás során Simontornya Sió-hídját és a cecei 
Sárvíz hidat tekintették meg a résztvevők.
A Mérnök Továbbképző Intézet a közúti hídfenntartás időszerű 
kérdéseiről tartott előadás-sorozatot.

Szakirodalom
Veszprém megyei célszám jelent meg a Városi Közlekedésben, 
többek között a veszprémi völgyhídról.

Személyi, szervezeti ügyek 
Közúti minőségfelügyeleti állomások alakultak.

Csongrád, a közúti Tisza-híd a 2004. évi nagy árvz idején (Gyukics Péter felvétele)

 Somogy m könyv 80. old f 

Szekszárd vasút feletti híd megtekintés a konferencián
(Kardosné, Pintér Erzsébet felvétele)
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A KONFERENCIÁK PROGRAMJA 

22. 1982. MÁJUS 11-13., KŐSZEG, a Jurisich-vár lovagterme

MEGHÍVOTTAK
Mint korábban.

RÉSZT VEVŐK
120 fő. Kőszeg és környéke, a burgenlandi és stájerországi előadók 
vonzerőt jelentettek.

ELŐADÁSOK
10 előadás hangzott el a háromnapos továbbképzésen. Első alka-
lommal külföldi előadók burgenlandi hídépítésekről és a stájerországi 
hídfenntartásról tartottak előadást. 
   A Közúti Hídszabályzat módosításáról Németh István (KF), 
   a hídtervek, hídvizsgálati szakvélemények követelményeiről 
Szilágyi Géza (KF), 
   az EHGT tartókról dr. Träger Herbert, 
   a Marx téri felüljáró építéséről Kriston Szabolcs (KF), 
   az útügyi jogszabályok várható korszerűsítéséről 
dr. Balla István (KF), 

   a hidak fajlagos költségének alakulásáról Apáthy Árpád, 
   Vas megye hídprogramjáról pedig Molnár László 
adott tájékoztatást.

A Tacoma-híd leszakadásáról készített fi lmet is levetítették.

SZAKMAI BEMUTATÓ
A 8. sz. főúton Vasvár és Rábahídvég között épülő hidakat, a rumi 
Rába-híd só elleni védelmi munkáját és az osztrák vendég hídjavítási 
bemutatóját tekintették meg.

KULTURÁLIS PROGRAM
Az első napon kiadós városnézés szerepelt vacsora előtt a prog-
ramban, második nap Bükfürdőn, a hídmérnöki találkozó résztvevői 
jó hasznát vehették a meghívóban kötelezően előírt fürdőruhának.
A visszaemlékezések szerint este énekhangok is hallatszottak.

VENDÉGLÁTÁS
A helyszín: vár lovagterme, az Irottkő Szálló, Bükfürdőn pedig az 
ÁFÉSZ étterem jó hangulatot biztosított.

ELŐADÁSI ANYAGOK
Kriston Szabolcs és Molnár László a Mélyépítéstudományi Szem-
le 1982. 4. számában a konferencián elmondott előadásának szer-
kesztett változatát publikálta.

A KONFERENCIA JELENTŐSÉGE
A háromnaposra bővített összejövetel, az ausztriai mérnök 

kollégák, az „idegenforgalmi” látnivalók emlékezetessé tették ezt a 
hídmérnöki találkozót.

Balra a meghívó, jobbra a program.
A túlodalon Németh István jegyzettömbje és a jelenléti ív.
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EBBEN AZ ÉVBEN TÖRTÉNT

AZ 1982.  ÉV FŐBB ESEMÉNYEI

Rendeletek
A kézi csoportos hídnyilvántartást a továbbiakban 
nem kellett vezetni.

Hídállomány:
5817 híd volt ekkor az országos közutakon 774.314 m2 felülettel. 
A hidak közül 568 boltozat, 5060 vasbeton, 167 fém és öszvér, 22 
fa és provizórium volt. Ebben az évben 49 híd épült 49.016 m2 
felülettel, tehát nagy, 1000 m2 volt az átlagos felületük. 
Doboz Kettős-Körös feletti szabadszereléses hídja 2626 m2, Tunyog-
matolcs Szamos hídja 3701 m2, az M1 autópálya Hegyeshalom
-bányató feletti hídja 8346 m2 felületű volt.

Továbbképzés
Kőszegen volt a hídmérnökök továbbképzése, első alkalommal 
külföldi (burgenlandi) előadókkal. A helyszíni bemutató Vasvár 
és Rábahídvég között volt, nemcsak építési, hanem hídjavítási 
munkák is szerepeltek. Műszaki ellenőri képzés is volt ebben 
az évben. Tatabányán ankétot szerveztek hídfenntartási 
témakörben. Acélszerkezeti ankét is volt ez évben is.

Szakirodalom
Nagyobb hidak szerkezeti rendszerének kiválasztására neves 
munkabizottság ajánlást állított össze.
Balázs György professzor és munkatársai a sózás okozta híd-
hibákról és azok javításáról publikált fontos tudnivalókat.
Vas megye hídfenntartási, hídkorszerűsítési feladatairól is fontos 
cikk jelent meg [MSz, 1982. 4.s z.].

Személyi, szervezeti ügyek 
Egyeztető megbeszélés volt a KTI Hídosztályának munkájáról, 
az ellenőrző vizsgálatokat végző intézmények feladatmegosz-
tásáról.

Szigetelési bemutató a 8. sz. főúton
(Kardosné, Pintér Erzsébet felvétele)
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A KONFERENCIÁK PROGRAMJA 

23. 1983. MÁJUS 10-12., GYULA, Park Szálló

MEGHÍVOTTAK
Mint eddig és a KTMF képviselői

RÉSZT VEVŐK
95 fő

ELŐADÁSOK
Hat előadás hangzott el, ezek közül 
   három a szabadonszerelt hidakkal kapcsolatban. 
   Reviczky János (Uvaterv) fi lmvetítéssel egybekötött részletes
előadást tartott, 
   betontechnológiai kérdésekről Tariczky Zsuzsa (Hídépítő V.),
   geodéziai mérésekről pedig Szirmai Gábor (Uvaterv) szólt. 
Az EHGT tartók fejlesztéséről dr. Träger Herbert, 
   a szivattyúzott betonokkal kapcsolatos követelményekről Strébl 
László (Uvaterv), 
   a 28/1967 OVF-KPM rendelet módosításáról pedig Apáthy 
Árpád tartott előadást. 

SZAKMAI BEMUTATÓ
A sarkadi üzemmérnökség hídfenntartási munkáit, a dobozi Kettős 
-Körös-hidat, Békéscsaba vasút feletti hídjának építését, a békési 
Kettős-Körös-híd építését és Köröstarcsán az előregyártó telepet 
mutatták be.

KULTURÁLIS PROGRAM
Az első napon a múzeum, a vár és a Várszínház megtekintése szere-
pelt a programban.

VENDÉGLÁTÁS
A szállodában.

ELŐADÁSI ANYAGOK
Írásos anyag nem készült.

A KONFERENCIA JELENTŐSÉGE
Igen részletes ismereteket kaptak a résztvevők a szabadszereléses 

hidak építéséről, az ezzel kapcsolatos tapasztalatokról és a megyében 
folyó hídfenntartási munkákról.

Balra a meghívó, jobbra a program

A gyulai vár (Kiss Zoltán, Lehoczky Péter felvétele – „Levelek Békésből”)
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AZ 1983. ÉV FŐBB ESEMÉNYEI

Rendeletek:
A közúti igazgatóságok és a Közúti főosztály hatósági terv-
jóváhagyási jogkörét elvonták, s új szervezetet, a Közlekedési 
Főfelügyeletet hozták létre (14/1983 MT rendelet). Igen nagy 
változást hozott ez a hídszakági munkában, ráadásul radikális 
szervezeti változások is történtek.
A 366.379/1983 sz. rendelet az autópálya hidak fenntartását 
szabályozta.

Hídállomány
5780 híd volt az országos közutakon: 556 boltozat, 5032 vasbeton, 
169 fém és öszvér, 23 fa, és provizórium. A teljes hídállomány 
783 372 m2 volt.
Ebben az évben 63 híd épült, 16.927 m2 felülettel, ebből autó-
pályán (M3) 22 híd.
Budapesten az Árpád híd kapacitásbővítése volt a legnagyobb 
hídberuházás. Nem végzetes, de súlyos ütközési kárt szenvedett 
a balatonmagyaródi Zala-híd.
A tanácsi hidak nyilvántartásba vétele folyt. 

Továbbképzés
Hídmérnöki továbbképzés Gyulán, még a hatósági jogkör mó-
dosítása előtt volt. Főleg a Körös-hidak megtekintése képezte a 
helyszíni tapasztalatcserét.
A IV. Acélszerkezeti ankét programjában fontos helyet foglalt 
el az Árpád híd bővítésének ismertetése.

Szakirodalom
A KTI módszer kidolgozásába kezdett a közúti hidak meg-
felelőségi értékelésére.
Az Utiber autópálya hidak szigetelésére irányelveket állított 
össze.

Személyi, szervezeti ügyek:
A 16/1983 KM sz. rendelet a közúti igazgatóságok összevonását 
rögzítette (2-3 megyés igazgatóságok alakultak).
A Közúti főosztályon megszüntették a Hídosztályt, dr. Träger 
Herbert egy személyben intézte a hídügyeket.

A dobozi Kettős-Körös-híd szerelés közben 1982-ben (az Uvaterv felvétele – „Hidak Békés megyében”)

A budapesti Árpád híd napjainkban (Gyukics Péter felvétele)
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24. 1984. MÁJUS 8-9.
BALATONFÖLDVÁR, 
Közúti Igazgatóság Oktató Központja

A minisztérium és a közúti igazgatóságok hatósági jogkörének 
elvonása és átszervezése miatt változott a „hídügyi értekezletek” 
rendezése. A Közlekedési Főfelügyelet szervezte az értekezleteket. 
Az erre az időre elkészült oktatási központ egyszerű megoldást 
adott az értekezletek tartására. 

MEGHÍVOTTAK
Mint korábban.

RÉSZT VEVŐK
60 fő

ELŐADÁSOK
10 előadás, 3 kiselőadás hangzott el és tíz hozzászóló beszélt 
hídvizsgálati, hídfenntartási kérdésekről. 
Az előadások 
   az új betonszabványról (Strébl László, Uvaterv) 
   a hídtartozékokról (Néveri Imre, Uvaterv), 
   előregyártott tartókról (Kiss Lajos, Uvaterv), 
   a hatósági tevékenység új gyakorlatáról (Ámon Tibor – Szilágyi 
Géza, Közlekedési Főfelügyelet), 
   a hídnyilvántartásról (Apáthy Árpád), 
   a tervnélküli hidak teherbírásainak meghatározásáról 
(Németh István, TETA), 
   dilatációs szerkezetekről Ámon Tibor és külön 
Dán Antal (KIG),
   Vas, illetve Nógrád megye hídfenntartásáról Kusztor Sándor 
és Vilimi Sándor (KIG) tartott előadást.

Figyelemreméltó, hogy az Uvaterv és a KIG-ek egy-egy, a Közle-
kedési Főfelügyelet két, a TETA (kisszövetkezet) és a Közúti Közle-
kedési Főosztály egy-egy előadással szerepelt.
A három „kiselődás” tárgya 
   az endrődi Hármas-Körös-híd erősítése 
(Kolozsi Gyula – Berkó Dezső, Hídépítő V.), 
   Vásárosnamény pontonhídja (Szamos István), 
   a nagykanizsai hídbontás (Mozsár Imre KIG, illetve
Zala Megyei KÉV) volt.

A tíz felkért hozzászóló közül nyolc közúti igazgatósági hídmérnök 
volt.

SZAKMAI BEMUTATÓ 
nem volt

KULTURÁLIS PROGRAM 
nem volt

VENDÉGLÁTÁS
Az oktatási központ teljes, kulturált ellátást nyújtott.

ELŐADÁSI ANYAGOK 
nem készültek.

A KONFERENCIA JELENTŐSÉGE
A megváltozott körülmények között dr. Träger Herbert egy 
személyben intézte a Közlekedési Minisztériumban a hídügyeket. 
A hatósági munka alapvetően változott és a közúti igazgatóságok 
összevonása még fontosabbá tette, hogy évente legalább egyszer 

találkozzanak a hídügyekkel foglalkozók.
A gazdag előadási program azt jelzi, hogy a hídfenntartás jelen-
tőségét a szervezők és a résztvevők is felismerték, és szívesen vál-
lalták előadásukat is.

25. 1984. NOVEMBER 22.
BUDAPEST

MEGHÍVOTTAK Mint korábban.

RÉSZT VEVŐK
37 fő vett részt: a KM képviseletében 2 fő, a Közlekedési Fő-
felügyelettől 3 fő és közúti igazgatóságoktól 32 fő.

ELŐADÁSOK
Öt előadás hangzott el: 
   boltozott és fahidakról Apáthy Árpád, 
   a hidak meg felelőségi vizsgálatáról dr. Galló László (KTI), 
   a hatósági tevékenységről Ámon Tibor (Közlekedési 
Főfelügyelet), 
   a tervezői segédletekről dr. Loykó Miklós (Uvaterv)   
   a BVM termékeiről Penkala Tibor szólt.

SZAKMAI BEMUTATÓ nem volt

KULTURÁLIS PROGRAM nem volt

VENDÉGLÁTÁS nem volt, étkezés egyénileg.

ELŐADÁSI ANYAGOK nem készültek.

A KONFERENCIA JELENTŐSÉGE

Nehéz körülmények között a közúti igazgatóságoktól nemcsak a 
hidakkal foglalkozók, hanem vezetők is meg jelentek, ez azt je-

lezte, hogy igény van ilyen összejövetelekre.
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Szabályozás
Az előző évi alapvető jogi változások után, az új előírások alkal-
mazása volt az út- és hídügyekkel foglalkozók legfőbb feladata.

Hídállomány:
5740 híd volt az országos közúthálózat 80.764 m hosszban és 
787.171 m2 felülettel, a hídállományban 543 boltozat, 5012 vas-
beton, 164 fém és öszvér, 21 fa és provizórium volt.
A hídállományban a sókorrózió már korában is jelentkezett, ezért 
felmérések, előterjesztések készültek. Ebben az évben a 6. sz. 
főút Völgységi-patak-hídját elbontották, s egyetlen alumínium 
hidunkat is kivonták a forgalomból. 
Ez évben 40 híd épült 9262 m2 felülettel, csak négy nagyobb 
híd épült: Abda, Nagykanizsa és Törökszentmiklós vasút feletti 
hídjai, Hidasnémeti Hernád-híd. 

Továbbképzés:
A Hídosztály megszüntetése után még nagyobb szükség volt a 
hidász szakemberek találkozóira.  Ezt jelzi, hogy ebben az évben 
kétszer is volt hídmérnöki értekezlet, Balatonföldváron a Közúti 
Igazgatóságok Oktatóházában, illetve Budapesten.
Győrött a KTMF IV. Tudományos ülésszakát tartotta, melyen 
fontos hídügyi kérdések is szerepeltek.
Tervpályázat volt az autópályákon felüljáróként alkalmazott 
hídszerkezetek kialakítása ügyében.

Szakirodalom
Az autópálya hidak sózás okozta meghibásodása és javítása 
címmel rendkívül alapos, fontos összefoglalót jelentetett meg a 
BME Építőanyagok Tanszéke.
Sigrai Tibor dr. a közúti hídépítés fejlődését tekintette át 
[MSz, 1984. 4. sz.], Kozáry István dr. a fővárosi Duna-hidak 
rekonstrukciós munkáiról számolt be [MSz, 1984. 12. sz.]. Az 
Árpád híd kapa-citásbővítési munkáiról a Mélyépítéstudományi 
Szemle dupla célszámban (1984. 10-11.) adott ismertetést. 
Ezenkívül is több fontos témáról jelentek meg cikkek.

Személyi ügyek, szervezet
A közúti igazgatóságok összevonása megnehezítette a műkö-
dést, a minisztériumi Hídosztály egy személyesre zsugorítása 
pedig az előző évektől merőben eltérő helyzetet teremtett. 
A Főfelügyelet, az Utiber, a Budapesti Közúti Igazgatóságon 
belül tevékenykedő Fejlesztési osztály igyekezett együttesen 
megoldani a feladatokat.

A program

A Balatonföldvári Oktatási Központ,
amely négy konferenciának is helyet adott
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26. 1985. OKTÓBER 22-24., BALATONFÖLDVÁR, 
                           a Közúti Igazgatóságok Oktatási Központja

MEGHÍVOTTAK
Mint korábban.

RÉSZT VEVŐK
75 fő

ELŐADÁSOK
13 előadás és 5 „esettanulmány” hangzott el. Az előadások témái 
széles kört öleltek fel: 
    hatósági munka (Hórvölgyi Lajos és dr. Balla István), 
   vasúti hidakkal kapcsolatos tevékenység (dr. Kemenes Arzén),
   erőtani számítás és útvonal-kijelölés 
(dr. Szilágyi György és Kiss József), 
   dilatációk (Kovács Zsolt), 
   a budapesti Duna-hidak felújítása (Bácskai Endréné), 
   időszerű kérdések (dr. Träger Herbert és Apáthy Árpád), 
   külföldi hidak (Ámon Tibor – Ehal Zsuzsa – Träger Herbert),   
   a hidak víztelenítése (Gyulai György – Ámon Tibor – 
Zsámboki Gábor), 
   az M0 autópálya építése (Szécsi László – dr. Träger Herbert).

Az értekezletek történetében első alkalommal számítógépes 
(Commodore 64) bemutató volt.

SZAKMAI BEMUTATÓ nem volt

KULTURÁLIS PROGRAM nem volt

VENDÉGLÁTÁS Teljes ellátás.

ELŐADÁSI ANYAGOK nem készültek.

A KONFERENCIA JELENTŐSÉGE
A háromnapos értekezlet több kérdésben újdonságokat ismertetett, 
újszerű volt az esettanulmányok névvel illetett rövid előadások sora, 
melyben ez alkalommal öt igazgatóság hídmérnöke kapott szót.

A Veszprém megyeiek javaslata

A program
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Szabályozás
Előkészítő munka folyt a Közúti Hídszabályzatot pótló ágazati 
szabványok kidolgozásában.
Megjelent az UH tartók alkalmazására készített BVM Műszaki 
Feltételek

Hídállomány
5748 híd volt az országos közúthálózaton, ebből boltozat 
530 (9%), vasbeton 5037 (88%), fém és öszvér 161 (3%), fa és 
provizórium 20.
A hídállomány 81.437 fm és 798.839 m2 felületű volt.
Ebben az évben 62 híd épült 1447 fm hosszal, 18.249 m2 felü-
lettel, ebből autópályán 30 híd épült.
Nagyobb híd a Békési Kettős-Körös-híd volt. 
Budapesten a Szabadság híd felújítása során rendkívül sú-
lyos korrózió majdnem végzetes balesetet okozott, ez ismét 
ráirányította a fi gyelmet a hídüzemeltetés és -fenntartás fon-
tosságára. Műszaki értekezlet foglalkozott a hídüggyel.

Továbbképzés
Balatonföldváron volt ebben az évben is a hídmérnöki érte-
kezlet.
A KTE május 30-31-én Hídfenntartó ankétot szervezett. 
A hídfenntartás fontosságának felismerését jelezte ez a hasznos 
kezdeményezés. Ebben az évben is volt Acélszerkezeti ankét.

Szakirodalom
Elkezdődött az ötkötetes tanulmány készítése a Duna-, Tisza-
hidak műszaki fejlesztése tárgyában, az Uvaterv munkájával. 
Rendkívül részletes, jó segítség volt ez a döntéshozóknak.
Ámon Tibor a közúti hidak szigetelési rendszereiről készített 
műszaki tájékoztatót. Rendkívül aktuális volt ez a segédlet, mert 
egyre több külföldi anyag került a vállalatokhoz, melyekről 
korrekt áttekintés hiányzott.

Személyi ügyek, szervezet
A budapesti Duna-hidak felújítási és fejlesztési programjának 
elismerése volt, hogy dr. Dalmy Tibor Állami-díjat kapott.

Hídhiba a Szabadság hídon 

A Szabadság híd felújítás közben (Gyukics Péter felvétele)
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27. 1986. OKTÓBER 7-9.,  BALATONFÖLDVÁR,
a Közúti Igazgatóságok Oktatási Központja

MEGHÍVOTTAK
Mint korábban.

RÉSZT VEVŐK
70 fő

ELŐADÁSOK
12 előadás és két esettanulmány szerepelt a programban. Az elő-
adások lényegében beszámolók voltak: 
   Ámon Tibor az M0 autópálya-építés versenyeztetéséről,
   Schulek János a Hungária körúti felüljáró építéséről, 
   Beloberk László a hídfenntartás helyzetéről, 
   dr. Träger Herbert a Tatán megrendezett 
Útügyi Napok híd-fenntartási szekciójának 
tapasztalatairól és külföldi nagy hidak építéséről, 

   Mikolics Sándor – Kerényi György a Bős-Nagymarosi

vízlépcsőről és Duna-hídjáról, 
   Bácskai Endréné a Lánchíd felújításáról, 

   Királyföldi Lajosné az M1 autópályán épülő kerethidak

süllyedéséről, 

   Vértes Mária a minőségellenőrzésről, 
   Tóth Ernő a hidak szigetelési és burkolati rendszerének

tervezéséről adott tájékoztatást.

SZAKMAI BEMUTATÓ
Az M7 autópálya 90,580 km szelvényében levő vasút feletti híd 
rekonstrukciójának megtekintése. 

KULTURÁLIS PROGRAM nem volt.

VENDÉGLÁTÁS színvonalas, teljes ellátás.

ELŐADÁSI ANYAGOK
Írásos anyag nem készült, de a továbbképző konferenciák törté-
netében első ízben két beszámoló is meg jelent [MSz 1987. 6. sz., 
Út-Tükör 1987. jan.-febr.]

A KONFERENCIA JELENTŐSÉGE
A résztvevők átfogó képet kaptak a folyamatban lévő hazai és 
külföldi hídépítésekről, hídfenntartási munkákról. A háromnapos 
alkalom rengeteg eszmecserére, beszélgetésre, egymás jobb meg-
ismerésére adott lehetőséget.

A felhívás

 A program  



63

EBBEN AZ ÉVBEN TÖRTÉNT

63

AZ 1986. ÉV FŐBB ESEMÉNYEI

Szabályozás
Megkezdődött az ágazati szabványok kiadása, ebben az évben 
az MSz-07-3701-86 (A közúti hidak erőtani számítása) jelent meg.
A 662.275/1986 számú utasítás jelent meg a hidak időszakos 
vizsgálata és javítása tárgyában.
A 660.470/1986 főosztályi rendelkezés a hídépítés és hídkorsze-
rűsítés tervezését szabályozta.
A 661.723/1986 sz. utasítás közművek hidakon történő elhelye-
zése ügyében rendelkezett.
A 654.912/1986 a veszélyes hidak ügyében teendőket rögzí-tette.

Hídállomány
5738 híd: 512 boltozat, 5048 vasbeton, 160 fém és öszvér, 18 fa 
és provizórium. A teljes hídállomány 79.738 fm, 807.520 m2 felü-
letű volt. 
Felmérés és ennek alapján jelentés készült a közlekedés-biz-
tonságot veszélyeztető hidakról a minisztérium vezeté-sének.
Ebben az évben 50 híd épült (1077 fm, 14.850 m2), ebből autó-
pályahíd 20. Az ebben az évben épült hidak mind 1000 m2-nél 
kisebbek, nem jelentéktelen műtárgyak ezek pl. a 8, 57, 610 szá-
mú főúton vasút feletti hidak épültek.
Fontos esemény volt az M0 Hárosi Duna-hídjára kiírt nemzet-
közi pályázat, melyet a Hídépítő Vállalat nyert meg.

Továbbképzés
A szokásos konferencia Balatonföldváron volt.
Az Útügyi Napokat Tatán szervezték, s első alkalommal Híd-
fenntartási szekcióban a hídügyekről tanácskoztak a részt-
vevők, erről írásos beszámoló is megjelent [KMSz, 1987. 5.szám]. 
A könnyűszerkezetes közúti felüljáróra kiírt tervpályázat érté-
kes és hasznos információt nyújtott [MSz., 1986. 6.sz.].

Szakirodalom
A KTMF elkészítette a TIR útvonalakon levő hidak állapot-
felmérését.
Összefoglaló készült a dinamikus hídvizsgálatról.
A közúti hidak víztelenítése és szigetelése témakörben több cikk 
jelent meg a szaksajtóban [MSz., 1986. 4.sz.].
Az erőtani tervezés új szabványairól is (MSz 15022) beszámolók 
készültek [MSz, 1986. 8.sz.], szó volt a személyi számítógép 
használatról is a hídtervezésben [MSz, 1986. 6.szám] és sok más 
fontos témáról.
Az OMFB neves szakemberekkel a budapesti dunai közúti átkelés 
lehetőségeit elemezte.

Az Uvaterv Műszaki fejlesztési koncepciót dolgozott ki a közúti 
Duna-hidak fejlesztésére (1986-2010).

Személyi ügyek, szervezet
A hídszakági munka elismerése képpen a tapasztalt hídmérnökök 
„hídszakági főmérnöki” címet kaphattak (nem kapta meg 
automatikusan mindenki).

k f l k d l k k
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28. 1987. NOVEMBER 9-11.,  BALATONFÖLDVÁR,
a Közúti Igazgatóságok Oktatási Központja

MEGHÍVOTTAK
Mint korábban.

RÉSZT VEVŐK
70 fő

ELŐADÁSOK
13 előadás hangzott el. 
   Az M0 autóút építendő Duna-hídjairól Ámon Tibor (Utiber), 
   14 kisebb hídról Szilágyi Sándor (Utiber) adott ismertetést,
   a hídtervek jóváhagyásáról Szilágyi Géza és Kolozsi Gyula
(Közlekedési Főfelügyelet) számolt be. 
   Szakács Sándorné a BAZ megyei hídtervezési tapasztalatokat 
ismertette. 
   Szeles Ernő (Dorogi Szénbányák) a lőttbetonos technológiát

mutatta be, ehhez csatlakozva 
   Kusztor Sándor a Vas megyei tapasztalatokat mondta el, 
   négy felüljáró építését ismertette Galgóczi József, Vastag
Sándor (két beszámoló) és Viniczai Ágnes.
   hídvizsgálatok tapasztalatairól két beszámoló hangzott el. 
(Szilágyi Géza és Kolozsi Gyula, ill. Szakács Sándorné), 
   a hidak meg felelőségi vizsgálatának tapasztalatait Viniczai 
Ágnes mondta el.

Az előadásokon kívül szigetelési ankéton vitathatták meg a jelen-
lévők az elmúlt években készült munkák kiértékelését. Először 
volt a hídmérnöki értekezletek programjában külön ankét (5 óra 
időtartamban). Az előzetes programban nem szereplő rövidebb-
hosszabb előadás, hozzászólás, felvetés is tanulságos volt.

SZAKMAI BEMUTATÓ nem volt 

KULTURÁLIS PROGRAM nem volt.

VENDÉGLÁTÁS
Az Oktatási Központ teljes ellátással szolgált.

ELŐADÁSI ANYAGOK
Több előadáshoz készültek felvételek, a szigetelések állapot-
felmérése is rendelkezésre állt, az előadásokról részletes beszámoló 

jelent meg a szaksajtóban [KMSZ, 1988. 5. sz., Út-Tükör 1987. 
november].

A KONFERENCIA JELENTŐSÉGE
Hasznos volt, hogy egy-egy témáról több egymást kiegészítő  előadás 
hangzott el, jól összehasonlítható volt a négy felüljáró (Győr, 
Füzesabony, Miskolc, Dinnyés) építéséről elhangzott beszámoló.
A szigetelési ankét rendkívül hasznos volt, mert tervezők, kivitelezők, 
hídfenntartók együtt értékelték a sokféle, külföldi szigetelőanyaggal 
szerzett, sajnos közel 50 %-ban kedvezőtlen tapasztalatokat. Itt 
mód volt a hibákból tanulni. 
A szaksajtóban megjelent beszámoló haladó hagyománnyá vált, ettől 
kezdve valamilyen ismertető minden hídmérnöki továbbképzésről, 
konferenciáról megjelent.

Ajánlások is készültek a minisztérium vezetése számára.

Az ankét programja Beszámoló a Mélyépítéstudományi Szemle 1988., 5. számában
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EBBEN AZ ÉVBEN TÖRTÉNT

AZ 1987. ÉV FŐBB ESEMÉNYEI

Szabályozás
A 2/1987. KM rendelet az építésfelügyelet kérdését szabályozta.
Az ágazati szabványok fontos részei jelentek meg: 
MSz-07-3700-87 Közúti hidak létesítésének általános szabályai, 
MSz-07-3702-87 Acélhidak tervezése, MSz-07-3709-87 Beton, 
vasbeton és feszített vasbeton közúti hidak tervezése, 
MSz-07-3710-87 Közúti öszvérhidak tervezése.
A 761.998/1987 sz. utasítás az időszakos hídvizsgálatok végzé-
sét szabályozta.
A hidak szubjektív állapotfelvétele tárgyában rendelkezés 
született.

Hídállomány
5728 híd volt az országos közutakon 79.963 m hosszal, 811.266 
m2 felülettel. 
Az állományban 501 boltozat, 5052 vasbeton, 157 fém és öszvér, 
18 fa és provizórium volt.
A hídügy felértékelődését jelezte, hogy többet fordítottak ebben 
az évben hídkorszerűsítésre, mint az utak korszerűsítésére.
Ebben az évben 28 híd épült 7306 m2 felülettel, ebből autó-
pályahíd kettő volt.
Az Utorg-nál elkezdődött a Területi Közúti Adattár kialakítása 
(TKA).

Továbbképzés
Balatonföldváron a hídmérnöki összejövetelen, szigetelési an-
két foglalkozott a korrózió szempontjából oly fontos kérdéssel.
Sárospatakon az Útügyi Napokon a hídszekció a hídügy aktu-
ális kérdéseit tárgyalta meg.

Szakirodalom
A Kalocsa-Szekszárd között építendő Duna-hídra pályázatot 
írtak ki.
Megjelent Palotás–Medved–Nemeskéri–Kiss–Träger: „Hidak" 
című könyve.

A közúti hidak szigetelésének adatgyűjteménye elkészült.
Az utófeszített közúti hidak komplex vizsgálatát foglalta össze 
a KTMF.
A beton-vasbeton hidak javítását foglalta rendszerbe a KTI.
A hidak értékeléséről jelent meg cikk [KMSz, 1987. 7. sz.], 
továbbá a Szabadság híd rekonstrukciójáról [KMSz, 1987. 1.sz.].

Személyi ügyek, szervezet
A minőség-ellenőrzés szabályozás szerint ágazati szintű volt, 
kiterjedt a tanácsi hídépítési munkákra is.

A hídkorszerűsítés, hídfenntartás ötéves programja
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A KONFERENCIÁK PROGRAMJA 

29.   1988. OKTÓBER 18-20., BÉKÁSMEGYER

MEGHÍVOTTAK
Mint előbb.

RÉSZT VEVŐK
90 fő.

ELŐADÁSOK
A program szerint 19 előadás volt. 
   Beszámoló külföldi hidakról (két előadás), 
    hazai hidakról (három: M0 Háros, Lágymányos, egy felüljáró),
    hídgazdálkodásról öt, 
   engedélyezési és jogi kérdésekről öt, 
   egyéb témáról négy előadás.

SZAKMAI BEMUTATÓ
A harmadik napon az M0 autópálya gyűrű, a Duna- és Dunaág 

híd építésének megtekintése szerepelt a programban.

KULTURÁLIS PROGRAM nem volt

VENDÉGLÁTÁS
Az október végi időben nem volt igazán kellemes a konferenciának 
helyet adó létesítmény (üdülő), az ellátás jó volt.

ELŐADÁSI ANYAGOK
A résztvevők sokszorosított előadási anyagot nem kaptak, az ér-
tekezletről azonban részletes ismertető jelent meg a KMSz-ben 
[1989. 10. szám].

A KONFERENCIA JELENTŐSÉGE
A minisztérium szervezetében visszaállított hídszakági egység 
bemutatkozása volt ez az értekezlet. A hídügy felértékelődését 
jelezte, hogy az értekezlet megnyitásán és zárásán megjelent a fel-
ügyelő miniszterhelyettes.
A hídgazdálkodás mint átfogó fogalom (üzemeltetés, fenntartás, 
korszerűsítés, építés), az új közlekedési törvény, az építésügyi 

felügyelet tapasztalatai új, fontos kérdések voltak, melyek ismer-
tetése hasznos volt.

Balra az értesítés, jobbra a program

Az M0 Hárosi hídjának pillérépítése (A Közlekedési Múzeum gyűjteménye)
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EBBEN AZ ÉVBEN TÖRTÉNT

AZ 1988. ÉV FŐBB ESEMÉNYEI

Szabályozás
Megjelent az 1988. év I. tc. a közutakról, a közúti közleke-
désről (az előzőt 1962-ben adták ki) és a 30/1988 MT rendelet 
ennek végrehajtása tárgyában. A 10/1988 sz. rendelet a közúti 
járművek üzembentartási (méret, súly) szabályzata, ennek nagy 
fontossága volt az útvonal-engedélyezésben.
A 858.455/1988 sz. utasítás (A hidak megóvása magas jármű 
ellen) a gesztelyi Hernád-híd leszakítása után született, s továb-
bi intézkedések láttak napvilágot.
A 860.711/1988 sz. utasítás a műemléki védettségű hidak kér-
désével foglalkozott.
A hidak állapotértékelése (1-5 osztályzat) módosult. 
A 852.976/1988 számú utasítás a hidak teherbírásának felül-
vizsgálatát, a korlátozás előrejelzését szabályozta. 
Új tervezet készült a kiemelt hidak kritériumára.
Tárgyalás kezdődött a MÁV-val a közös üzemeltetésű hidak 
fenntartása tárgyában.
A 858.419/1988 sz. utasítás a korrózió elleni védekezést sza-
bályozta.

Hídállomány
5727 híd volt az országos közutakon 811.266 m2 felülettel. A ta-
nácsi utakon 4757 híd volt 345.031 m2 felülettel. Az országos 
közutak hídjainak értéke 25,8 milliárd Ft, (32 ezer Ft/ m2) a 
tanácsi utakon lévőké 11,2 Mrd Ft volt. 

Az 1960 után épült hidak aránya, akkor 39 %, az 1945 után 
épülteké 72 % volt. 1962-88 között 2502 híd épült (évi 93) átlag 
22 876 m2/év.
Ebben az évben 38 híd épült 11 734 m2 felülettel, ebből autó-
pályán 9, kiemelkedő műtárgy volt a Kaposváron épült Donneri 
felüljáró.

Továbbképzés
Konferencia Budapesten (Békásmegyer) volt, ankét pedig 
Nyíregyházán. Első ízben vettünk részt az osztrák kollégák 
évente két alkalommal rendezett összejövetelén.

Szakirodalom
Megjelent a Közúti hidak építési és fenntartási zsebkönyve 
(minden hídkezelőnek információt, tanácsot adva).
Az Úttükörben jelentek meg aktuális hírek a hidakról.

Személyi ügyek, szervezet
Újból szervezeti egység (csoport, majd osztály) alakult a mi-
nisztériumban. A 855.941/1988 sz. utasítás a területi főmérnöki 
rendszer visszaállítását rendelte el.
A megnövekedett létszám módot adott új kezdeményezésekre 
(hídnyilvántartás bővítése, függőben lévő ügyek rendezése).
Minőségfelügyeleti intézet működött a KTI keretében a je-
lentős hidak területén.

Az M0 Hárosi Duna-hídja napjainkban (Gyukics Péter felvétele)
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A KONFERENCIÁK PROGRAMJA 

30. 1989. AUGUSZTUS 28-30., GYŐR, KTMF

MEGHÍVOTTAK
A kör külföldiekkel bővült (Ausztria, Csehszlovákia, Jugoszlávia).

RÉSZT VEVŐK
120 fő.

ELŐADÁSOK
16 előadás hangzott el, újdonság volt a három külföldi előadó, 

a híd vizsgálat kiemelt szereplése (10 előadó). Szó volt a közös 
üzemű (közúti-vasúti) hidakról, a minőségfelügyeleti állomások 
működéséről, korszerű hídépítési technológiákról.
A 22 előadó értékes információiról, javaslatairól e helyen nincs 
mód beszámolni, a nemzetközivé vált hidász találkozóról a Közúti 
és Mélyépítési Szemlében részletes ismertetés jelent meg.

SZAKMAI BEMUTATÓ
A 82-83 sz. főút közös bevezető szakaszának építését nézték meg 
az érdeklődők, szakszerű munkahely-ismertetéssel.

KULTURÁLIS PROGRAM nem volt.

VENDÉGLÁTÁS
A főiskolai kollégiumi szobák elfogadhatóak, az előadóterem al-
kalmas volt a jubileumi (30.) hídmérnöki találkozóhoz.

ELŐADÁSI ANYAGOK
A résztvevők az előadásokat írásban nem kapták meg, az érte-
kezletről azonban részletes beszámoló készült [KMSz, 1990. 8. 
szám].

A KONFERENCIA JELENTŐSÉGE
A külföldi előadók megjelenése és a nagyszámú előadás értékessé 
és emlékezetessé tette ezt az alkalmat.

A program

A győri Főiskolán több alkalommal is összegyűltek a hidászok
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EBBEN AZ ÉVBEN TÖRTÉNT

AZ 1989. ÉV FŐBB ESEMÉNYEI

Szabályozás
Az 5/1989 MT rendelet a közutakkal kapcsolatos ellenőrzés állami 
feladatáról intézkedett.
A 957.852/1989. számú utasítás a terveztetés és kivitelezés disz-
pozíciójának szabályait rögzítette.
Hídállomány
Az országos közúthálózaton 5737 híd volt 80.671 m hosszal, 
821.102 m2 felülettel (átlag szélesség 10,2 m), főutakon 1668 híd 
volt, az alsóbbrendű utakon 4069. A hídnyilvántartás bővítését 
(952.455/1989) széleskörű véleménykérés után rendelte el a 
Hídosztály (3 ütemben, 1990. júniusig készült el az új).
Ebben az évben 30 híd épült 14.415 m2 felülettel, ebből 4 autó-
pályán (M5). Elkészült Berettyóújfalun a szakaszos előretolás-
sal épült Berettyó-híd, ezzel a technológiával ez volt az első 
híd hazánkban. Elkészült Polgárnál az új, Vásárhelyi Pálról el-
nevezett Tisza-híd. Több jelentős híd építése is folyamatban 
volt pl.: M0 Hárosi, Bajai Duna-hidak.

Továbbképzés
Győrött volt a hidász értekezlet, Solton pedig a hatósági munkát 
végzők számára (nemcsak önkormányzat) viszonylag szűkebb 
körben gyakorlati képzést (tervek zsűrizése) tartottunk.

Szakirodalom
A KTI feldolgozta az utóbbi 4 évben a hidaknál bekövetkezett 
baleseteket.
Számítógépes program készült az útvonal-engedélyezésre, 
és az angol TRRL által kidolgozott boltozatméretezési módszert 
adaptált a KTMF.
A sókorrózió elleni védekezés témakörében többéves ku-
tatás folyt a BME-KTMF-KTI közreműködésével. Elkészültek a 

Keleti Főcsatorna ívhídjai, valamint a szabadszerelésű és szabad-
betonozású hidak üzemeltetési tapasztalatainak értékelése. 
Hídhiba-katalógus készült és több más segédanyag a híd-
mérnökök részére.

 
Személyi ügyek, szervezet
Autópálya Igazgatóságot (APIG) szerveztek, majd a Közúti Fő-
osztály és az APIG országos feladatokat ellátó része Országos 
Közúti Főigazgatóság (OKF) néven működött tovább.
Ebben az évben összevonták a közlekedési tárcát az ÉVM-mel.

A 82-83-as főutak új szakaszán lévő vasút feletti híd („Hidak Győr-Moson-Sopron megyében”)
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A KONFERENCIÁK PROGRAMJA 

31. 1990. OKTÓBER 9-11., SZOLNOK, Tiszaliget

MEGHÍVOTTAK
Mint korábban.

RÉSZT VEVŐK
160 fő vett részt ezen a konferencián, ez létszámcsúcs volt.

ELŐADÁSOK
Húsz vállalat, intézmény mutatkozott be 25-50 perces elő-adá-
sokban: 
BME, PROXAN, Ganz Acélszerkezet, CTE Közlekedés-építő, 
Colas-Savarius, FTV, KEMIKAL, CIPEC, Betonútépítő V., 
Isobau, Eltech System, Avenarius, Sealing Consultin, Concretin, 
Hídépítő V., Pannonkor, Antikorr, Főmterv, Konkrét. 

SZAKMAI BEMUTATÓ
A konferencia résztvevői a 4. sz. főút Szolnokot elkerülő szakaszán 
épülő Tisza-hidat hajóval közelítették meg.

KULTURÁLIS PROGRAM nem volt

VENDÉGLÁTÁS 
A konferencia résztvevői teljes ellátást kaptak.

A Tiszaliget kellemes, természetközeli helyszín volt.
 

ELŐADÁSI ANYAGOK
A résztvevők információs lapokat kaptak azon 12 vállalkozótól, 
akik kitöltötték a kiküldött lapokat. Beszámoló jelent meg az Út-

tükör, 1991. 8. számában.

A KONFERENCIA JELENTŐSÉGE
A rendszerváltás előtt már alakultak kisebb vállalkozások, ezek 
igényelték a bemutatkozás lehetőségét. A felsoroltak között volt 
néhány jól ismert (BME, Ganz Acélszerkezet, Hídépítő, Beton-
útépítő), zömük azonban alig ismert volt.
Ennek a konferenciának kísérleti szerepe volt: a hídszakma meg-
ismertetése anyagszállítókkal, vállalkozókkal.

A konferencia színhelye (Szecsei István felvétele)

A program
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EBBEN AZ ÉVBEN TÖRTÉNT

AZ 1990. ÉV FŐBB ESEMÉNYEI

Szabályozás
Megkezdődött az ágazati szabványok felülvizsgálata.
A hidak szigetelésére vonatkozó előírás módosítása kezdődött 
meg. Az értékes hidak műszaki emlék minősítést kaptak, ezzel 
megőrzésük elvben biztosított.
A 2/1990 KHVM sz. rendelet visszaállította a közúti igazgatóságok 
megyénkénti szervezetét.

Hídállomány
Az országos közutakon 5808 híd volt: 516 boltozat, 5110 vasbeton, 
168 fém és öszvér, 14 fa és provizórium. A hidak bruttó értéke 45 
millió Ft volt. Ebben az évben 28 híd épült 2386 m hosszban, 
42.579 m2 felülettel. Autópályán 11 híd épült. Legjelentősebb 
hídépítés volt az M0 Hárosi Duna-híd (16.949 m2) és a Soroksári-
Duna-híd (10.830 m2). Ez volt az első gyorsforgalmi úton épült 
Duna-híd, s igen sok új dolgot hozott építése. Az M0 autóúton 
még négy híd épült ebben az évben.
Baján elkészültek a közúti konzolok, ezzel a közös üzemű 
hídon a 3,5 t-nál kisebb tömegű járművek már akadályoztatás 
nélkül közlekedhettek. A Duna-hídhoz csatlakozó 55. sz. főúton 
átépült a Holt-Duna hídja. Több fontos híd felújítása folyt 
ebben az évben: kisari, algyői Tisza-híd stb.

Továbbképzés
A hidász értekezlet Szolnokon volt, Pé-csett 
pedig az igazgatósági és néhány ön kor-
mányzati hidász részére ankét [KMSz, 1990. 
11. sz.].  Szentléleken (Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye) szigetelési témájú megbeszélés volt 
külföldi szakemberek bevonásával. 
Hídtartozékok tárgyú pályázat volt annak 
érdekében, hogy célszerű, tartós megoldá-
sok épüljenek a hidakon. 

Szakirodalom
„A magyar közúti hidak” címmel össze-
foglaló ismertető jelent meg a hidakról és a 
hídgazdálkodásról.

A hídgazdálkodás (üzemeltetés, tervezés, építés, fenntartás) 
témakörében igen sok, megalapozó jellegű tanulmány, cikk 
készült, pl.: a Hídszabályzat múltjáról, jelenéről [KMSz, 1990. 4. 
sz.], a hídvizsgálatról [KMSz, 1990. 4. sz.], a hídnyilvántartásról 
[KMSz, 1990. 8. szám], a közúti hidak megfelelőségéről [KMSz, 
1990. 9. szám], a hazai vasbeton hídépítésről [KMSz, 1990. 1. 
szám], külföldi hídmérnöki konferenciáról [KMSz., 1990. 4. sz.], a 
sókorrózió elleni védekezésről [KMSz., 1990. 9. szám].
Az útvonal-engedélyezés új számítógépes programja elkészült. 
Külföldi szakmai utak voltak (Olaszország, Stuttgart), ezekről 
beszámolók készültek.
Kutatási jelentések is készültek: az 55. számú főút 106,5 km szel-
vé nyében levő híd törésig való terhelése, 2000-ig szóló fejlesz-
tési program (Uvaterv), Vasbeton, feszített vasbeton hidak tar tós-
sága (KTMF).

Személyi ügyek, szervezet
A minisztériumban ismét Közúti közlekedési főosztály működött.

A Szolnokot elkerülő 4 sz. főút új, Szt. István hídja a partról és madártávlatból árvíz idején (Gyukics Péter felvételei)
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32. 1991. AUGUSZTUS 28-30., KECSKEMÉT Th ermál Hotel

MEGHÍVOTTAK
Korábbi résztvevők és hirdetés alapján további érdeklődők.

RÉSZT VEVŐK 142 fő

ELŐADÁSOK
30 előadás volt, 
   öt előadás a 2000-ig szóló hídfenntartási programot 
ismertette, 
   kilenc előadás a hidak vizsgálatával, fenntartásával 

kapcsolatos volt. 
   Bemutatkozott a rendező Bács-Kiskun megye és 
   15 vállalkozó, köztük külföldiek is. 
Az előadások 10-45 percesek voltak.

SZAKMAI BEMUTATÓ
Hídfenntartási munkákat néztek meg a résztvevők. 

KULTURÁLIS PROGRAM
A Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény megtekintése sokaknak az 
újdonság erejével hatott.

VENDÉGLÁTÁS
Szép hagyományt teremtett a rendező Kecskeméti Közúti Igazga-
tóság egy csengő és egy pásztorbot készítésével, melyek azóta is a 
konferenciasorozat relikviái.

ELŐADÁSI ANYAGOK
Nyolc cég információs lapot töltött ki, ezeket a résztvevők meg-
kapták, paravánon, asztalokon is lehetett információs anyagokat 
kiállítani. Véleménykérő lapokat is kiküldtek a szervezők, így írásos 

visszajelzés is maradt a rendezvényről.

A KONFERENCIA JELENTŐSÉGE
Az újszerű, a résztvevőket illetően kibővített rendezvény ötvözte a 
központi tájékoztatást és a vállalkozók bemutatkozását. Újdonság 
volt, hogy a bemutatkozó előadásokért fizetni kellett.

Balra az értesítés, jobbra a programtervezet

Üzemképes henger a Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény.
Közép-Európa legnagyobb hengergyűjteménye van ott 
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AZ 1991.. ÉV FŐBB ESEMÉNYEI

Szabályozás
A Hídszabályzat részét képező szabványok fejlesztése céljából 
Hídszabályzat Bizottság alakult tervezők, kutatók, kivitelezők, 
hídkezelők, oktatók bevonásával.
A 94/1991 sz. kormányrendelet Egységes közlekedési hatóság 
(Főfelügyelet) felállítása tárgyában intézkedett.
Az 1991. év XVI. törvény, a koncessziós törvény, a gyorsforgalmú 
utak, hidak építésében új lehetőséget adott.
Folyt a Közutak Tervezési Szabályzatának módosítása.

Hídállomány
5825 híd volt az országos közutakon, ebből 515 boltozat, 5126 
vasbeton, 169 fém, és öszvér, 15 fa és provizórium volt.
Kilenc híd épült ebben az évben 1490 m2 felülettel.
Pályázatot hirdettünk a 2000-ig szóló hídfenntartási program 
készítésére.
Átnéztük az ez évben készült időszakos hídvizsgálatokat, a 
hídállomány jobb megismerése és a szakvéleményt készítők 
munkájának felmérése céljából (60 db., 80-100 oldalas).

Továbbképzés
Kecskeméten volt az éves hídmérnöki konferencia, s emellett 
többféle értekezlet, megbeszélés volt: márciusban Szentléleken 
szigetelés ügyében, májusban háromnapos megbeszélés Deb 
recenben a 2000-ig szóló hídfenntartási program ügyében, 
novemberben pedig éves értekezletet tartottunk Dobogókőn.
Acélszerkezeti ankét, ausztriai konferencia ez évben is volt.
Esztergomban a Duna-híd újjáépítése ügyében ankétot szerve-
zett a KTE.

Szakirodalom
A BME Építőanyag Tanszék szerkesztésében többéves kuta-
tómunka összefoglalója készült el a közúti vasbeton híd-
szerkezetek korrózióvédelméről.
A közúti hidak szigetelésére 280 oldalas átfogó tanulmányt 
készített a szakértő munkabizottság.
Külföldi hídgazdálkodási programokat szereztünk be, pl. a 
francia EDUART-ot.

A hídszakág bibliográfi áját állította össze (1950-ig) a KTI.
Cikk jelent meg, többek között a szerkezetek tartóssága 
[KMSz, 1991. 3. sz.], a vasbeton hidak repedései [KMSZ, 1991. 5. 
sz.], a Barkhausen-zajjal történő vizsgálat [KMSz, 1991. 3. sz.], 
az Erzsébet híd gyalogjárda átépítése [KMSz, 1991. 12. sz.], 
autópályák [KMSz, 1991. 8. sz., célszám)] tárgyában.

Személyi ügyek, szervezet
Átalakult az Országos Közúti Főigazgatóság Útgazdálkodási 
és Koordinációs Igazgatósággá (UKIG).
Változott a minisztérium is, idetartozott a vízügy is (KHVM).
Megalakult a Közlekedési Főfelügyelet.
Dr. Sigrai Tibor Széchenyi díjat kapott.

Ezen a konfrencián első alkalommal szerepelt csengő és pásztorbot.
A képen a 49. konferencia megnyitója látható

A 2000-ig szóló hídprogram címlapja
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33. 1992. SZEPTEMBER 2-4., BALATONFÜRED, Hotel Agro

MEGHÍVOTTAK
Tervezők, beruházók, kivitelezők, kezelők, tervjóváhagyó hatóság 
és a korábbi konferenciák résztvevői.

RÉSZT VEVŐK
162 fő

ELŐADÁSOK
35 előadás szerepelt a programban.
Előzetesen két fő témát hirdettek meg: korszerű javító-szigetelő 
anyagok és a koncessziós autópályát építeni szándékozó vállalatok 
referenciái. Rendkívül változatos volt a program, nyolc külföldi 
előadó is bővítette a jelenlévők ismeretét (MBT, SIKA, SHW, 
Concretin, Winter és Luber úr).
   Vállalkozói bemutatkozás 12 volt. Szó volt átereszekről, önkor-
mányzati hidakról, kutatásokról, külföldi konferenciákról, a ci-
gándi Tisza-híd tervezéséről és több másról is.

SZAKMAI BEMUTATÓ
A veszprémi völgyhíd történetének ismertetése és megtekintése, 
valamint a Veszprém megyei utakról, hidakról készített film 

megnézése.

KULTURÁLIS PROGRAM
Rövid kirándulás és városnézés volt Veszprémben.

VENDÉGLÁTÁS
Fennmaradtak az egyes étkezések menüválasztékai, változatos, jó 
volt ez is és a hely is.

A konferencia szatyrában mappa, toll, útikönyv. A konferencia ki-
adási előirányzata 1,0 millió Ft, a 25 perces bemutatkozó előadás 
díja 50 ezer Ft volt.

ELŐADÁSI ANYAGOK
Egy-egy szórólap készült pl. a veszprémi völgyhídról, az előadások 

rövidített szövegét utólag kapták meg a résztvevők, önálló 

kiadvány formájában. Ez volt az első alkalom, hogy a konferencia 
ismertetője a résztvevők nevével, elérhetőségével megjelent.

A KONFERENCIA JELENTŐSÉGE
A változatosság, a külföldi információt nyújtó előadások és a 
konferencia anyagainak meg jelentetése előrelépés volt. Jelentős 
munka a megyében nem folyt, ezért a szakmai bemutató kissé vér-
szegény volt.

A programtervezet
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AZ 1992. ÉV FŐBB ESEMÉNYEI

A 100 éves komáromi Erzsébet-híd (Gyukics Péter felvétele)

Szabályozás
Az Útalapot a XXX. törvény szabályozta 

Hídállomány
5839 híd volt az országos közutakon: 514 boltozat, 5134 vasbeton, 
176 fém és öszvér, 15 fa, és provizórium.
A hidak adatait már nyílásonként tartották nyilván. Ebben az 
évben 16 híd épült 15.676 m2 felülettel, legjelentősebb a Szent 
István Tisza-híd volt a 4. sz. főút szolnoki elkerülő szakaszán. 
A 675 m hosszú híd mederhíd része szabadbetonozású, 116 m 
nyílású. A Vámosszabadi-Medve közötti, 50 éves Duna-híd 
felújítása, illetve korszerűsítése is jelentős volt.
A komáromi Duna-híd megépítésének 100. évfordulójáról, a 
szlovák kollégákkal közösen kiállítással, kiadvánnyal, emléktábla 
avatással emlékeztünk meg. Elkészült Tiszaugon a Tisza-
híd pályaszerkezetének felújítása. Halásziban, márciusban a 
Mosoni-Duna-hidat egy magas jármű leszakította. Döntés 
született Cigándon Tisza-híd építésére. Elkezdődött Putnokon 
a Sajó, Ráckevén a Ráckevei-Duna- és Vásárosnaményban a 
Tisza-híd felújítása.
Az anyagi források szűkössége miatt az EIB-vel és a Világbankkal 
hídrehabilitáció fi nanszírozására szerződést kötöttünk. A bajai, 
közúti-vasúti forgalmat viselő Duna-híd pályalemeze ügyében 
több tárgyalás volt, s kísérleti munkára is sor került.

Továbbképzés
Balatonfüreden volt a hídmérnöki konferencia, az Egerben, 
áprilisban tartott ankéton minisztériumi vezetők is részt vettek.
Hidak a Dunán nemzetközi konferencia volt szeptemberben. A 
Budapest-Pozsony-Bécs útvonalon hajóval utaztak a résztvevők, 
s a hajón hangzottak el az előadások.
Részt vettünk az osztrák kollégák hídmérnöki megbeszélésén és 
csehországi tanulmányúton is részt vehettek az igazgatóságok 
és a megyei közlekedési felügyeletek munkatársai.

A hídgazdálkodás időszerű feladatairól több ismertetés 
hangzott el és külföldi kollégák is előadást tartottak e tárgyban.
Korrózióvédelmi konferencia volt Ráckevén, ezt azóta is 
megrendezik. Tartószerkezeti ankét ez évben is volt.

Szakirodalom
Megjelent a Közutak története 1960-90. tanulmánykötet, ben-
ne Apáthy Árpád részletes, kiváló összefoglalója a hidakról. 
Első ízben nemcsak beszámoló, hanem önálló ismertető füzet 
is megjelent a hídmérnöki konferenciáról.
A hídfelújítási, rehabilitációs programokra megvalósíthatósági 
tanulmányok készültek, az erre a célra kidolgozott hatékonysági 
számítással. A Szolnoki Közúti Igazgatóság munkatársai Híd-
gazdálkodási Rendszert (HGR) dolgoztak ki.

Személyi ügyek, szervezet
A KHVM Közúti Közlekedési Főosztály Útosztályán Kolozsi Gyula 
intézte a hídügyeket.
Megünnepeltük Apáthy Árpád, Hargitai Jenő (a hídleírások ké-
szítője) és dr. Mistéth Endre 80. születésnapját.
A Hídszabályzat bizottság eredményesen működött.

Veszprém jelképét is megtekinthették a konferencián résztvevők 
(Gyukics Péter felvétele)
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34.   1993. MÁJUS 26-27., GYŐR, Széchenyi István Főiskola

MEGHÍVOTTAK Mint korábban.

RÉSZT VEVŐK 166 fő.

ELŐADÁSOK
30 előadás szerepelt a változatos programban. Ritkán szereplő 

témák voltak: szabványosítás és alkalmazási engedélyek, hidak 

környezeti hatásai, hídalapozások ismertetése, hídsaruk, vasúti 
hidak helyzete, közlekedés és környezetvédelem. 
Ezúttal nyolc bemutatkozó (reklám) előadás volt. Újszerű volt 
a középtávú hídfenntartási igényekről és a hídrehabilitációk 
versenyeztetési tapasztalatairól folytatott kerekasztal beszélgetés 
Kolozsi Gyula vezetésével.
Nagy sikere volt Mosonyi László videofi lmjének, mely Japán új nagy 

hídjait mutatta be és szép momentum volt a Sávoly Pálról és dr. 

Klat smányi Tiborról való megemlékezés, amihez kiállítás is társult.

SZAKMAI BEMUTATÓ
Az M1 koncessziós autópálya épülő hídjait (20 épült) nézték meg 
a konferencia résztvevői, s a Főiskola parkolójában a Nortonia cég 
mutatta be eszközeit.

KULTURÁLIS PROGRAM
A takarékosság érdekében hivatalosan csak két napos volt a kon fe-
rencia, s ebbe nem fért bele városnézés, ezért választható programban 
(vasárnapi érkezéssel) az écsi próbapályát, Pannon-halmát és Győrt 
ismerhették meg közelebbről a vállalkozó szelle-műek. Jó volt.

VENDÉGLÁTÁS
Külsőségeiben is jó volt a konferencia, az ellátás és a szervezés is.

ELŐADÁSI ANYAGOK
Második alkalommal készült önálló beszámoló füzet (50 oldal) 
a konferenciáról. Érdekesnek tartom az ebben szereplő kérdőívet, 
mely szerint pl. a három legjobb előadónak a Concretin, az Alterra 
és a Hídépítő V. bemutatkozását tartották. Érdekes olvasmány 
Franz Abel bécsi főhidász német nyelvű jegyzete a konferenciáról 
(dr. Träger Herbert segítette a megértést). Ezen a konferencián 
kaptak a résztvevők egy ajándék könyvet, a megye hídtörténetét. 

Azóta 15 újabb megyei hídtörténet készült el, köszönet az 
úttörőknek, akik előzmények nélkül belevágtak a könyvírásba. 
Ismertetés is megjelent a konferenciáról [Közút, 1993. 6. sz.].

A KONFERENCIA JELENTŐSÉGE
Sikeres volt ez a konferencia, a vállalkozói bemutatkozások reáli-
sak, érdekesek voltak, jó volt a külföldi kollégákkal való találko-
zás lehetősége, a szakmai bemutató, a kiállítások is jók voltak. A 
megye hídtörténetének, a konferencia előadásainak – legalább 
kivonatos formában való rögzítése – is előrelépés volt, haladó 
hagyománnyá vált. A konferencia megnyitója (a Közútkezelő felvételei)
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AZ 1993. ÉV FŐBB ESEMÉNYEI

Szabályozás
A Hídszabályzat bizottság az üzemben levő hidak erőtani mé-
retezésénél fi gyelembe veendő terheket kötelező érvénnyel 
meghatározta.

Hídállomány
5834 híd volt az országos közutakon: 513 boltozat, 5130 vasbeton, 
176 fém és öszvér, 15 fa és provizórium.
A hídnyilvántartásban az Országos Közúti Adattár (OKA) 
nagy előre lépés volt. Ez évben 13 híd épült 4773 m2 felülettel, 
jelentősebbek a 4. sz. főút két vasút feletti, szakaszos előretolás-
sal épült hídja. Sajóecsegen NDK hadihíd készletből (ESB 16) 
átépült a rosszállapotú provizórium a Sajón. Máriakálnokon át-
épült a Mosoni-Duna-híd pályalemeze ortotrop szerkezetűre.
Út- és hídrehabilitáció keretében 28 hídnál készült hídfelújítás. 
Az M1 autópályán Győr térségében 22 híd építése kezdődött.

Továbbképzés
Győrött volt ez évben a hídmérnöki konferencia. 
Harkányban az Útügyi Napokon az önkormányzati hidak 
ügyéről volt szó [Közút 1993. 10-11. sz.]. Vasúti hidász találkozó 
volt első ízben Szegeden.
Útmutató készült az időszakos hídvizsgálatok végzésére. 
RILEM konferencia volt a Magas Tátrában. Az EU szabványok 
alkalmazásáról tartott előadást Bessmer asszony.
Számítógépes tanfolyam volt Dobogókőn.

Szakirodalom
Elkészült a közúti hidak előírás-gyűjteménye. 
Első ízben megjelent a Hídmérnöki Konferenciának helyet adó 
megye, Győr-Moson-Sopron hídtörténete.
A hidak hosszirányú mozgásának fi gyelemmel kísérésére segéd-
let készült a hídmérnökök részére (KHVM KF, H-2 segédlet, 
353.555).  
A „Közutak főbb adatai” (már évek óta) hasznos adatbázis. 
Pallós Imre fontos tanulmányt tett közzé a hídpályaburkolatokról 
[KMSz, 1993. 10-11. sz.].

Személyi ügyek, szervezet
Győrött Minőségvizsgálati Osztály alakult [KMSz, 1996. 6.sz.]. 
Elhunyt dr. Palotás László, Ámon Tibor és Roknich György (KTI 
laborvezető).
A vállalatok körében is szervezeti változások voltak: Hídépítő Rt., 
Hídépítő Speciál, Uvaterv stb. 

A konferenciákra megjelenő megyei hídtörténet sorozat első kötete A kiállítás részlete

Helyszíni bemutatók (a Közútkezelő felvételei)
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35. 1994. JÚNIUS 8-9., SÁROSPATAK, Művelődési ház

MEGHÍVOTTAK
Mint korábban.

RÉSZT VEVŐK
266 fő. Hatalmas előrelépés volt, százzal többen voltak kíváncsiak 
Sárospatakra, Cigándra, mint bármikor egy konferencián.

ELŐADÁSOK
16 előadás és két kerekasztal beszélgetés volt. 
   Az előadások közül 12 bérelt (fi zetett) volt. 
Négy meghívott előadó:

   Makovecz Imre hídesztétikáról, 
   dr. Fejérdi Tamás műemlék hidakról, 
   Stefan Rewinsky a lengyel hídgazdálkodásról, 
    Murányi Miklós pedig a koncessziós autópálya építésekről 

beszélt.
A kerekasztal beszélgetés a hídrehabilitációkról és a korrózió-
védelemről szólt. A két vitavezetőn kívül kilencen vettek részt a 
beszélgetésekben.
A házigazda megye bemutatkozása is tartalmas előadás volt.

SZAKMAI BEMUTATÓ
A cigándi Tisza-híd egyedülálló alkotás: a Polgáron szolgált 
régi Tisza-híd rácsos felszerkezetét, megerősítés után, a Tiszán 
úsztatták Cigándig. A szakaszos előretolású ártéri hídrész is 
fi gyelemreméltó, ezt ismerhették meg a konferencia résztvevői.

KULTURÁLIS PROGRAM
A sárospataki vár, a Bodrog-parti várossal maradandó élményt 
nyújtott.

VENDÉGLÁTÁS
Sárospatak és Dombrád is emlékezetes maradt.

ELŐADÁSI ANYAGOK
A szokásos szóróanyagok, információs lapok mellett, - igaz utólag, 
- elkészült a konferenciáról szóló füzet (32 oldal), és beszámolók a 
szaksajtóban, valamint a „Hidak BAZ megyében” c. könyv, amely 
már a véglegeshez közelálló szerkezetben jelent meg. Szakmai 
folyóiratban is beszámoló jelent meg [Közút, 1994. 6. sz.].

A KONFERENCIA JELENTŐSÉGE
A helyszín, a szakmai bemutató, az előadások, a kiadványok együtt 
növelték a hídmérnöki konferenciák vonzerejét.
A hídügy felértékelődését jelzi, hogy Schamschula miniszter úr 
levélben köszöntötte a konferenciát s a bevezető előadásokat dr. 

Sztojanovits Iván államtitkár és Szalai Béla főosztályvezető 
tartotta.

Az Év hídásza díjat, első alkalommal ebben az évben, ezen a 

rendezvényen adták át.

A konferencia programja
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AZ 1994. ÉV FŐBB ESEMÉNYEI

Szabályozás
Változott a szabványosítás, ez alapvetően kihatott a hídügy 
műszaki szabályozására is [KMSz, 1994. 6.sz.]. Az alkalmazási 
engedélyek kérdésében is változás történt.

Hídállomány
5876 híd volt az országos úthálózaton: 506 boltozat, 4909 
vasbeton, 138 fém és öszvér (ezek száma azért változott, mert 
módosult az együttdolgozó/öszvér hidak kategóriája: 1993-ig a 
18 m-nél rövidebb öszvér hidak a vasbeton hidak kategóriájában 
szerepeltek) és 12 fahíd. Kiemelkedően sok, a hídérték közel 1,5 
%-a jutott a hidak fenntartására, felújítására. Ebben az évben 
igen sok: 92 híd épült 4548 m hosszban, 68.994 m2 felülettel. 
Autópályán (M0, M1) 72 híd épült pl. a Dulácska völgyhíd (4383 
m2) és az M1 autópálya Rába-hídja (9362 m2).
Ebben az évben adták át a forgalomnak Cigándnál az új Tisza-
hidat (5241 m2), melynek különlegessége, hogy a régi polgári 
Tisza-híd medernyílásait a Tiszán ide úsztatták fel. Orosházán 
szakaszos előretolású híd épült a vasútvonal felett vasalt 
talajtámfallal, akárcsak az M1 autópályán [KMSz, 1994. 9. sz.].
Az M0 északi Duna-híd kialakítására pályázatot írtak ki. 
A 71. sz. főút felett Révfülöpnél álló gyaloghidat egy túlmére-
tes jármű elütötte. A záhonyi Tisza-híd kapacitásbővítése ügyé-
ben tárgyalások folytak az ukrán féllel.
Rábahidvég és Sárvár alsópályás ívhídjait külső kábeles meg-
oldással erősítették meg. Zala megyében is két ilyen híderősítés 
készült [Közút 1994. 3. sz.]. Hajdúszoboszlónál az alsópályás 
ívhíd két keresztkötését az ív erősítése után elbontották, mert 
ezt a túlméretes járművek már több alkalommal megrongálták.
Hazánk egyetlen alumínium hídja bekerült a Kiskőrösi Szak-
gyűjteménybe.

Továbbképzés
Sárospatakon tartottuk a hídmérnöki konferenciát. 
Kecskeméten, az Útügyi Napokon hídszakági témákról is szó 
volt. Balatonföldváron út-hídstratégiai megbeszélést folytat-
tak, a hídstratégia kialakításához kapcsolódóan külföldi előadók 
is szerepeltek (Dánia, USA). 
Ráckevén korróziós témában, Budapesten, az Acélszerkezeti 
ankéton acélhidak témakörében hangzottak el előadások. 
Autóbuszos szakmai tapasztalatcsere volt Szlovákiában.

Szakirodalom
Dr. Balázs György vasbeton történeti könyvsorozatot indított 
útnak az Akadémiai Könyvkiadónál. Ebben az évben új szer-
kezetben készült el Borsod-Abaúj-Zemplén megye hídjainak tör-
ténete, egy sorozat részeként, amely napjainkig készül. 
Hídtörténeti írások jelentek meg hazai, korai hidakról [KMSz, 
1994. 5. szám, két cikk), a sajóecsegi Sajó-hídról [KMSz, 1994. 
4.sz.], az osztrák hídsarukról [KMSz, 1994. 8.sz.], az M0 autópályán 
épített Tubosider műtárgyról [KMSz, 1994. 8. sz.], a hídjavításról 
[Közút 1994. 5.sz.].

Személyi ügyek, szervezet
Hidak Társaság alakult [Közút, 1994. 3. sz.]
A Magyar Útügyi Társaság megalakítása ügyében folytak tár-
gyalások.
A Hídmérnöki Konferencián első ízben adták át az Év hidásza 
elismerést.
Kolozsi Gyula a Közúti főosztályról az Utiber beruházási főmér nö-
ki munkakörébe ment át, Ámon Tibor megüresedett he-lyére. 
Elhunyt dr. Illéssy József, aki 30 éven át a dinamikus hídvizsgálat 
kezdeményezője, végzője volt. 

Cigánd, a II. Rákóczi Ferenc Tisza-híd napjainkban (Gyukics Péter felvétele)
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A KONFERENCIÁK PROGRAMJA 

36. 1995. JÚNIUS 7-8., GYULA

MEGHÍVOTTAK
Mint korábban.

RÉSZT VEVŐK
262 fő. Békés megyében már harmadik alkalommal volt a híd-
mérnökök találkozója, ebben az évben igazán nagy hidak nem 
épültek a megyében, mégis sokan voltak kíváncsiak az itteni kon-
fe ren ciára.

ELŐADÁSOK
19 előadás volt, ebből négy általános jellegű: 
   hídrehabilitációk tapasztalatai, 
   vízügyi létesítmények a megyében, 
   hidak műemléki védelme és 
   hídesztétikai kérdések, 
14 vállalati bemutatkozás volt, s a házigazda közúti igazgatóság 
is tájékoztatást adott úthálózatáról, hídjairól.

SZAKMAI BEMUTATÓ
A műemlék gyulai Bárdos híd állagvédelme speciális feladat, 
Gyomaendrődön a Holt-Körös boltozott hídjának rehabilitációja, 
Szeghalom Foki Sebes-Körös hídjának korszerűsítése (kereszt-
kötés eltávolítása is) jó példa. Ezek megtekintése a 44. sz. főúton 
elkészült híd átadásával együtt jó áttekintést adott a megye híd-
ügyeiről.

KULTURÁLIS PROGRAM
Városnézés: a vizek, műemlék hidak, a fürdő és a monumentális 
tégla vár külön-külön és együtt is maradandó élmény volt.
A konferenciának helyet adó szállóban megtekinthették az „Utak 

és hidak a képzőművészetben” kiállítást, melyben hidak is voltak 
szép számmal. 

VENDÉGLÁTÁS
Az elhelyezés, az ellátás, a fürdési lehetőség jó volt, egyedül a 
konferencia terem volt kicsit szűkös.

ELŐADÁSI ANYAGOK
A konferenciára megjelent a Békés megye hídjairól szóló kötet, 
bámulatosan gazdag levéltári résszel (dr. Czeglédi Imre kutatásai 
nyomán). A konferenciát ismertető füzet is elkészült.

A KONFERENCIA JELENTŐSÉGE
Ismét bebizonyosodott, hogy igény van a hídmérnöki kon-
ferenciára, mert értékes információkat lehet nyerni, fontos a 

személyes találkozás sokakkal, s jó látni kisebb és nagyobb épí-
tési, fenntartási munkákat.

Szomorú hír volt a konferencia bezárása előtt, hogy elhunyt 

Apáthy Árpád, aki 1962-ben elkezdte ezt a rendezvénysorozatot.
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EBBEN AZ ÉVBEN TÖRTÉNT

AZ 1995. ÉV FŐBB ESEMÉNYEI

Szabályozás
A Hídszabályzat bizottság a Magyar Útügyi Társasággal együtt 
elkezdte egy korszerű szabályzat kidolgozását. Ebben az év-
ben a beton és külön az acél pályalemezű hidak szigetelésére, 
a saruk és dilatációk tervezésére, az acélhidak korrózióvédel-
mére és más témákra készültek műszaki előírások.
Elkezdődött az Eurocode méretezési előírásainak a hazai elő-
írásokkal való összevetése, konkrét számítási példákkal annak 
érdekében, hogy előírásokat szükség szerint módosítsanak. 
Elkészült a hídnyilvántartás és a hídvizsgálat műszaki szabá-
lyozásának tervezete.

Hídállomány
5886 híd volt az országos közutakon: 497 boltozat, 4926 vas-
beton, 113 fém és öszvér híd, ezenkívül 320 vegyes felszerkezetű 
(elsősorban folyami hidaknál más a meder és más az ártéri híd 
anyaga). Fahíd, provizórium még 11 volt.
Az országos közutakon lévő hidak összes felülete 966 ezer m2
az önkormányzatok kezelésében 4416 híd volt, jóval kisebb faj-
lagos felülettel.
Hídrehabilitáció EIB hiteltámogatással 36 hídnál volt. Ebben 
az évben 61 híd épült 23 572 m2 felülettel, 34 autópálya híddal. 
1000 m2 feletti híd volt az M1 Rábca hídja (2856 m2) és a 4. sz. 
főút Szolnok elkerülő szakasza, az Alcsi-Holt-Tisza-híd (1909 m2).
Elkészült Budapesten a Lágymányosi Duna-híd. 
Fontos tárgyalás eredményeként az esztergomi Duna-híd újjá-
építésére a magyar és szlovák fél közös támogatási kérelmet 
nyújtott be Brüsszelbe.

Továbbképzés
A hídmérnöki konferencia Gyulán volt. Hidak a Dunán kon-
ferencia Bukarestben volt, magyar mérnökök is részt vettek 
ezen. A vasúti hidászok Balatonbogláron rendezték meg (szep-
temberben) II. konferenciájukat.
Balatonföldváron a hídmérnökök részére továbbképzés és 
munkaértekezlet volt novemberben.
Dinamikus hídvizsgálat volt Győrött. Külföldi tanulmányutat 
Ausztriába szerveztek (szeptemberben).

Szakirodalom:
Változatos, fontos írások jelentek meg ebben az évben, pl. 
a közúti adatbankról [KMSz, 1995. 5-6. sz.], a cölöpözésről 
[KMSz, 1995. 2. és 6. sz.], a vasalt talajtámfalakról [KMSz, 1995. 
9. sz.], a nagyszilárdságú betonokról [KMSz, 1995. 3. és Beton 
1995. 1. sz.], hídhibákról [KMSz, 1995. 12. és Beton 1995. 1. sz.], 
a Lágymányosi Duna-hídról [1995. 10-11. célszám], a Donneri 
felüljáró emlék építményéről [KMSz, 1995. 8.sz.].
Több kutatási jelentés is elkészült: hídszigetelések fejlesztése 
(BME), kerékpárúti hidak (Főmterv), idős acélhidak (KTI).

Személyi ügyek, szervezet
Elhunyt Apáthy Árpád, a hídosztály volt osztályvezetője és 
Zsámboki Gábor területi főmérnök, mindketten meghatározó 
egyéniségek voltak. 

A Déli Összekötő vasúti-híd mellett elkészült a Lágymányosi Duna-híd (Gyukics Péter felvétele)

A konferencia helyszíni bemutatója a Foki Sebes-Körös híd 
korszerűsítése volt (Gyukics Péter felvétele)
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37. 1996. JÚNIUS 3-5., DEBRECEN, Arany Bika szálloda

MEGHÍVOTTAK
Mint korábban, és több külföldi, köztük az USA-ból is.

RÉSZT VEVŐK
201 fő.

ELŐADÁSOK
19 előadás hangzott el, 8 általános és 11 vállalati bemutatkozás, 
továbbá 3 kerekasztal-beszélgetés. Ez alkalommal, tekintettel a 
külföldi előadókra szinkrontolmácsolás volt.

Nagy érdeklődés kísérte az Amerikai Egyesült Államok, s ezen 
belül California hídjairól tartott beszámolót (dr. Steven Chase, 
Martha Nevai). A kerekasztal beszélgetések a hídgazdálkodásról 
és a közbeszerzésről szóltak, külön külföldön és belföldön. 
Különösen a közbeszerzés gyakorlata váltott ki vitát.

A „hagyományos” témákon kívül a Temesvár hídjairól (Jancsó 
Árpád) és a boszniai hídépítésekről (dr. Hubina István) tartott 
ismertető volt érdekes. 

SZAKMAI BEMUTATÓ
A Diamanttechnika bemutatóját és a 4. sz. főút Keleti-Főcsatorna 
hídját tekintették meg a konferencia résztvevői. A vasbeton vágása, 
„hámozása” fontos feladat, a KFCs híd pedig példa arra, hogy meg 

lehet oldani a korlátozott űrszelvényű hidak korszerűsítését is.

KULTURÁLIS PROGRAM
Első nap Debrecen nevezetességével való ismerkedés, második nap a 
Hortobágyi kilenclyukú híd és a puszta adott maradandó élményt.

VENDÉGLÁTÁS
Az elhelyezés, az előadóterem, a tanácskozás, az ellátás is igen jó 
volt. A konferencia megnyitója ünnepélyes volt, ezen dr. Scharle 

Péter helyettes államtitkár is részt vett.

ELŐADÁSI ANYAGOK
Az információs anyagok, a konferenciáról összeállított beszámoló 
a korábbiaknak megfelelő volt, a „Hidak Hajdú-Bihar megyében” 

c. könyv azonban már kemény borítóval jelent meg, s azóta ez a 
könyvsorozat formája. Ismertetés jelent meg [Közút, 1996. 4. sz., 
Beton, 1996. 7-8. sz.].

A KONFERENCIA JELENTŐSÉGE
Ez a konferencia elsősorban példás szervezésével emelkedik ki a 
hasznos, sikeres rendezvények közül. Érdekesek voltak a kerekasztal-

beszélgetések, folytatni kellett volna ezeket szűkebb körben is. 

A felhívás és a konferencia programja
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AZ 1996. ÉV FŐBB ESEMÉNYEI

Szabályozás
A Hídszabályzat bizottság elkészült a vasbeton hidak tervezési 
előírásával.

Hídállomány
5887 híd volt az országos közutakon: 495 boltozat, 4928 vas-
beton, 144 fém és öszvér, 320 vegyes felszerkezetű. Az önkor-
mányzati hidakról csak 1988-ból van megbízható adat: 4416 
híd, 336 ezer m2.
14 híd épült 4565 m2 felülettel. Ebben az évben a hídgazdál-
kodáshoz szükséges állapotfelvétel kezdődött.
Elkezdődött Záhonynál a Tisza-híd korszerűsítése és kapacitás-
bővítése. 
Szolnokon az 1962-ben épült Tisza-ártéri híd felújítása (külső 
kábeles erősítéssel) rendkívül tanúságos munka volt.
Kapuvár és Andau között magyar-osztrák együttműködéssel 
1956-os emlékhíd épült.
PHARE-támogatással átépült a 37. sz. úti Hernád-híd. Túrkevén 
50 évi üzemelés után a Herbert-híd helyett állandó híd épült.
A hídkezelők ebben az évben központi forrásból, térítésmente-
sen kapták vizsgálathoz, hídmosáshoz a Berger hídvizsgáló 
berendezést.

Továbbképzés
Debrecenben volt a hídmérnöki konferencia. 
Az Útügyi Napok előadássorozaton hídügyekről is volt szó 
[KMSz, 1997. 2. szám]. Műszaki ellenőri és szakmunkásképzést 
indított az ÁKMI. Hídmérnökök összejövetele volt júniusban 
Debrecenben.
A betontartósságról rendezett konferenciát több tudományos 
egyesület. 

Dr. Balázs György 70. születésnapja alkalmából tudományos 
ülésszak volt a BME-n.
A Techno-Wato nemzetközi hídjavítási konferenciát szer-
vezett. 
Jubileumi megemlékezés volt a 100 éves Szabadság hídról a 
Műszaki Egyetemen, színvonalas előadássorozattal.

Szakirodalom:
A magyar autópályák 35 évéről jelent meg monográfi a (APIG, 
Bp. 1966).
A hosszú távú hídfenntartási és korszerűsítési programról [KMSz, 
1996. 7. sz.], a hídgazdálkodásról [KMSz, 1996. 2. célszám], a 
vasbeton korróziós hibák javításáról [KMSz, 1996. 10. sz.], a hidak 
helyzetéről [KMSz, 1996.] és több más kérdésről jelent meg cikk, 
tanulmány.
Az önkormányzati hidak kezelőinek tájékoztatására készült 
az önkormányzati műszaki információs segédlet ˙ÖMISZ), ez 
folyamatos szolgáltatás.
A Közút c. folyóiratban több rövid hídszakági hír, beszámoló 
jelent meg.

Személyi ügyek, szervezet
A Közúti Igazgatóságok közhasznú társaságokká alakultak 
(15/1996 KHVM), az UKIG pedig kettévált: az alapfeladatokat 
kisebb létszámú egység változatlan névvel, az információs, 
minőségellenőrzési, műszaki szabályozási feladatokat pedig új 
egység, az ÁKMI Kht. látta el.
Vasdiplomát szerzett dr. Gáll Imre.
Elhunyt dr. Träger Herbertné és dr. Szilágyi György.
Az UKIG átvette a központi hídtervtárat, ez 1997-től kölcsönzött 
terveket.

A bemutató tárgya a Hortobágyi kilenclyukú híd, és a Hajdúszoboszlói KFCs-híd volt, két kersztkötés eltávolítása után (Gyukics Péter felvételei)
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A KONFERENCIÁK PROGRAMJA 

38. 1997. OKTÓBER 7-9., BUDAPEST, Hotel Agro

MEGHÍVOTTAK
Mint korábban.

RÉSZT VEVŐK
212 fő

ELŐADÁSOK
31 előadás hangzott el. A konferenciák történetében első ízben 

szekciókban 3-3 előadás, a Dunán pedig (hajón) 4 előadás, 
melyet többen kiegészítettek és önálló kiselőadás gazdagította a 
budapesti Duna-hidakról való ismertetést. Céges bemutatkozás 
jellegű előadás csak hat volt. Az előadásokon az acél korrózió 
védelméről (Servind), szénszálas, lamellás erősítésről (Pannon-
 Freyssinet), az alsóberecki Bodrog-híd különleges vizsgálatáról 
(Isobau), 2000 bar nyomású vizes technológiáról (Hydrodinamic), 
vasbeton hidak katódos védelméről (Schuck Armaturen Kft.), a 
szolnoki Tisza-ártéri-híd rekonstrukciójáról és a záhonyi Tisza-
híd kapacitásbővítéséről volt szó, s hosszan lehetne még a témákat 
sorolni.

SZAKMAI BEMUTATÓ
Ezúttal a szakmai bemutató tárgyai a budapesti Duna-hidak voltak, 
melyeket egy-egy híd legjobb ismerői mutatták be, különleges fa-

kul tatív program volt a konferencia zárása után Tahitótfaluban, 
itt az Oktán Plus és Greman GmbH. hídvizsgáló gépét nézhették 
meg munka közben az érdeklődők. 

KULTURÁLIS PROGRAM
Külön program nem volt, a hajókirándulás azonban Budapest és a 
Duna jobb megismerésével maradandó élmény volt.

VENDÉGLÁTÁS
A konferencia színhelye a Normafa környékén egyedülállóan szép 
helyen volt, a technikai feltételek (pl. szinkrontolmácsolás) igen 
jók voltak.

ELŐADÁSI ANYAGOK
Tájékoztató anyagok mellett beszámolók jelentek meg a szak-
folyóiratokban [Közút, 1997. november, Beton 1997. 12. szám, 
Hídépítők 1997. 5. szám].

A KONFERENCIA JELENTŐSÉGE
Hatodik alkalommal volt hídmérnöki találkozó Budapesten, s a 
helyszíneknek, a hajóútnak (jó időnek) köszönhetően eddig talán 
ez volt a legemlékezetesebb. 
Jelképes, hogy első alkalommal logo is készült.

Az első konferencia logó Ma már 160 éves első Duna-hidunk (Gyukics Péter felvétele)

felhív
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AZ 1997. ÉV FŐBB ESEMÉNYEI

Szabályozás
Az érvényben levő műszaki szabályozásokat a MAÚT készítette 
és fogalmazta. Kormányrendelet jelent meg az egységes 
közlekedési hatóság működését illetően.

Hídállomány
Az országos közutakon 5887 híd volt, 972 ezer m2 felülettel. 
A hídállomány összetétele kicsit változott: 490 boltozat, 4974 
vasbeton, 149 fém és öszvér, 274 vegyes felszerkezetű híd volt.
Izgalmat okozott az alsóberecki Bodrog-híd feszítőkábel-
szakadása.
58 híd épült 28 853 m2 felülettel, ebből autópályán 22 híd. 
Hídmosási program folyt ebben az évben. Előrehaladtak a 
tárgyalások az esztergomi Duna-híd újjáépítése ügyében. A 
bajai Duna-híd konzoljainak erősítésére döntés született, ezzel 
a közös üzem megszüntethető.
Tiszaug Tisza-hídjánál a jelenlegi híd mellett új önálló 
közúti Tisza-híd fog épülni. Záhonyban elkészült a határhíd 
korszerűsítése: az 1963-ban épült rácsos hídszerkezetet a magyar 
fél korszerűsítette, az új, nehézforgalom számára épült hídrészt 
az ukrán fél építette.

Továbbképzés
Hídmérnöki konferencia Budapesten volt. A FIP tevékenysége 
megélénkült, értékes előadások hangzottak el a rendszeres 
összejövetelen. 

Tanulmányút volt az USA-ban (Pontis) és Ausztriában (híd mér-
nöki konferenciák). 
A Vasúti hidászok harmadik találkozója Miskolcon volt. 
Pontis-értekezlet volt a tapasztalatok összefoglalása céljából.

Szakirodalom:
Diagnosztikai kézikönyv jelent meg (dr. Balázs György). Igen sok 
cikk és tanulmány jelent meg a hidakkal kapcsolatban: a vasbeton 
hídépítés technológiájáról, fejlődéséről [KMSz, 1997. 12. sz.], 
a Petőfi  híd sarucseréjéről [KMSz, 1997. 4-5. sz.], a betonokról és 
betonacélokról [Beton, 1997. 5-6.sz.], korrózióvédelemről [Beton, 
1997. 3.], az új cementszabványokról [Beton, 1997.2.], hidak 
alépítményének statikai vizsgálatáról [KMSz, 1997. 8-9. szám]. 
Az Uvaterv hídkorszerűsítési tanulmányt készített újszerű 
sürgősségi mutatószámmal. A Pontis hídgazdálkodási prog-
ram folyamatos munkával lényegében kész volt.

Személyi ügyek, szervezet
Elhunyt dr. Korányi Imre professzor.
Az „Év hidásza” díjat ebben az évben a 70 éves dr. Träger 
Herbert kapta.



 5.   1964. JÚNIUS 24-25., ZALAEGERSZEG, Szakszervezeti Művelődési Ház

A KONFERENCIÁK PROGRAMJA 

MEGHÍVOTTAK
Mint korábban.

RÉSZT VEVŐK 280 fő

ELŐADÁSOK
25 előadás volt, ez alkalommal új termékeket, gyártókat is meg-
ismerhettünk, pl.: 
   Mabey and Johnson („hadihidak”), 
   Voest Alpine MCE (fésűs dilatáció), 
   Testor Bt. (Korrózió vizsgálat), 
   Génius Kft. (korrózióvédelem), 
   Leonhard Weiss (szigetelőrendszer) 
   Stabiment Hungária (adalékszerek), 
   Tikkurila (bevonatrendszer) és mások.
Tanulságos volt a lengyel árvíz-, és a horvát háborús károk ismer-
tetése. Igen változatos, gazdag volt az előadássorozat, 
   volt technológiai (Sika, Isobau, Via-Consult), 
   építési (debreceni Homokkerti felüljáró, taksonyi Dunaág-híd  
   hazai hegesztett közúti hidak építésének története), 
   műszaki szabályozási és minőségellenőrzési (ÁKMI Kht.) és 
egyéb aktuális kérdésekről tartott ismertetés.

SZAKMAI BEMUTATÓ
Az M3 autópályát és műtárgyait, Kálon az üzemmérnökség 

épületét ismerték meg a konferencia résztvevői.

KULTURÁLIS PROGRAM
Egerben a városnézés és a remek színházi program (operett 
részletek) sikeres volt, emlékezetes maradt.

VENDÉGLÁTÁS
A konferencia színhelyéhez közeli szálloda, az ellátás kiváló volt. 
A szervezők fi gyelme részletekre is kiterjedt, pl. tartós táska em-
lékeztet ma is erre a szakmailag is értékes konferenciára.

ELŐADÁSI ANYAGOK
Az 54 oldal terjedelmű előadás-ismertetőhöz egy színes képekben 
gazdag, 23 oldalas melléklet is tartozott: dr. Domanovszky Sándor 

tanulmánya a hazai közúti hegesztett hidakról. Az igényes kivitelű 
kiadványban 16 előadás részletes anyaga és az infor máció hídügyekről, 
már hagyományos része a hídmérnöki konferenciáknak.
Természetesen elkészült a „Hidak Heves megyében” című kötet 
is. Beszámolók is megjelentek [KMSz 1998. 9. szám, Hídépítők 
1998. 4. szám].

A KONFERENCIA JELENTŐSÉGE
Az Egerben második alkalommal megrendezett konferencia ötvözte 
a közérdekű tájékoztatást és a vállalkozói bemutatkozást, sok isme-

re tet nyújtott, jó feltételeket adott az eszmecserére, kulturális 
élményekre. 
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39. 1998. JÚNIUS 29. – JÚLIUS 1., EGER, Gárdonyi Géza Színház 
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EBBEN AZ ÉVBEN TÖRTÉNT

AZ 1998. ÉV FŐBB ESEMÉNYEI

Szabályozás
A 6/1998 KHVM rendelet az országos közutak kezelésének 
szabályait rögzítette, közte a hidakkal kapcsolatos teendőket is. 
Folyamatosan készült a tervezett Hídszabályzat egyes részeinek 
átdolgozása.

Hídállomány
5904 híd volt 980 727 m2 felülettel, a hídállomány összetétele 
alig változott: boltozott 488, vasbeton 4990, fém és öszvér 158, 
vegyes felszerkezetű 325. Az országos közutak hídjainak értéke 
200 milliárd Ft volt.
Hídkorszerűsítés (négynyomúsítás) folyt a 4. sz. főúton a szajoli 
felüljárónál, Debrecenben a Homokkerti felüljárónál. Taksonynál 
a Dunaág-híd átépült
Bajánál a Duna-híd konzoljainak erősítése folyt és döntés 
született, hogy Szekszárdnál állami beruházásként épül meg 
az új Duna-híd.
Dunaföldvárnál kilyukadt az 1951-ben épített Duna-híd 15 
cm vastag pályalemeze, átfogó vizsgálat és forgalomkorlátozás 
történt.
Hídrehabilitációs program keretében 39 hídon folyt munka, 
így Szeged északi Tisza-hídján, Szolnok Tisza-hídján, Csákány-
doroszló Rába-hídján és több más helyen.
95 híd épült, autópályákon 72, 42 459 m2 felülettel. Említésre 
méltó a Füzesabonynál épült, 2048 m2 felületű Tubosider 
műtárgy.

Továbbképzés
A hídmérnöki konferencia Egerben volt. Ankét volt Debre-
cenben az út és hídtervek zsűrizése tárgyában. A Hidak a Dunán 
nemzetközi konferenciát Regensburgban tartották. A FIP (ettől 
kezdve fi b) tartalmas előadásokat szervezett. Csoportos külföldi 
tanulmányút volt Horvátországban. 
A Techno Wato már III. nemzetközi konferenciáját tartotta.
Műszaki ellenőri képzés ez évben is folyt. Szentléleken hídmér-
nö ki évértékelő konferencia volt.

Szakirodalom
dr. Balázs György szerkesztésében megjelent a „Híddiagnosztika 
kézikönyv”.
Több beszámoló jelent meg az alsóberecki Bodrog-híd vizs-
gálatáról és javításáról [KMSz, 1998. 4. és 9. szám, hidas célszám], 
a Duna-Tisza hidak helyzetéről [KMSz, 1998. 4. sz.], az Eurocode 
és a hazai előírások szerinti méretezés összehasonlításáról 
[KMSz, 1998. 2.sz.].

Személyi ügyek, szervezet
E sorok írója, az elmúlt évtized hídmérnöki konferenciáinak 
szervezője átadta a stafétabotot Rigler Istvánnak. A Mérnöki 
Kamarában Hidász szakosztály alakult.

A 39. Hídmérnöki konferencia előadásainak gyűjteménye

A z M3 autópálya hídjaival ismerkedtek a hídmérnökök
(dr. Koller Ida felvétele)

Az első ortotróp pályalemezes folyami hidunk, 
a szolnoki Tisza-híd rehabilitációja ebben az évben készült el 

(Gyukics Péter felvétele)A 39 Hídmérnöki konferencia előadásainak gyűjteménye



88

A KONFERENCIÁK PROGRAMJA 

40. 1999. MÁJUS 17-19. BAJA, Magyarországi Németek Művelődési Központja

MEGHÍVOTTAK Mint korábban.

RÉSZT VEVŐK 350 fő

ELŐADÁSOK
32 előadás hangzott el, ezúttal kiemelt téma volt a Duna-hidak 
helyzetének a bemutatása. 
Az első nap kilenc előadást tartottak ebben a témakörben, három 
általános: 
   áttekintés (többen), 
   a közúti acél Duna-hidak (dr. Domanovszky Sándor), 
   az utóbbi 10 évben épített Duna-hidak (Bazsó Gyula). 
   az esztergomi Duna-hídról (Pozsonyi Iván és Kolozsi Gyula), 
   a Szabadság hídról (Horváth Adrián), 
    a dunaföldvári Duna-híd vizsgálatáról pedig négy előadás 

hangzott el.
Második nap Baja Duna-hídjának korszerűsítéséről kilencen 

szóltak:
   Vörös József, Benedek Gábor, Pozsonyi Iván, Földes Árpád, 
   Orosz Károly, Müller Zoltán, Dúzs György, dr. Ludányi Béla
   és Kolozsi Gyula). 

A vállalkozói blokkban hat előadás volt: 
   a Tubosider (Torma Béla), 
   a Hídépítő Rt. (Vörös Balázs), 
   a Stabiment Hungária (Asztalos István), 
   a Dieterman Hungária (F. Tränner), 
   a Pannonkorr (Fodor Imre) és 
   a Jotun (Hajtó Dénes) kapott szót.

Szó volt még 
   a Magyar Műszaki Kontingens Bosznia-Hercegovinában 
végzett hídépítéseiről (dr. Hubina István), 
   a hídacélok vizsgálatáról (dr. Imre Lajos), 
   az EU-járműterhek hatásáról (dr. Lublóy László), 
   a Győri MVO tapasztalatairól (Vértes Mária), 

A szabadon szerelt Körös hidak vizsgálatáról három előadás: 
   BME, Isobau, Teta és 
   a sókorrózióról dr. Balázs György szólt. 

A nagyszámú előadás szövegét a jubileumra való tekintettel színes 
fotókkal illusztrálva adták ki. 

SZAKMAI BEMUTATÓ
Baján a Duna-hídhoz több csoportban érkeztek a konferencia 
részt vevői és tekintették meg az esztétikailag nem kedvező, ám 
a közös üzem megszüntetése szempontjából fontos konzolerősítési 
munkákat.

KULTURÁLIS PROGRAM
Kalocsa megtekintése: könyvtár, székesegyház, csúcspontja az 
orgona koncert volt. Ezután lovasbemutató következett Bakod-
pusztán sok humorral, majd a vacsora Juca néni csárdájában szin-
tén emlékezetes volt. 

VENDÉGLÁTÁS
A rekord létszámú résztvevő elhelyezése és ellátása nem volt gond 
nélküli, de a halászlé-vacsora a partedlikkel különleges han gu-
latú volt. 

ELŐADÁSI ANYAGOK
A 40. hídmérnöki konferenciáról a helyi sajtó is megemlékezett, 
az előadásokról megjelent 96+36 színes oldalas kiadvány igen 
értékes. A 36 oldalas színes melléklet dr. Domanovszky Sándor 

előadásának reprezentatív rögzítése.
A „Hidak Bács-Kiskun megyében” című köteten kívül a „Híd-

mérnöki konferenciák (1962-1999)” című füzet néhány dokumen-
tumot (meghívó, program, jelenléti ív stb.) 98 oldalon mutat be, 
jelen ismertetés is jó részt ebből készült. Beszámoló is megjelent a 
konferenciáról [Közút 1999. június, Beton 1999. 9. szám].

A KONFERENCIA JELENTŐSÉGE
A nagy létszámú, jubileumi konferencia hagyományos, jól szer-
vezett, értékes volt, kiemelendő az előadások részletes, fotókkal 

illusztrált rögzítése és a kulturális program is, köszönet a 
szervezőknek. 

ElőzetesKalocsa nevezetességeivel is ismerkedtek osztrák vendégeink 
(Kardosné, Pintér Erzsébet felvétele)



89

EBBEN AZ ÉVBEN TÖRTÉNT

AZ 1999. ÉV FŐBB ESEMÉNYEI

Szabályozás
Az 1/1999 KHVM rendelet a közúti hidak nyilvántartásának 
és műszaki felügyeletének rendjét szabályozta. A műszaki 
szabályozási munka keretében a munkabizottságok változatlanul 
a tervezett hídszabályzat előkészítésén dolgoztak: a 
kivitelezői szabványok helyébe lépő műszaki előírások, meglévő 
hidakra vonatkozó műszaki előírások.
Útmutató készült a hídrehabilitációs munkákra.

Hídállomány
6025 híd volt az országos közutakon felületük mintegy 1 millió 
m2, értéküket 200 milliárd forintra becsülték.
Ebben az évben 43 híd épült 29 596 m2 felülettel. 
Elkészült Baján a Duna-híd közúti konzoljainak erősítése, 
ezzel az esztétikailag vitatható megoldással a közúti és a vasúti 
forgalom egymástól függetlenül tud áthaladni a Dunán. 
Központi rehabilitációs forrásból 32 híd felújítása történt meg, 
így Körmend Rába-hídja, Balatonhídvég Zala-hídja, Gyoma 
Hármas Körös hídja.
Esztergomban – 55 év után – a két ország miniszterelnöke 
aláírta a Duna-híd újjáépítésére készített megállapodást, ezzel 
több évtizedes igény megvalósítására nyílt mód.

Továbbképzés
A 40. hídmérnöki konferencia Baján volt. 
A Lánchíd 150. születésnapja alkalmából színvonalas, tudo-
mányos megemlékezés volt. Immár 20. alkalommal rendezték 

meg az Acélszerkezeti ankétot. A Ganz-MÁVAG alapításának 
125., az Uvaterv és a Hídépítő Rt. 50. születésnapját ünnepelte 
színvonalas megemlékezésekkel, kiadványokkal.
Csoportos tapasztalatcsere volt Ausztriában.

Szakirodalom
Megjelent dr. Balázs György „ Diagnosztikai kézikönyv”-ének 
második kötete.
Hídszakági célszám jelent meg a Közlekedési és Mélyépítési 
Szemlében (1999. 11. sz.).
A nagyszámú szakcikkből néhány: hazai hegesztett közúti 
hidak [1999. 4. sz.], lőtt betonos hídjavítás [KMSz, 1999. 11. sz.], 
Az Uvaterv 50 éve [KMSz, 1999. 1. sz.].
Számos cikk jelent meg az esztergomi Duna-hídról pl. Mérnök 
Újság 1999. 2. sz. stb.

Személyi ügyek, szervezet
Dr. Träger Herbert aranydiplomát kapott és megválasztották az 
IABSE magyar csoportja elnökének.
A hídtörténetírás nagy alakja, dr. Gáll Imre 90 éves lett.

A 40. Hídmérnöki konferencia két kiadványa.    Felső kép: testközelből ismerkedtek a konferencia résztvevői a bajai Duna-híddal 
(Kardosné, Pintér Erzsébet felvétele)

A 40 Hídmérnöki konferencia két kiadványa Felső kép: testközel k d k k f i é ői b j i D hídd l
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A KONFERENCIÁK PROGRAMJA 

41. 2000. OKTÓBER 11-13., SZOLNOK, Városi Művelődési és Zenei Központ

MEGHÍVOTTAK
A korábbi résztvevők és hirdetés alapján minden érdeklődő.

RÉSZT VEVŐK
300 fő, a konferenciák történetében 

a második legnagyobb lét-szám.

ELŐADÁSOK
22 előadás hangzott el a konferencián, ebből az első napon 18. 
Ezek közül kilenc folyami hidak felújításával, építésével, korszerű-

sítésével foglalkozott 

   Baja, Dunaföldvár, Esztergom, szolnoki Tisza-ártéri-híd, 
   M3 oszlári Tisza-híd, Tiszaug, budapesti Duna- és kisebb hidak, 

kilenc pedig a hídgazdálkodás különféle feladataival és
technológiákkal: 
   közelítő teherbírás számítás; 

   utófeszített hidak vizsgálata, 
   az építések műszaki ellenőrzése, 
   nagynyomású vizes technológiák (bontás, vágás).

A konferencia harmadik napján négy előadás hangzott el: 
   a katonai hídszabályzatról, 

   a műszaki szabályozással, 

   alkalmazási hozzájárulásokról és 

  a Pontis hídgazdálkodás eredményeiről. 

A Tiszaugnál épülő új közúti hídról és a műszaki szabályozásról 
egy előadás keretében többen is beszámoltak.
A befejező napon hozzászólások nyomán élénk eszmecsere ala-

kult ki.

SZAKMAI BEMUTATÓ
Tiszaugnál volt a második napon, ahol a közös üzemű Tisza-
híd mellett épülő hidat tekintették meg a résztvevők. A részben 
behúzott szerkezetet segédjárom és TS uszály segítségével moz-
gatták.

KULTURÁLIS PROGRAM

A konferencia színhelyén Román Sándor tánctársulata ír tánc-
elemekből összeállított táncjátékot mutatott be, fergeteges sikerrel. 
Autóbuszos városnézés is szerepelt a programban.

VENDÉGLÁTÁS
A konferencia helyszíne, a szálló közelsége jó feltételeket nyújtott 
a jól sikerült szervezéshez.

ELŐADÁSI ANYAGOK
A résztvevők az előadások egy részét nyomtatott formában kézhez 
vehették, a konferencia ismertető füzete azonban utólag nem jelent 
meg, ezt pótolták a folyóiratokban megjelent beszámolók [Közút 
2000. december, Hídépítők 2000. 6. sz., Beton 2000. 11. sz.].

A KONFERENCIA JELENTŐSÉGE
Jó előadások, érdekes munkahely látogatás egyaránt jól szolgálta 
a résztvevők tájékoztatását, különösen a folyami hidak építése, 
felújítása témakörében.

Balra a felhívás, jobbra a program

A konferencia helyszíne (Szecsei István felvétele)
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EBBEN AZ ÉVBEN TÖRTÉNT

A 2000. ÉV FŐBB ESEMÉNYEI

Szabályozás
2000. január 1-jével Központi Közlekedési Felügyeletet hoz tak 
létre.

Hídállomány
6034 híd volt az országos közutakon 1 077 370 m2 felülettel. 
A hídállományban 483 boltozat, 5075 vasbeton, 176 acél, 7 fa és 
provizórium, 293 vegyes felszerkezetű híd volt. 
A hidak teherbírása 95 %-ban 22 tonnánál nagyobb, szélessége 
85 %-ban 6,5 m-nél nagyobb volt. Ebben az évben 44 híd épült 
23 521 m2 felülettel.
Hídrehabilitáció csak 11 hídnál történt 400 millió Ft költség-
gel. Jó ütemben folyt Esztergomnál a Duna-híd újjáépítése, 
Tiszaugnál pedig az önálló közúti Tisza-híd építése.

Továbbképzés
A hídmérnöki konferencia Szolnokon volt.
A vasúti hidászok Szombathelyen tartották meg IV. konferen-
ciájukat.
Acélszerkezeti ankét és Ráckevén a már hagyományos „kor-
róziós” konferencia szolgálta a hídmérnökök továbbképzését, 
tájékozódását.

Szakirodalom
A fagynak és olvasztószernek ellenálló betonról [Beton, 2000. 1. 
sz.], a betontechnológiai korszakváltásról [Beton, 2000. 4. sz.], 
az útvonal-engedélyezésről (Főmterv) készült cikk, illetve 
tanulmány.

Személyi ügyek, szervezet
Elhunyt Hargitai Jenő és Hídvéghi Rudolf, mindketten a hazai 
közúti hidászat jelentős alakjai voltak.
Wellner Péter (Hídépítő Rt) elsőként kapta meg a fi b által ado-
mányozott Palotás díjat.
A KTE, a MAÚT, a Mérnöki Kamara is rendszeresen adott díjakat 
az arra érdemesnek tartottaknak, s állami kitüntetésekkel is, nem 
gyakran, de elismerik hidászainkat is. 

A felső képen: Munkahelylátogatás Tiszaugon (Gyukics Péter felvétele)   Az alsó képen: Az új közúti híd építés közben (dr. Domanovszky Sándor felvétele)
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A KONFERENCIÁK PROGRAMJA 

42.   2001. JÚLIUS 27-29., ESZTERGOM, a vár Lovagterme

MEGHÍVOTTAK
Korábbi résztvevők és hirdetés nyomán minden érdeklődő.

RÉSZT VEVŐK
254 fő, ez elmaradt az előző két konferencia létszámától, valószínű 
a nyári szabadságok megkezdése miatt.

ELŐADÁSOK
Három témakörben 21 előadás hangzott el. 
   A hidak szerepe a települések életében, négy előadás (Japán,
Budapest, Szeged, Újvidék); 
   hidak felújításával, építésével kapcsolatos kérdések, három 
előadás; 
   vállalati bemutatkozások, négy előadás (lőtt-betonos javítás,
betonadalékszerek, szigetelő és javítószerek, dilatáció). 
   Ezenkívül a Mária Valéria Duna-híd újjáépítését tízen  ismer-
tették. A konferenciának érthetően súlyponti része volt az 57 év 

után újjáépülő híd.
 

SZAKMAI BEMUTATÓ
Egyedülálló élmény volt július 28-án a várból fi gyelemmel kísérni 
a nem éppen kedvező időben történő beúsztatást.

KULTURÁLIS PROGRAM
A vármúzeum pincetermében a híd építéséről készült képeket, 
a lovagteremben Domanovszky Sándor remek fotóit lehetett 
megtekinteni. Üde színfolt volt a néptánc bemutató, melyben 
a konferencia főszervezője, Kerékgyártó Attila is közreműködött.

VENDÉGLÁTÁS
Egyedülálló volt a konferencia helyszíne és az étkezés helye, 
a Prímás pince.

ELŐADÁSI ANYAGOK
Információs anyag, a megye hídtörténete a résztvevők rendelkezé-
sére állt és beszámolók is megjelentek a szakmai folyóiratokban 
[Közút 2001. szeptember, Beton 2001. 9. sz., Hídépítők 2001. 4. 
sz., Mérnök Újság 2001. augusztus - szeptember].

A KONFERENCIA JELENTŐSÉGE
Esztergom hányatott sorsú Duna-hídjának újjáépítése egyedülálló 

esemény volt. Rendkívüli volt a konferencia színhelye (lovagterem 
pazar kilátással) és óriási szerencse volt, hogy az egyik nyílás 
beúsztatása éppen a konferencia ideje alatt történt. 
Felejthetetlen élmény volt.   

Az értesítés A programtervezet
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EBBEN AZ ÉVBEN TÖRTÉNT

A 2001. ÉV FŐBB ESEMÉNYEI

Hídállomány
6047 híd volt az országos közúthálózaton, 1,1 millió m2. felü-
lettel.

23 híd épült 16 465 m2 felülettel. Ezek között Esztergom Duna-
hídja (6375 m2), a tiszaugi Tisza-híd (3770 m2) és a Kapos-várnál 
épült különszintű csomópont műtárgya (1342 m2) jelentős 
méreteivel kiemelkedik, a Zalaegerszeget elkerülő út hat hídja, 
a sajókazai Sajó-híd, s az M3 autópálya hídjai is fontosak. Az 
M3 autópályán Oszlárnál több tekintetben egyedülálló Tisza-
híd épült és Szekszárdnál is elkezdődött a Duna-híd építése. 
Dunaföldvárnál elkészült a Duna-híd pályalemezének  átépítése. 
Ez az év a folyami híd-építések éve volt. Hídrehabilitációra az 
igénynél jóval kevesebb forrás jutott.

Továbbképzés
Esztergomban volt a hídmérnöki konferencia és ezt 
megelőzően (május 22-én) a budapesti Utak, hidak Európában 
nemzetközi konferencia résztvevői is ellátogattak az újjáépülő 
híd megtekintésére. A konferencián hídszekció volt.
Hidak a Dunán konferencia volt Pozsonyban.
Ausztriában szakmai autóbuszos tapasztalatcsere volt.

Szakirodalom
Több értékes könyv jelent meg ebben az évben: dr. Balázs György 
„Barangolásaim a betonkutatás területén” és a „Beton és 
vasbeton története IV. kötete”, dr. Mistéth Endre: „Méretezés 
elmélet” és dr. Medved Gábor „Történetek a világ hídjairól” 
című műve. 
Az épülő folyami hidakról elsősorban dr. Domanovszky Sándor 
több írást publikált: a hazai nagyfolyami hídépítés új korszaka 
[Dunaferr, MGM 2002. 3.], az esztergomi Duna-hídról (Magész 
Hírlevél 2001. 3., Építéstechnika 2001. 12. sz., a hazai közúti 
Duna-hidak acél felszerkezetéről [KMSz, 2001. 3. és 4. sz.].

Személyi ügyek, szervezet
Dr. Domanovszky Sándor Széchenyi díjat kapott.
Petik Ernő a Közúti Szakemberekért alapítvány életműdíját 
kapta.
Ebben az évben az „Év hidésza” díjat Szecsei István szolnoki 
hidász kapta
Elhunyt Baczoni István, a hídosztály korábbi csoportvezetője.

A vár Lovagtermében hangzottak el a konferencia előadásai 
(Gyukics Péter felvétele)

57 év után kissé viharos időben a konferencia ideje alatt helyére került az egyik új nyílás acélszerkezete (Gyukics Péter felvétele)

Hangulatos népitánc bemutató szórakoztatta a résztvevőket 
(Gyukics Péter felvétele)
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43. 2002. OKTÓBER 16-18., SZEKSZÁRD, Babits Mihály Művelődési Ház

A KONFERENCIÁK PROGRAMJA 

MEGHÍVOTTAK
Mint előző alkalmakkor.

RÉSZT VEVŐK
349 fő, az eddigi legnagyobb létszámmal egyező (Baja, 350).

ELŐADÁSOK
11 témában 21 előadás hangzott el. 
   Holnapy László, a Közúti főosztály vezetője a folyami hídépítés 
nagy alkotásai mellett átfogó ismertetést adott a közúti hidak 
fenntartási lehetőségeiről is. 
   Három előadás hídépítésről és hídfelújításról szólt (Esztergom 
Árok utcai híd, Győr Rába-híd, egy budapesti vasbeton felüljáró. 
   Az M3 autópálya oszlári Tisza-hídját hat előadó ismertette,
méltán, mert több tekintetben újszerű e híd: pl. a 257 m hosszú 
hídszerkezetet (2100 t) egyben úsztatták be.
   A Szekszárdnál épülő Duna-híd volt a konferencia fő témája,
erről hét előadó szólt. Az előadások a helyszínre utazás alatt is 
folytak.

A konferencia befejező napján az acélszerkezetek korrózióvédel-

méről, 

   Sika bevonatrendszerekről, 
   a gyorsforgalmi utakon épülő hidakról hallottunk ismertetőt 
(Hórvölgyi Lajos),
   végül a Ferihegyi repülőtérre vezető híd különleges bontásáról 

készített fi lmet nézhettük meg.

SZAKMAI BEMUTATÓ
Az épülő Duna-híd hajóról való megtekintése során különleges 
élmény volt látni a Budapesttől délre – 72 év után először épülő 

– új Duna-hidat.

KULTURÁLIS PROGRAM
A városnézés sok meglepő, szép élményt nyújtott. Első nap a szekszárdi 
Jazz Quartett hangversenye osztatlan elismerést aratott, ugyanúgy.
Decsen, a tájházban a néptánc bemutató.

VENDÉGLÁTÁS
A kiemelkedően sok résztvevő mindegyikét Szekszárdon nem 
lehetett elhelyezni, ez okozott nehézséget, de a program, az ellátás 
jó volt.

ELŐADÁSI ANYAGOK
Kiemelkedően jó volt az előzetes és a konferencia alatti tájékoz-
tatás.
Sajtótájékoztató volt a konferenciák tekintetében első ízben és 
a résztvevők első ízben kapták kézbe az előadások teljes anyagát 
a helyszínen (160 oldal).
Beszámolók is megjelentek folyóiratokban: [Közút, 2002. decem-
ber, Beton 2002. 12. Hídépítők, 2002. 5-6.sz.].

A KONFERENCIA JELENTŐSÉGE:
Jó áttekintést kaptak a résztvevők a folyami hídépítés kiemelkedő 
alkotásairól, szóban és élőben is. Sok jó kiállítás is volt, ezekről 
sem szabad megfeledkezni. A hajókirándulás (Paks-Baja) is 
egyértelműen sikeres volt. 

Előadásgyűjtemény, 23. oldal
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EBBEN AZ ÉVBEN TÖRTÉNT

Gyukics Péter felvételei

A 2002. ÉV FŐBB ESEMÉNYEI

Szabályozás
Elkészült az Országos Közúti Adatbank működését szabályozó 
előírás (ÚT 2-0.002:2002).

Hídállomány
Az országos közutakon 6103 híd volt, 1 109 317 m2 felülettel, az 
autópályák nélkül 5643 híd található, 845 148 m2 felülettel. 
Ebben az évben 120 híd épült 71 101 m2 felülettel, az átlagos 
hídfelület 592 m2 volt, autópályákon (M3, M7) 86 híd épült. 
A folyami hídépítési programban elkészült Szekszárdnál a Du-
na-híd szerkezete és átadták a forgalomnak az M3 oszlári Tisza-
hídját.
Karbantartási munka 250 hídnál, felújítás 70 hídnál, nagyobb 
rekonstrukció 31 hídnál folyt, ez utóbbiak költsége 1,8 Mrd Ft 
volt.

Továbbképzés
Szekszárdon rendezték a hídmérnöki konferenciát, rekord-
létszámmal. Acélszerkezeti ankét [Közút, 2002. 5. sz.], Széchenyi 
emlékülés, XI. Országos Hegesztési Tanácskozás [MÚ, 2002. 5.sz.], 
s a hídmérnökökkel három ízben is munkaértekezlet (január, 
július és október) volt.
Euro-tervezési szakmérnöki tanfolyam indult.

Szakirodalom
Igen sok cikk jelent meg hídépítésekről, közülük csak néhányat 
említek: hidak alapozása [KMSz, 2002. 5.sz.], hídgazdálkodás 
[KMSz, 2002. 5.sz.], 50 éves a BME hídlaboratórium [KMSz, 2002. 
9.sz.], Esztergomi Duna-híd [KMSz, 2002. 3.sz.], szekszárdi 
Duna-híd [Közút, 2002. 9.sz.], Sajókaza hídja [KMSz, 2002. 6.sz.], 
Cigándi híd alapozása [KMSz, 2002. 7-8. sz.], Az Ipoly-völgy hídjai 
[KMSz, 2002.9. sz.]. 
Értékelő tanulmány készült az időszakos hídvizsgálatokról. A 
Mérnök Újságban az esztergomi Duna-hídról, Szekszárd Duna-
hídjáról is jelent meg ismertetés [MÚ, 2002. 1. és 6. sz.].

Személyi ügyek, szervezet
A Vasúti Hidak Alapítvány Korányi díj adományozását kezdte 
meg.
Ebben az évben Molnár István kapta a Hídgazdálkodási 
program bevezetésében és fejlesztésében végzett munkájáért 
az "Év hidásza " díjat
Elhunyt Kmetty Lajos, a legidősebb hidász, 100 éves korában.

Az épülő új Duna-híd látványában gyönyörködtek 
a konferencia résztvevői 

A decsi Tájház színpompás műsora szórakoztatta a hidászokat

Előadás a hajón 
Az „Év hidásza” díj átadása
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A KONFERENCIÁK PROGRAMJA 

44. 2003. JÚLIUS 2-4., SZEGED, Novotel szálló

MEGHÍVOTTAK
Mint az előző konferencián

RÉSZT VEVŐK
270 fő, az előzőnél kisebb létszám, egyáltalán nem kevés, való-
színűleg a szabadság időszaknak és annak tulajdonítható, hogy itt 
„csak” egy Tisza-híd felújítása volt a szakmai bemutató.

ELŐADÁSOK
19 előadás hangzott el igen változatos témákban. Két előadás a 
megye, illetve Szeged hídjairól szólt. Hidak építését, felújítását 

11 előadás ismertette:

   Lánchíd felújítás, Auchan áruház csomóponti hídja, az új sárvári 
Rába-híd (3 előadás), M7 hídjainak felújítása (2 előadás), Veszprém 
völgyhídjának felújítása, Szeged Bertalan Tisza-híd felújítása (2 
előadás), Dunaföldvár rácsos acélhíd építése.
   Szó volt még Maderspach Károlyról, a neves hídépítőről

   a Szegeden feltárt bronzkori hídról, szabványokról, zsaluzat-
rendszerről (öntömörödő betonról, Mapei).

SZAKMAI BEMUTATÓ
A nagy forgalmú Bertalan Tisza-híd összetett felújítási munkáit 
jól szervezett csoportokban alulról és felülről is megnézhették a 
konferencia résztvevői. A vasbeton gyalogjárdák átépítése volt a 
fő látnivaló. 

KULTURÁLIS PROGRAM
Szeged nevezetességeinek megismerése, a különlegesen szép zsina-
gógában tartott orgonahangverseny és Ópusztaszer meglátogatása 
maradandó élményt nyújtott. 

VENDÉGLÁTÁS
A Novotel szálló előadótermet is biztosított. A Tisza szálló impo-
záns terme az esti fogadás fényét emelte. A nemzeti emlékpark 
sátra is kellemes helyszín volt. 

ELŐADÁSI ANYAGOK
Sajtótájékoztatóval kezdődött a konferencia, melyen a „Hidak 

Csongrád megyében” című könyvet is megismerhette a sajtó.
Az előadások anyagát most is már a regisztrációnál kézbevehették 
a résztvevők, s a kiállítók is sok információt nyújtottak.
Beszámolók jelentek meg folyóiratokban is [Közút, 2003. szep-
tember, Mérnök Újság, 2003. augusztus-szeptember, Beton 2003. 
10.szám].

A KONFERENCIA JELENTŐSÉGE
20 év után volt ismét hídmérnöki konferencia a Tisza-hidak vá-
rosában, melyen aktuális, érdekes munkákról hallhattak az ér-
deklődők. A bőséges kulturális program is emlékezetessé tette ezt 
az összejövetelt.
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EBBEN AZ ÉVBEN TÖRTÉNT

A 2003. ÉV FŐBB ESEMÉNYEI

Szabályozás
Az ÚT 2–3.401 előírás szabályzattá történő előléptetését le kel-
lett a napirendről venni, mert az Eurocode érvényesítése miatt 
átdolgozás vált szükségessé.

Hídállomány
6415 híd: 449 boltozat, 5448 vasbeton, 194 fém és öszvér, 324 
egyéb.
Ebben az évben 69 híd épült 40 033 m2 felülettel, ezek között 
a legnagyobb a Szent László Duna-híd volt Szekszárdnál 
(12 896 m2). A 35. sz. út M30 feletti hídja, Vadnán a Sajó-híd és 
Kaposvárnál a 61. sz. főút különszintű csomópontjának hídja is 
1000 m2 feletti volt. Nagy hídépítések folytak az M7 autópályán 
(28 híd). Europa-pontonhíd épült Budapesten, ez hatalmas 
tömeget vonzott.

Továbbképzés
Szegeden volt a hídmérnöki konferencia.
A vasúti hidak V. konferenciáját Debrecenben tartották. 
Az OKA hídalrendszer megismertetésére külön továbbképzést 
szerveztek. 

Szakirodalom
A régi és új Erzsébet hídról nagyszabású megemlékezést szerve-
zett Földi András, reprezentatív könyv is megjelent.
Ebben az évben is megjelent a megyei hídtörténet aktuális kötete 
(Csongrád), s a vasúti hidászok is lényegében ezzel megegyező 
kiadványt készítettek a házigazda vasútigazgatóság hídjairól. 
Dr. Seidl Ágoston a hidak tisztítása hatékonyságának ellenőrzé-
sére segédletet készített.

Személyi ügyek, szervezet
A Központi hídtervtár folyamatosan működött, ez évben a rész-
letes katalogizálás is elkezdődött.
Az „Év hidásza” díjat ebben az évben első ízben ketten kapták: 
Agárdy Gyula és dr. Lublóy László, sokéves munkálkodásukért a 
hídgazdálkodás terén.
Dr. Gállik István, a neves acélszerkezeti szakértő elhunyt.

Szeged nevezetességeivel való ismerkedés

A konferencia megnyitása

A konferencia megnyitása

A Bertalan Tisza-híd felújítását tanulmányozhatták a résztvevők

Az  Európa pontonhíd („Hidak Csongrád megyében”)

Gyukics Péter felvételei
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A KONFERENCIÁK PROGRAMJA 

45. 2004. MÁJUS 25-27., ZALAEGERSZEG, Hevesi Sándor színház

MEGHÍVOTTAK
Korábbi gyakorlat szerint, a legszélesebb körben.

RÉSZT VEVŐK
350 fő, érdekes módon ezúttal is „csúcsbeállítás” volt a résztvevők 
számában.

ELŐADÁSOK
19 előadás hangzott el. Az első napon, új gyakorlatnak megfele-
lően, négy kiemelt előadás volt:

   dr. Kovács Ferenc helyettes államtitkár a hídszakágat értékelte, 
lehetőségeit ismertette, 
   dr. Medved Gábor: autópályák és hídjaik fejlesztése címmel átte-

kintést adott a tervbevett „óriásokról”: M0 Északi, M8 Dunaújvá-
rosi, M7 Köröshegyi völgyhíd, M0 Hárosi Duna-híd. 
   Holger Svensson 16 jelentős ívhidat mutatott be, 
   dr. Domanovszky Sándor pedig a vas/acél anyagok fejlődésének 

történetét ismertette, kiemelve a termomechanikusan hengerelt 
acélok kiváló hegeszthetőségét.

Második nap 8 előadás volt, ezek között 4 technológiai tárgyú: 
   zsalurendszert (Peri és Meva) ismertető, különleges gélinjek-

tálási és betonadalékszer tárgyú. 
   Ezenkívül Sárvár új Rába-hídjáról, 
   a Pont-TERV 10 éves működéséről és 
   két előadás a feszített függesztett, hazánkban első alkalommal 
alkalmazott hídszerkezetről szólt (M7 és M70 elágazásánál épül).

A harmadik napon 7 előadás hangzott el: 
   bitumen lemezes szigeteléssel (Villas Hungária), 
   betontechnológiai kérdésekről 3, 
   a vízsugaras megmunkálásról, 

   hidak külsőkábeles feszítéséről és Deák Mihályról, a kevéssé 
ismert hidászmérnökről, aki Zala megyéhez kötődött.

SZAKMAI BEMUTATÓ
Az M7, M70 épülő szakaszát ismerhették meg a konferencia 
résztvevői, ezen a függesztett feszített hidat

KULTURÁLIS PROGRAM
A Göcseji Falumúzeum és az Olajipari Múzeum megtekintése 
külön-külön is, együtt pedig még nagyobb élmény volt.
Zalaegerszegen a zsinagógában Varnus Xavér orgonajátéka külön-
leges élmény volt.

VENDÉGLÁTÁS
Gondos szervezésnek köszönhetően kellemes körülmények között 
zajlott a konferencia, jó volt az ellátás, a második nap szabadtéri 
(Zalacsányi tó) zenés, műsoros estje különlegesség volt.

ELŐADÁSI ANYAGOK
Sajtótájékoztató, könyvbemutató („Hidak Zala megyében”) előzte 
meg a konferenciát. Vaskos kiadványt itt is kézhez vehettek a 
résztvevők az elhangzó előadások anyagával.
A Zalai Hírlap május 27-i száma is beszámolt a konferenciáról 
és a szakfolyóiratokban is megjelentek beszámolók [KMSz., 2004. 
11. sz., Beton 2004. 9. sz. Hídépítők 2004. 4.sz., külön fényképes 
ismertető a feszített-függesztett hídról].

A KONFERENCIA JELENTŐSÉGE
A korábbi konferenciák eredményit megőrizve az első nap kiemelt 
előadásblokkja sikerült újítás volt, haladó hagyománnyá vált. 

Balra a felhívás, jobbra  a program részlete



99

EBBEN AZ ÉVBEN TÖRTÉNT

Szabályozás
A CXXIX. törvény a közbeszerzést módosította.
Több fontos műszaki előírás jelent meg vagy készült el kiadásra: 
ÚT 2-3.413 Közúti hidak tervezési előírása, Acélhidak; 
ÚT 2-3.414 Beton, vasbeton és feszített hidak tervezése, 
ÚT 2-1. 400 Hídkorlátok

Hídállomány
Az országos közutak teljes hídállománya január 1-jén 6415, 
116.084 m hosszal, 1.191.935 m2 felülettel. A hídérték aktualizált, 
becsült értéke 500 milliárd Ft volt. Főutakon, autópályán 2316 
híd volt, felületük a teljes állomány 64 %-a volt. Ebben az évben 
38 kisebb hídrehabilitációs munka indult, ezek költsége 318 
millió Ft volt, előző évről 19 híd felújítása húzódott át. 
Ebben az évben 119 híd épült 56.666 m2 felülettel, ebből autó-
pályákon (M7, M3, M30, M70) 70 híd épült. AZ M30 miskolci 
csomópontjában levő híd (4136 m2), a 44  sz. főúton a jánoszugi, 
vasút feletti híd (2239 m2), Sárváron a Rába-híd (1926 m2) és a 
vasútvonal feletti híd (1135 m2) emelkedett ki méretével.

Továbbképzés
Zalaegerszegen volt a hídmérnöki konferencia.
Első alkalommal „Hídműhely” szimpózium tekintette át az 
elmúlt 10 év hídépítési munkáit (Sárospatak) [KMSz, 2004. 9. sz.]. 
Hidak a Dunán Konferencia volt Újvidéken [KMSz, 2004. 8. szám]. 
Az Útügyi Napokon (Békéscsaba) hídszakági előadások is el-

hangzottak [Közút, 2004. 8. sz.]. A Techno Wato VI. nemzetközi 
vasbeton javítási konferenciáját rendezte meg. Tiszalökön ju-
bileumi megemlékezés volt az ötven éve épült KFCs-hidakról 
[KMSz, 20004. 10. sz.].
Pozsonyban a kosárfüles Duna-híd építését tekintették meg az 
érdeklődők.

Szakirodalom
Változatos témákról sok cikk jelent meg a szaksajtóban, pl.: 
Számítógépes célszám [KMSz, 2004. 7. sz.], Vas és acél-
anyagok fejlesztése [KMSz, 2004. 11. sz.], előfeszített tartók 
továbbfejlesztése [Beton, 2004. 9. sz.], EU-csatlakozás [MÚ, 
2004. 11. sz.], Útügyi kutatás 10 éve [KMSz, 2004. 3. sz.]. Első alka-
lommal jelent meg a Hidász Almanach, mely áttekintést adott a 
hídszakág éves működéséről.
A Hidász Almanach részletes bibliográfi át is tartalmaz.

Személyi ügyek, szervezet
A Hidász Almanachban a közlekedési felügyeletek, a Nemzeti 
Autópálya Rt., az Állami Autópálya Kezelő Rt., az állami közút-
kezelők, az oktatók, kutatók munkásságáról jó beszámolók ol-
vashatók, négy neves mérnökről külön is. 

Gyukics Péter felvételei

A 2004. ÉV FŐBB ESEMÉNYEI

Az „Év hidásza” díjat dr. Domanovszky Sándor kapta

A megnyitó

Dr. Gáll Imre utolsó előadása

Dr. Medved Gábor előadása
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A KONFERENCIÁK PROGRAMJA 

46. 2005. SZEPTEMBER 21-23., SIÓFOK, Hotel Azúr

MEGHÍVOTTAK
Egyéni meghívással és hirdetéssel

RÉSZT VEVŐK
368 fő, újabb rekord a résztvevők számában.

ELŐADÁSOK
26 előadás hangzott el, az első napon 9.  
   elsőként Kerékgyártó Attila a hazai hídrehabilitációról, majd
   Kerényi Enikő: az autópálya építések hídjairól, 
   Hunyadi Mátyás az M0 Északi Duna-hídjáról, 
   Zvonimir Marić horvát autópálya hidakról, 

   dr. Domanovszky Sándor a Szerbia-Montenegro, Bosznia-
Hercegovinában tett tanulmányútról, 
   Lipót Attila: Rion-Antirion hídjáról, 
   a Siplast-Icopal képviselői korszerű francia szigetelő-
lemezekről, 
   dr. Oliver Fischer a világ vasbeton hídépítéséről, 
   Kolozsi Gyula a Messinánál tervezett hídról tartott érdekes
 ismertetést. 

Az első nap az ez évben elhunyt dr. Medved Gáborról és Végh 

Gézáról hangzott el méltató megemlékezés. 

A második napon 14 előadás szerepelt a programban 
   a Dunaújvárosnál épülő Duna-hídról, 
   az M7 „kisebb” műtárgyairól 6, 
   a Kőröshegyi völgyhídról 7 érdekes ismertetést hallhattunk.

A harmadik napon 
   az Erzsébet híd korrózió védelmi munkáiról, 
   újszerű zsalurendszerről és 
   a hídesztétikai ankétról szóltak az előadók, 
végül hozzászólások és a konferencia értékelése hangzott el.

SZAKMAI BEMUTATÓ
Három csoportban az M7  Balatonszárszó-Ordacsehi közti szakaszt 
és a Kőröshegyi völgyhidat nézhették meg a látogatóközpontban 
és testközelből is a résztvevők.

KULTURÁLIS PROGRAM
A Tűzvirág táncegyüttes műsora a magyar néptáncosok kiválóságát 
bizonyította.

VENDÉGLÁTÁS
A konferencia színhelye az előadásoknak jó helyéül szolgált, az el-
szállásolás kiváló volt.
Jó adottságai miatt a következő évben is itt gyűltek össze a hidász 
mérnökök és itt lesz a jubileumi (50.) konferencia is.

ELŐADÁSI ANYAGOK
Itt is sajtótájékoztatót hirdetett a szervező, érdeklődés azonban 
érdemben nem volt, pedig lett volna miről tájékozódni.
A „Közúti Hidász Almanach” (2004) első kötete erre az alkalomra 
jelent meg, korszakos előrelépés a szakma információjában.
A műszaki alkotók – magyar mérnökök sorozatban a 10 éve elhunyt 
Apáthy Árpádról jelent meg ismertető füzet.
Gyukics Péter fotóalbuma Magyarország legszebb, legértékesebb 

hídjait mutatja be, a háromnyelvű könyv kedvezményesen volt 
megvásárolható.
Szakmai folyóiratokban is megjelent ismertetés a konferenciáról 
[Közút, 2005. december, Hídépítők 2005. 5.].

A KONFERENCIA JELENTŐSÉGE
A nagy létszámú konferencia, érdekes, aktuális témáiban kiemel-
kedően sok volt a külföldi példa, gazdag volt a szakmai bemutató 
és bőséges volt az információs anyag.

Visszaküldési határidő:

2005. június 30. (csütörtök)

JELENTKEZÉSI LAP

Cég, intézmény neve: ………………………….

Pontos címe ( ir.szám):  …………………..

Ügyintéző telefonszáma: ……………………..

Számlát a következő címre kérjük: …………..

………………………………………………..

A jelentkező személyek:

Neve Beosztása, telefonszáma

Szállás igény*: Elhelyezés egységesen a HOTEL AZÚR Siófok Szállóban

 ڤ            ڤ                     ڤ              ڤ        ڤ

szept.    szept.        1 ágyas            2 ágyas          apartman

21/22   22/23                       2 ágyas

Vegetáriánus igény(I/N):
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EBBEN AZ ÉVBEN TÖRTÉNT

Szabályozás 
A Hídszabályzat Bizottság, mely munkásságát lényegében át-
adta a MAÚT-nak, ismét összeült és megtárgyalta a rövid és hosz-
szú távú teendőket a műszaki szabályozás terén.

Hídállomány
6667 híd volt, 1 445 000 m2 felülettel.
A Nemzeti Autópálya Rt. beruházásában az M0 autópályán 76 
híd, az M31 félautópályán 14, az M3 autópályán 40, a 403. sz. fő-
úton négy, a 4.sz. főúton három, az M35 autópályán 29, az M5 au-
tópályán 41, az M43 autópályán 27, az M6 autópályán 142, az M7 
autópályán 97, az M8 autópályán hat, az M9 autóúton 10, az M60 
autópályán 61, a 4. sz. főúton 19, az 51. főúton két, a 63. sz. főúton 
hat, a 81. sz. főúton egy és a 33. sz. úton két híd építése folyt.
Az Állami Autópálya Kezelő Rt. 118 hídon végeztetett fenn-
tartási, felújítási munkát.
A Magyar Közút (19 megyében) 121 hídon végeztetett vala-
milyen fenntartási, építési munkát.
Örvendetesen sok tervezés folyt, így évente jóval több állag-
megóvó, fejlesztő intézkedésre kerülhet sor, ha a pénzügyi felté-
telek ezt lehetővé teszik.
Ebben az évben a hídállomány 109 híddal bővült, 79.227 m2 felü-
lettel, ebből 84 autópályán épült.

Továbbképzés
A hídmérnöki konferencia Siófokon volt. A KTE Hidak esztétikája 
tárgyú ankétot szervezett. Emlékülés volt Palotás László szüle-
tésének 100. évfordulóján.
Hídműhely rendezvény volt (második alkalommal) Párkányban 
és Esztergomban a 110 éves Duna-hídról.
A hídmérnökök két alkalommal találkoztak (márciusban és de-
cemberben) az aktuális feladatok megbeszélésére.

Szakirodalom
Megjelent dr. Gáll Imre: „A budapesti Duna-hidak” c. könyve 
bővített, átdolgozott kiadásban.
Gyukics Péter fotóalbuma „Magyarország legszebb, legfonto-
sabb, legérdekesebb hídjait” mutatja be.
A „Térségek – kapcsolatok – hidak” c. könyv a 110 éves Mária 
Valéria híd múltját és újjáépítését ismerteti. 
A folyóiratokban megjelent írásokat a teljességre törekedve mu-
tatta be a Közúti Hidász Almanach, 2005, mely önálló tanul-
mányokat is tartalmaz, hídfelújítókról.

Személyi ügyek, szervezet
A Hidász Almanach név szerint is szól a különböző szerve-
zetekben tevékenykedő hídmérnökökről, részletesen bemutat 
három neves mérnököt, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara 
Tartószerkezeti Tagozatát a fi b Magyar Tagozatát, a Magyar Út-
ügyi Társaságot, a Magyar Acélszerkezeti Szövetséget, az alapít-
ványokat és a díjazottakat (az Év hidásza, a Palotás-, a Széche-
nyi-, a Zielinski-díj).

A 2005. ÉV FŐBB ESEMÉNYEI

Dr. Knebel Jenő kapta az „Év hidásza”  díjat

Az épülő Kőröshegyi völgyhíd A „Tűzvirág” néptáncegyüttes 

Prof. Zvonimir Marić elődása

Gyukics Péter felvételei
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MEGHÍVOTTAK Egyéni meghívással és hirdetéssel

RÉSZT VEVŐ 464 fő.

ELŐADÁSOK
29 előadás hangzott el, az első nap 
   a hazai hídállományról Kerékgyártó Attila és Sitku László mon-
dott fi gyelemreméltó értékelést.
Az acélhidak külföldi példáit és a korszerű acélanyagokat négy 

előadás mutatta be 

   a pozsonyi Apollo híd, 
   az újvidéki Duna-híd, 
   acél ultrahangos erősítése és 
   termomechanikusan hengerelt acélok.

A következő előadási blokkban 
   az M6, 
   a jövő esztergomi Duna-hídja és 
   az Ipoly-hidak szerepeltek, 
majd három technológiai tárgyú előadás hangzott el: 
   a beton szabvány, 
   a Pentele híd betonja és 
   függesztőkábelek.

A második nap 
   a Dunaferr, a Tikkurila, a Speciálterv ismertetése után 
négy előadást hallottunk 
   az M7 autópálya hídjairól.
   Dunaújváros Duna-hídját kilencen mutatták be. 

A harmadik nap 
   hullámosított acéllemez szerkezetekről, 
   az Építőipari Műszaki Engedélyezésekről és 
   a műszaki szabályozásról volt szó.

Az utolsó három előadás 

   az M0 Megyeri Duna-hídról (két előadás) és 
   a Kőröshegyi völgyhíd szabadszereléses módszeréről szólt, 
a konferencia méltó befejezéseként.

SZAKMAI BEMUTATÓ
A Dunaújvárosnál épülő világcsúcsméretű kosárfüles hidat a 
rekordlétszámú résztvevő három csoportban, percnyi pontossággal 
szervezetten, hajón és autóbuszon utazva ismerhette meg.

KULTURÁLIS PROGRAM
Gregor József dalestje, a kiváló énekes egyik utolsó fellépése em-
lékezetes volt. 

VENDÉGLÁTÁS
A variálható előadóterem, a wellness-hotel, az ellátás jó feltételeket 
biztosított.

ELŐADÁSI ANYAGOK
A számítógépes prezentáció (power point) általánossá vált, ez 
megkönnyítette az előadók dolgát is. A résztvevők CD lemezen 
megkapták az előadási anyagokat és 24 oldalas ismertető füzet is 
készült.

A KONFERENCIA JELENTŐSÉGE
A hídóriások megismerésére az előző évi után (Kőröshegy) ez a 
konferencia kiváló lehetőséget biztosított a rekordlétszámú részt-
vevőnek. A neves külföldi szakemberek előadásai is fontos részét 
képezték a rendezvénynek. Nemcsak ezért, a konferencia egésze 

érdekes, értékes volt.

102

A KONFERENCIÁK PROGRAMJA 

47. 2006. MÁJUS 24-26., SIÓFOK-DUNAÚJVÁROS, 
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EBBEN AZ ÉVBEN TÖRTÉNT

A 2006. ÉV FŐBB ESEMÉNYEI

Szabályozás
Az európai szabványok hazai alkalmazása keretében újabb 
számítások készültek a méretezés összehasonlítására [KMSz, 
2006. 7-8. sz.].

Hídállomány
6907 híd volt az országos közúthálózaton 1.445.958 m2 felület-
tel. A hídállomány összetétele alig változott: öt ideiglenes híd 
volt, ezek közül kettő pontonhíd (Csongrád, Tiszadob).
A hidak felülete igen jelentősen növekedett az előző évben, 
s most is „óriások” épültek: Kőröshegynél 1872 m hosszú, 17 
nyílású, közel 80 m magas pillérű völgyhíd, Dunaújváros tér-
ségében pedig az 1682 m hosszú Duna-híd. Elkezdődött az 
M0 Északi Duna-híd építése is. Elkészült 235 híd 143.007 m2 fe-
lülettel.

Továbbképzés
A hídmérnöki konferencia Siófokon volt (Fejér megye rendezte). 
A vasúti hidászok VI. találkozójukat Dobogókőn tartották. A 
KTE a Margit híd elkészültének 130. évfordulójáról színvonalas 
előadásokkal emlékezett meg [MÚ, 2006. 6. sz., MAGÉSZ, 2006. 
2. sz.].
Az IABSE Budapesten tartotta szimpóziumát. A hídmérnökök 
szakmai tanulmányúton vehettek részt Horvátországban.

Szakirodalom
A Közúti Hidász Almanach 2006. (Lánchíd Füzetek 5.) átfogó 
ismertetést ad a megjelent könyvekről, cikkekből. Csak példa-

ként: dr. Farkas György és munkatársai a „Betonszerkezet mé-
retezése az Eurocode szerint” könyvét a Terc adta ki. 
Dr. Jankó László vasbetonszerkezetek megerősítéséről   
[KMSz, 2006. 2., 3. és 4. szám], a dunaújvárosi Duna-hídról Doma-
nov szky Sándor írt [MAGÉSZ 2006. 3.sz.] és még sok érdekes ta-
nulmány is olvasható a szaksajtóban.

Személyi ügyek, szervezet:
Három neves hidász hunyt el: dr. Gáll Imre (97 évesen) 
Dobó István (82 évesen) és dr. Mistéth Endre (94 évesen).
A megyei közúti igazgatóságok a Magyar Közút keretében terü-
leti igazgatóságokká alakultak át.
A Közúti Hidász Almanach mérnökportrékat is közölt. 

Az ünnepi megnyitó

Felkészülés az előadásra

dr. Balázs György lett az „Év hidásza”

A Pentele híd ártéri részének megtekintése

Készül a világcsúcs méretű kosárfüles Pentele-híd

Gyukics Péter felvételei
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48. 2007. OKTÓBER 8-11., SALGÓTARJÁN - EGER,   

MEGHÍVOTTAK
Mint korábban.

RÉSZT VEVŐK 497 fő.

ELŐADÁSOK
49 előadás hangzott el (az előadók száma jóval több volt), ez ed-
dig és valószínűleg sokáig konferenciacsúcs lesz. Nemcsak az elő-
adások száma, hanem értékessége is kiemelkedő volt.
Az előző évihez hasonlóan 
   Kerékgyártó Attila a hazai út-, és híd-ügyekről, 
   Sitku László az Ipoly-hidak újjáépítéséről szólt.
Négy külföldi előadás hangzott el: 
   a hidak esztétikájáról (Michel Virlogeux), 
   a német hídépítésről (a Leonhardt-Andrä cég képviselője) 
   a vasalt talajtámfalakról (Tigoulet) és 
   az új horvát autópályahidakról (Zvonimir Marić). 
Mindegyik előadás érdekes, értékes volt, a híd-esztétikáról szóló 
pedig egészen különleges.
   A hazai nagy hídépítésekről (Dunaújváros-Pentele, Kőröshegy) 
öt előadás szólt.
Második nap Salgótarjában, 
   a városban folyó hídépítésekről hallhattunk kilenc előadást, és 
   az Ipoly-hidak tervezéséről egy összefoglalót.
A harmadik napon két szekcióban 8-8 előadás közül lehetett 
választani, ez nem volt könnyű. 
Az I. szekcióban főleg technológiai tárgyúak szerepeltek:
   hídkorlátok, 
   PCE beton adalékszerek, 
   hullámlemezes acél hídszerkezet, 
   előfeszített hídpályák, 
   műszaki szabályozási és 
   mérnökképzési témák, 
a II. szekcióban 
   az M8 Pentele híd tervezéséről, 
   feszített vasbeton hidak acél, trapéz gerinclemezzel (japán),
   antigrafi tti bevonatokról, 
   zsaluzati rendszerről (MEVA), 
   feszítőkábelekről és 
   a Szabadság-híd felújításáról (hat előadó), 
   az Északi vasúti Duna-híd átépítéséről (négy előadó), 
   dr. Domanovszky Sándor pedig monumentális előadást tartott, 
többszáz remek képpel illusztrálva a Pentele híd építését.

A Megyeri hídról a befejező előadásblokkban tizenhárman szól-

tak, fi atalok és idősebbek, érdekesen, frissen mutatták be hazánk 
első ferdekábeles hídját, mely a leghosszabb Duna-hidunk 
[Magész, 2007. 4. szám].

SZAKMAI BEMUTATÓ
A konferencia munkahely-látogatásán a Móricz Zsigmond és a 
Salgó úti felüljárókat, továbbá a rácsos vasúti hidat nézhették 
meg testközelből az érdeklődők. 
A konferencia csúcs volt a szakmai bemutatóban is, fakultatív 
program keretében a negyedik napon a Megyeri hidat mutatta be 
a Hídépítő Zrt. gondos szervezéssel, kiváló ellátással.

KULTURÁLIS PROGRAM
Egyéni városnézés, rövid kamarazene oldotta a feszített programot.

VENDÉGLÁTÁS
A kibővített előadótermű szálloda a rekordlétszámú konferenciának 
is kiválóan megfelelt, az ellátás, szervezés jó volt.

ELŐADÁSI ANYAGOK
A résztvevők külön kiadványban (Lánchíd füzetek 7.) kézhez-
vehették az előadások írott változatát, a „Hidak Nógrád megyé-

ben” és a „Hídjaink” c. kötetet, s mód volt megvásárolni a Lánchíd 
füzetek korábbi köteteit is.

A KONFERENCIA JELENTŐSÉGE
Rekordlétszámú, az eddig legtöbb előadást nyújtó konferencia, 

a fakultatív szakmai látogatással a Megyeri hídhoz egyedülálló 

volt a hídmérnöki konferenciák sorában.

Külön eseménye volt az Apáthy-, Feketeházy- és Massányi-díj 

átadása a legkiválóbb hidászoknak (dr. Träger Herbert, Mátyássy 
László, dr. Domanovszky Sándor).

A KONFERENCIÁK PROGRAMJA 
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Az ünnepélyes megnyitó

Michel Virlogeux nagy érdeklődéssel kísért előadását tartja

Az „Év hidásza” lett Sitku László

Gyukics Péter felvételei
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A  2007. ÉV FŐBB ESEMÉNYEI

Hídállomány:
7009 híd volt az országos közutakon 151.000 m hosszal, 1.816.000 
m2 felülettel.
Az országos közutak hídállományában 970 db. 20 m-nél na-
gyobb nyílású híd volt 83 700 m hosszal, közel 1 millió m2 felü-
lettel, ez a hídállomány fele. (A kiemelt hidak fő kritériuma ez a 
nyílásméret). Összehasonlításul a MÁV vasútvonalán 235 db. 20 
m össznyílás feletti híd van 17 700 m hosszal.
Az Almanach közölte megyei igazgatóságonként a tervezési, 
hídfelújítási, hídmosási, hídvizsgálati munkákat. Hídmosás 637 
hídnál, felújítás 59 hídnál volt.
Kőröshegynél felavatták hazánk leghosszabb (1872 m) völgy híd-
ját, melynek építése rendkívüli feladat volt: 600 tonnás elemeket 
80 m magasba emeltek. Az M8 autópálya Pentele Duna-hídját, 
a legek hídját is átadták a forgalomnak. Előrelépés volt az Ipoly 
hidak újjáépítésének előkészítésében. 
A 364 fővárosi híd közül öt kisebb hidat felújítottak, megkezdő-
dött a Szabadság híd teljes körű felújítása, ezen kívül jelentősek 
volt az üzemeltetési feladatok (dilatációk, kőburkolatok, acél-
szerkezetek javítása, korrózió elleni védelem).

Továbbképzés
A hídmérnöki konferencia Egerben volt (rendező Nógrád megye). 
A 3. Hídműhely szimpózium  Visegrádon volt áprilisban. A „Hidak 
a Dunán” konferenciát szeptemberben Budapesten rendezték. 

Fib-konferencia is volt Visegrádon. Ráckevén építmények vé-
delme, Budapesten a beton tartóssága, Dunaújvárosban acél-
feldolgozás és acélépítés tárgyú konferenciák voltak.

Szakirodalom
Az Almanach teljes áttekintést ad a megjelent könyvekről, 
tanulmányokról, ezek közül kiemelendő: „A dunaújvárosi 
Duna-híd megvalósítása” (szerk.: dr. Domanovszky Sándor); 
Gyukics Péter „Hidak mentén a Tiszán” c. albuma; „Hídjaink a 
római örökségtől a mai óriásokig”; „Építési napló, Kőröshegyi 
völgyhíd” (szerk.: Torma László); „Lánchíd Füzetek 3. és 6.”, 
valamint több más mű.

Személyi ügyek, szervezet
„A közúti és vasúti hidász almanach, 2007. – első ízben – be-
mutatta a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (KKK), 
a Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága, a 
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF), az Állami Autópálya 
Kezelő Zrt.-t (ÁAK), a Koncessziós autópálya, a Magyar Közút Kht., 
a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. (FKT) és a MÁV Zrt. hidakkal 
foglalkozó munkatársait fotójukkal, elérhetőségükkel együtt.
Dr. Balázs György hatalmas munkájával elkészült az „Építő-
mérnökök (1943-1951) életrajzi lexikon” első kötete.
Dr. Träger Herbert 80. születésnapjára emlékkötet készült [Lánc-
híd Füzetek 4.].

EBBEN AZ ÉVBEN TÖRTÉNT

Látogatás a Salgótarjánban folyó hídépítéseknél (Gyukics Péter felvétele)

A konferencia utóprogramjában a Megyeri hidat testközelből is megszemlélhették az érdeklődők (Gyukics Péter felvétele)
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A KONFERENCIÁK PROGRAMJA 

49. 2008. OKTÓBER 8-10., BALATONFÜRED,  

MEGHÍVOTTAK  Mint korábban

RÉSZT VEVŐK
570 fő, hihetetlen csúcs!!!

ELŐADÁSOK
A résztvevők 48 előadást hallhattak úgy, hogy az első nap dél-
utánjától kezdve végig két szekció közül kellett választani az 
érdeklődőknek.
Első nap Kerékgyártó Attila a híd szakági működés feltételeiről 
beszélt, kiemelve a Nemzeti Út-hídfelújítási Program (NÚP) je-
lentőségét. Erről a programról hárman adtak tájékoztatást 
A Margit híd műemléki felújításáról négy előadás hangzott el, 
ezután a Vásárosnaményi Tisza-híd korszerűsítésének mozgal-
mas történetével ismerkedhetek meg a hallgatók.
Az Északi vasúti Duna-híd átépítését a Hídépítő és a Hídépítő 
Speciál mérnökei ismertették három előadásban. Az első nap dél-
utánján az első szekcióban korrózióvédelmi tervekről és az utóbbi 
10 évben épült hazai Duna-hídakról hallhattunk, láthattunk 
átfogó előadást dr. Domanovszky Sándortól.
A délutáni második szekcióban összesen 7 előadás hangzott el az 
M6 autópályán épített hidakról, a Közgép, a Speciálterv és az 
Uvaterv munkáiról és a tésztahíd-építő világbajnokságról.
A konferencia második napján is két szekcióban folytak az előadá-
sok, az 1. szekcióban a Megyeri hídról nyolc, az M7 S70 jelű és 
az M6 Sió-hídjáról két előadás, a 2. szekcióban két előadás mi-
nőségvizsgálati módszerekről, egy a látszóbetonról, három pedig 
tervezési érdekességekről szólt.
Plenáris ülés volt még ezen a napon az M8 Márkó melletti völgyhíd-
járól, az érdekes, izgalmat is okozó munkát két előadó ismertette.
A harmadik napon két szekcióban 5-5 előadás hangzott el. Az 1. 
szekcióban a minőségellenőrzésről, a betonszerkezetek javítására 

kidolgozott EU szabványról, az Eurocode és a hazai méretezési 
előírások összevetéséről, az önkormányzati hídnyilvántartásról és 
modern betonjavító habarcsokról, a 2. szekcióban pedig a korrózió-
védelem gazdaságosságáról, a sarkított profi lú hullámacél hidakról, 
a Sika új technológiájáról, az új Doka zsaluzókocsiról és a Villas 
szigetelésről hallhattunk ismertetőt.
Az előadások száma lényegében az előző konferencia-csúccsal 
azonos.

SZAKMAI BEMUTATÓ
Márkó völgyhídjánál a látogatás időpontjában állt a munka, a beto-
lás közbeni baleset miatt, ám így is érdemes volt kiutazni ide. Azóta 
az öszvérhidakat már betolták.

KULTURÁLIS PROGRAM
Háromféle program is volt: gitármuzsika, hajózás a Balatonon 
és rulett. A hajón sötétben is jó hangulat volt.

VENDÉGLÁTÁS
Teljes, kiváló ellátás

ELŐADÁSI ANYAGOK
A résztvevők ezen a konferencián is kézbe vehették az előadások 
anyagát (Lánchíd füzetek 10.) Ez megkönnyítette a szekciók közti 
választást, s jó hogy később is fellapozható lesz ez a 368 oldalas 
kötet. Természetesen a „Hidak Veszprém megyében” című kötet is 
megtalálható volt a konferencia szatyrában.

A KONFERENCIA JELENTŐSÉGE
A vázoltakon kívül fotópályázat is volt (4 kategóriában 156 kép), 
négy díjat is átvehettek a kitüntetettek 
Külön érdemes kiemelni, hogy a hatalmas létszám ellenére gördülé-
kenyen, jó hangulatban telt el a három nap.
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A  2008. ÉV FŐBB ESEMÉNYEI

Szabályozás
Az építtetői jogokat a NIF Zrt. gyakorolja az engedélyköteles 
felújítások és építések esetében. A nem engedélyköteles mun-
kákat a Magyar Közút bonyolítja le.
A műszaki előírásokról a Magyar Útügyi Társaság rendszeres 
tájékoztatást adott.

Hídállomány
Ebben az évben 7149 híd volt, 163.726 m hosszban, 2.004.785 m2 
felülettel. 
Elkészült az M0 autópálya Megyeri hídja, mely az első folyami 
ferdekábeles hidunk, nyílását tekintve a második, területét te-
kintve pedig a legnagyobb hidunk.
714 híd mosása, 52 híd fővizsgálat és 30 híd statikai felül-
vizsgálata készült el.
A NIF Zrt. lebonyolításában 11 hídfelújítás indult meg, 2009. év 
végéig 28 híd felújítása történik meg.
Elkészült a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ meg-
rendelésére az önkormányzati hidak felmérése.

Továbbképzés
A 4. Hídműhely tanácskozás május 22-23-án volt. Az „Épülő, 
szépülő hídjaink Budapesten” témakörrel foglalkozott, kiemel-
ten az M0 Megyeri, a Szabadság híd és a Metró építésével.
Június 2 - 7. között Erdélyben tett tanulmányutat a hídmérnökök 
egy csoportja.
Július 23-án a MTA és a BME „Betonszerkezetek tartóssága” 
tárgyú konferenciát szervezett.
A 49. Hídmérnöki konferencia október 8-10. között Balaton-
füreden volt.

Szakirodalom
A szakmai sajtóban nagyszámú írás jelent meg a folyami 
hídépítésekről, különösen a Mélyépítő Tükörkép Magazin 
[2008. külön szám], a MAGÉSZ Acélszerkezetekben [2008. 3. 
és 4. szám], a Hídépítőkben [2008. 1-6. szám]. Mindezekről a 
„Közúti és Vasúti Hidász Almanach” részletesen beszámol.

Személyi ügyek, szervezet 
Horváth Adrián (FŐMTERV Zrt ) a dunaújvárosi Duna-híd 
tervezéséért és a híd megvalósításában játszott  meghatározó 
szerepéért Széchenyi-nagydíj kitüntetésben részesült

A konferencia megnyitásának elnöksége Előadás a Margit híd rekonstrukciójáról

A konferencia elmélyült hallgatói Az Apáthy-díjat Hajós Bence hídmérnök kapta

a Yuki Stúdió felvételei



108

A KONFERENCIÁK PROGRAMJA 

50. 2009. SZEPTEMBER 29. ‒ OKTÓBER 1., SIÓFOK, Hotel Azúr 

MEGHÍVOTTAK
Az eddigieken kívül több külföldi kolléga kapott meghívást a 
jubileumi konferenciára előadóként is. Az előző években is kaptak 
a résztvevők tájékoztatást az ünnepi rendezvényről.

RÉSZT VEVŐK
A gazdasági nehézségek miatt számítani kell arra is, hogy nem lesz 
létszámcsúcs, ám nem is ez a fontos, hanem a színvonalas előadá-
sok, a személyes találkozások.
Külön meghívást nem kaptak az első konferenciák látogatói, elő-
adói, remélhető azonban, hogy lesznek a konferenciának „törzslá-
togatói” is.

ELŐADÁSOK
Az előző két konferencián igen sok (közel 50) előadás hangzott el, 
a mostani alkalommal ennél kevesebb (24), főleg átfogó ismertetés 
lesz, mert szekció ülések nem szerepelnek a programban, annak 
érdekében, hogy minden résztvevő minden előadást hallhasson. 
Előreláthatólag öt külföldi ismertető fog elhangzani, ez a széles-
körű tájékozódást segíti elő.

SZAKMAI BEMUTATÓ
Kivételesen most nem lesz, az elmúlt években az M7 autópálya híd-
jait, közte a Kőröshegyi völgyhidat és Dunaújváros új Duna-hídját lát-

hatták az itt rendezett két konferencia résztvevői. Eredetileg Pécsett 
lett volna a jubileumi találkozó, a szállásbiztosítás azonban nehézségbe 
ütközött.

ELŐADÁSI ANYAG, INFORMÁCIÓ
A már szokásos információs anyagok mellett most az 50 konfe-
renciáról és a hazai Duna-hidakról is kézbe vehetnek az 50. Híd-
mérnöki konferencia résztvevői egy-egy könyvet.

AZ ÉRTEKEZLET JELENTŐSÉGE
A megemlékezés mellett számvetés is kíván lenni a mostani ren-
dezvény, hová jutott el a hídállomány 1962 óta, hol áll a hídügy a 
környező országokban és hol áll hazánkban.
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Munka az  M6 alagútjain és hídjain (Gyukics Péter felvételei)

A 2009. ÉV FŐBB ESEMÉNYEI

Szabályozás 
 
Hídállomány
Az országos közúthálózat hídjainak száma a gyorsforgalmi 
utak építése során ez évben is jelentős mértékben növekedett, 
számszerű érték az év végén adható. Az önkormányzati hidak 
felmérése elkészült.
Ebben az évben is országos program keretében folyt a hidak ta-
vaszi lemosása és a hidak fővizsgálatához a hozzáférést bizto-
sító eszközök rendelkezésre bocsátása. Fontos hídrehabilitációk 
mellett Halásziban új Mosoni Duna-híd épül.
A magyar-szlovák határon folyó Ipoly hídjai közül két híd újjá-
építésére remélhetően rövidesen megjelenik a  pályázat. A két 
híd megépülte után, továbbiak is javítani fogják a régiók közti 
közúti kapcsolatokat.

Továbbképzés
Az eddig eltelt hónapokban több fontos konferencia jellegű 
rendezvény volt, így június 4-5-én Szekszárdon az 5. Hídműhely 
szimpoziom, mely az M6 autópálya hídjaival és alagútjaival 
foglalkozott, Kecskeméten a VII. Vasúti Hídász találkozó, melyen 
a „Vasúti hidak a Szegedi Igazgatóság területén” című, több 
mint 400 oldalas könyvet is megkapták a találkozó résztvevői.

Szakirodalom
Az elmúlt évben épült autópálya hidak, köztük a Megyeri Duna-
hídról, az Északi/Újpesti vasúti Duna-hídról a szaksajtóban több 
színvonalas ismertetés jelent meg (Hídépítők, Közlekedésépítési 
Szemle, MAGÉSz, Vasbetonépítés stb.).

Személyi ügyek, szervezet
Érdemi szervezeti változás eddig nem volt.
Hunyadi Mátyás, dr. Kisbán Sándor (CÉH Zrt.) és Kőrösi Gá-
bor (UNITEF'83 ZRT.) a Megyeri híd megvalósításában végzett 
tervezőmérnöki tevékenységéért megosztott Széchenyi-díjat 
kapott.
Sitku László, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, 
Híd Önálló Osztályának osztályvezetője a Magyar Köztársasági 
Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést kapta.

dr. Ruppert László, a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofi t 
Kft. ügyvezető igazgatója  és 
Kozma László, az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság 
nyugalmazott igazgatója a Magyar Köztársasági Érdemrend 
Lovagkeresztje polgári tagozat kitüntetésben részesült.
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KITÜNTETETTJEINK

 1994. dr. Tóth Ernő

 1995. Kolozsi Gyula

 1996. Vértes Mária

 1997. dr. Träger Herbert

 1998. dr. Gáll Imre

 1999. Beloberk László

 2000. Jójárt János

 2001. Szecsei István

 2002. Molnár István

 2003.  Agárdy Gyula és 

  dr. Lublóy László

 2004. dr. Domanovszky Sándor

 2005. dr. Knebel Jenő

 2006. dr. Balázs György

 2007. Sitku László

 2008. Apáthy Endre

APÁTHY ÁRPÁD-DÍJASOK

2007. dr. Träger Herbert

2008. Hajós Bence

FEKETEHÁZY JÁNOS-DÍJASOK

2007. Mátyássy László

2008. Hunyadi Mátyás

MASSÁNYI KÁROLY-DÍJASOK

2007. dr. Domanovszky Sándor

2008. Windisch László

AZ ÉV HIDÁSZAI
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ÖSSZEFOGLALÓK A HÍDMÉRNÖKI FELADATOKRÓL

Hídnyilvántartás

A mindenkori szabályzatok egyedi és csoportos hídnyilvántartást ír-
nak elő. Ezeknek központi helyen (jelenleg a KKK-ban) és a kezelőknél 
is rendelkezésre kell állni. 

Az egyedi nyilvántartás régebben hídlapon és – nagyobb hidak eseté-
ben – törzskönyvben történt, ezeket újabban egységes törzslap helyettesí-
ti. 1955-ben készült először a gyakorlatban jól használható, kézi csopor-
tos nyilvántartás. A papíron történt megjelenítés helyett- országos közúti 
hidak esetében – megvalósult az elektronikus adattár, melyen a hidak 
minden fontos és kevésbé fontos adata és fényképe is megtalálható.

A csoportos hídnyilvántartás a vizsgált időszak elején nyomtatott űr-
lapokra bevezetett adatokból állt, melyek csak a legfontosabb jellemző-
ket tartalmazták. A változásokat kézzel vezették át a nyilvántartáson. 
Ez a sok javítás és az újonnan épült hidak beillesztése miatt lassanként 
áttekinthetetlenné vált. A technika fejlődése 1965-től lehetővé tette a 
nyilvántartás korszerűsítését. Az adatokat először lyukkártyákra vitték 
fel, majd kialakult a ma is használatos számítógépes adattár. Ebből a leg-
fontosabb – egy sorban elférő – adatokat évenként egy füzetben foglalják 
össze. A gépi nyilvántartásból sokféle szempont alapján lehet a hidakat 
kiválogatni, vagy csoportosítani.

A gépi adatfeldolgozást 1988-ig a közúti igazgatóságok adatszolgál-
tatása alapján az Útorg végezte. Ezt a feladatot 1989-től az igazga-
tóságok vették át, egyúttal bővítve a nyilvántartásba felveendő adatok 
körét. 1990-ben elkészült az általános lekérdező program.

A nyilvántartások alapján különféle statisztikai táblázatokat lehetett 
elkészíteni, többek között a hidak felszerkezetének anyagára vonatkozó-
lag. Ezen adatok idősorokban történő bemutatását megnehezíti, hogy a 
felszerkezeti anyagra vonatkozó kódok ismételten megváltoztak

Az egyedi nyilvántartás „egy híd-egy lap” rendszerben tartalmazza a 
híd minden elképzelhető adatát, sőt két fényképét is.

A csoportos nyilvántartásban egy híd egy sort foglal el, a 2008. elején 
már 7009 darabból álló állomány 192 oldalas füzetben található, amely a 
mindennapi munkának nélkülözhetetlen kelléke.

A gépi nyilvántartás tartalmazza a hidak mindenkori minősítésének 
adatait is, és így lehetővé teszi a Pontis program használatát. A jelenlegi 
adatbank kialakításában nagy szerepe volt Rigler Istvánnak és Pásztó 
Gábornak.  

 

Próbaterhelések

A próbaterhelés célja annak vizsgálata, hogy az elkészült szerkezet 
viselkedése (alakváltozások, esetleg feszültségek) megfelel-e a 
számítottnak. Törekedni kell arra, hogy a hídra felvitt teher minél 
jobban megközelítse a méretezés alapjául szolgáló terheket. Az eljáráshoz 
tartozik a híd magassági helyzetnek rögzítése is.

A hidak próbaterhelését – nyílástól függően – már az első hídszabályzat 
megjelenése (1910) előtt is elvégezték. A hidak számának növekedésével 
és az előregyártott szerkezetek elterjedésével összhangban az előírások 

úgy módosultak, hogy az illetékes hatóság - olyan esetekben, amikor 
a sok hasonló hídra való tekintettel a próbaterheléstől érdemleges 
eredmény nem várható – engedélyezheti a próbaterhelés mellőzését, de 
bizonyos esetekben a híd méretétől függetlenül is elrendelheti azt.

A tárgyalt időszak elején és azt megelőzően is a próbaterhelés egyszerű, 
néhány óra, esetleg egy nappali időszak tartamú eljárás volt, aminek során 
lehajlásmérő órákkal, vagy szintezéssel mérték a szerkezet alakváltozását. 
Az eljárás vezetője korábban a KPM közúti hídosztályának, később az 
Útügyi Kutató Intézet mérnöke volt. A tapasztalatok szerint a mért 
alakváltozás acélhidaknál általában a számítottnak 90-100 százaléka, 
vasbeton hidaknál különböző együttdolgozások következtében csak 
50-80 százaléka volt. A felvitt teher nagysága többnyire messze alatta 
maradt a méretezési tehernek, ún. gyorspróbát csak ritkán tartottak

A hídépítési technológiák és a mérőberendezések fejlődésével, a hidak 
méreteinek növekedésével a korábbinál kevesebb, de sokkal alaposabb 
próbaterhelést tartottak és tartanak, többnyire a Budapesti Műszaki 
Egyetem közreműködésével. Az Acélszerkezetek Tanszékének munkája 
(dr. Szittner Antal vezetésével) különösen az acélhidak területén volt 
jelentős. Gyakoriak a feszültségmérések, és a statikus terheléseket 
dinamikus mérések egészítik ki.

A fentiek általában az újonnan elkészült hidakra vonatkoznak. Van 
mód a későbbikben is ismételt próbaterhelésre, de ilyenekre ritkán kerül 
sor. Kivételt képeztek azok a mérési sorozatok, melyeket 1964-től Illéssy 
József kezdeményezésére végeztettünk. Ezek – rendszeres ismétlés 
esetén – alkalmasak lennének a híd állapotromlásának rögzítésére, igen 
nagy költségük miatt azonban nem terjedtek el.

Egyes hidaknál a később megismételt próbaterhelés értékes 
eredményeket szolgáltatott. Az alsóberecki Bodrog-hídnál pl. nagyobb 
beavatkozás mellőzését tette lehetővé, a záhonyi Tisza-hídnál a régi 
szer-kezet megtartását segítette elő.

Kivételes esetekben törésig történő terheléseket is végrehajtottak, pl. 
1961-ben a szolnoki Tisza-ártéri híd előregyártott gerendáin, továbbá 
más, bontásra szánt szerkezeten.

Az ÉTI szentendrei telepén az EHG-tartók bevezetésével 
kapcsolatban végeztek érdekes fárasztó vizsgálatokat. Hasonló célokat 
szolgált az UKI Pongrác úti kísérleti körpályája.

Hídszabályzatok, műszaki előírások

A közúti hidakra vonatkozó szabályzatokat 1910 óta ismerjük. Az 
akkori szabályzat kis alakú, elég vékony füzet volt, érdekessége, hogy 
horvát nyelven is létezett. Ma is fontos előírásai a méretezés alapjául 
szolgáló terhekre vonatkoztak, a legnehezebb jármű a 20 tonnás gőzeke 
volt. Kisebb módosításokkal és kiegészítésekkel ez a szabályzat 1950-ig 
volt érvényben. 

A technikai haladás és a terhek – elsősorban a katonai terhek – nö-
vekedése miatt halaszthatatlanná vált az új szabályozás, ami 1950-
ben „Ideiglenes Közúti Hídszabályzat” címmel jelent meg, fűzve, A4 
formátumban, 127 oldal terjedelemben. A legnehezebb jármű ekkor 
egy 60 tonnás hernyótalpas jármű volt, amit bizonyos útvonalakon – 
a növelő szorzók megváltoztatásával – 80 tonnásra kellett átalakítani. 
Fontos újdonság volt, hogy a korábban egységes biztonsági tényező 
helyett bevezették az osztott biztonság elvét.

1956-ban jelent meg a már nem ideiglenes Közúti Hídszabályzat, 
ugyancsak A4 formátumban, kötve, 215 oldal terjedelemben. Az 
említett hernyótalpas jármű helyébe egy 3x20 = 60 tonnás, kerekes 
jármű lépett, amely mellett egyidejűleg egyenletesen megoszló terhet is 
fi gyelembe kellett venni. Ezzel a hidakra jutó teher tovább nőtt, az 1950. 
évi szabályzat szerint méretezett hidak csak kisebb terhelési osztálynak 
felelnek meg.

A következő szabályzatmódosítás 1967-ben történt. A módosítást 
az Uvaterv és a BME készítette elő. Hivatalos megnevezése ágazati 
szabvány volt, száma MSZ-07 3201. Ez két részben jelent meg, 53 és 
136 oldalon: a tartósabbnak remélt fejezetek (általános rész, méretezés, 
nyilvántartás) kötve, az építőanyagtól függő további fejezetek pedig 
fűzve, azt jelezve, hogy itt hamarosan újabb változásra kell számítani. A 
méretezési előírások úgy alakultak át, hogy a korábban szorzó tényezők 
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mögé rejtett 80 tonnás jármű helyét nyíltan a 4x20 tonnás tengelyekkel 
rendelkező jármű vette át. A szorzók alkalmas megválasztásával sikerült 
elérni, hogy az új előírás szerinti híd teherbírása azonos, vagy kissé 
kisebb lett az előbbiekhez képest. Az acél, feszített vasbeton és öszvér 
szerkezeteknél ismét megjelent a megengedett feszültségek alapján 
történő méretezés.

A járműterhekkel kapcsolatban a KPM Közúti főosztály 1975-ben 
kisebb változtatásokat rendelt el, melyek által a terhek jelentéktelen 
mértékben csökkentek.

Az ágazati szabványt 1979-ben – változatlan számon – módosították. 
Nem a teljes szöveg jelent meg újra, hanem – hibajegyzék jelleggel 
– csak a változott szövegrészek, beleértve az előző bekezdésben 

említetteket is. A módosítások között említésre méltó a nagyobb hidak 
statikai számításának független ellenőrzésére vonatkozó előírás. Ennek 
nyomán az Uvaterv Hídirodája irodavezetői körrendeletben szabályozta 
a teendőket. 

Újabb változtatásra csak egy bő évtized elteltével került sor. Ezen idő 
alatt a tartósnak remélt fejezetek is változtatásra értek meg. 1991-től 
a Hídszabályzat bizottság (és annak munkabizottságai) foglalkozott a 
szabályzat ügyeivel. Később ez feladat a Magyar Útügyi Társasághoz 
került. A szabványmetodikai előírások módosulása miatt a szabályzat 
helyébe fejezetenként önálló ágazati szabványok léptek, MSZ-07-3700 
és ezt követő számozással. Az acél- és a faszerkezetre vonatkozó részt 
sikerült úgy kialakítani, hogy az a vasúti és közúti hidakra egyaránt 
vonatkozott.

Az ágazati szabványok nem voltak hosszú életűek. Helyükbe az Útügyi 
Műszaki Előírások léptek, azzal az elgondolással, hogy a „kőbe vésett”, 
felmentést nem tűrő részek országos szabványok legyenek, az UME alól 
pedig lehessen felmentést kérni. Hamarosan kiderült, hogy az országos 
szabvány megalkotása reménytelenül hosszadalmas, ezért mind az utak, 
mind a hidak vonatkozásában az összes előírás az UME keretébe került s 
mindmáig ott van, ÚT 2-3.40l és ÚT 2-3.411...415 szám alatt. Egy újabb 
módosítás a közeljövőben várható.

Az Eurocode bevezetése is a közeljövő feladata. A terhekre vonatkozó 
előírásokat már elég régen ismerjük. Azok ijesztőnek tűnő nagysága miatt 
összehasonlító számításokat végeztettünk. Ezek azt mutatták, hogy nem 
olyan égető a helyzet, nem kell emiatt hidakat átépíteni, vagy erősíteni. 
Egyrészt a nagy terhek magukban foglalják a dinamikus tényezőt, 
másrészt a hidaknak az úthálózatban elfoglalt helyzete szerint csökkentő 
tényezőket lehet alkalmazni. (Träger)

Vasútvonalak feletti hidak

A vizsgált időszak kezdetén meglehetősen kevés vasút feletti híd 
volt, melyek a közút számára a vasút különszintű keresztezését tették 
lehetővé. Ezek közül a legrégebbieket a vasút építtette és kezelte is. 

Ezek jellegzetes építmények voltak, többnyire merev vasbetétes 
vasbetonszerkezetek, pl. a ma is álló, vasút feletti híd Hatvanban. 
Kaposvárott, a donneri felüljáró egyes darabjait példamutató módon 
megőrizték. 

A vasút részéről megkövetelt űrszelvény szélessége és magassága 
lényegesen kisebb volt a mainál, ez később sok gondot jelentett, főleg 
a vasútvonalak villamosításával kapcsolatban. Számos hidat át kellett 
építeni, mások jelentős megalkuvás eredményeképpen maradhattak 
fenn (pl. a tüskevári híd a 8. sz. főúton).

1962-ben minisztériumi intézkedés alapján a közúti igazgatóságok 
átvették az addig a MÁV kezelésében volt hidakat.

1962-63-ban két acélszerkezetű híd épült a budapest-hegyeshalmi 
vasútvonal felett. Ezek újramázolása azóta is sok gondot jelent a 
villamosított vonal felett.

A gőzvontatású vonalak feletti hidaknál sokat kellett foglalkozni 
a korrózió kérdésével. A feszített vasbeton megjelenése után gyakori 
volt, hogy a vasút feletti rész feszítve, a szélső nyílások feszítés nélkül 
épültek (pl. Vác 1965, Szajol 1967). Az előregyártott tartók bevezetése 
után gyakori volt ezek alkalmazása a vasútvonalak feletti hidaknál, de 
monolit vasbeton szerkezetek is épültek, a vágányok felett feszítve (pl. a 
debreceni homokkerti felüljáró első szerkezete, 1973).

Az utóbbi évtizedekben – az utak korszerűsítésével kapcsolatban - 
nagyon megnőtt a különszintű keresztezések iránti igény és ezt a legtöbb 
esetben közúti híd építésével lehetett kielégíteni. Csak néhány esetben 
épült vasúti híd a közút felett. Az űrszelvénnyel kapcsolatos igények, 
továbbá távlati második vágány miatt jelentősen megnőtt a hidak mérete. 
Több helyen állomások felett kellett a közutat átvezetni, így esetenként 
soknyílású hidat kellett építeni, többnyire nemcsak a vasút, hanem azzal 
párhuzamos utak áthidalására is (pl. Debrecenben, Kecskeméten).

Több esetben került sor meglehetősen fi atal, vasút feletti hidak 
elbontására és újra építésére, különböző okok miatt (pl. nem megfelelő 
szélesség, teherbírás, vagy szabad magasság). Balatonakarattyán a régi 
híd megmaradt, a gyalogosok és a kerékpárosok részére.

A szakaszosan előretolt szerkezetek nagyon előnyösen használhatóak 
vasútvonalak felett, még viszonylag rövid szerkezetek esetén is (pl. a 4. 
sz. úton Szolnok határában, 1993).

A közúti forgalom növekedése több helyen szükségessé tette újabb 
híd építését a régi mellé. Ezek esetenként a régitől eltérő szerkezettel 

épültek (pl. Szajol, Debrecen). Békéscsabán az új híd elkészülte után a 
régit korszerűsítették.

A vasalt talaj alkalmazása vasút feletti hidak feljáróinál is előfordult, 
a szokásos gondok itt is jelentkeztek.

A korszerű főutak gyakran igen hegyes szögben keresztezik a vasút-
vonalat, így nagyon kis ferdeségi szögű hidak váltak szükségessé. Több 
esetben a feloldott közbenső alátámasztások oszlopai között kellett a 
vasúti vágányt vagy vágányokat átvezetni (pl. Alsóörs 1969, M3 bagi 
völgyhíd 1980, M6 Adony mellett 2006).

Újabb igény, kb. öt éve a fokozott visszatartó képességű korlátok 
beépítése (két acélszalag a vezetőkorláton).

Villamosított vasútvonal fölött a vasút különleges biztonsági intéz-
kedéseket igényel (a korlát kiegészítése felső ferde résszel, felcsapódás 
elleni védelem). Ezeket akkor is megköveteli, ha a villamosítás csak a 
távlati tervekben szerepel.

Itt kell megemlíteni azokat a nehézségeket, amelyek hídvizsgálat, 
hídmosás, vagy fenntartás, javítás esetén jelentkeznek (vágányzár, ill. 
vonatmentes idő biztosítása, a felsővezeték áramtalanítása stb.).

A vasútvonalak feletti hidak közül 1962 előtt épült 62 (26 %), 1962-
2004 között 174 (74 %).

Egy 1987-ben készült részletes felmérés szerint ekkor 146 vasút fe-
letti híd volt. 9330 fm hosszal, ezek közül 62 monolit vasbeton, 72 
előregyártott vasbeton és 12 egyéb (boltozat, acél). (Träger)

Szolnok, Rékasi úti felüljáró
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A Keleti-főcsatorna hídjai

Alsópályás vonórudas vasbeton ívhidak már a Keleti-főcsatorna-hidak 
előtt is épültek: a ferihegyi repülőtérhez vezető úton két híd, a szolnoki vas-
útállomás fölött egy, a Rábán kettő, a Rábcán és a Zalán egy-egy. A repü-
lőtéri úton köracél függesztő oszlopok készültek (1941-42), a többi említett 
hídnál ezek bebetonozott köracélokból álltak. Mindkét megoldás esetében 
súlyos korróziós károk keletkeztek, függesztő oszlop szakadására is volt pél-
da. A repülőtéri úton és Szolnokon az ívhidakat egyéb okból is átépítették, 
a Rába-hidakon – egyéb erősítések mellett – a függesztő oszlopokat kivál-
tották A Rábca és a Zala említett hídja még áll, de közúti forgalom nincs 
rajtuk A Rába árterületén egy különleges, ferde keresztezési szögű ívhíd is 
volt, nem megfelelő szélessége és teherbírása miatt ez is átépült.

1953 és 1962 között 20 alsópályás közúti hidat kellett építeni a Keleti-
főcsatorna fölött. A keresztezés ferdeségétől függően 45 – 60 m nyílású 
vasbeton ívhidak megépítése során a hídtípus jelentős fejlődésen ment át. 
Már az első hidak (1957-ig) a hagyományos vonóvas helyett vonókábellel 
épültek. Ennek nagyobb megnyúlása számos megoldandó problémát 
vetett fel (ideiglenes csukló az ív tetején, pályamegszakítások, görgők a 
mozgó saru alatt, előterhelés stb.). Hat híd szabadon vezetett vonókábellel 
épült, itt a kábelek korróziója később súlyos gondot okozott.

A hossz-kereszttartós pálya helyett kialakított, sík alsó felületű vasbe-
ton pályalemez csökkentette a szerkezeti magasságot, egyúttal lehetővé 
tette a kábel zárt elhelyezését a lemez belsejében. Tíz ilyen híd épült.

Áttörést jelentett a feszített pályalemez bevezetése 1957-ben. Eltűntek 
a kábelnyúlás miatti nehézségek, megváltozott az ívek és a pályalemez 
építésének sorrendje, a függesztő oszlopok vasbeton helyett acéltartóból 
készültek. A Keleti-főcsatornán négy ilyen híd épült, de ezek után 
máshol is csak feszített pályás ívhidak készültek (alsóberecki Bodrog-híd, 
ragyogói Rába-híd, kecskédi Általér-híd).

A már említett szabad kábeles hidak egyikénél az 1970-es években 
huzalszakadást észleltek Ezáltal megbízhatatlanná vált a kábelek 
teherbírása. Mivel a kábeleket kiváltani nem lehetett, az 1980-as évek-
ben a hat híd két oldalán új, védőcsőbe helyezett feszítő kábeleket 
helyeztek el, a híd végein épített, új kereszttartókba lehorgonyozva.

Az alsópályás ívhidak felső keresztkötései kb. 70 km hosszban 
elvágták a túlméretes (magas) járművek lehetséges útvonalait. Engedélyt 
ilyen járműveknek csak nagy kerülő előírásával lehetett kiadni, de az 
engedély nélkül közlekedő járművek gyakran és súlyosan megrongálták 
a keresztkötéseket. 

Így pl. a 4. sz. úton levő híd keresztkötése ismételten eltörött. Statikai 
vizsgálat alapján, az ívek szükségszerű erősítésével, néhány hídnál a 
legalacsonyabban fekvő keresztkötéseket eltávolították (első ízben 1995-
ben) és hasonló intézkedést terveznek további hidaknál. (Träger)

Pontonhidak

A pontonhidak úszó testekre szerelt, többnyire ideiglenes jellegű 
szerkezetek, melyek folyamatos üzemeltetését időjárási és hajózási okok 
gyakran korlátozzák.

Történetük igen régi időkre nyúlik vissza, hiszen nagy folyóinkon 
már akkor voltak hajóhidak, mikor állandó hidakról legfeljebb álmodni 
lehetett.

A 20. század harmincas éveiben Polgár mellett a Tiszán volt egy 
pontonhíd, mely a végleges híd elkészültével itt fölöslegessé vált és 
Dombrádra helyezték át.

A II. világháború pusztításai nyomán nagy szerepük lett a ponton-
hidaknak. Buda és Pest között több katonai pontonhíd működött, 
ezek azonban az 1945/46. évi jégzajlás miatt igen rövid életűek voltak. 
Tartósabb volt a Petőfi  tér és a Döbrentei tér közötti, a vízszinthez 
képest magasabb pályájú pontonhíd, mely jégmentes időszakokban 
egészen 1947-ig működött. Ezután a híd Budapesttől délre – a bajai és a 
dunaföldvári híd részleges pótlására - Gerjennél állt 1951-ig.

A Tiszán az ötvenes években négy pontonhíd működött: Tápénál, 
Csongrádnál, Tiszadobnál és Dombrádnál.. Ezek fenntartása folya-
matosan igen nagy anyagi terhet jelentett (a szerkezetek javítása, 
az üzemben tartáshoz és a hajózóút szabaddá tételéhez szükséges 
személyzet). Hosszas tárgyalások után sikerült a tápéi hidat a helyi 
szerveknek átadni, itt jelenleg komp közlekedik. Ugyanez Csongrádnál 
többszöri kísérlettel sem sikerült, a pontonhíd – egyre rosszabb 
állapotban - ma is fennáll. Hasonló a helyzet Tiszadobnál is. A dombrádi 
pontonhíd a cigándi állandó híd elkészültekor 1994-ben fölöslegessé 
vált, a szerkezetet Lónyánál az önkormányzat működteti.

Meg kell említeni, hogy Isztanbulban, az Aranyszarv-öböl fölött, 
egyáltalán nem ideiglenes jelleggel működött egy nagyszabású, emeletes 
pontonhíd. A Tiszához képest előnyös, hogy a vízszint állandónak 
tekinthető és csak éjszaka nyitják ki a hajózás számára. Japánban olyan, 
igen nagyméretű úszó híd is van, amelyet egy darabban úsztatnak ki és 
be, a hajózás érdekében.   

 

Vegyes forgalmú (közös közúti és vasúti) hidak

A korábbi évtizedekben – gazdasági nehézségek miatt, kihasználva az 
akkor még csekély forgalmat – olyan egyvágányú vasúti hidak épültek, 
amelyeken a közúti közlekedést is lehetővé tették. Olyan is előfordult, 
hogy közúti hídra helyeztek el vasúti vágányt.

A közúti közlekedés mindkét esetben csak vonatmentes időben, vál-
takozó irányban volt lehetséges. Ez a szükséges rossz helyzet a pálya-
fenntartás területén is sok gondot okozott.

A II. világháborút követően, a helyreállítások után két Duna-, öt 
Tisza-, egy Szamos- és két Dunaág-hídon volt ilyen forgalom. 

A vegyes forgalom megszüntetése érdekében a következő beavatko-

zásokra került sor:

  – a 33. sz. főúton a meglevő, széles pillérek felhasználásával 1966-
ban új közúti Tisza-híd    épült;
– a 47. sz. főúton, új nyomvonalon 1974-ben új közúti 
Tisza-híd épült;
  – a 451. sz. főúton, új nyomvonalon, 1981-ben új közúti 
Tisza-híd épült;
  – a 491. sz. főúton, új nyomvonalon 1982-ben új közúti 
Szamos-híd épült;
  – az 55. sz. főúton két ütemben közúti oldalpályák épültek, 1990-
ben, illetve 1999-ben;
– a 44. sz. főúton, a meglevő pillérek szélesítése után 2001-ben új,
közúti Tisza-híd épült;
  – az 52. sz. főúti Duna-hídon a vasúti közlekedés megszűnt, új
pályaszerkezet épült 2001-ben.
Ma már csak egy helyen van vegyes forgalom: a kiskörei Tisza-hídon. 

A budapesti Hajógyári szigetre vezető hídon már nincs vasúti közleke-
dés, de a vágány még ott van, jelentősen rontva az áthaladás biztonságát.

A Csongrádi Tisza-híd 1981 előtt

A volt dombrádi pontonhíd, ma Lónyánál (Gyukics P. felvétele)
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A két közlekedési ág szétválása a bajai Duna-hídon csak forgalmi 
szempontból történt meg, a szerkezet továbbra is közös kezelésben van. 
(Hasonló megoldások külföldön elég sok helyen vannak, legközelebb pl. 
Pozsonyban, az emeletes kikötői Duna-hídon.) 

Van egy különleges kishíd is, a Nógrád megyei Ludányhalászinál, 
ahol egy szintbeli keresztezés éppen a hídra esik.

Itt kell megemlíteni azokat a hidakat, amelyeken közúti és villamos 

közlekedés van. A pályafenntartás szempontjából ezek is különleges 
helyek Az országos közutakon csak egy ilyen híd van, Miskolc tiszai 
pályaudvar közelében, Budapesten viszont négy Duna-hídon van villa-
mos közlekedés. 

A budapesti hidak

A vizsgált időszakban a budapesti Duna-és Dunaág-hidakkal kapcso-
latban sok jelentős esemény történt.

1964-ben elkészült az új Erzsébet híd, az első hazai kábelhíd, főbb 
vonásaiban a régire emlékeztető, korszerű szerkezet. Ezzel megtörtént a 
háborúban felrobbantott hidak közül az utolsónak a helyreállítása.

1976-ban – a bécsi Reichsbrücke leszakadása nyomán - új lendületet 
vett a hidak vizsgálata és ennek nyomán azok jelentős felújítása. Ez meg-
történt a Lánchídnál, a Margit hídnál és a Petőfi  hídnál. Az utóbbi híd-
nál teljesen átépült a pályalemez. A bontás során keletkezett törmelék 
meggátolta a pesti mozgó saruk működését, ezért saruszabályozást kel-
lett végezni, ami emelési helyek hiányában nem volt lehetséges. Emiatt 
a támaszok feletti kereszttartókat előbb meg kellett erősíteni. A bu-
dai mederpilléren a mozgó saruk beszorultak, ezeket 1996-ban tefl on 
gömbsüvegsarukra cserélték ki.

A Szabadság híd nagyobb mértékű felújítása is megkezdődött, de az 
Árpád híd átépítése miatt ez abbamaradt és csak1985-ben folytatták.

1981-1984 között megtörtént az Árpád híd szélesítése. Ezt a háború 
előtt elkezdett, 927 m hosszú, több önálló szerkezetből álló hidat 1950-
ben takarékossági okból csökkentett szélességgel építették meg, két vil-
lamos vágány és két szűkített forgalmi sáv számára. A forgalomnak a 
vártnál nagyobb növekedése indokolta, hogy az eredetileg tervezett és 
a budai oldalon részben megépített szerkezet (két villamos vágány és 
2x2 forgalmi sáv) helyett a villamos vágányok két oldalán három-három 
forgalmi sáv álljon rendelkezésre. Ezért az eredeti szerkezet két szélső 
főtartóját a budai oldalon elbontották és a megmaradt két főtartó csak 
a villamos vágányokat hordja. Két oldalt egy-egy teljesen új, ortotrop 
pályás acélszerkezet épült a közúti sávok és megfelelő szélességű járdák 
számára. A Hajógyári sziget fölötti vasbeton keretszerkezet a villamos 
pálya alatt megmaradt, két oldalán a közúti pályák részére új, acélszer-
kezetű áthidalás épült. A szélesített híd megjelenése teljesen azonos az 

eredetileg tervezettel. A Margit-szigeti vasbeton műtárgyon a három-
három forgalmi sáv átvezetése érdekében a korábbi villamos megálló-
helyet megszüntették.

Bár csak részben esik Budapest területére, mégis itt kell említeni az 
1990-ben átadott Hárosi Duna-hidat. A kilencnyílású, vasbeton pá-
lyalemezzel együttdolgozó acélszerkezet ideiglenesen az M0 autópá-
lya egyik pályáját hordja, 2x2 forgalmi sávval, leálló sávok nélkül. Itt 
készült először a Hídépítő V. és az Uvaterv tervei szerint kéregelemek 
között nagyátmérőjű fúrt cölöpalap a mederpillérekhez. A híd három, 
egyenként háromnyílású szerkezetből áll, 3x73, 3x108 és 3x73 m tá-
maszközökkel. A középső szerkezetben a negatív nyomatékok felvétele 
érdekében a pályalemez feszített. A Soroksári-Duna felett 500 m hosz-
szú, részben szabadon betonozott feszített vasbeton híddal folytatódik 
az M0 körgyűrű. A rendkívül nagy forgalom miatt már régen szükséges 
lenne a második híd megépítése, ez a közeljövőben remélhető.

Az Erzsébet és az Árpád hídon az eredetileg előregyártott vasbeton 
táblás gyalogjárdákat 1990-ben, illetve 2003-ban korróziós károsodás 
miatt ortotrop acéllemezessé építették át. Az Árpád híd északi járdáját 
a növekvő kerékpáros forgalom igényeinek megfelelően kerékpárúttá 
alakították át.

1995-ben elkészült a Könyves Kálmán körút folytatásában, a déli 
összekötő vasúti híd mellett, külön alépítményen a Lágymányosi híd. 
A  meder fölött a nyílásbeosztás a vasúti híd által adott volt (4x100 m), a 
partokon 50 m-es nyílások csatlakoznak.

A 8 m széles közúti pályák között lehetséges a villamos későbbi átve-
zetése, a híd szélein gyalogjárda, ill. kerékpárút van. Az állandó magas-
ságú, szekrénytartós, ortotrop pályalemezes szerkezet ferde rudakkal fel 
van függesztve a pilonokra. Ez utóbbiak a statikailag szükségesnél jóval 
magasabbak, a különleges közvilágítás tükreinek elhelyezésére, melyek 
a pilon tövében elhelyezett fényszórók fényét vetítik le a pályára. A híd 
látványa a belváros felől nézve a lehetséges mértékig független a mögötte 
levő vasúti hídtól.

2007-2009-ben megtörtént a Szabadság híd teljes körű felújítása, 
a pályalemez, a hossztartók és a gyalogjárdák teljes cseréjével, az eredeti 
korlátok, lámpaoszlopok helyreállításával, a háborús sérülések végleges 
kijavításával.

Égetően szükséges a Margit híd felújítása, amire 2009-2010 között, 
a pályaszerkezet ortotrop lemezes átépítésével végre sor kerül. Helyre-
állítják az eredeti korlátokat, mellvédeket, lámpaoszlopokat és az ívek 
fölötti rácsozatot. Az északi járdán kerékpárút létesül.

Bár a város északi részén régen szükség lett volna újabb hídra, az M0 
északi Duna-hídja és az aquincumi híd közül sokáig egyiknek az építése 
sem kezdődött meg. Végre 2008-ban elkészült az autópályán a Megyeri 

híd, amely egyébként – a délihez hasonlóan – szintén csak részben van 
Budapest területén. Ez a híd 1872 m hosszú, öt önálló szerkezetből áll, 
ezek a következők:

– a pesti feljáró híd 149 m hosszú, osztott pályás, négynyílású, betolt 
feszített beton szerkezet,

  – a Nagy Duna-híd teljes szélességű ferdekábeles, 145+300+145 m 
támaszközű acélszerkezet, 100 m magas vasbeton pilonokkal 

– a Szentendrei sziget hídja 561 m hosszú, osztott pályás, 
tizenkétnyílású betolt feszített beton szerkezet,

  – a Szentendrei Duna hídja osztott pályás, 94+144+94 m támaszközű, 
ortotrop pályás acélszerkezet,

  – a budai feljáróhíd 218 m hosszú, osztott pályás, ötnyílású, betolt 
feszített beton szerkezet.

Budapesten további hídhelyek vannak, ahol előbb-utóbb Duna-hídra 

lesz szükség:

  – északon Újpest és Aquincum között,
  – délen a Galvani utca és/vagy az albertfalvi felüljáró vonalában.

Az Óbudai Duna-ágon a Hajógyári szigetre vezető régi, emelhető vas-

hidat 1969-ben elavultsága miatt az Óbudai Hajógyár kétsávos vasbeton 
híddá építtette át, 56 m nyílással.

A Soroksári-Dunán a szigetcsúcsi Kvassay híd régi, elavult rácsos 
szerkezete helyére egymás mellett két, 2x48 m nyílású, felsőpályás, 
szekrény keresztmetszetű, ortotrop acéllemezes híd épült, egyenként 
8 m széles útpályával és egyoldali gyalogjárdával, a régi alépítményen. 
A Gubacsi híd tönkrement pályaszerkezete 1984-ben ortotrop lemezes-
ként épült át.

A fővárosi közlekedés korszerűsítése, illetve az autópályák bevezető 
szakaszainak a kiépítése során számos 150 – 300 m hosszú, jelentős 
felüljáró épült, melyek szintbeli keresztezések helyett utak és vasutak, 

Az Árpád híd 2009 februárjában (Gyukics Péter légifelvétele)
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illetve útcsomópontok különszintű keresz-tezését tették lehetővé. Ezek 
nagy része előregyártott, feszített vas-beton gerendákkal épült, de van 
köztük több egyedi szerkezet is, pl.:

  – a BAH csomóponti híd (ívben fekvő monolit vasbeton szerkezet),
  – a Kacsóh Pongrác úti csomópont több ága,
  – a Baross téri, S alaprajzú, szekrény keresztmetszetű öszvértartó,
  – a Helsinki úti, nagyon ferde híd a HÉV fölött,
  –  a Nyugati téri, darabokban előregyártott és összefeszített 

vasbeton híd,
  – a 7. sz. főúti, vasút feletti alsópályás ívhíd.

Korlátozott űrszelvényű hidak

A hidakon és a hidak alatt előírt szabad magasság 4,5 m, az engedély 
nélkül közlekedhető járművek magassága legfeljebb 4,0 m, így elméletben 
0,5 m biztonsági tartalék van a magas járművek ütközésével szemben.

Egyes kivételes helyeken – főleg vasút alatti átvezetés esetén – nincs 
meg az előírt szabad magasság, itt megfelelő jelzőtáblák elhelyezésével, 
estenként terelőút kijelölésével biztosítják a balesetek elkerülését. Ilyen 
helyeken nem szoktak balesetek előfordulni.

Az utóbbi közel 40 év tapasztalati azt bizonyítják, hogy az engedély 
nélkül közlekedő, az előírtnál magasabb járművek számos esetben 
okoztak súlyos sérülést a hídon, rosszabb esetben a híd teljes tönkre-
menetelét. A legsúlyosabb esetekben felső szélráccsal ellátott rácsos 
acélhidak szakadtak le magas járműnek a szélrácshoz való ütközése 
következtében. Az ütközés meghajlítja a keresztkötés vízszintes rúdját, 
ezzel egymás felé húzza a főtartók felső, nyomott öveit, melyek a kihajlás 
következtében elveszítik stabilitásukat. Négy ilyen eset történt, az első 
1971-ben Gyomán, a továbbiak Körmenden, Gesztelyen és Halásziban. 
A tettesek természetesen a leszakadt híd fogságába kerültek. A békési 
Kettős-Körös-híd nem szakadt le, de súlyosan megrongálódott. A to-
vábbi eljárások során a tettesek és a biztosító azt igyekeztek magyarázni, 
hogy a híd már amúgy is rossz állapotban volt. Ha sikerült is kártérítést 
elérni, az sohasem fedezte a helyreállítás (= új híd) építési költségét.

Felső keresztkötéses vasbeton hidak keresztkötésein is számos ütkö-
zés történt, a legsúlyosabb esetben a keresztkötés az ütközés hatására 
három helyen eltört (a 4. sz. főút Keleti-főcsatorna-hídján, Hajdúszo-
boszló mellett). Ilyen esetekben a tettes általában ismeretlen maradt, de 
ha ismert volt is a rendszám, az intézkedés valahol elsikkadt.

A hidak kezelői – ahol lehetséges – a szélrács legalacsonyabban fekvő 
elemének feljebb helyezésével, vagy a legalacsonyabb vasbeton kereszt-
kötés eltávolításával igyekeznek az újabb ütközéseket elkerülni. 

Hasonlóan veszélyeztetett helyzetben vannak a közutak felett 
áthidalások, pl. vasúti, közúti vagy gyalogjáró hidak. 

Különösen súlyos következménnyel járhat egy könnyű vasúti acél-
szerkezetnek történő ütközés, ami a hidat kimozdítja helyéből. A pálya 
deformációja kisiklást és tömegszerencsétlenséget okozhat. Megtörtént 
eset nyomán a vasút Lepsény mellett, a 7. sz. főút feletti hídnál merev 
acél gerendákat szerelt a híd két oldalára, annak védelmére.

Az út feletti közúti áthidalásokat jelzőtáblákkal, esetleg védőkapukkal 
védik az ütközéstől.

A legtöbb ütközés csak felületi kárt okoz, de volt olyan eset, ahol 
előregyártott gerendákat kellett kicserélni (az M3 autópálya hídján a 
Vác-gödöllői út felett és máshol is). Az autópályák feletti hidakon is sok 
ütközési nyom található. Legutóbb az M0 autópályán, Budapest és Csö-

mör között épült, aluminium szerkezetű gyalogos hidat rongálta meg 
egy magas játrmű.

Gyalogjáró hidak pusztultak el ütközés következtében Herceg-
halomban, Révfülöpön és Balatonfenyvesen.

Általános tapasztalat az, hogy a fuvarozók nincsenek tisztában a jár-
művük, ill. rakományuk magasságával, vagy ismerik azt, és ennek tu-
datában áterőltetik a járművet az akadály alatt.  

A balesetek elkerülése érdekében a fuvarozók tájékoztatása és fegyel-
mezett közlekedésre való nevelése szükséges.

A hidak védelme érdekében számos intézkedés történt. A magasság 
túllépését jelző fotócellás berendezés nem vált be, mert nem oldható 
meg a jelzés alaphelyzetbe való visszaállítása.

Számos különböző rendszerű védőkapuval folytak kísérletek, ezek 
közül az vált be, ahol a kapu áthidaló szerkezete, vagy annak egy ele-
me az ütközés hatására – csattanás kíséretében - felfelé elmozdul, vagy 
elgörbül. Nem szabad olyan kaput építeni, mely feldőlhet és ezáltal na-
gyobb bajt okozhat. Fontosak a fi gyelem felkeltésére szolgáló intézkedé-
sek (sávos felfestés a veszélyeztetett elemen, előjelzés a hidat megelőző 
csomópontban). 

Folyami hídépítések

A korábban tárgyalt budapesti Duna-hidakon kívül más, jelentős hidak 
is épültek, esetenként új technológiai megoldások alkalmazásával.

A vizsgált időszak legelején, 1963-ban készült el a háború után épült 
félállandó híd helyén a szolnoki Tisza-híd, az első nagyobb ortotrop pá-
lyalemezes acél gerendahíd, amely a budapesti Erzsébet hidat megelőz-
ve, jó alkalom volt az újszerű szerkezet készítésének gyakorlására.

1966-ban készült el a közös forgalom megszüntetése céljából 
a tiszafüredi Tisza-híd, közvetlenül a vasúti híd mellett, a meglevő, elég 
széles pilléreken. Itt alkalmaztak először nagyobb hídnál nagyszilárd-
ságú feszített csavarokat.

1969-ben készült el Kisaron – korábbi faszerkezetek helyén – az első 
állandó szerkezet: a meder felett alsópályás rácsos acélszerkezet, függő-
leges összekötő rudak és felső szélrács nélkül, az árterületen szekrény-
keresztmetszetű vasbeton szerkezetek.

1974-ben készült el – itt is a közös forgalom megszüntetése érdekében 
– új nyomvonalon az algyői Tisza-híd. Ez a meder fölött háromnyílású 
öszvérhíd, az árterületen pedig négy-, ill. hatnyílású vasbeton szerkezet, 
melynek előregyártott tartóit darabokban a helyszínen gyártották, majd 
összefeszítették.

A szegedi Nagykörút vonalában 1979-ben készült el az új Bertalan 

Lajos Tisza-híd. A meder fölött négynyílású ortotrop acélszerkezet 
épült, melynek főnyílása 144 m, a gerinclemezes gerendahidak között 
a legnagyobb. 

Halászi Mosoni-Duna hídját magas jármű szakította le 
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A csatlakozó parti szakaszokon hat, ill. kilenc nyílásban előregyártott 
tartós szerkezetek épültek. A Belvárosi Tisza-híd – nagyobb javítás 
után - az önkormányzat kezelésébe került.

1981-ben Csongrád és Szentes között is megszűnt a Tisza-hídon a ve-
gyes forgalom. Új nyomvonalon új közúti híd épült, a meder felett sza-
badon betonozott feszített vasbeton szerkezet (legnagyobb nyílása 90 m, 
a győri Mosoni-Duna-híd után a második ilyen szerkezet, az első nem 
acélszerkezetű híd a Tiszán). Az árterületeken összesen 11 nyílásban 
előregyártott tartós szerkezetek épültek.

A 35. sz. főúton, a Tiszaújváros és Polgár közötti híd korlátozott 
teherbírása miatt 1989-ben új híd készült el. Az ortotrop lemezes, 
szekrénytartós felszerkezet a hajdanában a vasút céljára is tervezett al-
építményeken, a régi híd mellett épült.

A 4. sz. főút Szolnokot elkerülő szakaszán 1992-ben készült el a Szent 

István Tisza-híd. Ez a leghosszabb összefüggő, feszített vasbeton szerke-
zetű híd (676 m), meder fölötti része szabadon betonozott, főnyílása 116 
m, ugyancsak a legnagyobb az ilyen hidak között. Az ártéri szerkezetek az 
ekkor már széles körben alkalmazott szakaszos előretolásos technológiá-
val készültek és ezeket elkészültük után összekapcsolták a mederhíddal.

A záhonyi Tisza-hídon – állapota és a hosszadalmas határátkelés   
okozta túlterhelés miatt – már régen beavatkozás volt szükséges. Végre 
1996-ban elkészültek a rácsos híd melletti oldalpályák, melyeket a pillér 
tetejére épített konzolokra támasztottak. Ezután a régi híd pályaszerke-
zetét átépítették. Azóta a nehéz forgalom az oldalpályákon, a személy-
forgalom a régi szerkezeten halad.

A bajai Duna-hídon két lépcsőben sikerült a közúti és a vasúti 

forgalmat szétválasztani. Előbb, 1990-ben  megépültek az eredetileg 
meg-tervezett konzolcsonkokhoz kapcsolva a közúti oldalpályák, korlá-
tozott teherbírásuk miatt csak a könnyű forgalom számára, a hídfők kö-
zelében külön szintben biztosítva az északi pálya megközelítését. A te-
herforgalom továbbra is a vasúti pályán, vonatmentes időben, váltakozva 
irányban közlekedhetett. Ez a megoldás sem a vasút, sem a nehéz közúti 
forgalom számára nem volt kielégítő, ezért 1999-ben az oldalkonzolokat 
megerősítették és megszélesítették, végüket felfüggesztve a rácsos tar-
tók tetejére épített új konzolokra. Ezután az engedély nélkül közlekedő 
járművek zavartalanul használhatják a hidat, a vasút pedig átépíthette a 
pályáját, megszüntetve a sebességkorlátozást.

A Bodrogköz és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye között a dombrádi 
pontonhíd kiváltására állandó hídra volt szükség. Ez 1994-ben készült 
el Cigánd határában, a polgári Tisza-hídnál fölöslegessé vált szerkezet 
felhasználásával. A 2x106 m támaszközű rácsos tartót két részre vágva, 

A szekszárdi Duna-híd záróeleme a szerelőállványon emelés előtt
(Gyukics Péter felvétele)

vízi úton szállították az új helyszínre. A nem mindennapi szállítás során 
különösen a tiszalöki zsilipen és a meglevő hidak alatt való áthaladás 
volt érdekes feladat.

A dunaföldvári Duna-híd vasbeton pályalemeze – a beton nem meg-
felelő minősége és a túlterhelés következtében – 1999-ben kilyukadt. 
A sürgős javítás mellett végleges megoldásra volt szükség. Ehhez sikerült 
elérni, hogy a MÁV lemondott a vasúti pálya megtartásáról. Ennek alap-
ján 2001-ben új, ortotrop pályaszerkezet épült, két ütemben, a forgalom 
egy sávon való fenntartása mellett.

Az esztergomi Duna-híd 47 évi kényszerszünet után, hosszas tárgyalá-
sok eredményeképpen 2001-ben végre újjáépült. A három középső, 102, 
119 és 102 m-es nyílásokban a régihez hasonló megjelenésű, de korszerű 
hegesztett szerkezet épült. Ezeket a helyszíntől néhány km-re, szlovák 
területen állították össze, és a cigándi szállításnál alkalmazott vízi szállí-
tó- és emelőszerkezettel úsztatták a helyszínre. A meder fölötti két szél-
ső, fel nem robbantott szerkezetet az új követelményeknek megfelelően át 
kellett alakítani, és az esetleges duzzasztásra való tekintettel meg kellett 
emelni. A pilléreket is meg kellett magasítani. A magyar oldali parti nyí-
lásban is a régihez hasonló, de korszerű szerkezet épült.

Ugyancsak 2001-ben Tiszaugnál is megszűnt a közös közúti és vasúti 

forgalom. Az alépítmények kiegészítése után, közvetlenül a régi híd mel-
lett, ortotrop pályaszerkezetű, szekrénytartós közúti híd épült. A szerke-
zetet a parton állították össze és vízi járművek segítségével, hosszirányban 
tolták a helyére.

Az M3 autópályán, Oszlárnál 2002-ben készült el az első, teljes ke-
resztmetszetű autópályahíd a Tiszán. A parton összeállított két azonos, 
öszvértartós szerkezetet egy darabban úsztatták be végleges helyére.

2003-ban elkészült Szekszárdtól északra a Szent László Duna-híd, 
mely a majdani M9 autópálya része lesz. A meder fölötti ötnyílású, 
ortotrop pályalemezes, szekrénytartós szerkezetet öt nagy darabját elő-
szerelt állapotban Budapestről vízi úton szállították a helyszínre.

2007-ben készült el Dunaújvárostól délre, az M8 autópálya nyomvo-
nalán a Pentele Duna-híd. Fő nyílása, a 308 m támaszközű, kosárfüles 
ívhíd ( jelenleg világrekord) a teljes autópálya-keresztmetszetet hordja. 
A híd összhossza 1684 m, a főhídhoz csatlakozó szakaszok négy, ill. 13 
nyílást hidalnak át, 75-82 m támaszközű, osztott pályás, otrotrop acél-
szerkezettel. A szerkezetek szerelése (beúsztatás egy darabban, ill. hossz-
irányú tolás sok nyíláson át) rendkívül érdekes volt.

A közeljövő feladatai között említésre méltó az M0 autóút déli, Hárosi 
Duna-hídja második szerkezete és az M44 autópálya Tisza-hídja Szeged-
től északra. (Trager)

Titkos ügykezelés és a „hídvizsgáló berendezések”

A vizsgált időszak kezdetén – ha csökkenő mértékben is – még élt és 
megnehezítette a mindennapi munkát a titkos ügykezelés gyakorlata. 
A folyami hidak törzskönyvei, általános tervei, fontosabb beruházási ira-
tai „szigorúan titkos”minősítésűek voltak, ezekkel pontosan el kellett szá-
molni, páncélszekrényben kellett tartani és csak arra jogosult személyek 
tekinthettek bele.

A hidakat, vasútvonalakat nem volt szabad fényképezni, még erre utaló 
KRESZ-tábla is létezett. Titkos volt a hidak csoportos nyilvántartása, kü-
lönösen a teherbírás adatai. Mégis a 60-as években kiállítás céljából végig-
utaztattak az országon egy kitömött bálnát, és az útvonalengedély megszer-
zésével gyakorlatilag megtudták, hol milyen teherbírású hidak vannak.

Pentele-híd építése a az ártéri nyílások betolásos építése idején. 
A mederhíd a partközelben épült, beúsztatással került a helyére

(Csécsei Pál felvétele)

Algyő Tisza-hídjának szerelése (Gáll Endre felvétele)
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A politikai helyzet függvényében feléledt az a régebben is ismert gya-
korlat, hogy a hidakban a felrobbantást elősegítő lyukakat, vagy egyéb 
berendezéseket (kampókat), fedőnevükön hídvizsgáló berendezéseket 
kellett létesíteni. Ezekről külön, „szigorúan titkos” minősítésű tervek 
készültek, megépítésükről titkos jegyzőkönyvet kellett készíteni, új in-
digókkal, azokat is megőrizve. (A köznép persze pontosan tudta, hogy 
robbantólyukakról van szó.) Ezek létesítése 1965-ben megszűnt, de meg-
szüntetésük még ma is ad feladatokat.

A titkos ügykezelés sok nehézséget okozott, egyes mulasztásoknak 
rendkívüli következményei voltak. Szerencsére ma már nem kell ilyes-
mivel bajlódnunk, a szigorúan titkos minősítésű iratokat 1980-ban visz-
szaminősítették.

Nemzetközi kapcsolatok

A német Közlekedésügyi Minisztérium által rendezett,

hidakkal foglalkozó munkaülések

Ezeket 1990-ig évente, azóta kétévenként rendezik, mindig más-más 
tartományban, nemzetközi részvétellel. A német egyesülés után, 1994 és 
2002 között a volt keletnémet tartományokban voltak a munkaülések, az-
óta ismét a nyugati tartományok vannak soron.

A magyar részvétel 1983-ban kezdődött, miután Hegyi Kálmán akko-
ri főosztályvezetőnek német partnerével folytatott megbeszélésén felvető-
dött, hogy németül beszélő magyar küldött részt vehetne a munkaülése-
ken. Ennek alapján dr. Träger Herbert, a Hídosztály akkori vezetője elő-
ször 1983-ban, majd 1985 és 1988 között egyedül volt jelen. (1984-ben, 
a nyugat-berlini  ülésen a város politikai státusza miatt nem lehetett részt 
venni.) 1989-től esetenként két vagy három magyar résztvevő volt, így 
dr. Tóth Ernő, Sitku László, Kiss István, Szilassy Ákos, Skoumal Gábor, 

Kovács Zsolt, Horváth Adrián, Nagy Zsolt is. A fentiekből látható, hogy 
legtöbbször a minisztérium, ill. jogutódjai képviseltették magukat, de 
esetenként ter-vező vállalatok munkatársai is részt vettek.

A munkaülések időtartama általában három nap, oly módon, hogy az első 
két napon előadások hangzottak el időszerű hídépítési témákról (új építések 
és felújítások bemutatása), a harmadik napon pedig munkahelylátogatást 
szerveznek. Néhány alkalommal magyar részről is volt előadás, így pl. 
2006-ban a dunaújvárosi Duna-hídról. A programok általában igen érde-
kesek, a nemzetközi jelleg következtében nemcsak német, hanem más euró-
pai létesítményekről is lehet tájékozódni. Az üléseket a Hídosztály vezetője 
vezeti (régebben Friedrich Standfuß, majd Joachim Naumann).

Az osztrák Közlekedésügyi Minisztérium által rendezett, 

hidakkal foglalkozó munkaülések

Ezeket évente kétszer, tavasszal és ősszel rendezik, mindig más-más 
tartományban, nemzetközi jelleggel. A magyar részvétel 1988 tavaszán 
kezdődött, és azóta csaknem folyamatos. Esetenként a hazai hídmérnöki 
konferenciával való ütközés miatt maradt ki a magyar részvétel. Általában 
a minisztériumi Hídosztály jogutódjainak munkatársai vettek részt, 
esetenként más résztvevők is voltak.

A munkaülések időtartama általában két egész nap, oly módon, 
hogy az első nap délutánján és másnap egész nap előadások hangzanak 
el, a harmadik nap délelőttjén pedig munkahely-látogatást szerveznek. 
A programok – az előbb említett német munkaülésekhez hasonlóan – 
általában igen érdekesek és tanulságosak, bár néha elhangzanak osztrák 

„belügyekkel” foglalkozó, számunkra kevésbé érdekes előadások is. Az 
ülések vezetője régebben a minisztérium részéről Franz Abel volt, újabban 
pedig Eduard Winter, a bécsi magisztrátus hídosztályának vezetője.   

Állami minőségellenőrzés, 

építésfelügyeleti tevékenység

Bevezetés

Az országos közúthálózat fejlesztési, fenntartási, üzemeltetési munká-
ihoz közpénzeket használunk fel napjainkban is, a rendszerváltás előtt 
pedig 100%-ban. Az államnak joga és kötelessége a pénzügyi ráfordítások 
megfelelő felhasználásának ellenőrzése.

A közgazdászok szerint a piacgazdaságban a piaci verseny alakítja, be-
folyásolja a minőséget. Nálunk a tervutasításos rendszerben, ahol a piaci 
verseny nem működött, az államnak egyéb eszközökkel (jogi-műszaki 
szabályozással, ellenőrzéssel stb.) kellett kikényszeríteni a jó minőséget.

A K MFÁ-k megalakulása

Szervezett állami minőségellenőrzési tevékenység 1979-től folyik a 
hazai közúthálózaton, aminek alapját az országos közúthálózat építési és 
fenntartási munkáinak egységes minőségszabályozási és ellenőrzési rend-
szerére vonatkozó miniszteri rendelet képezte (5/1979.KPM). A minő-
ségszabályozási rendszer elvi alapja a kivitelező vállalatok önállósága és 
egyben minőségtanúsítási kötelezettsége, illetve a megrendelő ellenőrzési 
kötelezettsége és esetleges szankcionálási joga volt. A megrendelő a teljes 
körű átvételi vizsgálatok helyett a tanúsítás megbízhatóságát ellenőrizte 
kontrollvizsgálatok és mérések elvégzésével, az építés körülményeinek és 
az építési előírások betartásának, a laboratórium vizsgálati megbízhatósá-
gának, a dokumentációk, tervek, technológiai utasítások ellenőrzésével.

A fenti rendelet intézkedett az úgynevezett Közúti Minőségfelügyeleti 
Állomások (KMFÁ-k) 1980. december 31-ig történő létrehozásáról is, 
aminek keretében az ország különböző részein hét állomás kezdte meg 
a megyei közúti igazgatóságok szervezetéhez kapcsolódóan a rendeletben 
meghatározott feladatok ellátását.

A KMFÁ-k a megrendelő és üzemeltető közúti igazgatóságok szerve-
zeteiben, de azok működési területén túlnyúlva működtek, és alapvető 
feladatuk a minőségtanúsítás ellenőrzése volt. Felszerelt laboratóriu-
mokkal rendelkeztek és alkalmasak voltak helyszíni mérések elvégzésére. 
Függetlenek voltak a beruházótól és a kivitelező vállalatoktól, ellenőr-
zési és szakvéleményezési kötelezettségük, speciális szakképzettségük az 
útépítési és fenntartási munkák minőségi színvonalának biztosítéka volt, 
a kedvezőtlen gazdasági körülmények mellett is. A KMFÁ-k működési 
rendjét személyi és tárgyi feltételeit, részletes feladataikat a KPM Közúti 
főosztálya többek között az 154.171/1981. sz. utasításban határozta meg.

A KMFÁ-k elsősorban az aszfaltvizsgálatokra voltak felkészülve, majd 
a talajvizsgálatokat és egyes laborok a betonvizsgálatokat is rendszeresen 
végezték. A további hídépítési munkanemek ellenőrzésére nem voltak 
eszközeik, szakembereik.

Hatósági tevékenység
A későbbiekben a KPM 5/1979. sz. rendelete helyébe a 2/1987.

(II.9.) KM számú rendelet lépett, amely a közlekedési építmények 
építésfelügyeletéről rendelkezett, és építésfelügyeleti szervekként a Köz-
lekedési Főfelügyeletet, a Légügyi Igazgatóságot, a KTI-t és a KMFÁ-kat 
jelölte meg. Működési területük az országos közutakon kívül a tanácsi ke-
zelésű közutakra is kiterjedt, és tevékenységüket az államigazgatási eljárás 
általános szabályai szerint (hatóságként) végezték.

A hivatkozott rendelet végrehajtási utasításaként a KM KF 760.035/ 
1987. számú utasításában intézkedett a közúti építmények építés felügye-
leti minőségellenőrzéséről és minőségbiztosításáról.

A „Hidak a Dunán” konferencia 1992 óta építi 
a mérnökök közötti kapcsolatot is
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A KMFÁ-k továbbra is a közúti igazgatóságok szervezeti keretében 
működtek. A Közlekedéstudományi Intézetnél (KTI) megalakult a 
Minőségfelügyeleti Iroda dr. Medved Gábor vezetésével. Működési te-
rületük az M0 autópálya építése, a nagy hidak és budapesti utak építési, 
fenntartási munkái voltak, továbbá feladatuk volt a KMFÁ-k ellenőrző 
tevékenységének koordinálása, bizonyos mértékig irányítása, éves tervek, 
és összefoglaló jelentések készítése a minisztérium részére.

A hatósági tevékenységhez hozzátartozott az építések leállításának 
joga, nem megfelelő vizsgálati eredmény esetén a vizsgálati költségek le-
számlázása a kivitelező felé, valamint hamis minőségtanúsítás és hasonló 
vétségek esetén bírság kiszabása.

Tájékoztatásul az 1989. évi összefoglaló jelentésből idézünk néhány 
adatot:

– az elvégzett ellenőrzések száma 12873 volt,
–  ennek 70%-át az országos közutak vállalati munkáinál, 9%-át a há-

zilagos munkáknál, 21%-át a tanácsi kezelésű úthálózaton végezték,
–  a munkavégzés felfüggesztésére került sor 10 esetben, 11 munkánál 

pedig a leállításra,
– a vizsgálati költségeket 66 esetben hárították át,
–  a hídépítési munkanemek ellenőrzése az országos közúthálózaton 

836 volt (82%), köztük a Bajai Duna-híd, a soproni Frankenburg úti 
aluljáró munkái,

–  ebből a KTI 423, a Győri KMFÁ 259, a többi KMFÁ 0-61 ellenőrzést 
végzett.

Minőségvizsgálati osztályok (MVO) megalakulása

A rendszerváltást követően hazánkban is kialakultak a piacgazdaság 
elemei, a megrendelő és a vállalkozó közötti szerződés vált kizárólagos 
jogi alappá az országos közutak fejlesztési és fenntartási munkáinál, és 
lecsökkent az állam ellenőrző szerepe.

1992-ben az újjászervezett Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisz-
térium Közúti főosztálya a minőségfelügyeleti állomások hatósági jogkörét 
megvonva, külön utasításban (KHVM KF 361.939/1993. sz. „Minőségsza-
bályozási feladatok az országos közúthálózat fejlesztési és fenntartási mun-
káinál”) szabályozta működésüket. Ennek megfelelően a korábbi hét állomás 
helyett négy minőségvizsgálati osztály (Győr, Miskolc, Szeged, Veszprém) 
alakult a közúti igazgatóságok szervezetétől különválva, az Útgazdálkodási 
és Koordinációs Igazgatóság (UKIG) szervezetébe integrálva.

A fenti utasítás egyébként az optimális minőség elérésére irányuló 
összehangolt műszaki-gazdasági tevékenységek rendszerét szabályozta, 
a tervezés, a műszaki előkészítés, a kivitelezés és az átvétel során.

Az MVO-k az építtetői kontrollvizsgálatokat a vállalkozók minősítő 
vizsgálatai darabszámának 10%-ában végezték és ellenőrzéseik a megren-
delő és a műszaki ellenőr munkáját segítették.

A KHVM Közúti közlekedési főosztálya 352.634/1993. sz. utasításá-
ban az MVO-k szakmai és területi határait is megszabta. A Győri MVO 
az országos közúthálózat teljes hosszán végzi a hidak minőségvizsgálati 
feladatait, a másik három MVO pedig a kijelölt megyékben az útépítési, 
útfenntartási munkák minőségvizsgálatát.

A Győri MVO fokozatosan fejlesztette műszerállományát és sze-
mélyzetét a feladatok ellátása érdekében. Rendszeresen végzi a beton alap-
anyagok, beton és habarcs próbatestek, talajok, festékek, szigetelőanyagok, 
aszfalt és acél vizsgálatát, ellenőrzi a beépítésüket és helyszíni méréseket, 
vizsgálatokat végez a hidaknál. Jelenleg 104 féle vizsgálatra és mintavételi 
módszerre akkreditálta a NAT a Győri MVO-t.

Változások az MVO-k életében

A KHVM 1996-ban közúti főosztályi utasításban módosította a köz-
beszerzési eljárásnak és a korszerű piacgazdasági követelményeknek meg-
felelően a minőségvizsgálati osztályok feladatait. A minőségvizsgálati 
osztályok az 1996-ban újonnan megalakult ÁKMI Kht. szervezeti felépí-
tésébe kerültek. A minőségszabályozás korábbi alapelvei nem változtak, 
csupán az egyes funkciók kapcsolatai módosultak. A rendszer lényeges sa-
játossága, hogy akár a minőségtanúsítást, akár az állami ellenőrzést végző 
laboratóriumoknak a KHVM által működtetett, a vizsgálati megbízha-
tóságra vonatkozó rendszerben megszerezhető jártassági jogosultsággal 
kell rendelkezniük. A laboratóriumi minősítési rendszer eljárásrendjének 
meghatározása és egyéb szervezési, működtetési feladatok ellátása szintén 
a Minőségvizsgálati főosztály tevékenységi körébe tartozik.

2004. április 17-én további változás állt be az ÁKMI Kht. feladatainak 
meghatározásában, mely szerint a GKM által meghirdetett gyorsforgalmi 
úthálózat építési, fenntartási munkáinak minőségfelügyeletét az ÁKMI 
Kht. látja el. A fenti munkák beruházója a Nemzeti Autópálya Rt (NA 
Rt)., az ÁKMI Kht. neki tartozik beszámolási kötelezettséggel a minő-
ség-felügyelet tárgykörében, szerződéses jogviszony keretében.

A 100/2004. GKM rendelet az országos közutak építésével kapcsolatos 
minőségi követelmények, és az országos közutak üzemeltetésére és építésére 
szolgáló anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelősége igazolásának 
ellenőrzéséről intézkedik. Az ellenőrző vizsgálatok végzésére a miniszter 
az ÁKMI Kht-t jelölte ki.

A Magyar Közút Kht. (2009. április 1-jétől Nonprofi t Zrt.) mint az 
ÁKMI Kht. teljes körű jogutódja köteles a fenti feladatokat 2005.október 
1-jétől ellátni. Időközben az NA Rt. feladatai is kibővültek, és a további-
akban a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt (NIF) a beruházó.

Hídépítési termékek és technológiák 

felhasználásának engedélyezése

Bevezetés

Nagyon fontos, hogy 100 éves élettartamra tervezett hídjainknál csak 
olyan hídépítési termékeket építsenek be, és olyan technológiákat alkal-
mazzanak, amelyek ezt az élettartamot átlagos fenntartási tevékenység 
elvégzése mellett biztosítják.

A kockázatok csökkentése, az esetleges hibák elkerülése érdekében a 
ter mék gyártók előzetes szilárdsági, teherbírási, tartóssági, beépíthetőségi, 
identitási stb. vizsgálatokat végeztetnek erre alkalmas, akkreditált intézetek-
nél, majd megkérik az illetékes kijelölt intézménytől a beépítési engedélyt.

Az országos közutakon az évek során az engedélyezési folyamat, az 
intézkedők köre az alábbiak szerint változott.

1982-1993.

A 15/1982 (VII.9) ÉVM rendelet szabályozta az újfajta termékek, 
újfajta építési módok alkalmazásának engedélyezését. Ez a rendelet a 
közútépítés- és fenntartás területére is vonatkozott.

1983-1993. között a Közlekedési Minisztérium Közúti közlekedési fő-
osztálya (illetve jogutódja) adta ki az alkalmazási engedélyeket. A Közúti 
közlekedési főosztály 462.171/1984. sz. levelében intézkedett arról, hogy 
az alkalmazási engedély kérelmeket mellékleteikkel együtt a Közlekedés-
tudományi Intézet Közlekedésépítési főosztályára kell benyújtani, ahol 
átvizsgálják, véleményezik a dokumentációt, és felterjesztik a minisztéri-
umba az alkalmazási engedély kiadásához.

Egyúttal a fenti levél intézkedett arról is, hogy a Közúti Minőség-
felügyeleti Állomások (hét KMFÁ) a jövőben az alágazati építésfelügyeleti 
ellenőrzés ke-retében fokozottan ellenőrizzék az újfajta termékek és újfajta 
építési módok megfelelőségét, az alkalmazási engedély feltételeinek tel jesü-
lését az út- és hídépítési, -fenntartási munkák ellenőrzése során.

1993. július 2-án pl. a nyilvántartás szerint 78 (ebből 32 híd – 41%) érvé-
nyes alkalmazási engedély volt, és 45 lejárt (ebből 16 híd – 36%).

1994-2003.

1994. január 1-jétől a KHVM Közúti közlekedési főosztálya 361.939/1993. 
sz. utasítása szerint a közlekedésépítési alkalmazási engedélyek kiadását az 
Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság (UKIG) végezte.

1996. június 1-je óta az Állami Közúti Műszaki és Információs Kht. 
jogosult - alapító okirata szerint - a közútépítési alkalmazási hozzá-járu-
lások kiadására.

2003. év végén 421 érvényes (ebből 205 hídra vonatkozó – 49%) és 89 
lejárt (ebből 30 hídra vonatkozó – 34%) közútépítési alkalmazási hozzájá-
rulás volt a nyilvántartás szerint.

A minisztérium épülete (Nyitrai Judit felvétele)
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Egyébként a Minőségvizsgálati Osztályok 1993. január 1-je. (megala-
kulásuk) óta ellenőrzik az újfajta termékek és újfajta építési módok fel-
használását az út- hídépítési, és fenntartási munkák kontrollvizsgálatai 
során.

A 39/1997. (XII.19.) KTM-IKIM együttes rendelet intézkedett az épí-
tési célra szolgáló anyagok, szerkezetek és berendezések műszaki köve-
telményeinek és megfelelőség-igazolásának, valamint forgalomba hozata-
lának és felhasználásának részletes szabályairól. Ezen rendelet kiadására 
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény (Étv.) 62.§. (2) j. pontja hatalmazta fel az illetékes minisztereket.

Az együttes rendelet hatálya azonban nem terjedt ki a sajátos építmény-
fajtáknál kizárólagosan használt építési célú termékekre, berendezésekre, 
megoldásokra, eljárásokra. 

A fenti együttes rendeletben előírt Építőipari műszaki engedély (ÉME) 
kiadásának jogát az ÉMI Kht. kapta meg a 4. pontban hivatkozott kijelö-
lésben az általános építési célú termékekre.

A fenti együttes rendeletet visszavonták és helyére a 3/2003. (I.25.) 
BM-GKM-KvVM együttes rendelet lépett, amely már mindenfajta épí-
tési termékre vonatkozik.

2004-2009.

A 3/2003 (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet intézkedik 
az építési termékek megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba 
hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól.

Az együttes rendelet többek között kimondja:
–  forgalomba hozni, vagy beépíteni csak megfelelőség igazolással ren-

delkező, építési célra alkalmas építési terméket szabad,
–  építési terméket építménybe betervezni akkor szabad, ha arra jóvá-

hagyott műszaki specifi káció van,
–  ha az építési termék felhasználása során annak jellemzői megváltoz-

nak, akkor a beépítést végző is önálló megfelelőség igazolást köteles 
adni.

Ha az építési célú termékre nincs érvényes termékszabvány, vagy 
ETA (Európai Műszaki Engedély), akkor a beépítés feltétele az Építő-
ipari műszaki engedély (röviden ÉME) megléte. Ezt a háromféle doku-
mentumot nevezzük műszaki specifi kációnak.

AZ ÉME kiadására a rendeletet aláíró miniszterek egy-egy intézetet 
jelöltek ki. A GKM miniszter a közlekedésépítés (közút és vasút) területé-
re 2003. június 14-i leiratában az Állami Közúti Műszaki és Információs 
Kht-t (ÁKMI) jelölte ki.

Az általánosan használt építési termékekre az Építésügyi Minő-
ségellenőrző Innovációs Közhasznú Társaság (ÉMI) kapott kijelölést a 
16/1998(IKK.8.) IKIM Közleményben, vízépítési területre pedig a Kör-

nyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (OKTVF) a 
8005/2004 (K.V.Ért.4.) KvVM tájékoztató kijelölése szerint.

A közlekedésépítés területén az ÉME engedélyek kérelme és kiadása 
lassan indult be, de a folyamatot meggyorsította az EU-hoz való csatla-
kozásunk (2004. május 1.), amely időponttól az alkalmazási hozzájáru-
lások elvileg érvényüket vesztették.

2006. június 30-ig összesen 595 ÉME engedélyt adott ki az ÁKMI, 
illetve 2005. október 1-jétől-től teljes körű jogutódja a Magyar Közút 
Kht. (illetve 2009. április 1-jétől Nonprofi t ZRt.).

A kiadott ÉME engedélyekből 247 (42%) a híd- és műtárgyépítési szak-
területre vonatkozik, és ezek megoszlása munkanemenként az alábbi:

– acélszerkezet (betonacél is) 11 (4%),
– acélszerkezetek korrózióvédelme 44 (18%),
– előregyártott vasbeton elemek 34 (14%),
– szigetelés 28 (11%),
– betonjavítás 23 (9%),
– betonvédelem 16 (7%),
– beton adalékszer 25 (10%),
– hídtartozékok 55 (22%),
– egyéb építési technológia 11 (5%).

Az ÉME engedélyek listája a www.kozut.hu honlapon megtekinthető.

Az ÉME engedélyek érvényessége

A hídépítés területén az „EN” jelzetű termékszabványok köre még hiá-
nyos. A megjelent szabványokat 6 hónapon belül honosítanunk, bevezet-
nünk kell. Ez legtöbbször egy előlappal és az angol nyelvű szabvány közre-
adásával történik. Alkalmazását gátolja a magyar nyelvű fordítás hiánya.

A termékszabványok megjelenését követően az érvényes ÉME engedé-
lyeket 1 éven belül vissza kellene vonni. Ezek az építési termékek a továb-
biakban csak az új szabvány szerinti tulajdonságok bevizsgálása és megfe-
lelőség esetén alkalmazhatók. De ha nem ismert a vizsgálati szabvány, vagy 
egyetlen magyar akkreditált laboratórium sincs felkészülve a vizsgálatra, 
hogyan alkalmazzuk az új EN termékszabványt?

Műszaki szabályozás, szabványosítás

Bevezetés

A legolcsóbb és leghatékonyabb innováció a szabványosítás és az oktatás. 
A műszaki szabályozás jogszabályok és szabványosítás útján valósul meg.

A szervezett szabványosítás Magyarországon több mint 100 éves múltra 
tekint vissza. Ybl Miklós 1875-ben létrehozta a Magyar Mérnök- és Épí-
tészegyletet, amely többek között feladatának tekintette az egységesítést, és 
szabványokat is kiadtak.

1921-ben létrejött a Magyar Ipari Szabványosító Bizottság, majd több át-
szervezés után 1951-ben felvette a Magyar Szabványügyi Hivatal (MSZH) 
nevet.

Az első szabványok a nehéziparban, a fegyvergyártás, a gépgyártás 
területén jelentek meg vállalati szabványként. Az építőipar – eltérő sajá-
tosságai miatt – általában mintegy 10 éves fáziskésésben van a műszaki 
szabályozás területén.

A műszaki szabályozás, a szabványosítás teszi lehetővé az egységes, jó 
minőségű, csereszabatos termékek gyártását, a működési igényeknek megfe-
lelő létesítmények megalkotását. A termékek, eljárások szabványosítása által 
biztosítható többek között a műszaki fejlesztés eredményeinek széleskörű 
bevezetése, a termelés korszerűsítése, a szolgáltatások színvonalának javítása, 
az általános és ismételten alkalmazható eljárások, műszaki megoldások köz-
rebocsátásával. Továbbá a szabványok alkalmazásával javul a gazdaságosság, 
az élet, az egészség, a környezet, a vagyon, a fogyasztói érdekek és a bizton-
ság védelme is.

A műszaki szabályozásba vissza kell csatolni a hazai és külföldi kutatások, 
fejlesztések eredményeit, a kivitelezés gyakorlati tapasztalatait.

1945. előtt

A kiegyezést követően megélénkült a gazdasági élet, új közlekedő, szál-
lító utak, vasutak, hidak szükségessége került előtérbe. 1868-tól fokozato-
san szervezték meg a 46 M. Kir. Államépítészeti Hivatalt (röviden ÁÉH) 
amelyek feladata volt többek között az utak, hidak tervezése, építése, építési 
ellenőrzése, fenntartása.

1890. február 12-én jelent meg a közutakról és vámokról szóló 1890. évi 
I. törvénycikk, amely az állami-, törvényhatósági-, vasúti bekötő-, községi 
közlekedési és községi közdűlő utakra, azok műtárgyaira, a kompokra és 
hajóhidakra vonatkozott. Kitért a közútkezelésre, fenntartásra, az új utak, 
hidak tervezésére, engedélyezésére, építésére, stb.
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A Közúti Hídszabályzatot 33.034/1910. sz. rendeletével adta ki a ke-
reskedelemügyi m.kir. miniszter. Ebben intézkedett a közúti hidak terve-
zéséről, forgalomba helyezéséről, próbaterheléséről és időszakos megvizs-
gálásáról.

Jelentős rendelet még többek között a kir. József műegyetem műszaki 
mechanikai laboratóriumával kapcsolatos kísérleti állomás szervezeti sza-
bályzata, amelyet a vallás- és közoktatásügyi m.kir. miniszter a kereskede-
lemügyi m.kir. miniszterrel egyetértőleg 1138/1894. számon adott ki, és 
amely az anyagvizsgálatok eljárását szabályozta.

Az ÁÉH-k Műszaki utasítása a fenti rendeletekre épült és részletesen 
szabályozta az előmunkálatok (pl. talajfeltárás), a tervezés, az építés (pl. az 
Építési Napló vezetése, az anyagok és a munka minőségének ellenőrzése, a 
hidak próbaterhelése stb.) és a fenntartás eljárásait.

Az első Vasbetonszabályzatot a 45/1932. sz. határozattal adták ki a ma-
gasépítésben.

1945-1969.

A II. világháborút követő helyreállítások során még érvényben voltak 
a korábbi műszaki szabályozások, ezeket próbálták alkalmazni az anyag-
beszerzési nehézségek, szállítási problémák, a szakképzetlen munkaerő 
okozta gondok stb. megoldása mellett.

Az ÁÉH-k feladata volt megszűnésükig (1950. január 1-jéig) az állami és 
törvényhatósági utak jó karba helyezése. A továbbiakban az utak hatósági, 
építtetői faladatait a Megyei Tanácsok Közlekedési Osztályai végezték, az 
útfenntartást pedig az Útfenntartó Nemzeti Vállalatok a Közúti Igazgatósá-
gok 1958. január 1-jei megalakulásáig.

A Polgári Törvénykönyv kiadása az 1959. IV. törvénnyel a szerződéses 
jogviszonyt, késedelmet, hibás teljesítést, szavatosságot stb. szabályozta.

A Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium II. főosztálya az út- és híd-
építési munkák műszaki ellenőrzésének segítésére, szabályozására füzeteket 
adott ki. Az 1960. évi 6. sz. füzet a hídépítési munkákkal foglalkozott, az 1. 
sz. az általános előkészítéssel, ellenőrzéssel, vizsgálatokkal stb., a 2-5. sz. a 
földmunkákkal, makadámutakkal és kőburkolatokkal, az aszfalt- és beton-
burkolatokkal.

1962-64. között sorban jelentek meg az Építőipari Kivitelezési Sza-
bályzat (röviden ÉKSZ) fekete-sárga füzetei, amelyeket az építésügyi mi-
niszter 2/1963.(IV.30.) sz. rendeletével adott ki a közlekedés- és postaügyi 
miniszterrel és az Országos Vízügyi Főigazgatóság vezetőjével egyetér-
tésben.

A 111 füzet közül pl.:
– talajfeltárással, alapozással a 14., 15., 16., 19., 21., 22., 24. és 26. sz.,
– hídépítési munkanemekkel a 36/I., 81., 82., 83., 84/I. és II. és 85. sz..,
– útépítési munkanemekkel a 61., 62., 63., 64., 65. és 66. sz.foglalkozott.

A Közúti Hídszabályzatot 1956-ban adta ki a KPM, majd 1966-ban ki-
egészítette, és 1967-ben új kiadásra került sor.

Az MSZH a szabványokat MNOSZ jelzettel adta ki, majd MSZ, MI, 
illetve MSZ-KGST jelölést kaptak.

Pl. az MSZ 4488 a talajfeltárással, az MSZ 15000-15001-15002 az ala-
pozások tervezésével, az MSZ 15105 az építőipari földmunkával, az MI 
18100 az acélfelületek korrózióvédelmével stb. foglalkozott.

A termékek minőségének tanúsításáról a 47/1968.(XII.18.) Korm. sz. 
rendelet intézkedett.

1963-64-ben 48 ágazati szabványközpontot hoztak létre, így az országos 
hatáskörű állami szabványosítás rendszere többszintű lett, és kötelező volt a 
szabványok betartása.

1970-1980.

A fekete-sárga ÉKSZ füzeteket felváltotta a szürke ÉKSZ I-IX. köte-
te, amelyek alkalmazását a 16/1970. (VII.23) ÉVM-KGM-NIM-KPM sz. 
rendelet szabályozta. A szabályzat rendelkezései közül kötelezőek voltak a 
minőségi osztályozástól független követelmények (E51), a biztonsági előírá-
sok (B7.) és a kivitelezés ellenőrzése (F) szakaszai.

Az általános munkanemekhez (földmunkák, állványozás, zsaluzás, monolit 
vb. szerkezetek gyártása, vízszigetelés, mázolás) a II. kötetet, az alapozáshoz a 
III. kötetet, a közlekedési mélyépítményekhez a VI. kötetet használtuk.

A Közúti Hídszabályzat módosított kiadása 1979-ben jelent meg.

Az Magyar Szabványügyi Hivatal MSZ, MI és MSZ-KGST szabvá-
nyokat jelentetett meg. Pl. MSZ 9640 füzetei festékbevonatok vizsgálatára, 
MSZ-KGST 1443 festékanyagok kifolyási idejére, MSZ 523 füzetei ce-
mentek vizsgálatára stb. vonatkoztak.

1981-1994.

A szürke ÉKSZ-eket fokozatosan felváltották az ágazati szabványok.

A Transzinnovnál megalakult a Közúti Közlekedési Szabványosítási 
Központ (Olajos László vezetésével), és megkezdték a –07– jelzetű köz-
lekedési ágazati szabványok készítését. Egy-egy szabvány kidolgozása 
2-3 évig is eltartott, és a bizottsági munkában a tervezők, a kivitelezők, 
a beruházók egyaránt részt vettek. Egyes korábbi útügyi előírásokat (pl. 
1954., 1975. stb. évi kiadások) is bevettek a –07– jelzetű szabványok közé 
(pl. MSZ-07 ÚT 2-75: Közúti fagy- és olvadási károk megelőzése.) A be-
ton pályaburkolatokra vonatkozó MSZ-07-3212/1-2-3 füzete már 1981-
ben megjelent.

Az 1979. évi közúti Hídszabályzat egyes fejezetei helyett (a C. fejezet 
kivételével) 1986-87. évben jelentek meg az ágazati szabványok (MSZ-
07-3700/3701/3702/3709/3710/3711), amelyek kiadásában többek között 
dr. Träger Herbert tevékenykedett.

A vb. pályaszerkezetű hidak szigetelésére és aszfaltburkolatára vonat-
kozó szabvány 1989-ben jelent meg (MSZ-07-3213), amelyet 1993–ban 
módosítottunk. A szigetelések vizsgálatára is készültek szabványok. Az 
acél hidak és vasbeton hidak korrózióvédelmi munkáira viszont műszaki 
irányelveket adtunk ki.

1994-2004.

Az Európai Unió joggyakorlatához való közelítés érdekében a szab-
ványosítás folyamatát korszerűsíteni kellett, amelyről a 42/1994.(III.25) 
Kormány sz. rendelet intézkedett. A CEN-nek (Nemzetközi Szabvá-
nyosítási Szervezet) 1991-ben társult, és 2003-ban teljes jogú tagja let-
tünk.

1995-ben megszűnt az MSZH, helyette a Magyar Szabványügyi Tes-
tület intézi a szabványügyeket köztestületként, amely már nem állami 
hivatal és nem költségvetési szerv.

1994-ben megszűntek az ágazati szabványok és helyükre az útügyi 
műszaki előírások (röviden ÚME) léptek, továbbá megszűnt a szabvá-
nyok alkalmazásának kötelező jellege is. Az útügyi műszaki előírások 
a közutak építésére, kezelésére vonatkozó műszaki technikai normákat 
tartalmazzák. Az ÚME-k alkalmazása kötelező az országos közútháló-
zat építési-fenntartási munkáinál.

Egyébként a KHVM Közúti Főosztálya az egységes szolgáltatási 
színvonal biztosítása érdekében 462.718/1994. számú utasításában in-
tézkedett a közúti alágazatban kötelezően alkalmazandó nemzeti szab-
ványokról és ÚME-kről, valamint az egyéb, alkalmazásra ajánlott vizs-
gálati- és termékszabványokról. 

Az utasítás mellékletét képező jegyzéket évente aktualizálja a Ma-
gyar Közút Kht. (korábban az ÁKMI Kht.) és az az országos közútháló-
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zat fejlesztési, fenntartási, üzemeltetési feladatainak elvégzésére kötött 
szerződések elválaszthatatlan részét képezi.

A hidak tervezésére, létesítésére vonatkozó követelmény előírások és a 
vizsgálati előírások kezdetben csak új ÚME számot kaptak, a későbbiek-
ben az igényeknek megfelelően kerültek korszerűsítésre, átdolgozásra.

A Közúti Hídszabályzat egyes füzeteinek 2001. évi módosítása so-
rán (ÚT 2-3.401, -3.411, -3.412, -3.413, -3.414, -3.415) az Eurocode 
2. magyar fordítása és a mellékletét képező ENV 206. előírásait is 
részben f igyelembe vették.

2004-től

2004. május 1-jén csatlakoztunk az Európai Unióhoz, ami a szabvá-
nyosítás terén is többlet feladatokat ró ránk.

A megjelent „EN” jelzetű szabványokat 6 hónapon belül honosíta-
nunk, bevezetnünk kell. Ez legtöbbször egy előlappal és az angol nyelvű 
szabvány közreadásával történik. Alkalmazását gátolja a magyar nyelvű 
fordítás hiánya.

A honosítás, a magyar nyelvű szabvány kiadása az MSZT kizárólagos 
joga. A fordítást azonban csak a testület külső tagjainak megrendelése 
és fi nanszírozása alapján tudja elvégezni.

Az új harmonizált EN szabványok egységes felépítésre törekednek. 
Többek között előírják, hogy az egyes építési termékeknél milyen tu-
lajdonságokat kell megvizsgálni az első típusvizsgálat során, és milyen 
tulajdonságokat az üzemi gyártásellenőrzés során, megadva egyúttal a 
vizsgálati gyakoriságokat és a vizsgálati módszereket.

De előfordul, hogy a termékszabványban hivatkozott „EN” jelzetű 
vizsgálati szabványok még nem készültek el, nem kerültek kiadásra, 
ezért a termékszabvány alkalmazása csak elméleti síkon lehetséges.

Az EN szabványokban meg kell adni a megfelelőség igazolás módoza-
tát is, amely az egyes építési termékekre különböző előírásokat tartalmaz. 
Ez a szabályozás jelentősen különbözik a korábbi magyar gyakorlattól, és 
alkalmazását a 3/2003.(I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet kö-
telezővé tette. A 2.§ szerint a megfelelőség igazolás olyan vizsgálaton 
alapuló dokumentum, amely igazolja, hogy a termék, illetve a műszaki 
megoldás megfelel a rá vonatkozó műszaki követelménynek.

A megfelelőség igazolás módjáról, valamint a CE megfelelőségi jelö-
lés alkalmazásáról mindig a harmonizált termékszabvány ZA melléklete 
intézkedik.

Egyébként a CE jelöléssel jogszerűen ellátott importtermékek korlá-
tozás nélkül hozhatók forgalomba az EU országaiban.

Az EU-hoz való csatlakozásunkat követően a harmonizált EN szabvá-
nyok bevezetésével és alkalmazásával az ÚME-k nem válnak felesleges-
sé. Az EN szabványok legtöbbször általános, több szakterületre vonat-
kozó előírásokat tartalmaznak. Ezek közül kell kiválasztani az országos 
közutakra és műtárgyaira vonatkozó előírásokat és az ÚME-kban mint 
nemzeti alkalmazási dokumentumokban rögzíteni. Ezt a szemléletet 
az egységes szolgáltatási színvonal, az országos közutak műtárgyainak 
megkívánt hosszabb élettartama, a megnövekedett forgalom, a tömeg-
szerencsétlenségek elkerülése stb. igényli.

A műszaki ellenőrzésről

Bevezetés

Az építtető, a megrendelő joga és kötelessége az építési munkák so-
rán a műszaki ellenőrzés (mennyiségi és minőségi) elvégzése. Ennek 
eredménye alapján tudja átvenni az építtető az elkészült létesítményt, az 
építményt, a munkanemet.

A műszaki ellenőrtől elvárjuk, hogy folyamatosan együtt éljen az út 
és hídépítési munkával, jobban ismerje a terveket, a műszaki előíráso-
kat, a szabványokat, mint a kivitelező vállalkozó. Igyekezzen megelőz-
ni a hibákat, az esetleges károkat, a beépítés-technológiai utasítások, a 
mintavételi és megfelelőség-értékelési tervek előzetes átvizsgálásával és 
elfogadásával, a gyártásközi ellenőrzésen való részvétellel, az eltakarásra 
kerülő munkanem értékelésével, az eltakarás engedélyezésével.

Az országos közutak építési, fejlesztési, fenntartási munkái műszaki 
ellenőrzésénél különböző korszakokat különböztethetünk meg a szer-
vezetváltozások, a gazdasági élet különféle szabályozói, rendeletei stb. 
fi gyelembe vételével.

1945. előtt

A kiegyezést követően megalakult m. kir. államépítészeti hivatalok 
saját belső szabályozásuk, a „Műszaki utasítás” szerint végezték munká-
jukat az állami és a törvényhatósági utakon. Az állami utakon az ÁÉH 
közvetlen felettese a Kereskedelem- és Közlekedésügyi miniszter volt, a 
megyei utakkal kapcsolatosan pedig szakfelügyeletet gyakorolt.

Az ÁÉH-nál az út-, hídépítési, -fenntartási munkák kivitelezésének 
levezénylésére egy „építésvezetőt” bíztak meg, aki lehetett egy mérnök, 
vagy akár egy útmester is. Neki kellett a munka folyamán a kapcsolatot 
tartania a vállalkozóval, gondoskodni a munkaterület átadásáról, a ki-
tűzésről, az Építési napló vezetéséről, a felmerült problémák megoldásá-
ról, az anyagok és a munka minőségének ellenőrzéséről, a leszámolásról, 
a tervtől való eltérések nyilvántartásáról stb. Hetente egyszer a munkák 
haladásáról rövid jelentést adott a Hivatalnak.

1945-1957.

A második világháború után a helyreállítást, az utak, hidak jó karba
 helyezését 1949-ig az ÁÉH végezte saját dolgozóival a meglévő 
„Műszaki utasítás” szerint az állami és törvényhatósági utakon.

1950. január 1-jén megszűnt az ÁÉH, az utak, hidak hatósági és épít-
tetői feladatait a Megyei Tanácsok Közlekedési osztályai végezték, az 
útfenntartást pedig az Útfenntartó Nemzeti Vállalatok. Az ÁÉH dolgo-
zói, könyvtára, tervtára, jogtára a két szervezethez került, és feltehető-
en az új rendeletek és régi beidegződések alapján végezték munkájukat. 
A törvényhatósági utakat államosították.

1954. január 1-jétől a KPM a IX. Út-híd Főosztály irányítása mellett 
Közúti Kirendeltségeket szervezett. Átvették a megyéktől az úthálózat 
hatósági építtetői feladatait és az útfenntartást is.

Megszűntek az Útfenntartó Nemzeti Vállalatok, és az építési felada-
tokra megalakultak a Közúti Üzemi Vállalatok.

Az egykori ÁÉH-k szakemberei a Közúti Kirendeltségekre kerültek.

1957. után új közútkezelő, építtető szervezetek.

1958. január 1-jén a Közúti Kirendeltségek helyett megalakultak a 
Közúti Igazgatóságok. A KPM II. Út-híd Főosztály irányítása alá ke-
rültek a Közúti építő vállalatokkal, az Aszfaltútépítő és a Hídépítő Vál-
lalattal együtt.

A KIg-ek a területükön lévő állami közutak kezelői, fenntartási fel-
adatait végezték, a fejlesztést és a hozzátartozó műszaki ellenőrzést az 
UMECS-csel megosztva végezték egy ideig.

A Főosztály (illetve jogutódja) rendeletekkel, utasításokkal szabályoz-
ta a munkavégzést, a minőségi követelményeket, az átvételi feltételeket. 
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A műszaki ellenőrök részére esetenként továbbképzést szerveztek.

Pl. 1965. március végén: Kovács Béla a 35/1964. KPM rendeletet 
ismertette a beruházások osztályozásáról, a műszaki ellenőrök 
feladatairól stb. Träger Herbert a fekete-sárga ÉKSZ 81-85. és 31. sz. 
füzetének alkalmazását részletezte, Baczoni István a cementről, adalék-
anyagokról, Medved Gábor a hegeszthető acélokról beszélt.

1965. június 2-3-án a Mérnöktovábbképző Intézetben tartott előadást 
dr. Gállik István és Darvas Endre új hegesztési előírásokról, és a Közúti 
Hídszabályzat módosításáról.

1968. április 23-án Kozma László a kivitelezéssel kapcsolatos 
minőségi, szakmai problémákról, Kardos Géza az árképzésről beszélt.

Az UMECS, az Útépítési Műszaki Ellenőrzési Csoport a KIgekkel 
egyidejűleg alakult, országos hatáskörrel a nagyobb útépítési és hídépí-
tési munkák, korszerűsítések műszaki ellenőri feladatainak elvégzésé-
re, majd később a teljes beruházási tevékenység végzésére. Munkáját 
ugyancsak a Főosztály irányította.

A KIg-ek több területen is segítséget nyújtottak az UMECS-nek, pl. 
a fakivágások, bontott anyag elszállítások, aszfalt szállítások ellenőrzése 
terén és a megyei hídmérnökök a hídépítések műszaki ellenőrzésénél is 
tevékenykedtek.

Az UMECS 1963. december 31-ével megszűnt, a folyamatban lévő 
munkák, dokumentumok és a műszaki ellenőrök visszakerültek a KIg-
ekhez.

A Budapesti Közúti Igazgatóságon működött egy külön egység, 
amely a minisztérium irányítása mellett az M7 autópálya tervezésével, 
építésével foglalkozott és külön kihelyezett csoport végezte a helyszíni 
műszaki ellenőrzést.

1967-ben az átadott M7 autópálya szakasz üzemeltetésére külön 
üzemmérnökséget hoztak létre.

1971-ben létrehozták az Autópálya Főmérnökséget, majd 1983-ban 
az Autópálya Műszaki Igazgatóságot, amely 1989. április 1-jén kivált a 
Budapesti Közúti Igazgatóságból, és a továbbiakban önálló szervezet-
ként végezte az autópályák beruházási, üzemeltetési feladatait (Autó-
pálya Igazgatóság).

Az APIG-ból többszöri átszervezés és névváltoztatás után megalakult 
az Állami Autópálya Kezelő szervezet (1996. június 1.), majd később a 
Nemzeti Autópálya-kezelő Rt. (1999. augusztus 28.), amely az autópá-
lyák beruházási munkáin kívül a Széchenyi Plusz munkák, majd az EU 
pályázatos munkák, ROP-os és KÖZOP-os munkák építtetői felada-
tait is ellátta a lebonyolító szervezetek, a „Mérnök” bevonásával.

Az NA Rt-ből alakult 2007. január 1-jén a NIF, a Nemzeti Inf-
rastruktúra Fejlesztő ZRt., amely cég a Magyar Közúttól megkapta 

az összes építési engedélyköteles munka (pl. kishidak is), valamint a 
vasútépítés építtetői feladatait is.

A Közúti Igazgatóságok később megyei Közútkezelő Kht-vé ala-
kultak, majd összevonták őket az ÁKMI-val és 2005. október 1-jétől Ma-
gyar Közút Kht név alatt végzik feladataikat.

Az Utiber megalakulása

A Közúti Beruházó Vállalatot (röviden Utibert) 1971. január 1-jén 
alapították dr. Gábor István vezetésével. A KPM Közúti Főigazgató-
ság utasítására a félben lévő korszerűsítési, útépítési munkákat is át kel-
lett adni az Utibernek. A Közúti Igazgatóságoktól a műszaki ellenőrök 
egy részét ugyancsak átvette az Utiber, köztük az M7. ap. építésénél 
tevékenykedő kihelyezett csoportot is. A lebonyolítási feladatok között 
szerepelt többek között az M3. autópálya Gödöllő-Gyöngyös, az M7. 
félautópálya Balatonaliga-Zamárdi, az M1. fél-autópálya Tatabánya-
Győr szakasz építése, majd az M5. félautópálya Budapest-Kecskemét 
közötti szakasza, és később az M0. autóútgyűrű építése stb.

Az Utiber műszaki ellenőrei részére Minőségellenőrzési kézikönyvet 
állított össze (Ozorai Gyula) és annak ismeretéről házi vizsgán tettek 
tanúságot a műszaki ellenőrök.

Esetenként az új rendeletek, szabványok, előírások ismertetését házi 
oktatáson végezték.

Újabb lebonyolító szervezetek

Az Utiberből kivált munkatársak 1990-ben hozták létre az Encont, 
amely a mai napig is tevékenykedik: mérnöki tanácsadást, önkormányzati 
és országos közutak, hidak felújítási munkáit végzi (pl. M3. autópálya, 
Bagi völgyhíd).

Ugyancsak az Utiberből kivált hidász kolléga alapította 2002-ben a 
ViaPontis Kft-t, a nagyhidak építési, felújítási munkái lebonyolítására 
(pl. a dunaföldvári Duna-híd átépítése, az esztergomi Duna-híd hely-
reállítása, a komáromi Duna-híd felújítási munkái, az új dunaújvárosi 
Duna-híd, a Kőröshegyi völgyhíd, a Megyeri Duna-híd stb.).

A Széchenyi Plusz munkák (38 db) a forgalmas útszakaszok négy nyo-
músítását (pl. 4.sz. és 44.sz. főút), a települések elkerülő szakaszainak 
megépítését (pl. Sárvár, Pápa, Székesfehérvár, Zalaegerszeg, Duna föld-
vár, Mezőkövesd, stb.) tartalmazták. Az NA Rt. a lebonyolítási mun-
kákat is versenyeztette, és így jutott a Metróber, az Oviber, a Főber, az 
Óbuda-Újklak és az ÁMI Kft. szerephez a 2001-2005. években.

A későbbiekben az M7. autópálya Zamárdi-országhatár építésénél
jelen voltak 2003-2008. között.

Az ÁMI Kft-t az Uvaterv, a Metróber, az Oviber, a Főber és az Óbuda-
Újlak Konzorcium alkotta, és pl. 2001-2003-ban a szekszárdi Duna-híd 
és a csatlakozó M9. útszakaszok építésének lebonyolítását is ők végezték.

Az Euroút a kisebb útépítési, korszerűsítési EU pályázatos munkák 
mellett az M6. autópálya koncessziós építési munkáinak feladatait látja 
el a Mérnökként.

Műszaki ellenőrök szervezett képzése

A KHVM Közúti főosztálya kijelölése alapján 1997. május első he-
tében kezdte meg az ÁKMI a balatonföldvári Vendégházban a műszaki 
ellenőrök oktatását a Világbank anyagi támogatásával.

A 158/1997.(IX.26.). Kormány sz. rendelet szabályozta az építési mű-
szaki ellenőri tevékenységet, részletesen felsorolva a műszaki ellenőrök 
feladatait. Többek között előírta, hogy műszaki ellenőri tevékenységet 
csak az a személy folytathat, aki szakmai képesítéssel, szakvizsgával 
rendelkezik és felvették a névjegyzékbe. A szakvizsgát jogi, pénzügyi, 
szabvány- és minőségügyi, illetve középfokú képesítés esetén építési-
műszaki szakmai ismeretekből kell letenni.

A Kormányrendelet végrehajtási utasításaként a KHVM a 32/1999.
(X.15.) utasításban intézkedett a közlekedésépítés területén a szakvizsga 
tartalmáról, a szakvizsgára felkészítő szervezetekről.

Az ÁKMI a fenti rendeletnek megfelelően a négy plusz egy szakterü-
leten 96 órában (4 héten át) végezte a műszaki ellenőrök oktatását nem 
csak közútkezelő  szervezetek, hanem tervezők, beruházók, kivitelezők 
dolgozói körében is.2007. június 30-ig összesen 1997 fő vizsgáztatására 
került sor.

2001-től a Mérnöki Továbbképző Intézet is megkezdte többek között 
közúti és vasúti szakterületen a műszaki ellenőrök képzését 104 órában, 
heti egy előadási nappal. A közúti tananyag nagy része különbözött az 
ÁKMI tananyagától és mások voltak az előadók és vizsgáztatók is. 2007. 
június 30-ig összesen 508 közúti műszaki ellenőr vizsgáztatását végez-
ték el a kivitelezők, beruházók, önkormányzati dolgozók köréből.
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A 244/2006.(XII.5.) Kormány sz. rendelet az építési műszaki el-
lenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosult-
ság részletes szabályait taglalja, és az 1997. évi rendelet helyébe lépett. 
Többek között előírja, hogy a megfelelő szakmai végzettség mellett jo-
gosultsági vizsgát kell tenni a Mérnök (vagy Építész) Kamaránál és a 
Kamara végzi a névjegyzékbe vételt is. A jogosultsági vizsga általános 
és különös részből, valamint a középfokúak részére kiegészítő szakmai 
részből áll, és a tevékenységhez kapcsolódó jogi, pénzügyi, szabvány- és 
minőségügyi ismeretekre terjed ki. Előírja továbbá a rendelet a tovább-
képzési kötelezettséget is, amelynek nem teljesítése a névjegyzékből való 
törlést vonja maga után.

A Magyar Mérnöki Kamara az építési műszaki ellenőrök és felelős 
műszaki vezetők jogosultsági vizsgáztatását 2009. január hóban kezdte 
meg, és a közlekedésépítés területén (út, vasút) 2009. június 30-ig 98 főt 
vizsgáztatott le.

A továbbképzési kötelezettségről a 103/2006.(IV.28.) Kormány sz. 
rendelet intézkedett. A továbbképzés két részből áll. A kötelező rész 
tanfolyam jellegű, amelynek során öt év alatt egy alkalommal kell részt 
venni – dokumentáltan – a hat órás általános modulon és a hat órás szak-
mai modulon. A szabadon választható részből öt év alatt 20 pontot kell 
összegyűjteni konferenciákon való részvétellel, előadás tartásával, szak-
cikkek írásával stb. A konferencia pontértékét előzetes kérelem alapján 
a Kamara állapítja meg.

A Magyar Közút Kht. a dolgozói részére 2009. január. hóban négy-
napos, vizsgára felkészítő tanfolyamot szervezett, és 47 fő februárban 
eredményesen levizsgázott a Kamaránál. (Az említett 98 fő vizsgázóból 
47 fő az MK dolgozója volt!)

Az MK Oktatási Osztálya megszervezte dolgozói kötelező tovább-
képzését is. A Mérnöktovábbképző Intézet előadói tartották meg a 6-6 
órás általános és szakmai tanfolyamot 2008-ban.

A MK Kht. szabadon választott pontszerző tanfolyamokat is szer-
vezett a honosított EN szabványok ismertetésével, illetve gyakorlati 
alkalmazásuk tapasztalatainak közreadásával, továbbá ÉME engedélyes 
építési termékek ismertetésével. A négynapos, tesztkérdéseket kitöltő 5 
pontos tanfolyamokon

– 2008-ban (MP 14 jelű) 330 fő (ebből 115 fő nem MK dolgozó)
– 2009-ben (MP 58 jelű) 211 fő (ebből 18 fő nem MK dolgozó)
   vett részt.

Az MK jelenleg a következő pontszerző tanfolyam (MP9-12) előké-
szítését, kamarai engedélyezését végzi.

Napjainkban a műszaki ellenőrök feladatait a 290/2007. (X.31.) Kor-
mány sz. rendelet részletezi, amely az építőipari kivitelezési tevékenységet 
szabályozza.

A 15. tatai Hídmérnöki konferencia 

az M1. félautópálya építés jegyében zajlott. 1975. május 6-án délután 
került sor a helyszíni szemlére. A Tatabánya-Komárom közötti 25,9 km 
hosszú szakasz tervezett forgalomba helyezése 1975. november volt, így 
a hidak készültsége, a pályaszerkezet építése jelentősen előrehaladt.

– A tatabányai csomópontban a vasúti feletti felüljárót és az Általér-
hidat nézhettük meg közelebbről. Mindkét híd folytatólagos többtáma-
szú, takaréküreges monolit vasbeton lemez. Az építésnél a Hídépítő Vál-
lalat (hazánkban először). Hünnebeck-rendszerű állványokat használt

– Az aluljárók EHGE előregyártott, előfeszített hídgerendákkal 
épültek négy nyílással, együttdolgoztató vb. pályalemezzel. A ter-
vezési szabályzat szerinti alacsony betonfedések (15-20 mm), a téli 
sószórásos jégmentesítés 12-14 év alatt jelentős korróziós károkat, 
betonfedésleválásokat okozott, elsősorban a szélső hídgerendáknál.

– A 105. j. aluljárónál (64+675 km.sz.) volt a Berger hídvizsgáló kocsi  
bemutatása. A jól mozgatható, a híd alsó felületeit is könnyen megköze-
lítő, biztonságos munkafelületet képező szerkezetet reménykedve cso-
dáltuk – a fényképek tanúsága szerint. (Azonban a mai napig sem sike-
rült ilyen munkagépet beszereznünk, meg kell elégednünk az egyszerű 
kosaras kocsival a hídvizsgálatoknál és évenkénti hídmosásoknál.)

– Ugyancsak fényképek őrzik a III. szakasz elején a Concó pataknál, 
a hétnyílású híd Franki cölöpözési munkáit megtekintő hídmérnökök 
csoportját.

– Útközben megtekintettük az autópálya kopórétegének építési mun-
káit is. Az ÉHA (érdesített homokaszfalt) építési technológiát Angliá-
ból importáltuk. A B45 zalai bitumennel készült homokaszfaltba imp-
regnált zúzalékot terítettek zúzalékszóró géppel. A korszerű keverőgép 
(Marini-70) és a szintvezérelt Vögele fi niser biztosítéka volt a jó mi-
nőségű aszfaltozásnak. A viszonylag kemény bitumenes rétegen sajnos 
már 1-2 év múlva megjelentek a repedések. Ez a kopóréteg típus pedig 
hasznos volt a „vízencsúszás” és a „vízköd” képződés jelenségek csök-
kentésében és a forgalombiztonsági szempontból fontos makroérdesség 
növelésében.

A 18. Hídmérnöki konferenciát 

ismét Győrött, a „négy folyó városá”-ban tartottuk. Az aktualitást 
a 14. sz. főút győri Mosoni-Duna-hídjának építése jelentette, a Belvá-
ros keleti szélén. A helyszíni szemlére 1978. szeptember 19-én és 20-án 
került sor.

A háromnyílású, 45+90+45 m támaszközű mederhíd alapozása 60 
cm átmérőjű 6-7-8 m hosszú Franki cölöpökkel készült. A felszerkezet 
négy forgalmi sávos, kétszekrényes, folytatólagos többtámaszú, parabo-
likus kiékelésű utófeszített vasbeton gerendahíd. A felszerkezet – ha-
zánkban először – konzolos szabad betonozásos technológiával épült. 
A technológiai know-how-t a négy betonozó (zsaluzó) kocsival együtt 
a Freyssinet-cégtől vásárolták. Először a két mederpilléren – állványon 
– megépítették az egyik szekrényes tartó indítózömeit, amelyekre a két-
két alul mozgó betonozó kocsit felszerelték. A szabadon betonozott 
zömök hossza 3,45-3,65 m volt, és a beton kellő megszilárdulása után 
(a kockaszilárdság 60-65%-a) a már kész hídrészhez hozzáfeszítették. 
Építés közben a szerkezet a pilléren támaszkodó mérlegtartó, amelynek 
stabilitását két – a pillértengelytől 3,5-3,5 m távolságban elhelyezett – 
acéljárom biztosította. A parti zömök és a középső zárózöm elkészülte 
után a két fél főtartót kontinuitási kábelekkel feszítették össze. Ezt kö-
vetően épült meg ugyanezen technológiával a másik egyszekrényes tar-
tó. A két szekrénytartót függesztett állványon készült monolit lemezsáv 
és kereszttartók kapcsolják össze. A szabadbetonozás során a Hídépítő 
Vállalatnak sikerült a 7 napos ciklusidőket elérnie. Ezt a szigorú beton-
technológia, előzetes beton kísérletek, a 400 kg/m3 PZ375 jelű osztrák 
cement és osztrák plasztifi kátor alkalmazása tette lehetővé. A felszerke-
zet-építés munkáit a helyszínen láthattuk.

– A mederhídhoz a belvárosi oldalon a tíznyílású, a révfalui oldalon 
ötnyílású feljáróhíd csatlakozik. A Franki-cölöp alapozású, négy for-
galmi sávos feljáróhidakon nyílásonként 18-18 db, 22,80 m hosszú, 90 
cm magas utófeszített hídgerendát helyeztek el. A 270 db hídgerendát a 
Hídépítő Vállalat győri telepén gyártották ötnapos gyártási ciklusokban. 
A lassú alakváltozás és a zsugorodás hatására fellépő feszítőerő-veszte-
ség csökkentése érdekében a feszítést két ütemben végezték. A kábelek 
egyharmad részét a gyártópadon, a többit a tárolótéren a gyártás után 
28 nappal feszítették. A tartók keresztirányú együttdolgozását 20 cm 
vastag vasbeton lemez biztosítja. Az előregyártó csarnokot a helyszíni 
szemlén megtekinthettük.

– A három szerkezet szigetelése a győri Graboplast cég által gyártott 
Máfgra-060 jelű 0,6 mm vastag pvc fólia volt, amelyre 3,5 cm vastag 
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védőbeton és kétrétegű 8 cm vastag aszfalt burkolat épült. A vb. pálya-
lemez kellősítése (Bonobit-H) után fúvatott 40/80 minőségű forró bitu-
menbe fektették keresztirányban a pvc fóliát először a járdaszegély alatt, 
majd a fél hídpályán. A hídtengellyel párhuzamos fektetés során nem 
lehetett elérni a sima, hólyagmentes, ránctalan felületeket. A védőbeton 
helyett kísérletként 110-120 °C-os aszfaltot terítettek el kézzel, azonban 
az aszfaltréteg hengerlése során a korábban sima fólia alatt nagymérvű 
felhólyagosodás és az aszfalt összetöredezése volt tapasztalható. Végül 
maradt a védőbeton a szigetelő rétegen.

A híd forgalomba helyezése 1979. nov. 3-án volt. Az aszfaltrétegek 
7 térf.% körüli szabad hézagain beszivárgó sóslé, a Szigetközből  jövő, 
homokos kaviccsal megpakolt szállítmányok tönkretették a védőbetont 
és meggyötörték a szigetelést, főként a bal oldali szélső forgalmi sávon. 
A ’80-as évek második felében szükségessé vált helyenként a szigetelés 
és aszfaltburkolat javítása és 1990-ben a cseréje.

A 30., győriHídmérnöki konferencián,

1989.augusztus 30-a délutánján került sor a 82-83. sz. főutak 
bevezető szakaszán épülő két híd helyszíni szemléjére.

– Az 1. sz. főutat az épülő útszakasz két forgalmi sávval külön 
szint ben, hídon keresztezi. A 32,5 m hosszú kéttámaszú híd áttört 
híd főkkel épült, három-három Ø120 cm, 16,3 m hosszú Soil-Mec 
fúrt cölöp alapozással. A felszerkezet EHGTMZS jelű előregyártott, 
elő feszített tartókból és együttdolgoztató 20 cm vastag vasbeton 
pálya lemezből áll, kétoldali kiemelt szegéllyel.

– A vasúti vágányok felett négy forgalmi sávval épült a közúti 
fel ül járó hat nyílással, 165 m hídhosszal, folytatólagos, többtámaszú 
ge ren dahídként. A híd alapozása a közbenső támaszoknál négy-négy 
Ø120 cm, 14,5-22,4 m hosszú Soil-Mec fúrt cölöp, az egyik hídfőnél 
2x4 Ø80 cm-es, a másiknál 2x4 Ø120 cm-es fúrt cölöp készült. 
A hídfők áttörtek, a pillérek oszlopai, a fúrt cölöpök folytatásaként 
azonos átmérővel készültek. A felszerkezet ugyancsak EHGTMZS 
jelű hídgerendákkal épült, az együttdolgoztató vasbeton pályalemez 
készítési módja viszont kuriózumnak számított. A Hídépítő Vállalat 
itt alkalmazta először a tremix betont (vákuumbeton). A szakaszosan 
beépített, betömörített vasbeton pályalemezre légmentesen 
beszorították a szívózsaluzatot (szűrőszövet, felette műanyag rács, 
felette gumipaplan), és vákuumozással (légritkítással) kiszívták a 
frissbetonból a keverővíz egy részét. A nyomószilárdság az elszívott 
vízmennyiségtől függően nőtt. Szakaszonként kb. 10 l víz gyűlt össze 

a vödörben. A szűrőpaplan eltávolítása után került sor a körtárcsás 
felületsimításra.

– Mind a két hídra 8-10 mm vastag masztix szigetelőréteg épült 
a szegély alatt is. Ezt láthattuk a helyszíni szemlén a vasút feletti 
felüljárónál. A szigetelő rétegre öntöttaszfalt védőréteg épült, és ma 
is jól funkcionálnak. A Győr környéki nagyobb hidak jó minőségű, 
gazdaságos, tartós masztix-öntöttaszfalt szigetelési rendszereit a Győri 
Közúti Építő Vállalat készítette. A masztix keverék 14-15 m%-os 
bitumentartalma a jó szigetelő tulajdonság biztosítéka.

AZ „ÉPÍTMÉNYEK VÉDELME” CÍMŰ 
KONFERENCIÁK RÁCKEVÉN

Minden év márciusában a ráckevei gyönyörű barokk Savoyai kastélyban 
rendezik meg az építményeink védelmével foglalkozó konferenciát.

Az első konferenciát 1992-ben szervezték „Korrózió elleni védelem” cím-
mel. Az első előadók az FTV KEMOKORR Kft. nagy elméleti és gyakor-
lati szaktudással rendelkező munkatársai voltak.

A szervezést a Konferencia Alapítvány, majd a Konferencia Iroda Bt. vé-
gezte

Az előadások többek között részletezték az acél-, és betonkorrózió elméleti 
alapjait, okait, a védekezés lehetőségeit, a kivitelezés során javasolt techno-
lógiákat, ellenőrző vizsgálatokat, az ellenőrzéshez felhasználható műsze-
reket, eszközöket. Esettanulmányok sora foglalkozott:

– a hídépítési acélszerkezetek festékbevonat rendszereivel, szigetelésével, 
azok felvitelével, vizsgálatával (pl. az Esztergomi Duna-híd újjáépítésével, 
a Bajai Duna-híd és a Dunaföldvári Duna-híd korszerűsítésével, Dunaúj-
városi és a Megyeri Duna-híd építésével, a fővárosi hidak korróziós prob-
lémáival, felújításokkal stb.),

– a vasbeton hidak javításával, erősítésével, szigetelésével, védőbevonatai-
val (pl. M7. autópálya híd és műtárgy felújításaival, vasbeton vasúti hidak 
korrózióvédelmével a fővárosban, az M0 Megyeri-híd vasbeton szerkeze-
teinek primer és szekunder védelmével, az Északi Vasúti Duna-híd meder-
pilléreinek felújításával, stb.),

– a magasépítményekkel kapcsolatos megerősítésekkel, korróziós károk 
megszüntetésével, (pl. műemlék épületek, templomok),

– az M-2 metróvonal és állomásai felújításával, szigetelésével,

– vb. víztároló medencék és silók felújításával, szigetelésével.

– A vetített képes előadások, a termékforgalmazók kiállításai, a prospek-
tusok a résztvevők szakmai ismereteit nagymértékben bővítették. 

Hasonló célú konferenciákat rendez 1981. óta a Vekor (Vegyipari Korróziós 
Szervezet, Veszprém).

A felszerkezet egyfőtartójának építési ütemei  

A ráckevei Savoyai-kastély (Gyukics Péter felvétele)
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KISLEXIKON

A HÍDGAZDÁLKODÁS ÖKÖLSZABÁLYAI 
Ma már korszerű hídgazdálkodási programunk van (Pontis), persze van 
mit fejleszteni ezen is, kellenek ökölszabályok. A nemzetközi tapasz-
talatokra támaszkodó első szabály: évente legalább a hídérték 1-1,5 
%-át kell a hidak fenntartására fordítani. Reális hídértékszámítás is 
szükséges: jelenleg az országos közúthálózat hídjainak bruttó értéke 
1640 milliárd Ft (ez 820 ezer Ft/m2 értéknek felel meg). Bár még messze 
vagyunk attól, hogy évente 16 Mrd Ft-ot hídjaink fenntartására fordíta-
nánk, enyhítő körülmény, hogy ma sok az új híd: 10 év alatt megduplá-
zódott a hídfelület. 
Mit mutat a múlt? 1960-80 között a hídérték kb. 0,4 %-a, 1980-90 között 
1 % körüli volt a ráfordítás. Tudjuk, hogy a fenntartási igény sok minden-
től függ, az évi – rendszeres – 1 %-os fenntartási ráfordítás úgy látszik, 
hogy legalább az állapotszint megőrzésére elegendő, de annyi kell. Ér-
dekes ezt tudatosítani és legfőbb lenne biztosítani is. A másik, hasonló 
ökölszabály: a hidak kb. 1 %-át át kellene építeni, de legalább korsze-
rűsíteni, hogy ne öregedjen, erkölcsileg ne avuljon el az állomány. Elég 
arra gondolni, hogy a közúti hidakat kb. 100 évre tervezik. Évente 70 
átépítés, korszerűsítés kellene, ettől azonban igen messze állunk, s ez 
baj! A hídérték az utakénak mintegy 10 %-a, így a hidakra évente költött 
pénzügyi forrás is kb. az utakra fordított összeg 10 %-a legyen.

ACÉLHIDAK 
A 18 m-nél nagyobb nyílású együttdolgozó és az acélhidak (230 híd) 
méretben, szerkezetben elég heterogének, korukat illetően zömében 
70 évnél fi atalabbak, értéket, jelentőségét illetően azonban megha-
tározó jelentőségűek. Duna- és Tisza hídjaink kettő kivételével acél 
felszerkezetűek, s kisebb vízfolyásokon is jelentős e hidak aránya. E 
hidak főtartóival általában nincs gond, megfelelnek a forgalom igénye-
inek, a kisebb hidak szélessége, űrszelvénye, s gyakran a pályaszerkeze-
te korszerűsítésre, erősítésre szorul. Sok jó példát lehet a közelmúltból 
is említeni, amikor sikerült a mai forgalom számára is alkalmassá tenni 
akár 100 évnél idősebb Körös-, Sió-hidakat. Ortotrop pályalemez építé-
se kisebb és Duna-hidak korszerűsítésekor is igen kedvező megoldás. 
Acél hídjaink korrózió elleni védelme rendkívül fontos, folytatni kell a ko-
rábban megkezdett mázolási prog-ramot a szükséges javításokkal, erősí-
tésekkel. Acélhídjaink színvonalas üzemeltetése: vizsgálat, tisztántartás, 
kis javítások azonnali elvégzése elengedhetetlen. 

ADATLAP HÍDÉPÍTÉSRŐL 
1955-ben a kishíd-korszerűsítés kezdetekor a minisztérium hídosztálya 
elrendelte az elkészült hidak adatairól egy jól szerkesztett űrlap kitölté-
sét, mely a híd legfőbb adatait (méret, építési időpont, költségek stb.) 
tartalmazta. Igen hasznos volt a hídépítési költségek becslésénél ezen 
adatok kiértékelt eredménye. 1980-ban Apáthy Árpád és dr. Träger 
Herbert 25 év adatait részletes tanulmányban tette közkinccsé. Ma is 
célszerű lenne ilyen adatlapokat kitölteni.

AKS 
Szigetelésvizsgáló rendszert jelent a német gyakorlatból átvett és ha-
zánkban is kipróbált érdekes szerkezet (Abdichtungskontrollsystem). A 
szigetelés alá beépített fémháló elektromos ellenállása megváltozik, ha 

víz kerül rá. A szórt vagy kent műanyagbázisú szigeteléseknél használt 
vizsgálórendszer pontosan képes jelezni, hogy a szigetelés hol sérült, 
ez pedig igen fontos, mert elegendő lehet a szigetelést csak a hibahely-
nél javítani. Az alulról látható beázási folt legtöbbször nem a hibahe-
lyet, hanem a hídszerkezet egy mélypontját jelöli. Minél nagyobb egy 

híd felülete, annál inkább indokolt lehet ilyen „jelzőrendszer” beépíté-
se. A kivitelezést persze zavarja, lassítja a fémháló beépítése, s meg is 
sérülhet, ezért nem vált népszerűvé. Érdemes lenne a külföldi tapasz-
talatok összegyűjteni. 

ÁLLATOK ÉS HIDAK 
Egyes hidak állatok átkelését szolgálják: békaaluljárók, autópályák fe-
letti vadátjárók. Állatok más módon is használják a hidakat, ott fészkel-
nek (fecskék), ott tartózkodnak (galambok), ott bújnak meg (baglyok, 
denevérek stb.). A madarak a hidakat károsítják, a felújítási munkákat 
akadályozzák, hisz a védett fecskék fészkét nem szabad eltávolítani, 
ezért fel kell mérni, hogy hol várható, hol van szükség hálóval, riasztó-
rendszerrel védeni egyes hidakat tartósan, vagy átmenetileg pl. felújítá-
si munkák előtt. Gondoskodni kell a madarak védelméről is pl. zajvédő 
üvegfalaknál ragadozó madarak (de csakis ezek) röpképével. Denevé-
rek szívesen megbújnak szekrény keresztmetszetű vasbeton hidakban 
is. Helyes gyakorlat deneverérodukat elhelyezni pl. Tiszaugnál, ahol a 
denevérek nagy számban előfordulnak. Külön hídszerkezetet építeni a 
denevérek részére azonban irreális, bár ilyen igény volt már.

ALUL JÁRÓK, FELÜL JÁRÓK 
Nemcsak a közbeszerzésben, még a rádió és televízió híreiben is általá-
nos a „hidak, aluljárók, felüljárók” megfogalmazás, pedig egyértelmű, 
hogy ezek mind hidak, bár nem volt mindig egyetértés abban, hogy a 
gyalogos aluljárók hídnak minősülnek-e. Zavaró, hogy a gyorsforgalmi 
utak kezelői más logikával használják az aluljáró, felüljáró kifejezéseket 
(az autópálya hidakat felüljárónak, az autópálya felettieket aluljárónak 
nevezik). A különszintű csomópontok műtárgyai pl. közút, illetve vasút 
esetében az egyik közlekedési ág szempontjából alul-, a másik szem-
pontjából felüljárók, ezért hivatalosan pl. „vasút feletti műtárgy” szere-
pel a hídnyilvántartásban. Az egyértelmű szóhasználat is fontos, ám en-
nél lényegesebb, hogy – elsősorban a közút-vasút keresztezésében lévő 
- hidak hozzáférhetősége, fenntartása ügyében jó egyetértés legyen, s 
ez nem is egyszerű, pl. közúti híd vizsgálata, fenntartási munkái során.

Acélhíd a Hármas-Körösön Öcsödnél (Gyukics Péter felvétele)
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ALUMÍNIUM HIDAK 
Szabadszállásnál 1950-ben, a világon ötödikként kísérleti alumínium 
híd épült. A dural anyagú híd (alumínium-réz-magnézium ötvözet) 
karcolásra érzékeny volt, ezért a gyártásnál, szerelésnél különleges 
gondossággal kellett eljárni. A híd második részletes vizsgálata során 
(1965) helyenként „kivirágzás” jellegű hibák jelentkeztek. A szakértői 
vizsgálatok nem adtak egyértelmű magyarázatot a hibára, így a javí-
tás elmaradt. 1983-ban új híd épült, az alumíniumhíd pedig az út mellé 
került, ahol szétvágását (illetéktelenek) megkísérelték, szerencsére a 
lángvágás nem sikerült. Évekig vajúdott a híd sorsa, míg sikerült Kiskő-
rösre szállítani, mérete miatt (13x8 m) ez nem volt egyszerű. Ma becses 
darabja a hídskanzennak. 

Korábban az 1946-ban elkészült Kossuth hídnak volt vizsgáló hídja, ám 
erről érdemleges információt nem sikerült szerezni
. Az elmúlt évben Veszprém megyében gyalogos alumínium híd épült, 
lehet folytatása a közel hat évtizede történt alumínium híd építésének  
Legújabban az M0 autópályán Budapest és Csömör határában épült 
egy nagy méretű, egynyílású gyalogos híd. 

APÁTHY-KORLÁT 
Ma már alig van közúti hídjainkon a hídosztály vezetőjének újítása sze-
rint épült korlát, mely a korábbi vasbeton hídkorlátot úgy tette az elő-
írásoknak megfelelővé, hogy a két vízszintes gerenda közé betonacé-
lokból függőleges elemeket helyezett el. Ezzel meg lehetett takarítani 
a vasbeton hídkorlátok cseréjét.

AQUACUS SZIGETELÉS 
Szórt bitumen szigetelés, különleges bitumennel, Győr környékén több 
helyen készült. Az elv igen vonzó, hisz a bitumen szigetelőanyagként 
ősidők óta használt, s a bitumenes lemezszigetelés napjainkban is szé-
les körben használt.  Ennek ésszerű változata a szórt szigetelés. A kül-
földi CT bitumen költséges, ám igen jó tulajdonságú anyag volt, melyet 
autópályák építésénél a beton- és az aszfaltrétegek együttdolgoztatá-
sára használtak. 
A gumiadalékolt bitumenrétegbe zúzalékot szórva készült ez a szige-
telő-együttdolgoztató réteg. Hátránya a viszonylag magas ár, ennek 
oka pedig az volt, hogy a modifi kált bitumen előállításához és kiszó-
rásához speciális szórógépre volt szükség. A tagolt felületű hidaknál a 
kiemelt szegélyhez, víznyelőkhöz történő csatlakozás külön feladatot 
jelentett. Gondolatébresztőnek szánom ezt a kis szócikket, talán ér-
demes lenne ismét kipróbálni a szórt bitumenes szigetelés valamilyen 
változatát. 

ARMCO HULLÁMOSÍTOTT MŰTÁRGYAK HAZAI GYÁRTÁSSAL. 
1965-ben Baksay Zoltán – Apáthy Árpád – Pál Tibor alapos cikket je-
lentetett meg az Armco rendszerű műtárgyakról [MSz, 1965. 8. sz.]. Az 
OVH megbízásából a Víziterv elkészítette a hullámlemez csövek tervét, 
s 1969-ben már négy műtárgy építéséről is beszámoltak (1,41-2,36 m 

átmérőjűek voltak). E sorok írója, többekkel együtt, lelkesen ki is pró-
bálta a Vízügyi Beszerző Vállalat által gyártott elemeket, s 1992-ben ifj . 
Jaczó Győzővel beszámolt a kedvező tapasztalatokról. A hullámosított 
acéllemez műtárgyak építése napjainkban is kedvelt.

ÁRVÍZK ÁROK 
Napjainkban nagy esőzések után is csak ritkán mennek tönkre közúti 
hidak, nem így volt ez 40-50 évvel ezelőtt, pl. 1966-ban a hídmérnöki 
értekezlet tárgya a Vas megyei árvízkárok megismerése volt. 
E sorok írójának maradandó élménye volt 1964-ben a 7. sz. főút két híd-
jának pusztulása (az M7 utópálya még nem volt kész), melyeket két hét 
alatt kellett újjáépíteni, s Komárom és Veszprém megyében is megta-
pasztaltam a víz pusztítását. Az 1955-ben kezdődött kishíd-korszerűsí-
tési program rendkívül előnyös volt abból a szempontból is, hogy zö-
mében vert cölöpalapozás épült, s ezeknél a hidaknál azóta sem tudunk 
árvízkárokról. A hídügyi előadó munkaköri leírásban nem szereplő, ám 
fontos feladata volt a vízügyi igazgatóságok által végzett mederkotrá-
sok tervének véleményezése, kivitelezés közben való ellenőrzése. 
1965-ben adtam át az önállóvá vált Veszprém megye hídügyi előadó-
jának (Kováts József) a munkakört 15 folyamatban lévő mederkotrás 
ügyiratával, sok-sok írásos megjegyzéssel. Hidak szélesítésénél, a me-
derfenék süllyedésénél különösen óvatosan kellett eljárni, előfordult 
súlyos károsodás.

ÁTERESZEK 
A közúti hídnyilvántartásokban 1945 előtt a 2,0 m-nél kisebb nyílású 
hidak is gyakran szerepeltek (fi gyelemreméltó, hogy ha nem, úgy a 
nyilvántartásban feltüntették, hogy 2,0 m-nél nagyobb nyílású műtár-
gyak). A vasúti hídnyilvántartásban minden műtárgy, az átereszek is 
szerepeltek, ám nem azonos ezek fogalma. Áteresznek a közúti műtár-
gyaknál a 2,0 m-nél kisebb nyílású műtárgyakat nevezzük, az USA-ban 
az 5,0 m-nél kisebbeket hívják így. Nem sikerült kideríteni, hogy mióta 
használt az áteresz ilyen értelmű fogalma. Áteresz 23.500 van, mintegy 
200.000 m2 felülettel, ez 1999-ben a hídfelület kb. 20 % volt, fi gyelem-
re méltóan nagy érték. A hídmérnöknek ezekkel a „kisebb hidakkal” is 
foglalkozniuk kell, hisz a vízelvezetésben fontos szerepük van, a kisebb 
nyílásúak hajlamosak az eltömődésre, tisztításuk pedig nehéz. Ne fe-
ledjük az áteresz is híd, csak egy kicsit kisebb!

ÁTLAGÉLETKOR
Hídállományunkban idős (pl. a váci 250 éves) és fi atal hidak vannak, 
1988-ban a II. világháború előtt épült hidak aránya 28 %, az átlagéletkor 
36 év volt, meglepően alacsony. Az 1944-45-ben felrobbantott 1424 híd 
és a kishíd korszerűsítés eredményezte ezt a kedvező értéket. A hídkor-
szerűsítés üteme azonban az évi 150-200 értékről rendkívül lecsökkent, 
ezt jelzi, hogy az átlagéletkor (1988 után) majdnem egy évvel nőtt min-
den évben, s ez fi gyelmeztető. A hidak élettartama is véges, pótolni kell 
őket. Az átlagéletkor napjainkban rohamosan csökken a tömeges autó-
pályahíd építésnek köszönhetően, reálisan külön kell ezt az útkategóri-
át vizsgálni. Reális következtetésekhez az átlagéletkort hídfelület alap-
ján kell számítani, a hídfenntartási igény szempontjából nem mindegy, 

Felsőzsolcai vasút feletti híd („Hidak Borsod-Abaúj-Zemplén megyében”)

Nagy átmérőjű hullámosított híd szerelése (Közútkezelő felvétele)
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hogy egy öreg vagy fi atal híd felülete mekkora. 2006-ban darabszám 
szerint 43,5, felület szerint pedig 27,3 év az átlag életkor. Fontos fi gye-
lembe venni, hogy egy-egy időszakban mennyi híd épült – 1950-59 
között az állomány 20, 1960-69 között 25, 1970-79 között 15, 1980-88 
között 7 %-a, hisz 20 év után a hidak felújítása időszerű. Napjainkban a 
hatalmas hídépítések fenntartási igényére már most kell gondolni!

AUTÓPÁLYÁK FELETTI HIDAK 
A gyorsforgalmi utak feletti hidak a nyilvántartásban és egyébként is, 
főleg korábban, gondot okoztak. Az országos közutakat átvezető hidak 
a nyilvántartásban mindig szerepeltek, az önkormányzati és mezőgaz-
dasági utak kezelői azonban egységes nyilvántartást nem vezettek, 
ezért külön intézkedni kellett (1990) a nyilvántartás ki-egészítésére. 
Persze, a „nehézség” nem a nyilvántartásban, hanem a híd gondozásá-
ban, üzemeltetésében, fenntartásában volt és van ma is. Fejér megyei 
hídmérnökként az M7 autópálya hídjaira vonatkozóan megállapodást 
kezdeményeztem arra vonatkozóan, hogy kinek mi a feladata, illetve 
joga. Az átvezető út kezelőjeként a pályaburkolat, a híd tartozékainak 
fenntartása volt a feladatunk.

E kérdés ma is aktuális, az önkormányzati és mezőgazdasági utak átve-
zetése esetében folyamatos fenntartást elvárni kétséges. Az átvezető 
utak korlátjainak állapota igen fontos, az autópályára eső tárgy, vagy 
jármű rendkívül súlyos kárt okozhat.

BIZTONSÁGI KORLÁTOK 
A motorizáció a hídkorlátok terén óriási igényt támaszt. A súlyos, gyors 
járművek hídon való futása a hídkorlátnak való ütközés esetén rendkívül 
nehéz feladatot okoz. A hagyományos pálcás korlátok mellett főutakon, 
autópályákon már az 1960-as évek végén megjelentek a „vezetőkorlá-
tok”, a hullámos profi lú vízszintes lemezkorlátok, a kiemelt szegélyek 
belső oldalán. Külföldön az utak mellett elhelyezett biztonsági/vezető 
korlátokat ütközési kísérletek tesztelték, hidaknál azonban ilyen vizsgá-
lat csak jóval később készült, pedig más a korlát rögzítése és működése, 
mint a folyópályán. A hazai hídszabályzat folyamatosan újabb előírá-
sokkal szabályozta a hídkorlátok kialakítását, nemcsak vasút feletti hi-
daknál, hanem átfogóan és diff erenciáltan. Nagy visszatartó képességű 
speciális (költséges) korlátokat ott kell elhelyezni, ahol a leesés fokozott 
veszélyt jelent, különösen is a híd alatti útra, vasútra vagy más létesít-
ményre. Forgalombiztonsági szakemberekkel való szoros együttműkö-
dés szükséges a hídkorlátok ügyében.

BOLTOZATOKK AL K APCSOLATOS FELADATOK 
Fejér és különösen Veszprém megyében meglehetősen sok boltozat 
volt, legtöbb esetben ezek szélességével volt baj. Egy-egy út házilagos 
korszerűsítésénél ezek szélesítési tervét a hídügyi előadónak kellett ké-
szíteni. (Az útkezelésben való részvétel is jó iskola volt.) Egyszerűsített 
statikai számítással igazoltam néhány kétséges teherbírású híd meg-
felelőségét. Téglaboltozatoknál a fugázás hiányosságait házilagosan 
javítottuk. Fontosnak tartom azt a megfi gyelést, hogy a mellvédfalakig 

aszfaltburkolat szükséges a boltozatokon, mert különben a szigetelés 
nélküli műtárgyak törvényszerűen tönkremennek. A boltozatok széle-
sítését ma is fontosnak tartom, mert a mellvédnek való ütközés súlyos 
kárt, akár tönkremenetelt is okozhat. A mellvédek meszelése, sávozása, 
prizmák elhelyezése is fontos. Remélem, a boltozatok állagmegóvá-
sával kapcsolatban 2006-ban készült MAÚT- tanulmány segít abban, 
hogy az értékes, régi hidak ne tűnjenek el úthálózatunkról: 1962-ben 
1005 boltozat volt, ma ennek csak 40 %-a van még meg!

„C” KÉSZLET 
A neve is titkosított, csak a bennfentesek tudták, hogy tartalékkészletet 
jelent. A közúti igazgatóságok 400-1000 mm magas I-tartókat, s ehhez 
szükséges elemeket kellett, hogy tároljanak, egy esetleges katasztrófa 
esetére. Szigorú előírás volt ezek nyilvántartására, gondozására (mázo-
lás). Jó szolgálatot tettek ezek hídépítéseknél, provizórium elemeiként. 
1996-ban, amikor az Andaunál volt legendás (1956) hidat építettük újjá 
az osztrákokkal, még voltak ebből a készletből, de már mások voltak 
ezek kezelésének szabályai.

DINAMIKUS HÍDVIZSGÁLAT 
Hidak próbaterhelésének több 130 éves hazai története rendkívül ér-
tékes, ám ezek zömében statikus vizsgálatok voltak; bár már 1876-ban 
a Margit hídnál lovak vontatta terhelést is alkalmaztak. 1964-től évti-
zedeken keresztül elsősorban Illéssy József szorgalmazta a dinamikus 
diagnosztika alkalmazását. Nagyszámú vizsgálatok eredménye a Kiskő-
rösi Közúti Szakgyűjteményben rendelkezésre áll. Ma már a műszere-
zettség, a kiértékelés összehasonlíthatatlanul fejlettebb, mégis ritkán 
alkalmazzuk ezt a vizsgálati módszert, pedig a kapott eredmények al-
kalmazhatóak hibahely keresésére, útvonal-engedélyezésnél (milyen 
sebességgel célszerű egy soktengelyes járműszerelvény áthaladása a 
hídon) és az öregedés, a leromlás előrejelzésére 30-40 évvel ezelőtti és 
mai mérések összevetése érdemleges eltérést mutathat. A Győri Főis-
kolán/Egyetemen a dinamikus hídvizsgálattal foglalkozó tudományos 
ankétot is szerveztek, érdemes lenne újból áttekinteni a külföldi gya-
korlatot és meghatározni a hazai feladatokat.

EGYÜTTMŰKÖDÉS A MÁV-VAL 
Évtizedek óta elsősorban a hídszabályzat összehangolásában volt kap-
csolat a közúti s vasúti hídszakág között. Gyakorlati együttműködés a 
közös üzemű hidak vizsgálatában, fenntartásában volt. A közös üzem 
megszüntetése a Tisza-hidak esetében új közúti híd építésével oldó-
dott meg (Tiszafüred, Algyő, Csongrád). A bajai Duna-hídnál ez a közös 
üzemű híd átalakításával történt, ami rengeteg együttes megbeszélést, 
együttgondolkozást igényelt. Tiszaug, Dunaföldvár esetében valamivel 
egyszerűbb volt a helyzet. Az együttműködés a vasútvonalak villamosí-
tása esetében azt is jelenti, hogy a közúti híd esetleges átépítését közö-
sen kellene fi nanszírozni. A gyakorlatban általában a közúti ágazat fi zet. 

A hídügyek összefogásával való megbízatásom után ebben és más kér-
désekben pl.: vasútvonal feletti hidak vizsgálhatósága ügyében meg-
beszélést kezdeményeztem, ami legalább részben eredménnyel járt. A 
közúti hidak tavaszi lemosása egyes hídnál a vasút részéről együttmű-
ködést igényel (feszültségmentesítés), ebben is sikerült megoldást ta-
lálni. A hídmérnöki konferenciákon kölcsönösen részt veszünk, a hidász 
almanach is jelzi, hogy igyekszünk együtt megoldani a feladatokat.

ELŐREGYÁRTOTT ÉS MONOLIT VASBETON HIDAK 
A II. világháború végéig, néhány kivételtől eltekintve a hidak mo-
nolit szerkezetként épültek. Az előregyártás az ötvenes években 
kezdődött Magyarországon: 1960-tól előfeszített pallók (3–7 m), 
előfeszített Hoyer-gerendák (7–17 m), majd 1957-től (2–10 m) T és FT 
tartók (több mint 1000 híd épült ilyen tartókkal). 1971-től a 10 m-nél 
nagyobb nyílások áthidalására alkalmas „tinédzser” tartók: EHG, 

Az M7 autópálya gyaloghídja Kápolnásnyéknél (Gyukics Péter felvétele)

Káptalanfa kétnyílású boltozata (Gyukics Péter felvétele)

Egyetlen közös üzemű hidunk Kiskörénél hidalja át a Tiszát
(Gyukics Péter felvétele)
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EHGE stb. (előregyártott hídgerenda), majd a szabadszereléses eljá-
rás (előregyártott elemekből mérlegszerűen utófeszítéssel épített) 
gyakorlatilag a nagyobb folyóhidak kivételével minden híd építé-
sét lehetővé tette előregyártott elemekkel. Sok előnye volt és van 
az előregyártásnak: üzemi körülmények között: a tartók minősége 
biztonságosan garantálható, állványozás nélkül, gyorsan építhetők 
ezzel a hidak, azonban hátrányuk is vannak, elsősorban az, hogy 
a hídszerkezet nem egységes, monolit szerkezet. Az előregyártott 
elemek és a helyszíni vasbeton szerkezet között nem mindig töké-
letes a kapcsolat, többnyílású hidaknál a támaszok felett korábban 
csak üzemi teherre méretezték a hídszerkezetet, a gazdaságosság 
sem volt mindig bizonyított. A monolit hídszerkezetek építését az 

M1 autópálya Győrt elkerülő szakaszán sikerült ismét a hídépítés 
eszköztárába visszahozni. A monolit hídszerkezetek (takaréküreges 
lemez, szekrény stb.) is, csak csuklók, megszakítás nélkül, gondos 
kivitelezéssel jó szerkezetek.

FAHIDAK, PROVIZÓRIUMOK 
A II. világháborúban több mint 1400 híd pusztult el, ezeket első me-
netben valamilyen provizóriummal pótolták. A fontos hidak újjáépítése 
1950-ig nagyjából befejeződött ám még 1954-ben is 11 500 m-nyi (942 
db.) ideiglenes híd volt az országos közutakon, s ezek fele közepes és 
nagyhíd volt. A fa, vagy acéltartós fapallós hidak teherbírása általában 
kicsi volt (6-10 t), állapotuk fenntartása csak jelentős költséggel volt biz-
tosítható, ezért kezdődött a kishíd-korszerűsítési program 1955-ben, 
Apáthy Árpád kezdeményezésére és munkásságával. 1970-ig gyorsan 
csökkent a provizóriumok száma: ekkor 79 volt mintegy 2000 m hosszal. 
Számuk azóta 5-re csökkent, közülük kettő tiszai pontonhíd (Tiszadob, 
Csongrád), nem állandó hídszerkezet 400 m körüli hosszban fordul 
még elő útjainkon. 50 év alatt lényegében eltűntek az országos utak-
ról a provizóriumok, a fahidak. A pontonhidak üzemeltetése költ-séges, 
létszámigényes, kiváltásuk komppal, távlatban híddal feltétlenül indo-
kolt. Erről külön könyvet lehetne írni [Közúti Hidász Almanach 2004]. 

Az önkormányzati hidak között, megyénként aránybeli különbséggel 
még jelentős a provizóriumok száma. Fahidak elsősorban gyalogos, ke-
rékpáros hídként épülnek, akad köztük látványos, érdekes szerkezet is 
(lásd a megyei hídtörténeteket).

FAPALLÓS HIDAK ASZFALTBURKOLATA 
Még 1955-ben is 920 provizórium volt hazánkban; gyakori volt az acél-
tartós, fapallós kialakítású. A pallók a járművek alatt mozogtak, dübö-
rögtek és a víz hatására hamar tönkrementek. Apáthy Árpád, Simon 
Miklóssal, aki az aszfalttechnológia ismert szakértője volt, javaslatot 
dolgozott ki átlós pallózásra, hálóbetétes öntöttaszfalt burkolat készíté-
sére [MSz., 1957. 7-8. szám]. Kezdő mérnökként kipróbáltam és nagyon 
is bevált, annyira, hogy a dübörgés elmaradása miatt egy tanácselnök 
panaszt tett igazgatómnál, mivel az autóbusszal Székesfehérvárra járók 
a toronyóra jelzése helyett (elverte a jég), akkor kezdtek öltözködni, ami-
kor a bekötőút vége felé haladva a híd zörgése ébresztette őket. Most a 
zörgés elmaradt, s elkéstek. A „Humor a makadámon”  c. (Karoliny Már-
ton gyűjtése) kötetben adat-szolgáltatásaim alapján olvasható ez. A pro-
vizóriumok átlós pallózása, aszfaltozása ma is célszerű lehet, s érdemes 
lenne a hídépítés, hídfenntartás humoros történetét is összegyűjteni. 

FELÜLVIZSGÁLAT 
Az államépítészeti hivatalok (Áéh) gyakorlatában fontos szerepe volt 
az elkészült hídépítések bizottsági felülvizsgálatának (minisztériumi 
műszaki és pénzügyes szakember is részt vett benne). A 60-as évek 
közepén nagy szigorúsággal folyt ez az eljárás, talán azért, mert némi 
aprópénzt kaptak az eljárás résztvevői. Kár volt elhagyni ezt az eljárást, 
mert az építés minden fontos eseményéről számot kellett adni: tervtől 
való eltérés, több-kevesebb kimutatás a költségekről, minőségi értéke-
lés, határidők betartása stb.

FÉNYMÁSOLÁS 
A hídelőadói konferenciák/értekezletek kezdetekor a hídmérnökök sa-
ját terveiket roppant egyszerű módon sokszorosították, főleg ha sütött 
a nap. Egy üveglappal fedett keretbe speciális papírt, s a pauszrajzot 
kellett betenni, rövid időre az udvarra vinni, s máris kész volt a másolat. 
A papírral való takarékosságot első főnökömtől megtanultam: egy nem 
nagy híd szélesítési, erősítési, átépítési általános terve egy A/4, esetleg 
A/3 lapra elfért, így a másolás is egyszerű volt.

GERBER-CSUKLÓK 
Az először 1867-ben alkalmazott konzolos csuklós hídszerkezet, statikai 
határozottsága és előnyös szerelhetősége miatt kedveltté vált az acél, 
majd a vasbeton hidak építésében is. A csuklók azonban a vasbeton hi-
daknál ellenőrizhetetlenek és a korrózióra rendkívül érzékenyek. A vas-
út feletti hidak építésében hazánkban (az 1970-es évektől) a vágányok 
felett feszített szerkezetet, a szélső nyílásokban pedig monolit vasbe-
tont alkalmaztak, Gerber-csuklós megoldással. A nagynyílású gerenda 
hidak pl. Sió-hidak is ilyen kialakítással épültek. Az utak sózása felgyor-
sította a csuklós hídszerkezetek korrózióját, ezért megoldást kellett ta-
lálni ezek víztől való megóvására. A különféle dilatációk tökéletes meg-
oldást nem hoztak, ezért a Gerber-csuklós szerkezetek folytatólagossá 
tétele vált gyakorlattá. Alapos, részletes vizsgálatot kell természetesen 
végezni a csuklók megszüntethetősége tárgyában.

Teljes elöregyártással épült Kápolnásnyéknél a vasúti híd
(„Hidak Fejér megyében”)

Az M1 Győr elkerülő szakaszán monolit hídszerkeszetek is épültek, ezzel 
lehetőség nyílt nemcsak előregyártott gerendákkal építkezni

 

Az elkészült munkákról készített adatlap értékes kiindulási alapot 
biztosított az építési munkák költségtervezésében
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HATÁRHIDAK 
A II. világháborúban 12 határhíd pusztult el a közúthálózaton. Két Du-
na-híd már 1946-ban, Mura és Dráva-hídjaink 1960 után, a záhonyi Ti-
sza-híd 1963-ban, az Ipoly hidak közül egy 1968-ban épült újjá. A többi 
Ipoly-híd s talán egy Maros-híd remény szerint a közeljövőben épül 
újjá. Esztergomnál a Duna-híd újjáépítésére 57 évet kellett várni. A ha-
tárhidak két ország közös tulajdonát képezik, így sorsukat együttesen 
kell intézni: közös hídvizsgálat, valamilyen megállapodás szerinti fenn-
tartás (pl. mázolás felváltva), egyetértés és közös feladatvállalás felújí-
tásukban, korszerűsítésükben, kapacitásbővítésként új híd építésében. 
Voltak, vannak megállapodások (még nem minden hídra) a közös üze-
meltetés, fenntartás, korszerűsítés végzésében. Nem könnyű az elszá-
molás, hisz a tulajdoni hányad nem minden hídnál 50-50 %, nem közös 
még a pénznem. A hídmérnökök a nehézségek ellenére mindig szót 
értettek, nem rajtuk múlt, hogy nem ment és megy minden simán. 

HERBERT HÍD 

Csavarozott katonai szükséghíd volt, melyet jól lehetett használni pro-
vizóriumhoz, pontonhidak bejáróhídjához, mert könnyen mozgatható, 
szerelhető volt, s bár félállandó szerkezetnek tervezte feltalálója (nem 
Träger Herbert), az újjáépítések során beépített szerkezetek némelyike 
több évtizedig is szolgált, pl. a túrkevei Berettyó-híd. A Kiskőrösi Közúti 
Szakgyűjtemény hídskanzenjében ma is áll egy ilyen hídrész.

HIDAK MEGŐRZÉSE 
Hídrehabilitációk, hídkorszerűsítések tervezésekor gyakran felmerül az 
a kérdés, hogy érdemes-e a meglévő híddal foglalkozni, vagy új hidat 
kell építeni. Főleg idősebb acélhidaknál mérlegelni kellett, hogy meny-
nyire értékes a hídszerkezet és mennyire tehető alkalmassá a mai forgal-
mi igények kielégítésére? Az acélszerkezetek általában jól erősíthetőek, 
az újjáépítések során sok ötletes megoldást alkalmaztak elődeink, így 
tapasztalat is van arra, hogy érdemes-e „toldozni-foltozni”. A hidakkal 
országos szinten való foglalkozásom idején sikerült több régi szerkeze-
tet megmenteni (nem az én érdemem, de egyetértettem ezekkel) pl. 
solti Dunaág-híd, szeghalmi Berettyó-híd, Ráckevei-Duna hídja Rácke-
vén stb. A szegedi Tisza-híd anyagából négy alsópályás, vonórudas ív-
híd épült, a Berettyóújfalunál álló 1990-ben átépült Szeghalom, Rácke-
ve hídjának pályaszerkezete átépült, s a marcaltői. is remélhetőleg sorra 
kerül. A korszerűsítések költsége kedvező volt, s a munkák viszonylag 
kevésé zavarták a forgalmat, a hidak értékes, érdekes szerkezetek. Nem 
lehet, nem szabad persze értéktelen, hibás, rossz szerkezeteket min-
denáron megmenteni, de nem szabad alapos indok nélkül egy 60 éves 
hidat eldobni csak azért, mert öreg. 

HIDAK SZÁMOZÁSA 
Az 1958-ban kiadott útőri utasítás pontos utasítást adott a hídszámok 
feltüntetésére. A mellvédszerű vasbeton korlátoszloppal nem rendel-
kező „főközlekedési” utakon külön számoszlopot kellett elhelyezni (a 
főút és alatta a híd számát kellett feltüntetni 13 cm magas számokkal). 
A hidak építési évét és az árvízszintet is fel kellett tüntetni. A részletes 
előírástól eltekintek, csak annyit jegyzek meg, hogy az útőri utasítás 
szabatosan előírta a hídkorlát mellvédjei végződésének 45 fok hajlású 
fekete sávozását is. A nem főközlekedési utaknak 1965 előtt nem volt 
egyedi száma, ezért a hídszámozás ezeken az utakon nem sok infor-
mációt adott.

HÍDALAK 
A tervezett hídalak, a hossz- és keresztirányú esés biztosítása erőtani 
viselkedés, forgalombiztonság és vízelvezetés szempontjából is fontos. 

Az állványon szerelt, épített hidaknál az alak eltérését a tervezettől 
az állványsüllyedése okozhatta, az állvány nélkül sze-relésnél: sza-
badszerelés, betolás, behúzás a tervezett hídalak biz-tosítása nehe-
zebb. Az elkészült híd átadásakor geodéziai mérés mindig szüksé-
ges, a hídalak azonban a híd forgalomba helyezése után is változhat. 
Nem gyakori, de előfordult vasbeton hidaknál, lassú alakváltozással 
a túlemelés „elfogyása”, sőt szemmel látható állandó lehajlás; ennek 
okát, a javítás lehetőségét időben, alaposan meg kell vizsgálni. A 
híd alakváltozása persze az alépítmény süllyedése miatt is bekövet-
kezhet, ilyen esetben annak erősítése, a felszerkezet megemelése 
lehet szükséges. Különösen a feszített hídszerkezetek forgalomba 
helyezés utáni alakváltozása fi gyelmeztető jel, ilyen esetben sürgős 
vizsgálat indokolt. A hídalak mérés értékeléséhez az átadáskori alak 
pontos ismerete és azonosítható mérési pontok szükségesek.

HÍDÁLLAPOT ÉRTÉKELÉS 
Éves hídvizsgálatot a hídügyi előadónak a kezdetektől kellett végez-
ni, számszerű értékelés (osztályzat) azonban nem volt előírva. A KTI 
1986-ban egy 12 szempontot fi gyelembevevő értékelési módszert 
dolgozott ki. Elismerve a módszer tudományosságát, módosítására 
tettem javaslatot [MSz, 1987. 10. sz.]. A hídügyek összefogására ka-
pott felkérés után több kollégával konzultálva egy roppant egyszerű, 
öt fő szempont: alépítmény, felszerkezet, hídtartozékok, pályaszerke-
zet, környezet szerint, ezen belül 19, később 22 részosztályzat alap-
ján, 1..5 osztályzattal kellett értékelni hídjaink állapotát. Az értékelés 
máig használatos, ezért részleteket nem ismertetek [KMSZ, 1990. 9. 
sz.]. Örülök, hogy ezt a könnyen elvégezhető módszert vezettük be, 
mert a döntéshozóknak is könnyen érthető az öt fő szempont szerin-
ti értékelés, és hasonló a logikája a Pontis-éhoz, melyet a hídgazdál-
kodásban alkalmazunk. 

HÍDÁTADÁSOK 
A nagyhidak kivételével, általában csak műszaki hatósági eljárás a 
hidak forgalomba helyezése, forgalomnak való átadása. Új útszaka-
szon új híd, újszerű, kiemelkedő méretű, különösen fontos híd: pl. 
szintbeni keresztezés helyén út vagy vasút felett épített híd átadása 
korábban, - gyakran őszi vagy tavaszi ünnephez kötődően - avató 
beszéddel, szalagvágással, kitüntetések adásával történt. Az átadás-
ra több esetben ismertető füzet is készült. Nagyobb vízfolyásoknál 
(Dráva-, Rába-, Tisza-, Duna-hidak, határhidak átadása különösen 
ünnepélyes körülmények között (Himnusz, zászlódísz stb.) történt 
[Magyarországi Duna-hidak, 2009]. A hordógurítás szokása 1964-
ben a budapesti Erzsébet hídnál már megvolt, az első alkalmat nem 
sikerült kideríteni, hogy mikor éltek ezzel a szokással, ugyanúgy a 
bokrétaünnepség szokásának első megjelenése a hídépítésben ku-
tatásra vár.

HÍDBONCOLÁS 
A hidak hibáinak időben felfedezése rendkívül fontos, ezért gon-
doskodni kell a felújítandó szerkezetek időszakonkénti feltárásáról. 
Sajnálatos, hogy ez a tervezések előtt sem történik meg minden 
esetben, gyanús esetben sem, pl. a szigetelések feltárásos vizsgálata. 
1987-ben Dinnyésnél elbontották a vasútvonal feletti hidat (koráb-
ban feladatom volt ezzel a híddal törődni), ezért is kezdeményeztem, 

hogy elbontás után történjen meg a híd tényleges állapotának vizs-
gálata. A részletes vizsgálat sok tanulsággal járt [KTMF VI. Tudomá-
nyos ülésszak, 1991.]. Ezután több hídnál is történt ehhez hasonló 
vizsgálat pl. Füzesabonynál, illetve Zalakomárnál és Rábahidvégnél, 
ahol a hidat nem bontották el, de mód volt részletes feltárásra, vizs-
gálatra; ezt neveztem „boncolásnak”. A hídügyekkel való megbíza-
tásom (1988) után előírtam, hogy nagyobb felújítási munkáknál is 
kell ilyen vizsgálatot végezni, s az eredményeket dokumentálni. Nem 

Túrkeve határában 50 évig szolgálta a forgalmat ez a Herbert-híd
(Szecsei István felvétele)

Elbontott főtartó vizsgálata
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volt igazán népszerű ez az előírás, pedig az orvostudomány sehol sem 
állna, ha középkor óta nem boncoltak volna [856 353/1988].

HÍDFENNTARTÁSI STRATÉGIÁK 
A II. világháború után a hidak újjáépítése, majd 1955-től a kishidak, 1970 
után a közepes nyílásméretű hidak korszerűsítése volt a legfontosabb 
feladat, fenntartási munkák általában a szükséges javítás szintjén tör-
téntek. 1983-ban a KTE Mérnöki Szerkezetek Szakosztálya a közúti hidak 
korszerűsítése és fenntartása címmel munkabizottsági javaslatot tett 
közzé. A rendszerváltás első éveiben a pénzügyi források igen szűkösek 
voltak, ezért is megalapozó vizsgálatok készültek, pl. 1991-ben közép-
távú hídfenntartási és korszerűsítési program. Az út- és hídállomány 
állapota aggodalomra adott okot, ezért 1994-ben a KTI koordinálásá-
val fenntartási stratégiai terv készült. A hídfenntartási stratégiai terv 
hat változatot vizsgált meg a fenntartás nélküli állapottól a tökéletes 
állapotra történő javításig. Ezek közül az optimális (cél) állapotra való 
javítás bizonyult társadalmi szinten a legkedvezőbbnek. A kidolgozott 
stratégia [KMSz, 1996. 2. sz.] erénye, a döntéshozók számára is, a híd-
állomány állapotváltozásának világos bemutatása valamely stratégia 
esetén. Érdemes lenne újból elővenni ezt az anyagot.

HÍDHIBÁK K ATALÓGUSA 
Óhatatlan, hogy hibák ne legyenek a hidak életében: tervezési, kivitele-
zési, fenntartási, elemi károk stb. Neves mérnökeink közül pl. dr. Gállik 
István (1941), dr. Széchy Károly (     ) alapozásokról, Láng-Miticzky Tibor 
(1964), Apáthy Árpád (Reichsbrücke) vette a bátorságot és leírt olyan hi-
bákat, melyekből tanulni lehet és kell is. Kevés az ilyen tárgyú cikk, pedig 
más kárán tanul az okos. A hibákat katalogizálni is kell. Az orvosok példát 
mutatnak a betegség okának, megjelenésének leírásával. A időszakos 
hídvizsgálatok (évi 60-65) átnézése alapján kezdeményeztem katalógus 
készítését. Nehéz feladat volt, mert minden hídelemen többféle hiba 
lehet, és sokféle hídszerkezet van, az okok megjelölése pedig nem egy-
szerű. Ez kéziratban elkészült, nyomtatott formában sajnos nem jelent 
meg. Dr. Balázs György diagnosztikai kézikönyvei jó segítséget adnak 
a hídvizsgálatoknál, mégis érdemes lenne ismét összegyűjteni hibákat 
mutató felvételeket és a hibaokok leírását is közkinccsé tenni.

HÍDMOSÁS 
A forgalmasabb utakon évente általában 50 alkalommal kell sószórással 
védekezni a síkosság ellen. Ez a minimális 20 g/m2 értékkel számolva is, 
1 kg/m2 évente, igen nagy érték, s a hidakra került por, sár tárolja is a 
kősót, melynek klorid tartalma súlyos kárt okoz hídjainkban. Télen az 
alacsony hőmérséklet miatt a kémiai reakció igen lassú, tavasszal azon-
ban felgyorsul, ezért minél előbb el kell távolítani a hidakról a sarat, a 
sómaradványt. Az útkezelők a híd felső felületén ezt általában el is tá-
volítják, az alsó felületekről azonban ehhez speciális eszköz szükséges. 
A szakma harminc évvel ezelőtt már Berger-vizsgálókocsikat szerzett 
be, ezek azonban nem minden híd vizsgálatára, tisztítására voltak al-
kalmasak. 1994-től vállalkozó jelent meg, s azóta jól gépesített, jelentős 
létszámú kapacitás áll rendelkezésre, s országos program keretében a 
legfontosabb tisztítások (kb. 600 hídon), újabban kisebb javítások is el-
készülnek, s megoldódott a villamosított vasútvonal feletti hidak mo-
sása is. Rendkívül fontos ez a tevékenység hisz a tengerben fürdők sem 
szokták a zuhanyozást elmulasztani!

HÍDREHABILITÁCIÓK VERSENYEZTETÉSE 
Az elmúlt 20 évben szinte minden megváltozott a hídügyben, az egyik 
sok vitát kiváltó tevékenység a versenyeztetés volt. Kezdetben a jogi 
szabályozás még kiforratlan volt, nagy viták a versenyeztetett munkák 
terveivel kapcsolatban voltak. Az 1996-ban Debrecenben tartott Híd-
mérnöki konferencián a külföldi gyakorlatot (amerikai, francia, oszt-
rák) is megismerhettük, s több más megbeszélés, konzultáció is volt. 
Az alapkérdés akkor és ma is az, hogy milyen részletességű legyen a 
tenderterv, és milyen mértékű eltérés engedhető meg (alternatív terv). 
Persze az előminősítés, eredménytelenség esetén a tárgyalásos eljárás 
és sok más kérdés megoldása is nehéz. A versenyeztetés nem csökkenti 
a kiíró és a tervező munkáját, sőt igen alapos végiggondolásra kötelezi; 
a pályázat kiírása előtt kell többféle megoldás közül a legjobbat kivá-
lasztani (nemcsak műszaki, hanem gazdasági szempontból is). Főleg 
nagy munkáknál pl. Duna-híd felújítása, még sok a teendő.

HÍDSARUK 
A közepes és nagynyílású hidak igen fontos részei a saruk, melyeken 
keresztül felszerkezetük az alépítményre támaszkodik. A hídállomány 
nagy részét kitevő, 10 m-nél kisebb nyílású hídjainál saruszerkezet álta-
lában nincs, sőt jellemző a lekötött felszerkezet, vagyis a kitámasz tott 

hídfő. A saruk a statikai rendszernek megfelelően korábban állóak és 
egyirányú mozgást biztosítók voltak, napjainkban többfélék is lehet-
nek: egy- és mindenirányú mozgást lehetővé tevők stb. Rendkívül fon-
tos, hogy a saruk alátámasztása fi x legyen, a bécsi Reichsbrücke lesza-
kadásának oka a híd egyik sarujának hirtelen lesüllyedése volt. A saruk 
a híd hőmozgását is lehetővé kell hogy tegyék, ezért gondosan ügyelni 

kell arra, hogy mozgásukat törmelék, por ne akadályozza, tisztántar-
tásuk állandó feladat. Nemcsak a Petőfi  híd mozgó saruja vált moz-
gásképtelenné (1980), hanem több hidunknál jelentkezett ilyen hiba. 
Előregyártott gerendás (EHGE stb.) hidaknál a műgumisaru elégtelen 
leterhelő erő miatt és más okból is a híd tengelyirányában „elmászik”, 
ezek rendezése nem könnyű, de fontos feladat. Fontos a hidak hosszirá-
nyú mozgásának rendszeres mérése, vizsgálata.

HÍDSZABÁLYZAT BIZOTTSÁG 
A hídszabályzatok hazai történetéről összefoglaló olvasható ebben a 
könyvben, mégis fontosnak tartok egy rövid beszámolót az 1991-ben 
megszervezett bizottságról, melyben oktatók (BME, KTMF), kutatók, 
tervezők, kivitelezők, hatóság, a Mérnöki Kamara, az UKIG és szükség 
szerint mások is részt vettek. Nem volt jogszabályi alapja ennek a mun-
kának, mégis egyértelmű volt, hogy műszaki előírásokat jól csak hoz-
záértők, érdemi vitákkal tudnak készíteni. Nem volt tiszteletdíj, mégis 
a bizottsági tagok (egyetemi és főiskolai tanárok, vezető tervezők, fe-
lelős beosztású műszakiak) minden alkalommal – negyedévente, s ha 
kellett gyakrabban – szinte teljes létszámmal (12-14 fő) részt vettek a 
megbeszéléseken. A „nagybizottság” az elvi kérdéseket és az elkészült 
anyagokat vitatta meg, méghozzá rendkívül kritikusan, de nem szemé-
lyeskedve. Az „érdemi” munkát ad hoc bizottságok dolgozták ki, szerény 
díjazásért. A Magyar Útügyi Társaság (MAÚT) megalakulása után képvi-
selőjük részt vett a megbeszéléseken, aztán (jóval később) átvették a 
bizottság feladatát. Meggyőződésem, hogy párhuzamosan, módosított 
gyakorlattal érdemes lett volna, érdemes lenne ma is egy tanácsadó, 
szakértő testületet működtetni. Erénye ennek a bizottságnak a többféle 
szakember tapasztalatának integrálása és a folyamatosság volt.

HÍDSZAK ÁGI FŐMÉRNÖK 
A hídosztály megszüntetése (1983) után több fontos lépés történt a 
hídszakma erősítésére, a hídügy helyzetének javítására. Jelképesnek 
mondható, hogy hídszakági főmérnök címet adhattak az igazgatók a 
hídmérnököknek, általában éltek is ezzel a lehetőséggel, napjainkban 
érdemes visszagondolni erre a lehetőségre.Nemcsak címet kaptak a hi-
dak felelősei, hanem a minisztérium főosztálya elvi támogatását abban, 
hogy a hídállománytól függően (db+fm/100) egynél többen intézzék 
a növekvő hídfenntartási feladatokat. Jelen sorok írója 1988 után „egy 
kovács nem kovács” jelszóval inspirálta a vezetőket legalább még egy, 
ha nem is teljes állású hidász alkalmazására. Az irányelv országosan 40 
hídmérnök alkalmazását látta indokoltnak, ma is érvényes a mondás, 
hisz egy ember kiesése hatalmas űrt okozhat a hídügyben. A kiemelt 
híd kategória is ekkor született, felismerve azt, hogy a teljes hídállo-
mányban vannak – általában nagyobb, idősebb, különleges – hidak, 
melyek különleges gondoskodást igényelnek. Ezek száma 600 körüli, 
ami kezelhető darabszám!

HÍDSZIGETELÉSI SZABVÁNY 
A közúti hídszabályzatok szűkszavúan intézkedtek a hidak szigetelésé-
ről (1950-ben még egyértelmű előírás sem volt arra, hogy valamilyen 
szigetelés kell). A tömeges előregyártás, az utak sózása, a forgalom nö-
vekedése azonban rádöbbentette a hídkezelőket, hogy komolyan kell 

Körmend Rába-hídjának régi típusú fix és mozgó saruja
(Gyukics Péter felvétele)
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foglalkozni ezzel a kérdéssel, az eddig bevált csupaszlemezes, védő-
betonos szigetelés nem elég, s a jó nevű külföldi anyagok alkalmazása 
önmagában nem garancia! Vita volt, hogy egyáltalán lehet-e ágazati 
szabványt készíteni, hiszen igen különböző anyagok, rendszerek van-
nak stb. Vállalati technológiák, kutatóintézeti munkatársak, hídosztályi 
főmérnökök (neveket is említhetnék) nagy ambícióval dolgoztak azon a 
szabályozáson, mely 1989-ben (MSz-07-3213-1989) jelent meg. A munka 
ezzel nem fejeződött be több ankét, bemutató következett (Nyíregy-
háza, Szentlélek), melyen külföldi és hazai szakemberek díjazás nélkül 
cseréltek véleményt, tervezték egy szigetelési oktatási anyag készítését. 
Elkészült egy oktatási anyag, ám kötelező vizsgát nem írt elő a Közúti 
főosztály, mivel örvendetes mértékben fejlődött a hazai bitumenes le-
mezgyártás és a külföldi szállítók nemcsak anyagot, hanem szakértőket 
is biztosítottak. Azóta persze a technológiák, a szabályozás is fejlődött, 
voltak kedvencek is, ám 20 év alatt óriási fejlődés következett be. Érde-
mes lenne a hídszigetelések hazai történetét részletesen megírni!

HÍDTERVEK ZSŰRIZÉSE 
A hídtervek jóváhagyása 1983-ban alapvetően változott, ezért fontos-
sá vált, hogy a kezelő véleménye és valamilyen formában az egységes 
szemlélet is érvényesüljön, mint korábban a vázlattervek jóváhagyásá-
nál. Változott a versenyeztetéssel a tervezés menete, ezzel együtt a jó-
váhagyás is. A hídosztály rövid időre történt visszaállítása után az OKF, 
majd UKIG hídfőmérnöksége/osztálya fogta össze a hídszakági mun-
kát. Évente több alkalommal volt általában kétnapos munkaértekezlet 
(Balatonföldváron) a hídmérnökökkel, s ezek alkalmával nyilvános terv-
zsűrizést tartottunk (nemcsak az érdekelt volt ott). A következő egy-két 
évben megvalósítani tervezett munkák tervei kaptak elfogadást vagy 
átdolgozásra felszólítást. A zsűrizés folyamatosan fejlődött pl. megha-
tározott időpontban 2-3 napon keresztül értékeltük (3-4 fő) a terveket, 
s egységes felépítésű jegyzőkönyv készült erről. Újabb gyakorlat a 
tervező, a NIF részvétele a zsűrizéseken. Természetesen a zsűrizésben 
résztvevők előre megkapják a terveket. Fontosnak tartom, hogy min-
den változás ellenére, napjainkig él a zsűrizés gyakorlata.

HÍDTÖRTÉNETÍRÁS 

Dr. Gáll Imre „Régi magyar hidak” című könyve és Hargitai Jenő hídle-
írásai keltették fel érdeklődésemet hídjaink története iránt. Örültem, 
hogy 1993-ban a győri kollégák vállalkoztak a hídmérnöki konferenciá-
ra megírni a megye hídtörténetét. Azóta sikerült három kivételével ösz-
szeszedni, megjelentetni megyéink gazdag hídtörténetét. De van-e en-
nek értelme, haszna? Meggyőződésem, hogy legalább két haszna van: 
egyrészt így szélesebb körben is ismert műszaki kultúránk egy fontos 
része (interneten is olvashatók, letölthetők), a gyakorlati munkában pe-

dig fontos tudni egy-egy híd előtörténetét, s gyakran ezt nem egyszerű 
megismerni, mert a tervek eltűntek… Örömmel tapasztaltam, hogy a 
tervezők megnézik egy-egy híd leírt előtörténetét. Fontos persze az is, 
hogy az építés történetét mindjárt melegében írják meg, s erre vannak 
jó példák, a hídmérnöki konferencián elhangzott előadások is újabban 
hozzáférhetők. A Pentele és a Megyeri hídról megjelent könyvek kö-
vetendő, jó példák. Talán azért is érdemes hídjaink történetét megírni, 

mert amit ismerünk, azt jobban becsüljük. Örülök, hogy egy-egy jubile-
umra tudományos tanácskozással emlékezett a szakma (Szabadság híd, 
Lánchíd, Erzsébet híd, Margit híd).

HÍDVILÁGÍTÁS 
Önálló megvilágítása közutak külsőségi szakaszain csak néhány folya-
mi hídnak van, átkelési szakaszokon általában a közvilágítás elegendő 
a hidak forgalombiztonságára. Folyami hidaknál saját világítás is készül, 
mely csatlakozik az út közvilágításához. A kandeláberek nem mindig 
egyeznek az úton lévőkkel. Egyedi megvilágítással épült Tihanyban a 
hajóállomásnál lévő híd, a korlát „kézlécében” elhelyezett lámpates-
tekkel. Napjainkban már nem üzemel ez az egyedi, érdekes világítás. 
A hidak megvilágításában a vezetékek járdában való elhelyezése – fő-
leg az aknák – gyakran hibaforrást jelentenek, bár van jónak tűnő meg-
oldás is. A hajózási jelzések hozzátartoznak a hidak üzemeltetéséhez. 
A hídvilágítás üzemeltetése, ha nem együtt történik az útszakaszéval, 
nehézséget okoz, különösen, ha egyedi lámpatestek vannak a hídon. 
Szükséges az illetékes önkormányzattal megállapodni a hidak világítá-
sa kérdésében (üzemeltetés, költségviselés). A közúti hidak díszvilágítá-
sa speciális, szép feladat. E téren fejlődés várható.

HÍDPROVIZÓRIUMOK, HADIHIDAK 
Félállandó hidakhoz, elemi kár esetén, esetleg építési provizóriumként 
használták a volt NDK-ból ajándékként kapott ESB-16, SBG-66 és REM-
500 jelű hídkészleteket. Az ESB-16 készlettel 16 m, illetve többször 16 
m nyílást hidaltak át. Főleg önkormányzatok vasbeton pályalemezzel 
építettek ilyen szerkezettel 100 m-nél nagyobb összhosszúságú hidat, 

lényegében végleges szerkezetnek. Az országos közutakon eddig egy 
ilyen híd épült Sajóecsegnél. Az SBG66 zártszekrényes, hegesztett szer-
kezet 6,0 illetve 8,5 m támaszköz áthidalására alkalmas vasbeton pálya-
lemezzel, kisebb forgalmú utakon. A REM-500 típusú, 12,5 m támaszkö-
zű szerkezetet közúton is alkalmazták (kb. 50 év élettartamra). Nagyobb 
nyílások áthidalására (42,7 illetve 31,5 m, egy illetve két forgalmi sávos) 
a Mabey Universal rácsos hídszerkezet alkalmas. Ebből a hídszerkezet-
ből jelenleg csak egy készlet van hazánkban, így használata korlátozott. 
Könnyű hídprovizóriumok, bejáróhidak (UH—20 és UH-25) a TS uszá-
lyok tartozékai. AZ UH-20 jelű szerkezet 4,2 m széles, 15-16 m nyílást 
lehet vele áthidalni. Alkalmazható meglévő híd feletti áthidalásra pl. 
túlsúlyos jármű áthaladásának biztosítására. A hadihidak (pl. Herbert 
híd) mai utódai alkalmazhatóak a hidak üzemeltetésénél, építésénél.

IDŐSZAKOS HÍDVIZSGÁLATOK 
Az 1999 óta fővizsgálatnak nevezett, általában 10 évenkénti szakértői 
vizsgálat a kiemelt hidak fontos eseménye. Az 1960-as években általá-
ban a hídmérnökök készítették ezt a vizsgálatot is, az új hídszerkezetek, 
a nagymérvű korróziós károk miatt ez a vizsgálat fokozatosan fejlődött. 
A minisztériumi szervezet visszaállítása után (1988) igyekeztem átnézni 
az évente elkészült (kb. 60) szakértői jelentéseket, s a szükséges intéz-
kedéseket megtenni. A vizsgálat elvégzésére újabb előírások készültek, 
ezeket az 1/1999 rendelet szentesítette. Fontos a fővizsgálatnál (az 
éves vizsgálatnál is hasznos lenne), hogy a vizsgáló testközelből tudja 
a vizsgálatot elvégezni. A Berger-hídvizsgáló berendezések ebben jól 
alkalmazhatók, ám nem minden hídnál (pl. széles járdájú, rácsos stb.) 
alkalmasak, ezért a megoldás keresése után, a Simon kosaras eszközt 
tartottuk megfelelőnek – országos program keretében – erre a célra. 
Fontos, hogy a vizsgálatot végző „takarékosságból” ne mellőzze a híd-
vizsgáló kocsit. Újabban nem egyenként, hanem a hidak egy csoport-
jára vállalkozhatnak a pályázók (több vizsgáló együtt). Az egyértelmű 
követelményrendszer, a vizsgáló berendezés használata, e szolgáltató 
értékelése és hasznosítása alapvető fontosságú!

Sajóecseg Sajó-hídja hadihíd elemekből épült
(„Hidak Borsod-Abaúj-Zemplén megyében”)
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KOLLAUDÁLÁS 
A kishíd-építések havi számlázása meglehetősen nagy feladat volt, 
mivel tételes, 3-4 oldal terjedelmű, 6-7 példányban készült számlán a 
mennyiség, egységár, összeg tételeit kellett igazolni, ami piros színű 
tollal, pipálással történt. A Felmérési napló ellenőrzése volt persze az 
érdemi munka, mert a kivitelezők (közúti üzemi vállalatok és a Hídépí-
tő) a földmunka, szivattyúzás s hasonló tételeknél valahogy mindig az 
előirányzatnál többet rögzítettek. A kollaudálás jelen sorok írójának 
kezdetben ínhüvelygyulladást okozott, mert akkor több mint 20 híd-
építési munkája volt egy időben (három megyében is folytak munkák). 

KOMPLEX SÓ ELLENI VÉDEKEZÉS 
1970-től a forgalmas közutakon sóval történik a síkosság elleni véde-
kezés (évi 100 ezer tonna értéket is elér), ez, továbbá az előregyártás, 
a forgalmi terhelés megnövekedésével együtt hozzájárul ahhoz, hogy 
súlyos károk keletkeznek a hídszerkezetekben. A vasbeton, különösen 
az utófeszített szerkezetekben a leggyakoribb hibaok a sókorrózió. 
1988-tól különösen sokat igyekeztem tenni a sókorrózió mérséklésére. 
Ez a feladat nemcsak a hídmérnökök feladata, hanem az útüzemelte-
tésnek is (minél kisebb mennyiségű só kiszórása). A hídtervezéstől 
kezdve, a rendszeres hídmosáson át, a betonfelületek védelméig 32 
pontos intézkedési terv készült. Sok minden megvalósult: a hídmérnöki 
konferenciák igen sokat foglalkoztak a hidak szigetelésével, a betonfe-
lületek javításával, diagnosztikai kérdésekkel [858 419/1988]. Most csak 
a nem kívánatos szerkezeti megoldások tilalmát említem. Alapos vizs-
gálat tárta fel a leggyakoribb korróziós károk okait, s ebben közel 20 a 
tervezésre volt visszavezethető. Részletes vita után két „nem kívánatos” 
megoldást jelöltem meg, az ún. „H” szegélyelemet és a „végigpálcás” 
hídkorlátot [955.636/1989]. 

KOPÓBETON 
A II. világháború előtt és még utána is egy ideig közepes és nagynyílású 
hidak (Tisza-híd is) szigetelés nélkül, pl. a pályalemezzel együttdolgozó 
betonburkolattal épültek. A burkolat általában bazalt zúzalékkal ké-
szült. Elvben hosszú élettartamúak ezek a kopóbetonok, ám repedé-
sek, kitörések mindig keletkeztek, ezek javítása pedig nehézkes volt. 
Az első autópálya építésénél (M7) a kezdetben betonburkolatot – nem 
teljes vastagsággal – átvitték a hidakon, a tervezésnél, kivitellezésnél 
adódtak nehézségek. Az utóbbi években felmerült a gyorsforgalmi 
utakon a betonburkolatok újbóli alkalmazása; s ennek kapcsán a hidak 
szigetelésének elhagyása. Elvben, mint korábban is, alkalmazható ilyen 
megoldás, a hidakra télen kiszórt só kloridtartalma azonban bejuthat a 
legkisebb repedésen, hézagon keresztül a hídszerkezetbe, s ez korrózi-
ót okozhat, ezért felmerült sózás helyett a hidak geotermikus energiá-
val való fűtése. Nagyfokú óvatosság ajánlható a szigetelés el hagyása 
esetén.

KÖRNYEZETRENDEZÉS A HIDAKNÁL 
Sajnos előfordul, hogy rendkívül elgazosodik a híd környezete, s az is, 
hogy szemetet borítanak le a hídról. Nemcsak esztétikailag, hanem a 
híd vizsgálhatósága szempontjából is nagyon kedvezőtlen ez. A ma-
gasra nőtt gazt le kell kaszálni, a szemetet el kell távolítani. Növényzet 
megtelepedhet kőburkolatokon, kőkúpokon, s ez idővel súlyos kárt 
okoz. A növényzet mechanikus eltávolítása, bizonyos esetekben enge-
délyezett vegyszerek alkalmazása is szóba jöhet.
Ezeket a munkákat általában az üzemmérnökségeknek kell elvégezni. 
Fontos, hogy a hídmérnök és az üzemmérnökség képviselője évente 
legalább egyszer közösen szemlélje meg a hidakat, s beszéljék meg a 
szükséges teendőket, így a híd környezetének rendbetételét. Fontos, 
hogy kellő időben és folyamatosan végezzék ezt a munkát, mert ezek 
halogatása odavezethet, hogy már fákat kellene kivágni. Elengedhetet-
len a jó és állandó kapcsolat a hídmérnök és az üzemmérnökség között. 

KÖZMŰVEK A HIDAKON 
Már 1964-ben kiadott a hídosztály egy utasítást a közművezetékek 
hidakon való átvezetésére [462.514/1964] s ezt több alkalommal mó-
dosította. Sajnos, az igényeknek nehéz volt ellenállni, így nemcsak fo-
lyami hidakon (ezeken még valamennyire érthető, bár nem kívánatos 
valamilyen közmű), hanem egészen kicsiken, boltozatokon is csúnya, 
zavaró, nem karbantartott vezetékek éktelenkednek. 1993-ban ala-
pos felmérést kezdeményeztem, melynek eredménye lehangoló volt: 
részben a vezetékek nagy száma miatt, részben azért, mert több he-
lyen nem volt semmi nyoma annak, hogy ki, mikor, milyen engedély 
alapján helyezte el azokat. Változó eredményességgel történtek lépé-
sek. A hídrehabilitációknál rendszeres gond a közművek „rendezése”, 
lehetőség szerinti eltávolítása. Csak rendkívül indokolt esetben, pontos 
feltételekkel szabad közművet hidakra elhelyezni.

KÖZÖS HÍDÉRTÉKELÉSI GYAKORLATOK 
1989-től egyszerű 1-5 osztályzattal értékelték hazánkban a hídmér-
nökök a hidak öt fő részét, ezen belül 22 elemét. A Pontis hídvizsgálat 
ehhez hasonló, ám részletesebb (egy-egy elemre nem egy osztályzatot 
ad, hanem részletezi a különböző állapotú részek arányát). Akármilyen 
is legyen az értékelés, alapos útmutató esetén is a személyes megítélés 
egyénenként változó. A számszerű értékelés bevezetésekor egy na-
gyobb hidat közel 50 hídmérnök egy időben, de külön-külön értékelt, 
a hídról videofelvétel készült, s ennek alapján értékeltük, hogy mely 
osztályzatok voltak reálisak és melyek túl szigorúak, illetve túl elnéző-
ek. Több alkalommal is volt ilyen gyakorlat, s a résztvevők hasznosnak 

ítélték. A Pontis-rendszerű hídvizsgálatot is így készítettük elő (oktatás, 
majd gyakorlat), ám az értékelés elkészültekor egy állandó, független 
értékelő csoport felülvizsgálta a hídmérnökök munkáját. Az eltéréseket 
megbeszélték, szükség esetén korrigálták az osztályzatokat. Szükség 
van közös gyakorlásra, értékelésre, különösen olyan esetben, ha sze-
mélycsere történik egy hídkezelő szervezetnél!

KÖZÖS ÜZEMŰ HIDAK 
Kényszerű adottság volt 20 évvel ezelőtt is a közúti-vasúti forgalmú 
hidak üzemeltetése, fenntartása (Baja, Dunaföldvár, Tiszaug, Kiskö-
re, Taksony). A két szakágazat előírásai (pl. próbaterhelés) nem voltak 
egyformák, az üzemeltetést (világítás, sorompókezelés stb.) általában 
a MÁV végezte. A költségek elszámolása persze nem volt vita nélküli, 
ezért egyeztetést kezdtem a vasúti hídosztály vezetőjével, és sikerült 
is megállapodni. Azóta kedvezően alakult a helyzet, már csak Kiskörén 
van közös üzem. Tiszaugnál egymás mellett, Bajánál is különválasztva 
(konzolokon) halad a vasúti és közúti forgalom. Az elszámolás persze 
ma sem egyszerű, hisz pl. a bajai Duna-híd mázolása milliárdos nagy-
ságrendű. Kissé megnyugtatott, hogy a 20 éve kötött megállapodást 
használják, bár frissítés nem ártana.

MEREVBETÉTES HIDAK 
A korai vasbeton hidak építésénél például Wünsch Róbert merev acél-
betéteket helyezett el a volt Millenniumi Földalatti feletti hídszerkezet-
ben a Városligetben. Vasúti hidakban és vasút feletti hidakban gyakran 
„I” tartókat helyeztek el és mintatervek készültek ilyen szerkezetű bordás 
vasbeton közúti hidak építésére. A II. világháború után, kényszerűség-
ből (anyaghiány) csőbetétes ívhidak épültek például Rábahidvégnél és 
Sárvárnál. Az acélcsövek alkalmazása ezeknél a hidaknál az állványo-
zásban megtakarítást jelentett, a későbbiekben (1976.) azonban nagy 
riadalmat váltott ki ezeknél a függesztőrudak (bebetonozott csövek) 

Esztétikai és fenntartási szempontból kedvezőtlen közmű elhelyezés 
Hidas község műtárgyán (Gyukics Péter felvétele)

Baja Duna-hídján 1999-ig 3,5 t-nál nagyobb tömegű járművek csak 
a vasúti szerelvényekkel közös pályán haladhattak (Lakatos István felvétele)
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korróziója, elszakadása (Sárvár). Az acélcsövek kiváltásával ma is viselik 
ezek a hidak a forgalmat, húzott elemben való alkalmazásuk azonban, 
akár-csak Keleti Főcsatorna-hidak vasbeton függesztőrúdjaiként hibás 
megoldás.

MINTATERV GYŰJTEMÉNY 
A hídtervezésben sok apróságnak látszó feladat van, pl. vízelvezetés, 
víznyelők, dilatációs szerkezetek, kiegyenlítő/úszólemezek, hídszegély, 
folyóka stb. kialakítása, melyek jelentősége igen nagy. A rendszerváltá-

sig néhány jelentős tervezővállalat működött, így a jó megoldások egy-
séges alkalmazása általában biztosítva volt. Ma sok kisebb-nagyobb 
tervezőiroda működik, a hídtartozékok széles választéka áll rendelke-
zésre, ezért fontos lenne mintarajzokat/terveket használni. Önkéntes 
alapon jeles tervezők bevonásával elkezdődött egy segédlet kidolgo-
zása. A feladat nehezebbnek bizonyult, mint azt a résztvevők gondol-
ták (elfoglaltság, személyi problémák stb.). 2006-ra mégis sikerült 22 
mintarajzot tartalmazó gyűjteményt összeállítani. Folytatni kellene ezt 
a munkát, mert megkönnyítené és jobbá tenné a tervezési munkát. 

MŰSZAKI EMLÉK 
Az országos közutak hídjai között 1962-ben 1005, 2004-ben pedig 
csak 447 boltozat volt. A legidősebb, gyakran értékes, szép műtár-
gyak eltűnése veszteség. Országosan 30 körüli a műemléki védett-
ségű híd, ez rendkívül kevés, s nem is lenne célravezető jelentősen 
növelni ezek számát, mert a hatóság rendkívül merev, műemléki 
védettségű hídon semmiféle korszerűsítés jellegű munkát nem le-
het végezni. 1993-ban kezdeményeztem az „önként vállalt védel-
mű”, „Műszaki emlék” védelmi kategória bevezetését olyan hidakra, 
melyek különösen értékesek: kategóriájukban elsők, kiemelkedő 
alkotások. A megyékkel is egyeztetve (évekig folyt ez a munka) reá-
lisnak tekinthető számú híd, az országos közutakon 170 került ilyen 

védelem alá. A hídnyilvántartásban szerepel a védettség jelölése, 
azonban a hídmérnökön múlik, hogy valóban megőrizzük ezeket 
utódainknak. Sor kerülhet műszaki emlékek elbontására is, pl. alu-
míniumhidunk, elbontás után Kiskőrösre került. Ott van az elbontott 
hídszerkezetnek a helye: Herbert híd, a Mária Valéria híd parti nyílá-
sa és más hídszerkezetek is megtalálhatók ebben a hídskanzenben.

NF CSAVAROK 
Szegecselés helyett nagyszilárdságú feszített csavarkapcsolatról 
már 1958-ban jelent meg szakcikk. Az NF csavar hazai alkalmazásáról 
(Taktaharkány) 1961-ben már beszámolót olvashattunk. A tiszafüredi, 
a kisari Tisza-hídról, a Hárosi Duna-hídról és más hidakról fontos ismer-
tetések jelentek meg. Az ellenőrizhetőséget Forgó Sándor vetette fel 
[MSz, 1972. 6. sz.]. Kár, hogy felvetésére nem reagált senki, s tudomá-
som szerint azóta sem jelent meg erről a kérdésről ismertetés, pedig 
szükség lenne erre. Tiszafüred Tisza-hídjának fővizsgálatakor vita ala-
kult ki az ellenőrizendő csavarok számát, a kapott eredmény értéke-
lését illetően. Az NF csavar ellenőrzése stabil állvány építését igényli, 
a korrózió is befolyásolja a mérhető nyomaték értéket. Szakértői véle-
mények alapján, a Barkhausen-zaj mérését is kipróbálva, rendeződött 
a vizsgálat, ám napjainkig fel-felvetődik, hogy szabályozni kellene ezt 
a kérdést.

ORGANIZÁCIÓS BEJÁRÁSOK 
Minden hídtervezés végső stádiumában jól fel kellett készülni a kivitele-
zés költségét jelentősen befolyásoló helyszíni szemlére, melyen a vasúti- 
és közúti szállítás meghatározó körülményeit (vasútállomás, közbenső 
depónia stb.), a felvonulási létesítmények helyét, méretét, az anyagnye-
rő helyet, az építési vízszintet és sok más fontos kérdést kellett tisztázni. 
Fontos volt a helyismeret, a helyi tanács és termelő szövetkezet előzetes 
felkeresése is, mert a kivitelezők nem mindig a legkisebb költségű meg-
oldást javasolták. Fontos kérdés volt az energia biztosítása, a szükséges 
provizórium, terelőút tervezése, illetve kijelölése is. A minisztériumban 
kiváló árszakértő segítette a hídelőadók munkáját mindaddig, amíg ma-
gasabb fi zetés reményében nem változtatott munkahelyet. 

ÖNKORMÁNYZATI HIDAK 
A közlekedési ágazat a maga módján igyekezett korábban is útmuta-
tást, segítséget nyújtani a tanácsi/önkormányzati hidak kezelőinek. A 

hídmérnöki konferenciák jól példázzák ezt, ezeken mindig voltak és 
vannak (sajnos csökkenő létszámmal) kollégák, kolleganők, kiknek fel-
adata hasonló, szervezetükben mégis más, mint az országos közutak 
kezelőié. Az önkormányzati hídállomány 4250, boltozat 429, vasbeton 
2951, acél és öszvér 388, ideiglenes 473, egyéb 9. Fontos előrelépés 
történt az előző évben azzal, hogy elkészült (volt korábban is) az ön-
kormányzati hidak egységes nyilvántartása. Útügyi Napokon (Harkány, 
Kecskemét stb.) foglalkoztak az önkormányzati hidak ügyével, s 2002-
től az Önkormányzati Útügyi Műszaki és Információs Szolgálat (ÖMISZ) 
is segíti a települések hídjaival foglalkozókat. A főváros hídjai ügyének 
intézése különleges, igen nagy és nehéz feladat, a Közlekedésfejleszté-
si Koordinációs Központ külön is igyekszik a fővárosi kollégákkal való 
jó együttműködésre.

ÖSZVÉRHIDAK 
Acél főtartóval együttdolgozó vasbeton pályaszerkezetű hidak az 
újjáépítések idején jelentek meg tömegesen útjainkon (állványozást 
nem, vagy alig igényeltek). Korábban (1920-30 között) nagyobb hidak 
pályaszerkezetében alkalmaztak együttdolgozó tartószerkezeteket. 
A hídnyilvántartásban a kis (5-10) és nagynyílásúak (60-100 m) szét-
választása látszott indokoltnak, ezért 1983-tól a 18 m-nél nagyobb 
nyílású együttdolgozó szerkezetű hidakat (1988-ban 39 ilyen híd volt) 
acélhídként tartottuk nyilván. Az együttdolgozó szerkezetű kisebb 
hidaknál gyakran igény merül fel erősítésükre, ez többféleképpen is 
megoldható: külsőkábeles feszítés, övlemez erősítés, új szélső tartók 
beépítése stb. Nagy nyílású öszvérszerkezeteknél a tervezett hídalak 

Vásárosnamény 60 éves Tisza-hídja valamilyen formában 
megőrzésre érdemes (Gyukics Péter felvétele)

ÖMISZ hírlevél 2002. december
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biztosítása nehézséget okoz, különösen a támaszmozgatásos megol-
dásnál. Együttdolgozó szerkezetek építése közepes nyílástartomány-
ban gazdaságos.

PONTIS HÍDGAZDÁLKODÁS 
A rendszerváltás után világbanki támogatással mód nyílt 1993-96 kö-
zött út-hídgazdálkodási rendszerek bevezetésének vizsgálatára. Korlá-
tozott források esetén (mindig ez a helyzet) nemcsak optimális döntést 
kell hozni a mit kell tenni kérdésben, hanem a „mikor kell tenni” kérdés 
mellett, a „milyen következménnyel jár a döntés” kérdésre is ismerni 
kell a választ. Több külföldi gazdálkodási rendszert (francia, dán, USA-
beli) először hazai fejlesztésbe kezdtünk, ám a döntést segítő progra-
mok optimalizálási része nem volt ígéretes, ezért a mi igényünknek 
megfelelőnek látszó amerikai Pontis-programot választottuk ki hazai 
bevezetésre. Többéves munkabizottsági munka után 1995-96 között 
a Pontis megszerzése után a honosítás első fázisa is elkészült. Az idő-
igényes futtatások után derült ki, hogy a gazdag USA hídállományának 
állapota nem áll messze a hazaitól, s a program mérnöki szemléletű 
logikája főleg a leromlás fi gyelembevételében reális. Az első állapot-
felvétel 1998-99-ben elkészült, s 2000-ben már az eredményekről is be-
számolhattunk: szinten tartó felújításhoz ekkor 3,8 Mrd Ft kellett éven-
te, kb. 11 Mrd Ft-nyi hátralék mellett, a korszerűsítésben pedig óriási, 
110 Mrd Ft-os hátralékot adott a számítás, s ez megegyezett a szakértői 
becsléssel.

SZÉLESSÉGI, TEHERBÍRÁSI MEGFELELŐSÉG 
A közúti hidak forgalmi megfelelősége főleg ettől a két tényezőtől függ. 
A hídkorszerűsítési programok mindig e két tényező szigorúbb vagy 
enyhébb kritériuma alapján készültek, attól függően, hogy mennyi pénz 
állt rendelkezésre. Napjainkban a teherbírási követelmény elég egyértel-
mű: mindenhol 40 (ill. 44) t, főutakon legalább „B” osztályú. Csak teher-
bírás szempontjából hídjaink kb. 28 %-a nem felel meg az igényeknek, s 

további 10 % szélesség szempontjából sem megfelelő. A hidak szélessé-
gét illetően nehezebb egyértelműen szükséges értéket megadni. A 6,5 
m-es szélességet minimumként előírva, hídjaink 14 %-a nem felel meg 
ennek a követelménynek, ám főutakon ez semmiképpen sem elegendő. 
Az útpálya szélessége a hidak 8 %-ánál nem kielégítő, az előbb említett 
10%-nyi híd pedig szélesség és teherbírás szempontjából sem megfele-
lő. Valamilyen szempontból hídjaink 46 %-a nem elégíti ki a nem túl szi-
gorú követelményeket. Folyamatos hídkorszerűsítési programra lenne 
szükség, hogy hídjaink legalább teherbírás és szélesség szempontjából 
elfogadhatóak legyenek, s persze a geometriai elhelyezés, a magasság-
korlátozás és a híd állapota is fontos értékelési tényező. 

SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK 
1868-1950 között államépítészeti hivatalok intézték az út és hídügyeket. 
Ez kis létszámú, stabil szervezet volt. Átmeneti tanácsi irányítás után, 
1958-tól 12 közúti igazgatóság alakult. Ebben hídügyi előadók intézték 
(nem egyedül) a hidakkal kapcsolatos teendőket, 1963-tól a tervjóvá-
hagyásokat is. Az útfenntartásban szakasztechnikusi körzetek, 1966-tól 
útmesterségek, majd 1974-től fokozatosan üzemmérnökségek tevé-
kenykedtek, 1970-től már önálló megyei igazgatósági szervezetben. A 
hídügyi előadók valamelyik (építtetői, fenntartási) osztályhoz tartoz-
tak. 1983-ban gyökeres változások történtek, megszűnt a minisztériumi 
hídosztály, megszűnt a hatósági jogkör, ezzel változott a hídmérnökök 
feladata és két-, illetve három megyés közúti igazgatóságok alakultak. 
1991-től visszaállt a megyénkénti szervezet, változott az üzemmér-
nökségek feladata és közútkezelői szabályzat lépett életbe. 1990-ben 
Országos Közúti Főigazgatóság, majd jogutódként az UKIG intézte a 
„középirányítói” feladatokat, így a hídügyét is. 1996-ban az igazgató-
ságok közhasznú társaságokká alakultak. Az UKIG eddigi feladatainak 
egy részét az ÁKMI vette át. Az UKIG, ÁKMI feladat változásait itt nem 
részletezve, a Magyar Közút Kht és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs 
Központ, a Nemzeti Infrastruktura Fejlesztő Rt megalakítása, a regioná-
lis üzemmérnökségi szervezet, az autópályákkal foglalkozó szervezet 
változásai mind érintették és érintik a hídmérnök munkáját. 1983-tól 
különösen sok volt a változás, mely körülmények között kellett és kell 
dolgozni [Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény Évkönyve, 2006.]

SZIGETELÉSEK PÓTLÁSA 
A korai hídszabályzatok, még az 1950-ben kiadott sem írta elő kötele-
zően mindenhol a hídpályák szigetelését, ezért fordult elő, hogy Du-
na-hidak is szigetelés nélkül épültek újjá. Az így épült hidak, főleg ha 
nem volt markáns kereszt- és hosszesésük, persze átáztak, s cseppkö-
vek jelentek meg a pályalemez alján. A szigetelés hiánya különösen a 
makadámpályás hidakon volt súlyos hiba, s ekkor a közutak kb. 71 %-a 
„vizes makadám volt”. Külön kampányra nem emlékszem, de házila-
gos munkával készültek háromrétegű csupaszlemezes, védőbetonos 
szi-getelések. Elgondolkodtató, hogy 1989 előtt a hídnyilvántartásban 
nem volt adat a szigetelés létéről, illetve fajtájáról. Az utak síkosság 
elleni védekezésében alkalmazott sózás 1970 után általánossá vált, a 
motorizáció ekkor indult erős fejlődésnek, ekkortól a szigetelés jelen-
tősége felértékelődött.

TÉLI BETONOZÁS 
A nagyszámú (évi 150-200) híd építése elég gyakran a téli hónapokra 
maradt, s bizony előfordultak „fagykárok”. Vegyszereket nem alkal-
maztak a vállalatok, maradt az adalék előmelegítése, a hídszerkezet 
körbeburkolása, esetenként gőzölése, no és persze a beton hőmérsék-
let mérése. Műszaki ellenőrként, gondos előkészület után is, tartottam 
a téli betonozástól. A betonozás idején, ha kellett, éjjel is (komolyan) 

Jobbágyi Zagyva-hídja (Gyukics Péter felvétele)

Körmend Rába hídján is korlátozó táblák jelzik 
a híd elégtelen teherbírását és szélességét
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ott voltam, fi gyeltem a közel 100 éves gőzgépet, a betonhőmérőket, 
s akkor nyugodtam meg, amikor a viszonylag nagytömegű beton 
felszerkezetben nyári hőmérséklet mutatkozott. Viszonylag egyszerű 
eszközökkel, gondossággal lehetett úgy betonozni, hogy az elmúlt 
több mint 40 évben nem kellett télen betonozott hidat felújítani. 

TERV TÁRAK 
A II. világháború végéig a közúti hidak terveit a Kereskedelem- és Köz-
lekedésügyi Minisztériumnak a jelenlegi 0-kilométerkő helyén állott, 
Lánchíd utcai épületében őrizték. Az épület a bombázások következ-
tében megsemmisült, vele együtt a tervek is. Ezért az 1945 előtt épült 
hidak csak kivételesen állnak rendelkezésünkre. A fentiekből okulva, a 
hídterveket két példányban kell megőrizni, egyet a központi tervtár-
ban, egyet pedig a kezelőnél. A központi tervtár a II. világháború után 
évtizedekig a közlekedési (majd KPM) minisztérium Dob utcai épületé-
nek egy szobájában volt, meglehetősen áttekinthetetlen állapotban. 
1965-től sikerült a terveket az úthálózatnak megfelelően, útszám és ki-
lométer-szelvény szerint rendezni. 
A tömeges hídépítés miatt több ízben, pl. 1964-ben felmerült, hogy a 
tervek a Közlekedési Múzeumba kerülnének. A nehézségeket legyőzve 
évtizedekig (1983-ig) az értékes tervállomány itt maradt, a Hídosztály 
megszűnése után érthető okokból a Közlekedési Főfelügyeletre került. 
Tárolási nehézségek miatt 1996-ban szükségmegoldásként ideiglenes 
raktárba zsúfolták a terveket, s ekkor az UKIG a Petrezselyem és a Kitaibel 
Pál utca sarkán megteremtette a tervtározás korszerű feltételeit (guruló-
polcok, tároló dobozok). A központi tervtárat dr. Träger Herbert rendez-
te be, s a mai napig gondozza, kölcsönzi a terveket. A megvalósulási ter-
vek mellett az időszakos/fővizsgálatok tervei is rendelkezésre állnak itt. 
A tervállomány (részletesen) számítógépes nyilvántartásban szerepel. 

A központi tervtárban mintegy 360 polcfolyóméter tárolási lehetőség 
van, ennek telítettsége kb. 70 %. Becslés szerint a hidak 60 százalékának 
van valamilyen szintű terve. A megyékben is van hídtervtár, ezek kiegé-
szítik a központi állományt. Helyzetük ma még igen nagy szórást mutat. 
Egyes megyékben az elhelyezés és a kezelés mintaszerű, máshol viszont 
sajnálatosan alacsony színvonalú. 
Az önkormányzati kezelésű hidak tervtározásáról alig lehet be-
szélni. Kivétel Budapest főváros, ahol a tervek elhelyezése és kezelése 
megfelelő, Egyes régi tervek levéltárakban fellelhetőek. 
Kiskőrösön a Közúti Szakgyűjteményben ma már forgalom alatt nem 
lévő hidak értékes, szép tervei vannak (budapesti Duna-hidaké is). E so-
rok írója rendkívül fontosnak, értékesnek tartja ezt a tervgyűjteményt, s 
reméli, hogy hosszútávon meg is marad.

TITKOS ÜGYKEZELÉS 
A 60-as évek elején a hídügyi előadó munkáját rendkívül megnehe-
zítette az „óvatosság”. Titkos volt a csoportos hídnyilvántartás, egyes 
hidak terve, törzskönyve, s a hídvizsgáló berendezések (robbantólyuk) 
minden dokumentuma. Csak ízelítőül, a kéménytisztító nyílásfedlappal 
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álcázott berendezést külön eljárás keretében bizonylatilag kellett át-
venni. A terveket, iratokat csak kísérettel vihettem, s az eljárás jegyző-
könyvét szűz indigóval kellett készíteni, s az indigókat szigorú ellen-
őrzés mellett le kellett adni. A kéményajtókat persze napokon belül 
elvitték a rászorultak, de az már csak az én bajom volt.

TÖRÉSIG VALÓ TERHELÉS 
A vasbetonszerkezetek megjelenését gyakran törésig terhelt kísérleti 
szerkezetek alapján javasolták a feltalálók (pl. Wünsch Róbert). Acél híd-
szerkezeteken az övkihajlást vizsgálták törésig történő terheléssel ha-
zánkban. Modellkísérleteket speciális céllal viszonylag gyakran végez-
nek, ám most másról van szó. Lebontásra ítélt vasbeton hídon két ízben 
készült ilyen vizsgálat, ezek közül az 55. számú főút többnyílású vasbe-
ton gerendahídján végzett terheléses tönkretétel különösen tanulságos 
volt. A korróziós károk ellenére a számítottnál jóval nagyobb terheléssel 
(homok) sem sikerült törést előidézni. Költségessége ellenére célszerű 
lenne, ismeretszerzési célból néhány további vizsgálatot végezni, mert 
jó tudni, hogy ténylegesen mekkora egy szerkezet tönkremenetelének 
a valószínűsége.

TRAPÉZLEMEZES DILATÁCIÓK 
A közepes nyílású hidakon csúszólemezes dilatációk épültek, ezek 
persze a forgalom hatására deformálódtak „ütöttek”, ezért nagy öröm-
mel fogadta a szakma az ún. trapézlemezes, rugós rögzítésű dilatációt 
(Bozó-Kis Ákos). Kezdetben kiválóan működtek ezek, ám egy „apró”, 
de súlyos baleset történt, fontos ember (Apró Antal) kocsija alatt fel-
szakadt a dilatáció, 1976-ban a hídosztály elrendelte e hídtartozékok 
rendszeres (hetenkénti) felülvizsgálatát. A vizsgálat persze csak felülről 
történhetett, észlelni már csak későn lehetett a hibát, ezért a trapézle-
mezes dilatáció kicserélése indult meg. Ez annál is kívánatosabb volt, 
mert a nem vízzáró berendezések súlyos korróziós károkhoz vezetnek. 
Tudjuk, hogy milyen nehéz igazán jó dilatációs szerkezetet készíteni, 
napjainkban is.

ÚTMUNK ÁK ÉS A HIDAK 
Rendkívül fontos az út és híd szakágnak mindenben jól együttműköd-
ni, egymásra odafi gyelni. Hídburkolat kátyúzásnál fi gyelmetlenségből 
a szigetelés, sőt a vasbeton pályalemez is súlyosan sérülhet. Előfordult 
kilyukadás is. A burkolat-megerősítési program idején (1971-től) gyak-
ran előfordult, hogy egyeztetés nélkül akár 8 cm vastag aszfaltburkola-
tot is átvittek nem csak kis hidakon. Így a kiemelt szegély magassága le-
csökkent, sőt előfordult, hogy egy szintbe került, ami a biztonságot ve-
szélyeztette, s ezenkívül „a ráaszfaltozás” a híd önsúlyát oly mértékben 
megnövelte, hogy emiatt a hasznos terhelhetőség (400 kg/m2) nagy-
mértékben lecsökken! 1976-ban és 1978-ban a hídosztály részletes uta-
sítást adott ki ez ügyben, az akkor leírtakat ma is fi gyelembe kell venni 
az utak 11,5 t-ra történő megerősítésékor. Az utak hossz-szelvényét úgy 
kell tervezni, hogy a híd teherbírása ne csökkenjen és kedvező legyen 
a vízelvezetése (legalább 0,5 %-os esés). Ezen kívül a hidak állapotát is 
meg kell vizsgálni mindenfajta útrehabilitációs munka előtt, s a szüksé-
ges javítást (pl. szigetelés) el kell végezni. A hídszegélyek magasítása, 
korszerű korlát elhelyezése is általában szükséges. 

ÚT VONAL-ENGEDÉLYEZÉS, ELLENŐRZŐ MÉRÉSEK 
Az utak, hidak védelme érdekében 1973-tól egy sor intézkedés történt: 
16/1973 kormányrendelet a túlsúlyos járművek közlekedésének korlá-
tozásáról, a 10/1977 KPM rendelet a közúti útvonal-engedélyezésről, s 
több újabb szabályozás. Mozgó mérlegeket kellett beszerezni az ellen-
őrzés érdekében, a határállomásokra pedig fi x mérlegeket telepítet-
tek. Az útvonal-engedélyezésben a hídmérnököknek igen fontos sze-
repük van. Az ellenőrzést kezdetben a közúti igazgatóságok végezték, 
később több okból a közlekedési felügyeletek vették át ezt a feladatot. 
Az ellenőrzést a mobil telefonok elterjedésével könnyen elkerülik a 
járművezetők, ezért fontos szerepe kellene, hogy legyen a jövőben 
a menetközben – beépített mérlegelőkkel (WiM) – való méréseknek. 
A dunaföldvári Duna-híd kilyukadásakor (1998) a közelben lévő mérő-
berendezés nagyszámban regisztrált 15-17 tonnás tengelyeket. Egyes 
európai országokban a rendőri ellenőrzés, szigorú jogi következmé-
nyekkel eredményesebbnek látszik a magyarországinál.

UVATERV-SEGÉDLETEK  
A legnagyobb hídtervező vállalat igen jól szervezett, kiváló intéz-
mény volt pályafutásom kezdetén (1961). A hídtervek jóváhagyásánál 
elengedhetetlen volt az S33, S36, S38, S42, S57, S73 és még sok más 
segédlet. Rendkívül praktikusnak voltak, kifejezetten élveztem a sze-
gélybordás lemezhidak méretezésére kidolgozottat (S-36), minden 
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nehézség nélkül tudtam ellenőrizni a statikai számításokat (kötelessé-
gem volt); illetve tervezéshez használni. A hídtervek jóváhagyásához 
külön „kisokost” dolgozott ki az Uvaterv. (Tájékoztató a 10 m és ennél 
kisebb hidak tervezéséhez és jóváhagyásához).Több előregyártott 
hídgerenda tervezéséhez is készítettek részletes útmutatót: EHGE és 
EHGT S 3.08 (újabb jelölés), 1981, KCs 2-12, S 3.09, 1981, UH 4-14 m S 
3.14, 1984 stb. Mintatervek is voltak, ezek ismerete azért fontos, mert 
sok híd épült 1945 előtt és után is ezek alapján. A gyakorló mérnö-
köknek az 1945 előtti mintatervek egy sorozatát rendelkezésre bo-
csátották, jó hasznát veszi, aki egy „tervnélküli” híd erősítését kapja 
feladatul.

ÜZEMI TEHERBÍRÁS
A hidak megfelelőségi értékelésében, a súlykorlátozó táblák elhelye-
zésében mindig gondot okozott, hogy a hídszabályzatok méretezé-
si terhei általában nem reális járművek, így a 20 tonnás gőzeke sem, 
amelyre a hídállományunk 1/3-a volt méretezve (1988-as adat). A sta-
tikai felülvizsgálatoknál gondot jelentett, ha olyan eredmény adódott, 
hogy „B-re nem felel meg”, akkor mit kell jelezni? Az 1991 óta működött 
Hídszabályzat Bizottság ezzel a kérdéssel is foglalkozott és az útvonal-
engedélyező osztály adatszolgáltatása, az engedélyezett tengelytávol-
ságok és tengelyterhelések alapján meghatároztuk azokat a valóságos 
jármű-konfi gurációkat, melyek engedély nélkül közlekedtek az utakon. 
A 40, 32 stb. tonna össztömegű üzemi terhekre ellenőrizve egy híd te-
herbírását, egyértelműen meghatározható, hogy kell-e súlykorlátozó 
táblát elhelyezni. Cél az volt és az ma is, hogy a 40/1993 terhet lehető-
leg minden jelentősebb út hídjai bírják el.

VÁLLALATI ÉSZREVÉTELEK 
A kivitelezők kiválasztása nem pályázaton dőlt el, hanem kijelöléssel. 
A kisebb építéseknek nem örültek, minden tervet rendkívül gondosan, 
részletesen észrevételeztek, főleg a költségkihatással is járó tételeket. 
Sokat tanultam ezekből a többoldalas kritikákból, segítség volt, hogy 
az Uvaterv (majdnem minden tervet ők készítettek) részletes „ellenész-
revételt” tett, nekem csak ritkán kellett állást foglalnom olyan esetben, 
amikor nagyon messze álltak a vélemények egymástól. Kilencévi híd-
előadói munkásságom alatt csak egy-két esetben kellett felsőbb dön-
tésre bízni a vitatott kérdést.

VÁNDORPÉLDÁNY, HÍDÉPÍTÉS 
ÉS HÍDJAVÍTÁS NYILVÁNTARTÁSA 

Ezzel a címmel a minisztérium A/3 méretű, fénymásolt kimutatást en-
gedélyezett, 68/1957 számon. Valószínűleg Apáthy Árpád találta ki, na-

gyon praktikus volt, mert három példányban kellett kiállítani, negyed-
évente jelölni az aktuális előrehaladást. Két tőpéldány a hídelőadónál 
és a hídosztályon minden időben rendelkezésre állt, a harmadik pedig 
ide-oda vándorolt. A hídosztály megszüntetéséig (1983) kiválóan mű-
ködött ez az információs rendszer.

VASALT TALA JTÁMFAL 
A francia Vidal-féle talajtámfal két hídnál (Siófok, Kaposvár) jól vizs-
gázott, amikor jó szándékú módosítást javasolt a rendszergazda a 
korrózióveszély kiküszöbölésére: üvegszálbetétes bekötő szalagok al-
kalmazását a rozsdásodásra hajlamos acélszalag helyett. Alkalmazási 
engedély is volt erre a szellemes, gazdaságos szerkezetre úgy, hogy a 
tervezők úgy gondolták nincs is mit tervezni ezen. Sajnos a módosítás 
nem vált be, egy autópályát átívelő híd támfala leszakadt. A szerkezet 
felülvizsgálatakor a hibaokot a szakértők nem helyesen ítélték meg, 
ezért további támfalak is épültek, lényegében azonos módon. Újabb 
károsodások után történt csak érdemi intézkedés: az engedély visz-
szavonása, a támfalak biztosítása (megtámasztása, hátrahorgonyzás). 
Azóta is épültek talajtámfalak, de más megoldással. A tanulság ke-
serves volt: egy jól kitalált szerkezetet csak rendkívül körültekintően 
szabad módosítani, alkalmazási engedély léte nem mentesít a terve-
zés alól, hanem az engedélyben szabályozni kell az egyedi tervezés 
feladatát, hiba esetén pedig minden hibaokot alaposan számba kell 
venni. Ez nemcsak a vasalt talajtámfal, hanem minden hídszerkezet 
esetén igaz!

VASBETONHIDAK 
A hazai hídállomány zöme (kb. 86 %) vasbeton anyagú, ezen belül igen 
jelentős az előregyártott gerendahidak aránya (felületben közel 50 
%). Az előregyártott hidak állományában a legtöbb a 2-10 m nyílású 
T, illetve FT (feszített T) tartós híd. Ezek két-, ritkábban többtámaszú 
lemezhidak, ezek állapota általában jó. Monolit vasbeton szerkezetű 
hidak feszített és nem feszített kivitelben is készültek. A régebbi, főleg 
1945 előtti bordás lemezhidak különös fi gyelmet érdemelnek, elsősor-
ban akkor, ha pályalemezük vékony (15 cm), s különösen, ha nincse-
nek szigetelve. A vékony lemezszerkezetek átszúródása, kilyukadása 
Sajó-, Körös-, sőt Duna-hídon is előfordult. Az előfeszített, 10 m-nél 
nagyobb nyílású gerendák (EHGE, EHGT) elég jól vizsgálhatóak, súlyos 
korróziós probléma nem jellemző, a szélső gerendákon sérülések és 
egyéb károk is előfordulnak. Az utófeszített hidak közül elsősorban a 
szabadon szerelteket kell igen gondosan vizsgálni, hibáikat javítani. A 
külsőkábeles feszítés javítási céllal is jól alkalmazható (pl. a szolnoki 
Tisza-ártéri híd).
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VÁZLATTERVEK JÓVÁHAGYÁSA 
A közúti hídtervek jóváhagyásának remek eljárása volt: első menetben 
olyan szintű tervet kellett készíteni, mely a megoldás lényegét egyér-
telműen tartalmazza, s ezt kellett a tervezőnek a hídosztály illetékes 
területi főmérnökével jóváhagyatni. Személyes konzultáción kellett ne-
ves tervezőknek is meggyőzni az illetékest, hogy az általa javasolt meg-
oldás a jó. Ez nem mindig volt könnyű, alternatíva vázlatos kidolgozása 
is szükséges lehetett, s a jóváhagyó levél gyakran módosítást. írt elő. 
A tömeges hídkorszerűsítések idején, 1962 után, amikor a 10 m és en-
nél kisebb nyílású hidak építési terveit az igazgatósági, illetve tanácsi 
hídügyi előadó hagyta jóvá, a vázlattervet a Hídosztály hagyta jóvá. 
Ez nagy munka volt, ám garancia volt arra, hogy országosan egységes 
célszerű tervek készüljenek. Napjainkban a diszpozícióadás és a tervek 
zsűrizése pótolja ezt az eljárást. 

VERŐSZONDÁZÁS 
A Boromisza Tibor által kidolgozott talajvizsgálati mód a cölöpalapozá-
sú hidaknál elengedhetetlen volt. Ezt a vizsgálatot pályafutásom kez-

detén a megyei hídügyi előadónak kellett végezni. Segítőtársammal és 
a gépkocsivezetővel állítottuk össze a háromlábat és emelgettük csi-
gán átvetett kötéllel a 25 kg-os súlyt ahányszor kellett, az elfogadható 
alapozási szint eléréséig. Komoly testedzés volt, mégis jó szívvel gon-
dolok vissza erre a munkára, mert a kivitelezés igazolta a talajvizsgálat 
eredményét. Nagyobb hidaknál persze próbacölöpözés és cölöp pró-
baterhelés is készült, s ebből kiderült, hogy a tervezők nagy biztonság-
gal dolgoztak.

VÍZMINTAVÉTEL 
A hídügyi előadó feladata volt a vízmintavétel is, annak megállapításá-
ra, hogy nincs-e agresszív hatása a talajvíznek, vagy a patak vízének. Ne 
feledjük, hogy az ipari szennyvizek nem kevés helyen a vízfolyásokba 
kerültek, s hídnak minősültek csatornák műtárgyai (pl. Székesfehérvá-
ron a Balatoni út alatt), s az itt végzett hídvizsgálat külön vizsgálat nél-
kül is jelezte a víz szennyezettségét. Az 1963 körüli időre jellemző, hogy 
igazoló jelentést kellett készíteni, amikor drágább fehér üveget vettem 
a zöld helyett, mert az csak később lett volna kapható. A vizsgálat indo-
kolt volt, elég gyakran kellett S54-es cementet használni.

VÍZÜGYI KÉRDÉSEK 
A hidak zöme vízfolyást hidal át, így nyilvánvaló, hogy vízügyi, hajózási 
szempontokat ki kell elégíteniük. Folyami hidak tervezéséhez kisminta 
kísérleteket végeznek, kisebb vízfolyásoknál is célszerű tanulmányozni 
a vízjárást, a környező műtárgyak méretét stb. Célszerű, hogy a gya-
korló hídmérnök megfelelő kapcsolatban legyen az illetékes vízügyi 
szervekkel, hisz az árvízvédekezésben, a hidak kezelésében (pl. usza-
dék felhalmozódás, eltávolítás) közösen megoldható feladatok vannak, 
lehetnek. Időben fel kell fi gyelni nagyobb vízfolyásoknál, ha a meder 
változik, a hídpillérek környékén kimosások keletkeznek. A jogszabály-
ok nem mindenben egyértelműek, illetve az értelmezésben lehet vita 
(pl. uszadék eltávolítás stb.), ezért célszerű helyszíni szemlén keresni a 
megoldás lehetőségét. Hídrehabilitációs munkáknál gyakran előfordul 
hídszélesítési igény. Ilyen esetben felmerülhet az átfolyási szelvény nö-
velése, mederburkolás stb. Előnyös ilyenkor, ha a hídmérnök ismeri a 
hídnál mért legnagyobb árvízszintet (korábban kötelező volt ezt jelölni 
is), s az is, ha nem csak a tervező keresi az illetékest.

2000-ES PROGRAM 
A KHVM (akkor éppen így hívták) 1990-91-ben hatalmas munkával, 
nagy lelkesedéssel elkészítette az országos közúthálózat hosszú távú 
fejlesztési programját. Ez tartalmazta az új hidak építését, az akkor 60 
milliárd Ft-ra becsült hídállomány fenntartását azonban nem, ezért az 
igazgatósági hídmérnökökkel kidolgoztuk a 2000-ig tartó hídfenntar-
tási programot. Az 1272 hídra kiterjedő tételes felmérés a hídfelület 
60 %-ára terjedt ki, s tartalmazott minden hidat, melyen jelentős fenn-
tartási vagy korszerűsítési munkát kellett végezni. A felmérés szerint 
a hidakra fordítandó költség 60 %-át fenntartásra, 40 %-át korszerűsí-
tésre kellett volna fordítani. A főúti hidak 45, az alsóbbrendű utak 60 
%-án jelentkezett sürgős javítási igény, elsősorban a felszerkezeten és 
a pályaburkolaton. A munkák rangsorolására kilenc változat készült. 
Megítélésem szerint ez a program a hídgazdálkodási program kiváló 
előtanulmánya volt, kár, hogy gazdasági okokból csak kevés valósult 
meg ebből. 

Vasalt talajra vonatkozó Uvaterv tervezési segédlet, részlet 1982

AZ M7 – M70 autópálya elválási csomópontjának Korongi-hídja (Gyukics Péter felvétele)



RÖVID BESZÁMOLÓ A BÉKÉS MEGYEI KÖZÚTI IGAZGATÓSÁG 
HÍDÜGYI MUNK ÁKRÓL

A hídépítési munkákkal kapcsolatban 1968-ban ismerkedtem meg egy 
véletlen folytán, amikor is mint útépítési műszaki ellenőr megbízást 
kaptam, hogy az endrődi Hármas-Körös híd medernyílása felrobbantott 
felszerkezetének helyreállítási munkáinál kisebb feladatokat lássak el 
Szánthó Péter műszaki ellenőr mellett.
Az építésvezető Pajkos István volt. A munkát a Hídépítő Vállalat és a 
Ganz MÁVAG végezte. Az első híd 1890-ben épült meg acélszerkezetű 
medernyílásával. A hídfeljáró ártéri nyílásai fából készültek, majd a híd 
1912-14 között átépült. A II. világháborúban a medernyílását felrobban-
tották és 1946-ban ideiglenesen helyreállították. 1967-68. között a me-
dernyílás felszerkezetét feszített acélszekrény főtartós vb. pályalemezre 
építették át. 1952-53. között az ártéri hídnyílásoknál a hidat két oldalra 
szélesítették, 1985-ben pedig az ártéri hídnyílásokat megerősítették.
   Gyulán rendeztük meg 1995. június 7-9. között a 36. Országos Híd-
mérnöki Konferenciát, melyen neves szakmai előadók műemléki hídja-
ink fenntartásával, hídrehabilitációs munkáinkkal, a hídesztétikával ös-
sze-függő kérdésekkel foglalkoztak, helyszíni bemutatókkal együtt. A 
konferencián elkészítettük a „Hidak Békés megyében” című kiadványt 
és a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóságnál egy példányban fellelt tus-
rajzos hídtervgyűjteményt újra szerkesztve sokszorosítottuk, ahol be-
mutattuk a múltszázad közepe előtti időkben épült fa és acélszerkezetű 
hidakat a Körösökön és a Berettyón.
Néhány érdekes hidunk van: a gyulai Bárdos-híd, a gyomaendrődi Holt-
Körös-híd, a Kotolszegi csatorna híd (bauxit betonból volt), a gyulai 
Táncsics utcai híd (a 4219. j. úton), a békéscsabai Bajza utcai híd.
   Súlyos károk keletkeztek a megye hídjain.
Túlméretes rakományok miatt keletkező károk: a gyomai Hármas-
Körös-híd leszakadása (1971), a békési Kettős-Körös-híd szélső nyílá-
sának rongálása.
Acélszerkezetű hidak felső keresztkötéseinek rongálása majdnem min-
den hídnál.  Acélszerkezetű hidak felső keresztkötéseinek védelmére 
hidak védő kapukat állítottunk fel.
A felső keresztkötésekre fényvisszaverő csíkos táblákat helyeztünk meg-
ismételt magasság korlátozó táblákkal.
A kerékpáros forgalmat a hídpályáról kerékpár útra tereltük a békéscsa-
bai Jaminai felüljárónál, a gyulai Bárdos hídnál (alatta), a sarkadi Gye-
pes csatorna hídnál, a vésztői Holt-Kőrös hídnál, a körösladányi Sebes-
Körös-hídnál (gyalogjárdán megosztva), a gyulavári Fehér-Körös-hídnál 
(gyalogjárdán megosztva), az orosházi vasút feletti hídnál a híd mellett 
két oldalon, a gerlai Holtág-hídnál, a sarkadi bekötő útnál.
   A szabad szereléses és szabadon betonozott hidak üzemeltetési tapasz-
talatait egy kiadványban foglaltuk össze, melyben én is tevékenyen részt 
vettem 1989-ben.
A teherbírást növeltük acélszerkezetű hidaknál a pályaszerkezet anya-
gának módosításával: a szeghalmi Berettyó-híd vasbeton pályalemez 
átépítése acélszerkezetre, a gyulai Remetei Fekete-Körös-híd pályale-
mezének átépítése vasbeton szerkezetűre, a gyulavári Fehér-Körös-híd 
vasbeton pályalemezének átépítése, a mezőberényi Kettős-körös híd pá-
lyalemezének átépítése a budapesti Szabadság hídból kibontott zórésvas 
felhasználásával.
Acélhidak felső keresztkötéseit eltávolítottuk a gyulavári Fehér-Körös-
hídnál, a gyomaendrődi Hármas-Körös-hídnál, a szeghalmi (foki) 
Sebes-Körös-hídnál.
Újszerű technológiát, lőttbetont alkalmazátunk a szeghalmi Foki Sebes-
Körös-hídnál.
Szabadon szerelt, utófeszített vasbeton hidak feszítő kábeleinek vizsgálati 
munkáit készítettük elő roncsolásmentes vizsgálati módszerrel.
ÚTMET időjárási viszonyokat mérő állomások érzékelő fejeit épí-
tettük be a dobozi Kettős-Körös-hídnál, a szeghalmi Berettyó-híd, a 
köröstarcsai Kettős-Körös-hídnál, a Veszely Élővíz-csatorna-hídnál. 
Fontosabb üzemeltetési és korszerűsítési munkáink: hidak kiemelt 
szegélyeinek biztosítása, háttöltés süllyedéseinek helyreállítása, 
felszerkezetek átépítése, hídpályák szélesítése, híd teherbírásának nö-
velése pályaszűkítésekkel, egyirányú forgalom korlátozásával: gyulai 
Remetei Fekete-Körös-híd, szeghalmi (foki) Sebes-Köröshíd.

BartyikEndre

BÉKÉS MEGYEI BESZÁMOLÓK A HÍDÜGYEKRŐL

TANÁCSI KISHIDAK KORSZERŰSÍTÉSE BÉKÉS MEGYÉBEN

Békés megye igen gazdag vízfolyásokban: Sebes-, Fekete-, Fehér-Körös, 

Kettős-, Hármas Körös, valamint ezek holtágai. Három öblözet alakult 

ki: a Szeghalmi, Sarkadi és Battonyai. A megye helyi kezelésben levő híd-

jai zömében itt helyezkednek el. Az 1940-es években az önkormányzatok 

kezelésében lévő hidak száma kb. 500 volt, nyílásméretük 4-15 m. 1950, 

az Államépítészeti Hivatal megszűnése után ezek egy része a helyi közös-

ségek kezébe került. A mezőgazdasági üzemek létrejöttével (tsz-ek álla-

mi gazdaságok) a mezőgazdasági, szállító gépek megjelenése után ezek a 

hidak egyáltalán nem feleltek meg az alapvető feladatuknak. Az 1950-es 

évek második felében önként adódott, hogy fel kell mérni ezeknek a hi-

daknak az állapotát. Az 1957-59-ben elvégzett felmérés siralmas képet 

mutatott.

Az így felmért állomány átépítési, korszerűsítési tervét kidolgoztattuk és 

a legszükségesebb átépítéseket meg is kezdhettük. A sürgős javítások el-

végzése után ütemtervet is készítettünk azért, hogy a tervező és kivitelező 

vállalatok fel tudjanak készülni a jelentkező munkákra.

1963-ban már 24 híd épült, s 1959-68 között 80, megfelelő szélességű és 

teherbírású hidat sikerült építeni. Ez rendkívül fontos volt, mert a külső 

földterületek az év nagyobb részében szinte megközelíthetetlenek voltak.

A kishidak átépítéséhez sem a tervezésben, sem a kivitelezésben sem állt 

rendelkezésünkre megfelelő kapacitás, ezért az Uvatervet megkeresve si-

került típusterv sorozatot készíttetni.

Mind a tervezési, mind a kivitelezési munka gyorsítását szem előtt tartva 

került sor előregyártott vasbeton cölöpalapozás mellett előregyártott  vas-

beton hídgerendák alkalmazására, melyből 6 m széles kocsipályák készül-

tek, kétoldalt gyalogjárdával, típus acélkorlátok alkalmazásával. 

Megfelelő segítőkész támogatást kaptak az érintett vízügyi igazgatósá-

goktól, mind a tervezés, mind a kivitelezés során.

Gond a helyi tanácsokkal volt, mivel a célhitelkeretként megkapott 1,5-

2,0 millió forintnak sok helye is lett volna, ám sikerült dűlőre jutni. A me-

gyei vezetés sokallta a pénzügyi igényt, ám a mezőgazdasági szemponto-

kat fi gyelembe véve, végül elfogadták az igényünket.

Külön ki kell emelni a KPM tanácsi csoportjának segítségét.

Törekvéseinket 1963-ban a hídügyi konferencia megtartásával is elismer-

ték.

A hidak átépítésével párhuzamosan adódott a hidak fenntartásának, üze-

meltetésének feladata.

A járások megszüntetésével megcsappant a megyében dolgozó műszakiak 

létszáma és egyébként sem volt vonzó a tanácsi apparátusban dolgozni.

Közben (az 1970-es években) beindult az állami kezelésben levő Körös-

hidak korszerűsítése, ami azt jelentette, hogy a Hídépítő Vállalat a me-

gyébe települt, s vele együtt az Utiber is. A két vállalatnál lévő műszaki 

állomány vállalta a korábban megépült kishidak fenntartását, keretszer-

ződésen belül. Több esetben az azonnali beavatkozást igénylő munkáktól 

a Közúti Igazgatóság sem zárkózott el.

A rendszerváltás után a tulajdonviszonyok változása, a KIG-ek sorozatos 

átszervezése nehezítette a hidak fenntartását.

A megye területi jellege és a török 150 éves pusztítása miatt igen csekély a 

megyében a műemlék hidak száma. Jelenleg öt boltozott híd van a megyé-

ben, ezek közül kettő van a Magyar Közút kezelésében.

Sajnos a jelenlegi körülmények között a hídfenntartási munka nincs köz-

pontilag biztosítva. A hídnyilvántartás az elmúlt 20 évben nem volt ak-

tualizálva, előrelépés, hogy 2008-ban Közlekedésfejlesztési Koordinációs 

Központ felmérette az önkormányzati hidakat.

A 30-40 éve megépült kishidak előregyártott elemekből, megfelelő teher-

bírással (B terhelés) épültek. Annál nagyobb a nyugtalanság a munkáját 

szerető mérnök társadalomban a műszaki felmérés és a TMK munkák 

elvégzésének elmaradása miatt. 

Szabó Lajos 
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dr. Tariczky Zsuzsa: Előfeszített tartók a felszerkezet építésben. Hídépítők, 1983. 4. sz.

Kolozsi Gyula: A békési Kettős-Körös-híd sérülése és helyreállítása. Mélyépítéstudományi 

Szemle, 1983. 2. sz.

Reviczky János: A szabadon szerelt, feszített vasbeton hidak építési tapasztalatai. 

Mélyépítéstudományi Szemle, 1983. 5. sz.

Dr. Nemeskéri-Kiss Géza: A biatorbágyi vasúti völgyhidak története. Mélyépítéstudományi 

Szemle, 1983. 5. sz.

Roknich György: Az út- és hídépítési betonok minőségellenőrzésének új rendje. 

Mélyépítéstudományi Szemle. 1983. 5.sz

Zs. G. / Friedrich Kilcher: Hídpálya-szigetelés/Brückenabdichtungen. Mélyépítéstudományi 

Szemle, 1983. 7. sz.

Dr. Sigrai Tibor, dr. Knebel Jenő: A tiszapalkonyai Tisza-híd tervezése. Mélyépítéstudományi 

Szemle. 1983. 10-11. sz.

Megyeri Ferencné: Az 54. sz. főút Kecskemét, Halasi úti felüljárója. Mélyépítéstudományi 

Szemle, 1983. 10-11. sz.

Dr. Jankó László: Adalékok a Guyon-Massonet módszer alkalmazásához. Mélyépítéstudományi 

Szemle, 1983. 10-11. sz.

Klatsmányi Tibor: A KTE Mérnöki Szerkezetek Szakosztálya, a Vasúti Hidász Szakcsoport és 

a KTE KTMF Csoportjának tanulmányútja Győrött, 1983. május 27-én. Mélyépítéstudományi 

Szemle, 1983. 10-11.

Apáthy Árpád: A KTE Mérnöki Szerkezetek Szakosztálya 1983. június 2-án tartott előadása 

“Korszerű technológiák alkalmazása a hídépítésben” címmel. Mélyépítéstudományi Szemle, 1983 

10-11. sz.

Bernvalner József, Meiszner Tamás: Az “Árpádhíd” metróállomás szerkezeti tervezése. 

Mélyépítéstudományi Szemle, 1983. 12. sz.

Révi Tamás, Horváth Adrián: A Hungária körúti felüljáró és a Reitter Ferenc utcai csomópont 

fejlesztése. Mélyépítéstudományi Szemle. 1983. 12. sz.

G. Varga Márton, Halmi László: Cölöp-próbaterhelések mérésének automatizálása. 

Mélyépítéstudományi Szemle, 1983. 12. sz.

Vörös József: Élt 126 évet, most ujjá születik. A Villányi híd építése. Hídépítők, 1984. 3. sz.

Ötvös Sándor: A csongrádi vasúti Tisza-híd története. Hídépítők, 1984. 3. sz.

Dr. Träger Herbert: Az “Autópálya-felüljáróként alkalmazható vasbeton szerkezetek kialakítása 

10,0 m vagy annál kisebb szélességű út vagy vízfolyás áthidalására” címmel lebonyolított tervpá-

lyázat ismertetése. Mélyépítéstudományi Szemle, 1984. 5. sz.

Dr. Sigrai Tibor: A közúti hídépítés fejlődése. Mélyépítéstudományi Szemle, 1984. 4. sz.

Dr. Träger Herbert: A II. világháború végén lerombolt közúti Duna- és Tisza-hidak ideiglenes 

helyreállítása. Mélyépítéstudományi Szemle, 1985. 4. sz.

Csicsely Csabáné, Vértes Mária: Az országos közúthálózat építési-fenntartási munkáinak 1986. 

évi minőségalakulása. Közlekedésépítés- és Mélyépítéstudományi Szemle, 1988. 2. sz.

Träger Herbert: A KTE Mérnöki Szerkezetek Szakosztálya 1988. február 23-án tartott ismer-

tetése a Szekszárd - Kalocsa térségében tervezett új Duna-híd szerkezetére kiírt tervpályázatról. 

Közlekedésépítés- és Mélyépítéstudományi Szemle, 1988. 8. sz.

Dr. Farkas János: Szabadon szerelt folytatólagos hídszerkezetek repedésbiztonsága. Közlekedés-

építés- és Mélyépítéstudományi Szemle, 1988. 3. sz.

Tamás László: Az Illatos úti keresztezési műtárgy átépítésének tervezése. Közlekedésépítés- és 

Mélyépítéstudományi Szemle, 1988. 

Dr. Tóth Ernő: A közúti hidak komplex korrózió elleni védelme. V. Tudományos Ülésszak 

Közlekedésépítési Szekció, 1987. 

Dr. Orosz Árpád: A Vasbetonszerkezetek Tanszéke 25 éves. Közlekedésépítés- és 

Mélyépítéstudományi Szemle, 1988. 4. sz.

Dr. Sigrai Tibor: A hárosi Duna-híd. Közlekedésépítés- és Mélyépítéstudományi Szemle, 1988. 

6. sz.

Néveri Imre: Az M0 autópálya I/B szakaszának tervezése. Kisebb műtárgyak. Alul- és felül-

járók az M0 autópálya-gyűrű első építési szakaszán. Közlekedésépítés- és Mélyépítéstudományi 

Szemle, 1988. 6. sz.

Strébl László: Az MSZ-07 3709, “Beton, vasbeton és feszített vasbeton közúti hidak tervezése” 

című ágazati szabvány. Közlekedésépítés- és Mélyépítéstudományi Szemle, 1988. 8. sz.

Dr. Darvas Endre: Az új Acélhidak tervezése szabvány. Közlekedésépítés- és 

Mélyépítéstudományi Szemle, 1988. 8. sz.

Dr. Knebel Jenő, Pozsonyi István: Az új polgári Tisza-híd. Közlekedésépítés- és 

Mélyépítéstudományi Szemle, 1988. 8. sz.

Bácskai Endréné: A budapesti Széchenyi Lánchíd felújítása. Közlekedésépítés- és 

Mélyépítéstudományi Szemle, 1988. 8. sz.

Koller Ida: Saru és lehorgonyzó szerkezet átalakítása az algyői közúti Tisza-hídon. Közlekedés-

építés- és Mélyépítéstudományi Szemle, 1988. 8. sz.

Dr. Träger Herbert: Tervpályázat a Kalocsa-Szekszárd térségében építendő Duna-híd szerkeze-

ti kialakítására. Közlekedésépítés- és Mélyépítéstudományi Szemle, 1988. 8. sz.

Encsy Balázs, Hlatky Károly: Új módszerű pillérépítés a Dunán. Közlekedésépítés- és 

Mélyépítéstudományi Szemle, 1988. 9. sz.

Ámon Tibor, Dr. Tóth Ernő: Közúti hidak építési és fenntartási zsebkönyve

Miskolci KIG - 1987. A hídfenntartás éve. Út-Tükör, 1988. február

Dr. Tóth Ernő: Néhány megjegyzés “Egy rendelet margójára” című íráshoz. Út-Tükör, 1989. 2. 

sz.

Varga József: Az M0 autópálya soroksári Duna-ág hídja. Közlekedésépítés- és 

Mélyépítéstudományi Szemle, 1989. 7. sz.

Pozsonyi I., Ecker K., Nagy L.: Az új polgári Tisza-híd acélszerkezetének szerelése. Közleke-

désépítés- és Mélyépítéstudományi Szemle, 1989. 7. sz.

Evers A., Ötvös S.: A csongrádi új vasúti Tisza-híd alépítményi munkái. Közlekedésépítés- és 

Mélyépítéstudományi Szemle, 1989. 7. sz.

Koller Ida: Acélhidak szerelése hosszirányú mozgatással. Közlekedésépítés- és 

Mélyépítéstudományi Szemle, 1989. 7. sz.

Solymossy Imre, Vörös József: A bajai Duna-híd szélesítése. Közlekedésépítés- és 

Mélyépítéstudományi Szemle, 1989. 7. sz.

Dr. Juhász Bertalan, Királyföldi Lajosné: Magas töltés alatti autópályahíd károsodása a terve-

zettet meghaladó süllyedések következtében. Közlekedésépítés- és Mélyépítéstudományi Szemle, 

1989. 10. sz.
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Dr. Palotás László 85 éves. Közlekedésépítés- és Mélyépítéstudományi Szemle, 1990. 4. sz.

Dr. Träger Herbert: A Közúti Hídszabályzat múltja, jelene és jövője. Közlekedésépítés- és 

Mélyépítéstudományi Szemle, 1990. 4. sz.

Kolozsi Gyula, dr. Tóth Ernő: A hídgazdálkodás alapja a hídvizsgálat. Közlekedésépítés- és 

Mélyépítéstudományi Szemle, 1990. 4. sz.

Bodor Lajos: A híd- és közlekedési műtárgyépítéseknél felhasznált anyagok és technológiák 

alkalmazási engedélyével kapcsolatos eljárás. Közlekedésépítés- és Mélyépítéstudományi Szemle, 

1990. 4. sz.

Tesléry László: A tanácsi hidak speciális problémái. Közlekedésépítés- és Mélyépítéstudományi 

Szemle, 1990. 4. sz.

Koppány Sándor, Rábai László: A budapesti hidak speciális problémái. Közlekedésépítés- és 

Mélyépítéstudományi Szemle, 1990. 4. sz.

Dr. Tóth Ernő, Tóth László: Maderspach Károly íven függő vonóláncos vashídjai. Közlekedés-

építés- és Mélyépítéstudományi Szemle, 1990. 4. sz.

Apáthy Árpád: A közúti hidak nyilvántartásának fejlődése. Közlekedésépítés- és 

Mélyépítéstudományi Szemle, 1990. 8. sz.

Illéssy József: Teherviselő szerkezetek minősítése tartószerkezet-diagnosztikai módszerekkel. 

Közlekedésépítés- és Mélyépítéstudományi Szemle, 1990. 8. sz.

Dr. Tóth Ernő: Bevezető. Közlekedésépítés- és Mélyépítéstudományi Szemle, 1990. 8. sz.

Reviczky János, Vörös József: Nagy nyílású feszítettbeton hidak üzemeltetési tapasztalatai. 

Közlekedésépítés- és Mélyépítéstudományi Szemle, 1990. 8. sz.

Apáthy Árpád, dr. Tóth Ernő: Hídmérnöki értekezlet 1989. augusztus 28-30. Közlekedésépítés- 

és Mélyépítéstudományi Szemle, 1990. 8. sz.

Apáthy Árpád, dr. Tóth Ernő: A közúti hidak megfelelőségének értékelése. Közlekedésépítés- 

és Mélyépítéstudományi Szemle, 1990. 9. sz.

Dr. Tóth Ernő: Elkészültek a bajai híd oldalpályái. Út-Tükör, 1990. 9. sz.

Máray István: Mire számíthatunk az idén. Autópálya, hídátadás, előkészítési munkák. Út-Tükör, 

1990. 9. sz.

Dr. Tóth Ernő: Megjegyzések a “Hidak sorsa” c. cikkhez. Út-Tükör, 1990. 11. sz.

Máray István: Gazdagabbak lettünk egy új híddal. Avatóünnepség Berettyóújfaluban. Út-Tükör, 

1991. 8. sz.

Dr. Balázs György, dr. Kovács Károly, dr. Tóth Ernő: Közúti vasbeton hidak tartóssága a hídsza-

bályzatok tükrében. Közlekedésépítés- és Mélyépítéstudományi Szemle, 1991. 6. sz.

Anka Magdolna, Juhász Miklós, Pőcz Béla: Tapasztalatok nagyátmérőjű, nagymélységű fúrt 

cölöpök terhelőhíd nélküli próbaterheléséről. Közlekedésépítés- és Mélyépítéstudományi Szemle, 

1992. 1. sz.

Dr. Koller Ida: Kutatás és vizsgálat a híd használhatóságának megóvására. A kő- és falazat-

javítás legújabb módszerei új életet adnak a híres Ribblehead viaduktnak. Közlekedésépítés- és 

Mélyépítéstudományi Szemle, 1992. 1. sz.

Lakatos Ervin részére Eötvös Loránd díj adományozása. Hídépítők, 1992. 2. sz.

Dr. Balázs György: A “Betonstruktúra-tartósság” c. tudományos ankét. Közlekedésépítés- és 

Mélyépítéstudományi Szemle, 1992. 2. sz.

Kiss József: Mit tett a Közlekedési Minisztérium a közúti hidakért. Közlekedésépítés- és 

Mélyépítéstudományi Szemle, 1992. 4. sz.

Dr. Sigrai Tibor, Lakatos Ervin: Az M0 autópálya Hárosi Duna-hídjának építése. Alépítmény. 

Közlekedésépítés- és Mélyépítéstudományi Szemle, 1992. 6. sz.

Dr. Szittner Antal: Közúti hidakon 1990-ben végzett jelentősebb próbaterhelések tapasztalatai. 

Közlekedésépítés- és Mélyépítéstudományi Szemle, 1992. 6. sz.

Dr. Sigrai Tibor: Az M0 autópálya Hárosi Duna-hídjának építése. Felszerkezet. Közlekedésépí-

tés- és Mélyépítéstudományi Szemle, 1992. 7. sz.

Dr. Németh György, dr. Tóth Zoltán: I. Dilatációs szerkezetek összehasonlító vizsgálata, érté-

kelésének szempontjai. (tanulmány) II. Közúti hidak dilatációs szerkezeteinek kezelői szabályzata. 

(tervezet)

Schulek János: A lágymányosi Duna-híd és kapcsolódó úthálózata. Közlekedésépítés- és 

Mélyépítéstudományi Szemle, 1993. 1. sz.

Dr. Sigrai Tibor: A lágymányosi közúti Duna-híd kialakítása. Közlekedésépítés- és 

Mélyépítéstudományi Szemle, 1993. 1. sz.

Dr. Träger Herbert: Hídvizsgálattal és hídfenntartással foglalkozó mérnökök értekezletei 

Ausztriában. Közlekedésépítés- és Mélyépítéstudományi Szemle. 1993. 2. sz.

Dr. Tassi Géza, dr. Ódor Péter, dr. Fáy András: Az M0 autóút Soroksári Dunaág hídjának 

próbaterhelése. Közlekedésépítés- és Mélyépítéstudományi Szemle, 1993. 3. sz.

Mádi András, Mohay Katalin: Vasbeton szerkezetű hidak korróziós vizsgálatának és szigetelé-

sének néhány problémája. Közlekedésépítés- és Mélyépítéstudományi Szemle, 1993. 3. sz.

Dr. Koller Ida: “Európai szabványok szerkezetekre” Nemzetközi Konferencia Davosban. Közle-

kedésépítés- és Mélyépítéstudományi Szemle, 1993. 3. sz.

Dr. Szittner Antal: Megjegyzések dr. Tóth Zoltánnak: A vasbeton közúti hidak fáradásvizs-

gálata hazai teherképek alapján” c. cikkéhez. Közlekedésépítés- és Mélyépítéstudományi Szemle, 

1993. 3. sz.

Dr. Hegedűs István: 90 éve született Menyhárd István. Közlekedésépítés- és 

Mélyépítéstudományi Szemle, 1993. 3. sz.

Dr. Tassi Géza: Bölcskei Elemér születésének 75. évfordulójára. Közlekedésépítés- és 

Mélyépítéstudományi Szemle, 1993. 3.sz.

Lakatos Ervin: Beszámoló a FIP 1992 májusában Budapesten tartott szimpóziumáról. Közle-

kedésépítés- és Mélyépítéstudományi Szemle, 1993. 3. sz.

Apáthy Árpád: Feszített hidak az országos közutakon. Közlekedésépítés- és 

Mélyépítéstudományi Szemle, 1993. 5. sz.

Dr. Szalai Kálmán, dr. Lenkei Péter: A vasbeton szerkezetek méretezésére vonatkozó 

Eurocode-2 euro-szabvány magyarországi előzményei és a azabályozás tapasztalatai. Közlekedés-

építés- és Mélyépítéstudományi Szemle, 1993. 3. sz.

Dr. Tóth Zoltán: A közúti vasbeton hidak fáradásvizsgálata a tényleges forgalmi adatok és a 

feszültségi spektrumok alapján. Közlekedésépítés- és Mélyépítéstudományi Szemle, 1993. 5. sz.

Ambrus Károly: “Tubosider”-rendszerű horganyzott acélszerkezetek korrózióvédelme. Közleke-

désépítés- és Mélyépítéstudományi Szemle, 1993. 5. sz.

Dr.Träger Herbert: Tervpályázat a budapesti Galvani úti Duna-híd kialakításáról. Közlekedés-

építés- és Mélyépítéstudományi Szemle, 1993. 6. sz.

Dr. Lánczos Pál: A mélyépítés gépesítésének fejlesztésében mutatkozó egyes újabb tendenciák. 

Közlekedésépítés- és Mélyépítéstudományi Szemle, 1993. 6. sz.

Duma György: Különleges hídpálya kísérleti beépítése. Közlekedésépítés- és 

Mélyépítéstudományi Szemle, 1993. 6. sz.

Miklósi János: A zebegényi vasúti völgyhíd átépítése. Közlekedésépítés- és 

Mélyépítéstudományi Szemle, 1993. 6. sz.

Mürschberger Lajos: A 4. sz. főút Szolnokot elkerülő szakaszának úttervezési munkái. Közleke-

désépítés- és Mélyépítéstudományi Szemle, 1993. 7. sz.

Varga József: A szolnoki Szent István Tisza-híd tervezése. Közlekedésépítés- és 

Mélyépítéstudományi Szemle, 1993. 7. sz.

Mátyássy László, Kovács Zsolt: A szolnoki Szent István Tisza-híd vasbeton felszerkezetének 

számítása. Közlekedésépítés- és Mélyépítéstudományi Szemle, 1993. 7. sz.

Lontai István: A szolnoki Szent István Tisza-híd feszítési rendszerének tervezése. Közlekedés-

építés- és Mélyépítéstudományi Szemle, 1993. 7. sz.

Dr. Farkas József, dr. Kovács Miklós: A Lágymányosi közúti Duna-híd alapozásának néhány 

kérdése. Közlekedésépítés- és Mélyépítéstudományi Szemle, 1993. 8. sz.

Dombi József: Acélszál alkalmazása a SIOME betoncsőgyártásban. Közlekedésépítés- és 

Mélyépítéstudományi Szemle, 1993. 8. sz.

Kondor János: Próbaterhelő cölöp fejlesztése és mérési tapasztalatok. Közlekedésépítés- és 

Mélyépítéstudományi Szemle, 1993. 8. sz.

Dr. Szalai Kálmán: Hozzászólás dr. Windisch Andor: A jellegzetes törési keresztmet-

szetek módszere vasbeton szerkezetek méretezésénél c. cikkéhez. Közlekedésépítés- és 

Mélyépítéstudományi Szemle, 1993. 8. sz.

Dr. Windisch Andor: Válasz dr. Szalai Kálmán hozzászólására. Közlekedésépítés- és 

Mélyépítéstudományi Szemle, 1993. 8. sz.

Lányi György: A 4. sz. főút Szolnok várost elkerülő szakaszának (I. ütem) és az új Tisza-híd 

beruházásának lebonyolítási tapasztalatai. Közlekedésépítés- és Mélyépítéstudományi Szemle, 

1993. 10. sz.

Dr. Szittner Antal, dr. Kálló Miklós, dr. Körmendi László, dr. Tomka Pál: A szolnoki Szent 

István Tisza-híd próbaterhelése. Közlekedésépítés- és Mélyépítéstudományi Szemle, 1993. 10. sz.

Berzi Péter, Rikard Skov: A Lágymányosi híd cölöpalapozásának 

dinamikus próbaterhelése. Közlekedésépítés- és Mélyépítéstudományi

 Szemle, 1993. 10. sz.

Zalány Edit: Vízszintes irányban rugalmasan megtámasztott ívszerű tartók igénybevételei. 

Közlekedésépítés- és Mélyépítéstudományi Szemle, 1993. 10. sz.

Dr. Farkas József: Megemlékezés Jáky József születésének 100. évfordulójáról. Közlekedésépí-

tés- és Mélyépítéstudományi Szemle, 1993. 10. sz.
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Dr. Gáll Imre: Hídesztétikai elvárások százéves fejlődésének bemutatása néhány Duna-híd 

példáján. Építészettudomány XXIII. Kötete, 1992-1993 3-4.

Dr. Träger Herbert: Ámon Tibor (1929-1993). Közlekedésépítés- és Mélyépítéstudományi 

Szemle, 1994. 5. sz.

Dr. Pallós Imre: A hídburkolatok élettartamáért. Közút, 1993. 10-11. sz.

Nádházi Ferenc: Befejezés előtt az orosházi felüljáró. Hídépítők, 1994. 5. sz.

Dr. Burián Zoltán. Hídépítők, 1994. 5. sz.

Bakó Ferenc: Létrejött az új kollektív szerződés. Hídépítők, 1994. 5. sz.

Dr. Darvas Endre: A sajóecsegi Sajó-híd építése. Közlekedésépítés- és Mélyépítéstudományi 

Szemle, 1994. 4. sz.

Apáthy Árpád: Az országos közúti hidak négy évtizede. Közlekedésépítés- és 

Mélyépítéstudományi Szemle, 1995. 2. sz.

Apáthy Árpád: Nagyszilárdságú beton: a jövő szerkezeti anyaga? Közlekedésépítés- és 

Mélyépítéstudományi Szemle, 1995. 6. sz.

Dr. Dalmy Dénes, dr. Farkas György, Szilágyi Éva: Vasbeton és feszített vasbeton szerkezetek 

megerősítése utólagos feszítéssel. Közlekedésépítés- és Mélyépítéstudományi Szemle, 1995. 9. sz.

Dr. Tóth Ernő: Apáthy Árpád. Közút, 1995. 9-10. sz.

Apáthy Árpád utolsó mosolya. Közút, 1995. 

Dr. Tóth Ernő: Emlékezés Kisteleki Antalra. Közút 1996 1-2. sz.

Dr. Tóth Ernő: A 100 éves Szabadság-híd. Közút, 1996. 7. sz.

Hírek hidászoknak hidászokról, hidakról. Közút, 1996. 4. sz.

Varga Sándor: A hidakról tanácskoztak. Újtechnológiákat mutattak be. Közút, 1996. 4. sz.

Dr. Tóth Ernő: Hídtörténeti füzetek. Közút, 1996. 5. sz.

Dr. Tóth Ernő: Hidas hírek. Közút, 1997. 9. sz.

Dr. Tóth Ernő: Hídfelújítások, hídkorszerűsítések. Közút, 1998. 4. sz.

Dr. Tóth Ernő: Magyar-ukrán együttműködésben. Megújul a záhonyi Tisza-híd. Közút, 1996. 

3. sz.

Vértes Mária: Műanyagok a hídfenntartásban. Közúti Közlekedés- és Mélyépítéstudományi 

Szemle, 1996. 5. sz.

Agárdy Gyula, dr. Lublóy László: Középtávú hídfenntartási és korszerűsítési program. Közúti 

Közlekedés- és Mélyépítéstudományi Szemle, 1996. 7. sz.

Vértes Mária: Vasbeton hídszerkezetek élettartam-növelő felújítása. Beton, 1996. 7-8. sz.

Dr. Tóth Ernő: “Emlékezzünk régiekről”, de ne felejtsük az élőket. Közút, 1996. 6. sz.

Dr. Tóth Ernő: Dr. Balázs György 70. születésnapjára, Közút, 1996. 

Sümegi Péter: Az “év hidásza” Vértes Mária. Közút, 1996. 

Az új cement termékszabványok, és az ISO 9002 szerinti minőségbiztosítási rendszer cement-

ipari alkalmazása. Beton, 1997. 6. sz.

Szabályozás és minőségbiztosítás a cementipar területén. Beton, 1997. 3. sz.

Dr. Träger Herbert: A szolnoki Tisza-ártéri híd története. Közúti Közlekedés- és 

Mélyépítéstudományi Szemle, 1997. 8-9. sz.

Berg Tamás: II. A tervezés, építés és a lebonyolítás. Az úttervezés múltjának áttekintése és a 

jelenlegi tervezői szemlélet. Közúti Közlekedés- és Mélyépítéstudományi Szemle, 1997. 12. sz.

Szászi András: A Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény. Hídépítők, 1997. 3. sz.

Wellner Péter: Miért és hogyan? Hídépítők, 1997. 4. sz.

Dr. Szatmári István: A cigándi II. Rákóczi Ferenc Tisza-híd mederszerkezete. Közúti Közleke-

dés- és Mélyépítéstudományi Szemle, 1997. 4-5. sz.

Gáll Endre: A Petőfi  híd sarucseréje. Magyar Építőipar, 1997. 1-2. sz.

Dr. Balázs György, dr. Tóth Ernő: Beton- és vasbetonszerkezetek diagnosztikája I. Általános 

diagnosztikai vizsgálatok.

Dr. Tóth Ernő: Dunai és tiszai hídjaink. Közút, 1998. augusztus

Kovács József: Új híd Dunavarsány és Szigethalom között. Közút, 1998. június

Kilyukadt a dunaföldvári híd. Közút, 1998. június

Agárdy Gyula: A próbaterhelés, mint a híddiagnosztika egyik lehetősége. Gondolatok, elvek, 

esettanulmányok. Közúti és Mélyépítési Szemle, 1998. 9. sz.

Dr. Tóth Ernő: Duna és Tisza-hídjaink állapota és jövője. Közúti és Mélyépítési Szemle, 1998. 9. sz.

Andor Béla (1937-2005), Mérnök Újság, 2005. május (Nekrológ)

Dr. Tóth Ernő: Szükség van-e a hidak próbaterhelésére? Hídépítők, 1999. 2. sz.

Vértes Mária: Hídépítések minőségellenőrzése. Közúti és Mélyépítési Szemle, 1999. 6. sz.

Dr. Koller Ida: Műemlék és műemlék jellegű hidak Lengyelországban és Magyarországon. (“A 

mérnöki örökség megőrzése” konferencia Gdanskban, 1999. 09. 7-10.). Közúti és Mélyépítési 

Szemle, 2000. 10. sz.

A 28. Egri Nyári Egyetem előadásai, 1998. június 30-július 8. A műemlékek sokszínűsége.

Dr. Tóth Ernő: A hidak megóvása és műemléki védelme. A 28. Egri Nyári Egyetem előadásai, 

1998. június 30-július 8.  

Gyutai István: “Megfi atalodott” az 1946-ban épült “Ady Endre” úszódaru. Hídépítők, 2000. 4. sz.

A Zielinski Szilárd-díj átadása. Mérnök Újság, 2000. május

Széchenyi-díjas mérnökeink. Mérnök Újság, 2000. április

Dr. Tóth Ernő: Búcsúzunk Hargitai Jenőtől. Közút, 2000. 7. sz.

Dr. Bársony János: Változások a felsőoktatásban. Műszaki képzésnél nincs gyakorlati normatív 

támogatás. Mérnök Újság, 2000. augusztus-szeptember

Tervezési segédlet betonszerkezetek Eurocode szerinti méretezéséhez. Mérnök Újság, 2000. 

augusztus-szeptember

Polgár László: Szabványainkról, tankönyveinkről, az “iparos” szemével nézve. Beton, 2000. 9. sz.

Dr. Visontai József, Kolossváry Anna: NINCS CÍM!Tartószerkezeti tagozat. Mérnök Újság, 

2000. december.

Dr. Szittner Antal: Budapesti Duna-hidak. A hidak jelenlegi állapota az elmúlt 40 év vizsgála-

tainak tükrében, Építés-Építészettudomány, 2001. 3-4. sz.

D. M.: Nehéz ma elismerést kivívni. Lenkei Péter köztestületünk tartalékairól és mozgásteréről. 

Mérnök Újság, 2001. március.

Hidak és Szerkezetek Tanszéke, VÍZÉP Mélyépítő Kft.: Dr. Juhász Bertalan 1931-2001. 

Mérnök Újság, 2001. március.

Vértes Mária: Új anyagok és technológiák a hídépítésben. Közúti és Mélyépítési Szemle, 2001. 

5. sz.

Dr. Mecsi József: Geotechnikai nemzetközi tanácskozás és szakmai fórum. Széchy Károly 

emlékülés. Mérnök Újság, 2001. március

D. M. Domanovszky. Mérnök Újság, 2001. április

Széchenyi-díjas mérnökeink. Mérnök Újság, 2001. április

Dr. Domanovszky Sándor: A magyarországi közúti Duna-hidak acél szerkezeteinek története a 

2000. évig (2. rész). Közúti és Mélyépítési Szemle, 2001. 4. sz.

Szigyártó Lajos: Petik Ernő életműdíjas. Hídépítők, 2001. 3.

Szigyártó Lajos: “Építőipari Nívódíjat” kaptunk az M5 autóút Ferencvárosi pályaudvar feletti 

közúti híd tervezésért és kivitelezéséért. Hídépítők, 2001. 1. sz.

Ágoston István: 35 éve hunyt el Mihailich Győző. A hídépítő. Mérnök Újság, 2001. augusztus-

szeptember

A mérnöki munkában irányadó legfontosabb jogszabályok. Mérnök Újság, 2002. április

Dr. Domanovszky Sándor: Massányi Károlyra emlékezünk Közúti és Mélyépítési Szemle, 2002. 

4. sz.

Dr. Domanovszky Sándor: A hazai nagyfolyami hídépítés új korszaka. Dunaferr Műszaki 

Gazdasági Közlemények, 2002. 3. sz.

Villanások. Hídépítők, 2002. 5-6. sz.

Hídavatás Trzcianában. Hídépítők, 1998. 5. sz.

Dr. Domanovszky Sándor: Jubileumi rendezvények a 100 éve felavatott régi és a 39 éves új 

Erzsébet híd tiszteletére. Hírlevél, 2003. 4. sz.

Dr. habil. Bakó András, Kolozsi Gyula, Molnár István: Hídgazdálkodási rendszerek. Közúti és 

Mélyépítési Szemle, 2002. 5. sz.

A kamara története a múlt századtól napjainkig. Mérnök Újság, 2002. február

Megyei mérnöki kamarák. Mérnök Újság, 2002. február

A mérnöki kamara szakmai tagozatai. Mérnök Újság, 2002. február

Dr. habil. Szatmári István: A sajókazai Sajó-híd átépítése - egy új technológia öszvérhíd építé-

sére. Közúti és Mélyépítési Szemle, 2002. 6. sz.

A Vasúti Hidak Alapítvány. Hídépítők, 2003. 2. sz.

Búcsúbeszéd. Hídépítők, 2003. 2. sz.

Mihalek Tamás: VINCI Innovációs Díj pályázat 2003. Hídépítők, 2003. 4. sz.

Nádházi Ferenc: Útügyi Napok - EU csatlakozás előtt. Hídépítők, 2003. 5. sz.

Encsy Balázs: Gyuri bácsit ünnepeltük! Hídépítők, 2003. 5. sz.

Dr. Domanovszky Sándor: A budapesti Erzsébet lánchíd építése. Mérnök Újság, 2003. október 

Dr. Domanovszky Sándor: Beszámoló a 100 éve felavatott régi és a 39 éves új Erzsébet híd tisz-

teletére tartott juileumi rendezvényekről. Átkelőkről - felsőfokon. Mérnök Újság, 2003. november

Gratulálunk! Hídépítők, 2004. 4. sz.

Hunyadi Mátyás: Az M0 körgyűrű északi Duna-hídja. Th e M0 highway ring crossing over the 

Danube at the north of Budapest. Acélszerkezetek, 2004. 2. sz.

Művészetté válik a hídépítés. Hídépítők, 2004. 5. sz.
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Kárász József: Őscsanád és Magyarcsanád pillérei. Nemzetközi Maros-híd konferencia Szege-

den. Közút, 2004. április

Kárász József: Őscsanád és Magyarcsanád pillérei - II. Közút, 2004. augusztus

Kárász József: Őscsanád és Magyarcsanád pillérei - III. Közút, 2004. december

Sipos László: Harmincéves a mérnökképzés Győrött. Mérnök Újság, 2004. május

Dr. Boromisza Tibor: A tájékozatlanság “vadhajtásai”. A mérnökképzés szemlélete. Mérnök 

Újság, 2004. július

Dr. Tóth Ernő, Hajós Bence: A hidak elnevezéséről. Közlekedéstudományi Szemle, 2004. 7. sz.

Vértes Mária: Bitumenes lemezes szigetelések követelményei és vizsgálata. Közúti és Mélyépí-

tési Szemle, 2004. 10. sz.

2004. május 1. Magyarország az Európai Unió tagja. Hídépítők, 2004. 3. sz.

Tápai Antal - Fövenyi Gábor - Kókai József: Előfeszített tartószerkezet továbbfeszítése és 

gyakorlati alkalmazása. Beton, 2004. 9. sz.

Forrainé Hernádi Veronika, dr. Gulyás András, Hernádi Péter, Keresztes Miklós, Rigler István: 

Az OKA2000 részei és alrendszerei. Közúti és Mélyépítési Szemle, 2004. 7. sz.

Dr. Tóth Árpád: A műszaki értelmiség szerepe és elismertsége. Mérnökök a magyar társada-

lomban. Mérnök Újság, 2004. november

Rigler István, Sitku László, dr. Tóth Ernő: Hidakról, hidászokról (rövid beszámoló a hídügyek-

ről) Közút, 2005. június

Orosz Károly, Mátyássy László: A kőröshegyi völgyhíd. Közúti és Mélyépítési Szemle, 2005. 6. sz.

Dr. Hajtó Ödön: Palotás Lászlóra emlékeztünk. Mérnök Újság, 2005. március

Encsy Balázs Aranymérföldkő díjat kapott. Hídépítők, 2005. 2. sz.

Hajós Bence: Beszámoló a hidak esztétikája ankétról. Round table discussion on bridge 

esthetics. Acélszerkezetek, 2005. 2. sz.

Dobrosi Dénes: Az első denevértorony Magyarországon. Hídépítők, 2005. 5. sz.

Dr. Domanovszky Sándor: A budapesti közúti Duna-hidak esztétikai értékelése. Th e esthetical 

evaluation of the road bridges at Budapest. In memoriam dr. Medved Gábor. Acélszerkezetek, 

2005. 3. sz.

Mátyássy László: Hídesztétika egy tervező szemével. Bridge aesthetics with the eyes of a 

designer. 2005. 3. sz.

Andor György: Andor Béla 1937-2005. Mérnök Újság, 2005. május

Kiemelkedő műszaki alkotóink. Zielinski Szilárd-díjasok. Mérnök Újság, 2005. június

Hórvölgyi Lajos: Búcsúzunk kollégánktól. Dr. Medved Gábor. Mérnök Újság, 2005. augusztus-

szeptember

Mátyássy László: Korszerű hídszerelési módszerek. VIII. Acélfeldolgozási és acélépítészeti 

konferencia. 2005. május 5-6. Dunaújváros. Előadásgyűjtemény.  

Wellner Péter: A hidak esztétikája. Ankét a KTE Mérnöki Szerkezetek Szakosztály rendezésé-

ben. Hídépítők, 2005. 3. sz.

Híd-mintarajz gyűjtemény. MAÚT, Megbízó: MK Kht. 2006. 

Dr. Rósa Dezső: Az EU-támogatású közúti projektek koordinációja 2002-2005. Közúti és 

Mélyépítési Szemle, 2005. 8. sz.

Dr. habil. Jankó László: Vasbeton szerkezetek korszerű megerősítése. II. Hídszerkezetek. Közúti 

és Mélyépítési Szemle, 2006. 3. sz.

Dr. Tóth Ernő, dr. Träger Herbert: Búcsúzunk kollégánktól. Dr. Gáll Imre (1909-2006) Mér-

nök Újság, 2006. április

Helena Russel: Taking a turn. Bridge Design & Engineering, 2006. 4. sz.

Helena Russel: Lakeside link. Bridge Design & Engineering, 2006. 4. sz.

Th e murky underside. Bridge Design & Engineering, 2006. 4. sz.

Health monitoring more important than ever. Bridge Design & Engineering, 2006. 4. sz.

Varga Éva Enikő: A Duna-híd ajánlatkészítésének “ünnepei” a Vállalkozási Igazgatóságon, 

Hídépítők, 2006. 5. sz.

Úton, útfélen… A koordináció napi kérdései az útügyi ágazatban. Mérnök Újság, 2007. 

november

György L. Balázs: Betonbau in Ungarn. Beton- und Stahlbau, 2006. 11. sz.

Dr. Farkas György: Tartószerkezeti eurocode-ok. Közúti és Mélyépítési Szemle, 2006. 7-8. sz.

Az M0 északi Duna-híd építése Hídépítők, 2007. 6. sz.

Ádám Miklós: Tehermentesítsünk! Hídépítők, 2007. 6. sz.

Kéri Erzsébet: M0 autóút és a Nagy Duna-híd építése. Már a negyedik híd is kész! Hídépítők, 

2007. 5. sz.

Zomborcsevics Milán: A mű kész! És ezután… Kőröshegyi völgyhíd hídvizsgáló és hídfenntar-

tó gépei. Hídépítők, 2007. 5. sz.

Torma László: Negyvenkettő + öt év hídépítő. Hídépítők, 2007. 5. sz.

Urbán Márton: Világörökségünk - a mi örökségünk. A Szabadság híd rekonstrukciója. Hídépí-

tők, 2007. 5. sz.

Sasvári József: Emlékezés Homor Kálmánra. Pillérek és építőkövek. Mérnök Újság, 2008. 

január

Szilágyi Irén: IX. Acélfeldolgozási és Acélépítési Konferencia. Fókuszban a hídépítés. Mérnök 

Újság, 2007. június

Az M0-ás északi hídja. Megkezdődött a mederhíd pályaszerkezetének építése. MAÉP Fórum, 

2007. december

Kiegészítő irodalom

Nacsa János: Hidak alapozása. Hídépítő művezetők tanfolyama  

Apáthy Árpád, Mistéth Endre: Feszített betonból készült hidak Műszaki Élet, 1970. február 6.

Apáthy Árpád, Mistéth Endre: Korszerű acélhidak. Műszaki Élet, 1972. december 22.

Előregyártás a mélyépítésben konferencia. Budapest, 1973. szeptember 11-14. Tanulmányok 

I. Témák: Hídszerkezetek tervezése, technológiája, szabványosítási kérdések, közúti és vasúti 

hídszerkezetek.   

Dr. Medved Gábor: 30 év a hidak tükrében. Hídépítők, 1975. 2. sz.

G. J. 35 ezer forint jutalom a legjobbaknak. Nívódíj a Hídépítő Vállalatnál. Hídépítők, 1975. 3. sz.

Hídvéghi Rudolf (szerk.) Közúti hídépítés az Útépítő Tröszt közúti hídépítő szakmunkás 

képzése részére. I. kötet.

BF: Ahogyan az építésvezető látja. Útépítés, 1977 2

Tóth Ernő: Hullámosított lemezből - kishidak. Útépítés, 1977. 2. sz.

Rátkai J. István: Egy év múlva felavatják. Híd a Besnyő völgyében. Hídépítők, 1978. 2. sz.

Dr. Träger Herbert: Hídvizsgálat, hídfenntartás. A KPM Közúti Igazgatóságok építési és 

fenntartási osztályvezetőinek továbbképzése. IV. (Tengelic, 1980, november 4-6.) és a Közúti 

Igazgatóságokon elfogadott jelentősebb újítások.  

Kövér József: Berger-hídvizsgáló kocsival szerzett tapasztalatok. A KPM Közúti Igazgatóságok 

építési és fenntartási osztályvezetőinek továbbképzése. IV. (Tengelic, 1980, november 4-6.) és a 

Közúti Igazgatóságokon elfogadott jelentősebb újítások.  

Kovács György: Hozzászólás a “Hídfenntartás, hídvizsgálatok értékelése” című előadáshoz. A 

KPM Közúti Igazgatóságok építési és fenntartási osztályvezetőinek továbbképzése. IV. (Tengelic, 

1980, november 4-6.) és a Közúti Igazgatóságokon elfogadott jelentősebb újítások.  

Hozzászólások a Hídvizsgálat, hídfenntartás c. előadáshoz. A KPM Közúti Igazgatóságok 

építési és fenntartási osztályvezetőinek továbbképzése. IV. (Tengelic, 1980, november 4-6.) és a 

Közúti Igazgatóságokon elfogadott jelentősebb újítások.  

Dávid Tivadar, dr. Tóth Ernő: A házilagos burkolatszélesítési munkák néhány tervezési kérdése. 

A KPM Közúti Igazgatóságok építési és fenntartási osztályvezetőinek továbbképzése. IV. (Tenge-

lic, 1980, november 4-6.) és a Közúti Igazgatóságokon elfogadott jelentősebb újítások.

Üzemi balesetek. Hídépítők 1981. 3. sz.

Október 20-án megtartották a Marx téri felüljáró teherpróbáját. Hídépítők, 1981. 3. sz.

Vörös József: A győri Kossuth-híd felújítási munkáiról. Hídépítők, 1981. 1. sz.

dr. Träger Herbert, Kováts József: Hídfenntartás tervezése és végrehajtása. A KPM Közúti 

Igazgatóságok építési- és fenntartási osztályvezetőinek továbbképzése. VI. Balatonföldvár, 1982. 

október 4-8

Pintér László, Kolozsi Gyula: A házilagos hídfenntartási munkák szervezése, gépesítése. 

A KPM Közúti Igazgatóságok építési -és fenntartási osztályvezetőinek továbbképzése. VI. 

Balatonföldvár, 1982. október 4-8. 

Vilimi Sándor Nógrád megye közúti hídjainak megfelelőségi értékelése 1980. A KPM Közúti 

Igazgatóságok építési -és fenntartási osztályvezetőinek továbbképzése. VI. Balatonföldvár, 1982. 

október 4-8. 313-331

Szabó Tamásné, dr. Träger Herbert, dr. Galló László, Biró Mihály, Magyari Ferencné, 

Kotormán István: Hidak szigetelési módszereinek fejlesztése, különös tekintettel a védőbeton 

nélküli szigetelésre.

Dr. Nagy Mihály: Épül az M-1 autópálya, de a műtárgyak építése nem rentábilis. Hídépítők, 

1986. 2. sz.

Dr. Tóth Zoltán, dr. Tóth Ernő: Szakterületi tájékoztató gyűjtemény. 117. téma. Közúti beton és 

vasbeton hidak felújítása. Szakterületi tájékoztató gyűjtemény. 117. téma.  

Dr. Domanovszky Sándor: A vas/acél anyagok fejlődésének története a hídépítés tükrében. 

Közúti és Mélyépítési Szemle, 2004. 11. sz.
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Dr. Tóth Ernő: A magyar közúti hídépítés az elmúlt és az elkövetkező tíz évben. Konferencia 

Sárospatakon. Közúti és Mélyépítési Szemle, 2005. 5. sz.

dr. Tóth Ernő: Pozsony ötödik új Duna-hídja - a dunaújvárosi híd “előtanulmánya”. Közúti és 

Mélyépítési Szemle, 2005. 5. sz.

Útügyi műszaki ellenőrök képzése. Általános ismeretek. Balatonföldvár. Útügyi szakmai 

továbbképzés 1997. 2. sz.

Útügyi műszaki ellenőrök képzése. Hídépítési- és hídfelújítási munkák. Balatonföldvár. Útügyi 

szakmai továbbképzés, 1998. 1. sz.

Ürmössy Ákos: A Salgótarjáni tehermentesítő út. Előzmények, előkészítés és az építés körül-

ményei. Mélyépítő Tükörkép Magazin, 2008. 3. sz.

Borbás Máté, Hodik Zoltán, Balog Ede: Statika, esztétika, gazdaságosság. Talajtámfal- és 

felüljáró-építés Salgótarjánban. Mélyépítő Tükörkép Magazin, 2008. 3. sz.

Árkai András: Letenye-országhatár. Út, híd és kapcsolódó létesítmények kivitelezése az M7-en. 

Mélyépítő Tükörkép Magazin, 2008. 4. sz.

Bajnok Lajos: A hiányzó láncszem. Nagy tömegű földmunkák az M7-esen. Mélyépítő Tükör-

kép Magazin, 2008. 4. sz.

Szűcs László: A kivitelező szemüvege. Út- és hídépítési sajátosságok, ahogy a speciális mélyépí-

tő látja. Mélyépítő Tükörkép Magazin, 2008. 4. sz.

Pál Gábor: A mindenevő tervezőiroda. A SpeciálTerv speciális szerkezetei. Mélyépítő Tükörkép 

Magazin, 2008. 4. sz.

Volker: Langkawi Sky bridge. Égig érő híd a dzsungel fölött. Mélyépítő Tükörkép Magazin, 

2008. 4. sz.

Windisch László: A szerkezet készen. Összeért az első magyar ferdekábeles híd. Mélyépítő 

Tükörkép Magazin, 2008. 4. sz.

Lukács G.:  Átalakulóban. Változó piaci viszonyok, változó vállalatok. Mélyépítő Tükörkép 

Magazin, 2008. 4. sz.

Karoliny Márton: A siófoki Sió-híd története. A Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény évkönyve  

Tóth László: Magyarország útügyi veszteségei a második világháborúban. A Kiskőrösi Közúti 

Szakgyűjtemény évkönyve  

Dr. Träger Herbert: Hidászkongresszus Kanadában. Útépítés, 1984. 11. sz.

Hidvéghi Rudolf: Nagyüzemi hídgyártás. Épül a gödöllői felüljáró. Útépítés, 1977. 12. sz.

Épül a Körvasút sori felüljáró. Útépítés, 1977. 12. sz.

Hídgerenda. Útépítés, 1977. 12. sz.

Hídavatás. Útépítés, 1977. 12. sz.

Hidvéghi Rudolf: Az Útépítő Tröszt legnagyobb hídépítése. Forgalomba helyezték a 

szentlőrinci felüljárót. Útépítés, 1970. 8. sz.

Vásárhelyi Boldizsár: A kishidak építésének jövedelmezőségi problémái. Útépítés, 1970. 6. sz.

Elkészült az “öszvérhíd”. Útépítés, 1970. 6. sz.

Magasút a Marx tér felett. Útépítés, 1973. 5. sz.

Máray István: Készen az együttműködésre. Az acélszerkezetű hidak jelene és jövője. Útépítés, 

1973. 12. sz.

Apáthy Árpád: Napirenden a tömeges hídépítés. Előregyártás termelékenység, jövedelmezőség. 

Útépítés, 1971. 10. sz.

A világ leghosszabb alagútja. Útépítés, 1971. 10. sz.

Dr. Domanovszky Sándor: Massányi Károlyra emlékezünk. Mérnök Újság, 2002. január

MAGÉSZ Magyar Acélszerkezeti Szövetség: Horváth Adrián Széchenyi-díjas. Acélszerkeze-

tek, 2008. 2. sz.

MAGÉSZ Magyar Acélszerkezeti Szövetség: Bácskai Endréné A Korányi-díj kitüntetettje. 

Acélszerkezetek, 2008. 2. sz.

A Pentele híd alkotóinak elismerése. Acélszerkezetek, 2008. 2. sz.

Dr. Farkas György: Halász Ottó emlékülés. Acélszerkezetek, 2008. 2. sz.

Érsek László, Léber László, Pataki Pál: Befejezés előtt az M0 autóút Északi Duna-hídjának 

építése. Hegesztési munkák a gyártás és szerelés során. Acélszerkezetek, 2008. 2. sz.

dr. Balázs György (szerk.): Közúti vasbeton hídszerkezetek korrózióvédelme. 1991.

Közúti hidak bruttó és nettó értékének számítása, nettó érték új módszer szerinti számítása.   

dr. Tóth Zoltán Hídfenntartás   

UTA S Í TÁ S O K

Korlátozott űrszelvényű hidak védelme.   

Nem javasolt szerkezeti kialakítások.   

Súlykorlátozást jelző táblák a hidakon.   

Közúti hidak éventi állapotának értékelése.   

Terveztetés és kivitelezés hidak vonatkozásában.   

Lebontásra ítélt hidakkal kapcsolatos teendők.   

Lebontásra kerülő hidak vizsgálata.   

Utasítás a hidak komplex só elleni védelmére.   

KU TATÁ S O K

Bölcskei Elemér, Kékedy Pál, Szalai János: Szegélybordás lemezhidak közelítő számítása.    

Lipták László, Szalai János, Ladányi József: Rábetonozással erősített együttdolgozó vasbeton-

szerkezetek számítása.   

Miklós Pál, dr. Méhes György, Ladányi József: Nagyszilárdságú, megfeszített csavarok alkalma-

zása vasszerkezeteknél.   

Kékedy Pál, Perneczky Béla, Tibold Károlyné: Együttdolgozó szerkezetű közúti híd erőtani 

számítása.   

Agárdy Gyula (témafelelős) Országos főútvonalak (TIR) hídjainak állapotfelvétele SZIKIMF 

zárójelentés 1985-86.   

Útvonalengedélyezés számítógépes programja.   

20 t teherbírású hidak terhelhetőségének vizsgálata.    

Boltozatok teherbírásának megítélése. Segédlet 1990.   

Közúti hidak hibáinak gyűjteménye és javítási útmutatója.    

Agárdy Gyula és dr. Lublóy László: A 2000-ig szóló hídfenntartási és -korszerűsítési program.    

Csorba Árpád: A hídgazdálkodási rendszer (HGR) és a H-BMS (Highbenefi t Bridge 

Management System) ismertetése 1992.   

Csorba Árpád: A válságos helyzetben lévő hídállomány menedzselésének optimum-kritériumai 

1992.   

 Ifj . dr. Gáspár László Út-hídértékhez kötött fenntartási szükséglet meghatározásának módsze-

rei, nagysága. A KTI 243-055-1-2. sz. témájának jelentése 1992.   

Agárdy Gyula és dr. Lublóy László: Útvonalengedélyező program továbbfejlesztése.    

Agárdy Gyula és dr. Lublóy László: Közúti hidak állapotának állapotváltozásának elemzése.   

Agárdy Gyula és dr. Lublóy László: Közúti hidak leromlási folyamatának vizsgálata.   

Hídrehabilitációk és -átépítések gazdaságossági számítása.  A KTI Rt. 240-058-2-3. sz. témá-

jának zárójelentése 1993.   

Ifj . dr. Gáspár László: A hazai hídgazdálkodás fejlesztése. A KTI Rt. 240-077-1-3. sz. témájá-

nak zárójelentése.   

Amerikai hídgazdálkodási rendszer magyarországi adaptációjának vizsgálata. A KTI Rt. 240-

086-2-4. sz. témájának jelentése 1994.   

Témafelelős: ifj . dr. Gáspár László Az amerikai Pontis hídgazdálkodási rendszer magyar viszo-

nyok közötti alkalmazása. A KTI Rt. 240-089-2-5. sz. témájának jelentése.   

Molnár István, Agárdy Gyula: A Pontis bevezethetősége, alkalmazhatóságaMagyarországon.   

Molnár István  A Pontis adatbázis feltöltésének a lehetősége.   

Molnár István, Agárdy Gyula, Lublóy László A Pontis feltöltéséhez szükséges algoritmusok 

leírása.   

ifj . dr. Gáspár László A Pontis-ban lévő Markov-féle valószínűségi mátrixelemek egyeztetése a 

hazai leromlási diagramok megfelelő értékeivel.   

Molnár István A Pontis korszerűsítési moduljának leírása.   

Hossó Attila, Derzsi Miklós, dr. Szécsi László: Javaslat a hazai komplex hídgazdálkodási 

rendszer kidolgozására.   

Kitöltési útmutató az éves hídvizsgálati jegyzőkönyv állapot- és mennyiségfelvételéhez.   

Hídállapot értékelési útmutató.   

Az országos közúthálózat fenntartásának stratégiai terve.   
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ÖSSZEFOGLALÓ

1962 tavaszán hívta össze a Közúti hídosztály az igazgatósági, ön-
kormányzati (tanácsi) hídügyekkel foglalkozó szakembereket, hogy 
új feladataikhoz a 10 m-nél kisebb nyílású hidak tervellenőrzése és 
tervjóváhagyása terén tájékoztatást adjon, s emellett a hídmérnöki 
feladatokban széleskörű információt nyújtson. A kishidak kor-
szerűsítése szép és nagy feladat volt ekkor (ebben az évben 142 híd 
épült).

Az országos értekezletek (akkor így nevezték) a személyes kapcso-
latok kiépítésén túl, helyszíni bemutatókkal (általában nagyobb 
hídépítések) is segítették a hidászok továbbképzését.

Az 50-70 fős összejöveteleket 1962-ben és 1963-ban évente kétszer, 
1964-től évente egyszer ott tartották, ahol érdemleges munkahely 
látogatásra volt mód. A 10. értekezleten Apáthy Árpád, aki elin-
dította az igazgatósági és tanácsi hídászok rendszeres továbbképző 
talál-kozóját, a szakmai bemutatók fontosságát emelte ki.

1983-ig már 23 alkalommal találkoztak a hídmérnökök, és 80-120 
fős létszámmal már 14 megyében ismerkedhettek meg a szakmai 
újdonságokkal, a feladatok változásaival. Közben munkájuk gyöke-
resen megváltozott. A közúti igazgatóságok hatósági jogkörét, me-
gyénkénti önálló szervezetét és a minisztérium hídosztályát meg-
szüntették. A helyzetet súlyosbította a hidakra fordítható pénzügyi 
keret jelentős csökkenése is. Ilyen körülmények között az eddiginél 
is fontosabb volt a hídmérnökök összefogása, a korábbi találkozási 
lehetőségek biztosítása.
1984-87 között a Közlekedési Főfelügyelet közreműködésével 
Balatonföldváron találkoztak a hídmérnökök, az eddiginél ugyan ke-
vesebben, de kettő helyett három napos összejövetelen, az új oktatási 
központ adta jó körülmények között.
Az előadások témái aktuálisak, érdekesek voltak, az előadók között 
az eddiginél több igazgatósági hídmérnök és tervező (Uvaterv) 
szerepelt.

1988-ban a minisztérium vezetése a hídügy fontosságát érzékelve 
visszaállította a hídosztályt. Ekkortól ismét szakmai bemutatóhoz 
kötődően (pl. az M0 Hárosi Duna-híd) rendezték az országos ta-
lálkozót.

1989-ben Győrött, már a rendszerváltás adta lehetőséggel élve, több 
külföldi előadó is megjelent, s a résztvevők száma ismét 100 fölé 
emelkedett. 

1990-ben Szolnokon az eddigiektől eltérően 18 vállalkozás mutatko-
zott be (fi zető előadások). A továbbiakban a közérdekű és a részben 
reklám jellegű előadások reális aránya alakult ki; nőtt a résztvevők 
száma és különféle információs kiadványok: 1992-től beszámoló 
füzet a konferenciáról, 1993-től a rendező megye hídtörténete stb. 
jelentek meg.
Nőtt az érdeklődés a konferencia iránt (1990-től hivatalosan ez 
volt a rendezvény neve): 1994-ben már 266-an voltak kíváncsiak Sá-
rospatakra és a Cigándnál épülő Tisza-hídra.
1996-ban Debrecenben Egyesült állambeli előadók és mások elő-
adását szinkrontolmácsolással lehetett követni.

A 40. konferencián Baján (1999) már 350 fős volt az egyre nagyobb 
érdeklődésre számot tartó rendezvény, melyen az eddigi konferenciák 
dokumentumáról készített kiadványt is kézhez kaptak a résztvevők.

Az érdeklődés továbbra is nagy volt, a konferenciához csatlakozó 
kulturális programok egyre gazdagabbak voltak. 

2005-ben Siófokon volt a Kőröshegyi völgyhíd építéséhez kapcso-
lódó konferencia, igen jó elhelyezési körülményekkel, új szervezési 
formában. Eddig a vendéglátó megye közúti igazgatósága intézte a 
szervezés minden feladatát, az UKIG hídosztálya ettől kezdve átvál-
lalta ezt a nem kis feladatot.

A legutóbbi konferenciákon egyre nagyobb számú, érdekes előadást 
hallhatott az eddiginél jóval népesebb hallgatóság.

Az eddigi 49 konferencia 121 napja alatt (átlag 2,5 nap), 725 előadás 
(átlag 15) hangzott el összesen 8158 résztvevő előtt. 34 szakmai 
bemutató, munkahely látogatás volt mind a 19 megyében, így a to-
vábbképzést, kapcsolatépítést szolgáló összejövetelek az ország jobb 
megismerését is szolgálták.

Az egyes összejövetelekről számos dokumentum maradt fenn, 
ezek alapján ebben a jubileumi kiadványban egységes tematika 
szerint rövid ismertetés olvasható minden eddigi konferenciáról és 
tájékoztató a konferencia évéről is.

Az első hídmérnöki értekezlet óta 48 év telt el, gyökeres változás 
történt a hídállományban, az út- és hídkezelés szervezetében, a 
hídtervezés, hídépítés, hídfenntartás technológiájában, a műszaki 
szabályozásban, lényegében mindenben. A politikai rendszervál-
tás, az Európai Unióhoz történő csatlakozásunk is alapvető válto-
zást hozott. 

Változott a hídmérnöki konferencia szerepe is, azzal is, hogy ko-
rábban egyedül volt a szakma területén, ma pedig számos más ren-
dezvény is van. pl. Acélszerkezeti ankét, Vasúti hídmérnökök talál-
kozója, fi p magyar tagozat, KTE ankétok, Hidak a Dunán nem-
zetközi konferencia és sok más. Ezekről is említés található ebben a 
kiadványban, ugyanúgy, mint a szűkebb körű tájékoztatást szolgáló 
hídmérnöki értekezletekről.
A hídmérnöki konferencia egyedülálló abban, hogy kevés kivétel-
től eltekintve, mindig valamely fontos hídépítési vagy hídfelújítási 
munkákra szervezték.

A konferenciákról szóló beszámolók, a konferenciához készített 
kiadványok 1986-tól elég részletes ismeretanyagot nyújtanak, s a 
korábbi alkalmakon elhangzottakról is több sokszorosított vagy kéz-
iratban fennmaradt írás szól.

Jelen ünnepi beszámoló néhány viszonylag részletes áttekintésben és 
személyes kislexikonban igyekszik képet adni a hídmérnöki munka 
feladatairól, tapasztalatairól.

A konferenciák néhány jelenléti íve (kezdetben kézírással) emlékez-
tet a résztvevőkre, az előadókra; néhány fotó és más dokumentum 
pedig az eseményekre.

A 49. konferencia és a 48 év emlékeit, dokumentumait a minisztéri-
um, illetve az UKIG és jogutód hídosztálya gyűjteményéből, több 
hídmérnök kiegészítő anyagából dolgozta fel a szerkesztő. Ebben a 
munkában többen segítették: Bartyik Endre, Bíró János, Darabosné 
Bujdosó Zsuzsa, Hajós Bence, Németh István, Szabó Lajos, Szecsei 
István, Vértes Mária. A források katalogizálása Kádár Annamária, 
az adatfeldolgozás Halász Lajos, Magyari László és Rasztik Ró-
bert, a kézirat formába öntése Hegyi Kálmánné munkája.
Az áttekintő írások dr. Träger Herbert és Vértes Mária művei.
A kéziratot dr. Träger Herbert lektorálta. Ő és dr. Gáspár László 
készítette a német, ill. angol nyelvű összefoglalót.

A konferenciák és az egyes évek ismertetőit, az átfogó értékelést, 
az összefoglalót, a kislexikont írta és a kiadványt szerkesztette 
dr. Tóth Ernő.
A nyomdai előkészítést Gyukics Péter végezte és ő készítette az 
illusztráló képek nagy részét.
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ZUSAMMENFASSUNG

Im Frühjahr 1962 hat die Abteilung für Straßenbrücken im Ministerium 
für Verkehr und Post die sich mit Brücken beschäftigenden Fachleute der 
Straßendirektionen und der Selbstverwaltungen einberufen um zu ihren 
neuen Aufgaben auf dem Gebiet der Plankontrolle und Genehmigung 
Instruktionen zu erteilen und daneben in den Brückeningenieuraufgaben 
weitverbreitete Informationen zu geben. Die Modernisierung der kleinen 
Brücken war damals eine schöne, große Aufgabe (in diesem Jahr wurden 
142 Brücken gebaut).

Die Landesbesprechungen (damals wurden sie so genannt) haben neben 
dem Ausbau persönlicher Kontakte auch durch Baustellenbesichtigungen 
(meist größere Brücken) die Fortbildung der Brückeningenieure 
gefördert.
Die Besprechungen mit 50 bis 70 Teilnehmern wurden 1962 und 1963 
zweimal, ab 1964 jährlich einmal dort organisiert, wo eine Baustelle zu 
besichtigen war.

An der 10. Besprechung hat Árpád Apáthy, wer diese Fortbildungsbe-
sprechungen in Bewegung setzte, die Wichtigkeit der Fachvor-stellungen 
betont.

Bis 1983 trafen die Brückeningenieure schon zum 23. Mal einander und 
mit 80 bis 120 Teilnehmern konnten sie in 14 Komitaten die fachlichen 
Neuigkeiten und die Veränderung der Aufgaben kennenlernen. Inzwi-
schen hat sich ihre Arbeit von Grund aus verändert.
Die behördliche Rechtssphäre und die in jedem Komitat selbstständige 
Organisation der Stra- ßendirektionen, ferner die Brückenabteilung im 
Ministerium wurde aufgelöst. Die Lage war umso schwieriger, weil auch 
die fi nanziellen Möglichkeiten enger wurden. Unter diesen Umständen 
ist das Zusammenhalten der Brückeningenieure, die Sicherung der frü-
heren Besprechungen noch wichtiger geworden.

Zwischen 1984 und 1987 sind die Brückeningenieure mit der Mitarbeit 
der Oberen Verkehresaufsicht in Balatonföldvár zusammengekommen, 
zwar weniger, wie früher, doch die Besprechung dauerte nicht zwei, son-
dern drei Tage, unter guten Umständen im neuen Unterrichtszentrum. 
Die Th emen der Vorträge waren aktuell, interessant, unter den Vortra-
genden kamen mehr Brückeningenieure der Straßendirektionen und auch 
entwerfende Ingenieure (Uvaterv) vor.

1988 hat das Ministerium –die Wichtigkeit der Brücken wahrnehmend 
– die Brückenabteilung wieder aufgestellt. Nachdem wurden die Lan-
desbesprechungen wieder mit fachlichen Darstellungen (z. B. die neue 
Donau-Brücke bei Budapest-Háros) verbunden organisiert.

1989 in Győr – die politischen Veränderungen ausnutzend – erschienen 
auch Vortragende aus dem Ausland und die Teilnehmeranzahl stieg wie-
der über 100.

1990 in Szolnok haben sich – abweichend von der bisherigen Praxis – 18 
Firmen vorgestellt (bezahlte Vorträge). Im Weiteren hat sich ein reales 
Verhältnis zwischen Vorträgen von allgemeinem Interesse bzw. Reklame-
vorträge entwickelt. Die Teilnehmeranzahl stieg weiter, und es erschie-
nen verschiedene Informationen: ab 1992 ein Referat über die Konferenz, 
ab 1993 das Buch über die Geschichte der Brücken im betroff enen Ko-
mitat usw.
Das Interesse gegenüber die Konferenz (seit 1990 war dies die offi  zielle 
Benennung) wuchs, 1994 waren schon 266 Leute auf Sárospatak und auf 
die neue Brücke bei Cigánd neugierig.

1996 in Debrecen wurden die Vorträge der Fachleute aus den USA und 
anderen Ländern synchronübersetzt.

An der 40. Konferenz in Baja (1990) waren schon 350 Teilnehmer, die-
se bekamen ein Heft über die früheren Konferenzen. Das Interesse war 
weiterhin lebhaft, die sich zur Konferenz anschließenden kulturellen Pro-
gramme wurden immer reicher.

2005 fand die sich mit dem Bau der Talbrücke Kőröshegy verbindende 
Konferenz, mit sehr guten Unterbringungsumständen, nach einem 
neuen Organisationssystem in Siófok statt. Früher veranstaltete die 
Straßendirektion des Gastgeber-Komitates die Konferenz, jetzt 
übernahm die Brückenabteilung der Direktion für Straßenwirtschaft und 
Koordination (UKIG) diese nicht einfache Aufgabe.

An den letzten Konferenzen konnte die immer größere Zuhörerschaft 
immer mehr, interessante Vorträge hören. Während der 121 Tage der 
49 Konferenzen (im Durchschnitt 2,5 Tage) verhallten 725 Vorträge (im 
Durchschnitt 15) vor insgesamt 8158 Teilnehmern. Es waren 34 fachli-
che Vorstellungen in allen 19 Komitaten, so dienten diese Zusammen-
künfte neben der Fortbildung und dem Kontaktbau auch dem besseren 
Kennenlernen des Landes.

Über die einzelnen Konferenzen sind zahlreiche Dokumente geblieben, 
auf Grund dieser sind in diesem jubilaren Verlagswerk nach einheitlicher 
Th ematik kurze Zusammenfassungen über jede Konferenz und Informa-
tionen über das Jahr der Konferenz zu lesen.

Seit der ersten Besprechung der Brückeningenieure sind 48 Jahre vergan-
gen, es waren von Grund aus Veränderungen im Bestand der Brücken, in 
der Organisation der Verwaltung der Straßen und Brücken, in der Tech-
nologie des Entwerfens, des Brückenbaues und der Unterhaltung, in der 
Regelung, also in alles. Auch die politische Veränderung, unser Beitritt 
zur EU brachten wichtige Veränderungen.

Die Rolle der Brückeningenieurkonferenz hat sich auch dadurch ver-
ändert, dass sie früher auf dem Fachgebiet allein war, heute sind aber 
zahlreiche weitere Organisationen da, z. B. Enquete über Stahlkonstruk-
tionen, Zusammentreff en der Eisenbahnbrückeningenieure, Ungarische 
Gruppe der fi b, internationale Konferenzen „Brücken der Donau” usw. 
Diese werden in diesem Buch auch erwähnt, ebenso, wie die in engerem 
Kreis organisierten Brückeningenieurbesprechungen. Die Brückeninge-
nieurkonferenzen sind alleinstehend in der Hinsicht, dass sie immer – mit 
wenig Ausnahmen – in Zusammenhang mit einer wichtigen Bau- oder 
Unterhaltungsarbeit organisiert wurden.

Die Berichte, Verlagswerke bieten ab 1986 genügend detaillierte Infor-
mationen und aus den älteren Zeiten sind auch mehrere vervielfältigte 
oder mit Hand geschriebene Dokumente erhalten geblieben.

Dieses jubilare Bericht will in einigen relativ detaillierten Überblicken 
und in einem persönlichen „kleinen Lexikon” über die Aufgaben und Er-
fahrungen der Brückeningenieurarbeit informieren.

Einige Anwesenheitslisten (am Anfang mit Hand geschrieben) erinnern 
an die Teilnehmer, einige Fotos und andere Dokumente dagegen auf die 
Ereignisse.

Die Erinnerungen und die Dokumente der 49 Konferenzen, bzw. 48 Jah-
re hat der Redakteur aus den Sammlungen des Ministeriums, und der 
Brückenabteilung der Nachfolgerorganisationen und einiger Brückenin-
genieure gesammelt und zusammengestellt. In dieser Arbeit haben meh-
rere Leute geholfen: Endre Bartyik, János Bíró, Zsuzsa Darabos-Bujdosó, 
Bence Hajós, István Németh, Lajos Szabó, István Szecsei, Mária Vértes. 
Die Katalogisierung der Quellen hat Annamária Kádár, die Datenverar-
beitung Lajos Halász, László Magyari, Róbert Rasztik, die Bearbeitung 
des Manuskriptes Erzsébet Hegyi geleistet. Die überblickenden Kapitel 
hat Dr. Herbert Träger und Mária Vértes geschrieben.
Das Manuskript hat Dr. Herbert Träger durchgelesen, er und Dr. László 
Gáspár schrieb die deutsche, bzw. englische Zusammenfassung.

Die Berichte über die Konferenzen und die einzelnen Jahre, die allgemeine 
Beurteilung, die Zusammenfassung, das kleine Lexikon schrieb Dr. Ernő 
Tóth, der Redakteur des ganzen Werkes. Die Vorbereitung der Druckereiar-
beit leistete Péter Gyukics und er fotografi erte den größten Teil der Bilder.
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SUMMARY

 In the spring 1962 the Highway Bridge Division of the Ministry of Trans-
port and Telecommunications (KPM) gathered the experts dealing with 
the bridges on national and municipality (council) highway networks in 
the following topics: instructions for their new tasks in the design con-
trol and approval for bridges below 10 m span; comprehensive informa-
tion for their bridge engineering tasks. Th at time, the modernisation of 
small bridges  was an attractive and huge task (that year, 142 bridges were 
built).

Th e national conferences (as named then) permitted not only the develop-
ment of personal connections but also the further training of bridge engi-
neers was promoted by site visits (usually major bridge construction sites).

Th e meetings with 50-70 participants were organized twice a year in 1962 
and 1963, and once a year from 1964 on selecting a location where a major 
site could have been visited. Árpád Apáthy, the initiator of the regular 
further development meetings for county road administration and council 
bridge engineers, emphasized  the importance of professional visits at the 
10th conference. 

By 1983, the bridge engineers had already met 23 times, and their group 
of 80-120 experts could have got acquainted with  the professional nov-
elties and changing tasks already in 14 counties. Meanwhile their work 
had been basically changed. Th e sphere of authority, their independent 
organisation in each country and the Highway Bridge Division of the 
ministry were terminated. Th e situation was worsened by the signifi cant 
reduction of the funds to be destined to bridges. In these circumstances, 
the co-operation of bridge engineers and ensuring the possibility of 
similar meetings were more important than ever. 
Between 1984 and 1987, the bridge engineers in smaller numbers than be-
fore had meetings in Balatonföldvár by the  contribution of the Transport 
Supervisory Authority in three days instead of the two days before in good 
circumstances provided by the new Educational Centre there. Th e themes 
of the presentations were actual and interesting.
Th ere were more county bridge engineers and designers (Uvaterv) among 
the presenters than before.

In 1988, the management of the ministry – having experienced the im-
portance of bridge aff airs – restored the Bridge Division. From this time 
on, the national conferences were organised in connection with profes-
sional site visits (e.g. Háros Danube-bridge of ring road M0).

In 1989, in Győr, – utilizing the possibilities coming from our democratic 
transformation – several foreign presenters took part on the meeting, the 
number of participants grew again above 100.

In 1990, 18 companies presented themselves (in paid presentations) which  
was diff erent from the preceding meetings. From this time on, a realistic 
ratio has formed between the presentations of public interest and those of 
partly advertising content; there were more and more participants and 
various informative publications came out: from 1992 on, record booklets 
on the conferences, from 1993 on, the bridge  history of the organizing 
county etc.

Th ere were a growing interest towards the conference (from 1990 on, 
the meetings were offi  cially called “conference”): in 1994, already 266 ex-
perts were in Sárospatak and visited also the Tisza-bridge being built at 
Cigánd.

In 1996, in Debrecen the presentations of, among others, experts from the 
USA could have been followed by simultaneous translation.

On the 40th conference in Baja (1999), there were already 350 experts in 
the more and more popular event where the participants could receive a 
publication on the preceding conferences.

Th e professional interest was continuously high, also the cultural pro-
grams connected to the conferences were more and more abounding.

In 2005, the Siófok-conference related to the construction of Kőröshegy 
Viaduct took place  in a new organizational form, with high level accom-
modation. Earlier the highway department of the host county had ful-
fi lled every task of organisation, from this time on, the Bridge Division of 
UKIG has undertaken this comprehensive job.

In the latest conferences, more and more experts could follow the interest-
ing presentations.

During the 121 days of 49 conferences till now (2.5 days on average) 
725 presentations (15 presentations on average) were delivered for 8158 
participants. Th ere were 34 professional demonstrations in all of the 19 
counties; in such a way, these meetings intended for further training and 
networking served also for the deeper knowledge of the country.

Various documents have remained on the meetings which could be uti-
lized in this jubilee publication: following a uniform structure, a short 
presentation on every conference by then and also information on the year 
of the meeting can be found here.

Since the fi rst bridge engineering meeting, 48 years have passed dur-
ing which a complete change has occurred in bridge stock, in road and 
bridge management, in bridge design, construction and maintenance 
techniques, in technical specifi cation, actually in everything. Th e political 
transformation and our joining to the European Union resulted also in 
basic changes.

Also the role of bridge engineering conferences has changed since fi rst 
it had been the only meeting in the fi eld, but lately there have been some 
other events, like, Steel structural offi  cial inquiry, Meeting for railway 
bridge engineers, fi p Hungarian Branch, KTE (Association for Trans-
port Science) offi  cial inquiries, international conference “Bridges on the 
Danube” etc. Th ey are also mentioned in this publication, like the bridge 
engineering meetings confi ned to a smaller circle.

One of the unique features of bridge engineering conferences is that they 
were organized – in almost every case – connected to the visit of major 
bridge construction and rehabilitation projects.

Th e reports on conferences and the publications made for the conferences 
have provided fairly detailed material of knowledge from 1986 on, besides 
several photocopied or hand-written materials have remained on the pres-
entations delivered during the former meetings.

Th is special report gives an overview on the tasks and experiences of 
bridge engineering work in a relatively detailed survey and in a personal 
Small Encyclopaedia.

Some attendance lists (the former ones written by hand) remind us the 
participants and presenters, while some photos and documents to the 
events, themselves.

Th e editor of the book utilized the written records and documents coming 
from the collections of the ministry, UKIG and its legal successor, as well 
as some complementary materials originating from several bridge engi-
neers. Th e following experts participated  in this activity: Endre Bartyik, 
János Biró, Zsuzsa Darabos-Bujdosó, Bence Hajós, István Németh, Lajos 
Szabó, István Szecsei, Mária Vértes. Th e sources were catalogued by An-
namária Kádár, the data processed by Lajos Halász, László Magyari and 
Róbert Rasztik, while the manuscript was text edited by Erzsébet Hegyi.

Th e overviews were made by Dr. Herbert Träger and Mária Vértes.
Th e reader of the manuscript is dr. Herbert Träger. He and dr. László 
Gáspár completed the German and English summaries.

Dr. Ernő Tóth wrote the reports on the conferences and the relevant 
years, the summary, the Small Encyclopaedia, besides he is the editor of 
the publication.

Th e typographic preparatory works were carried out by Péter Gyukics, 
and he took also the majority of the photographs for illustration.
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UTÓSZÓ

Az 1962 óta megtartott 49 hídmérnöki konferen-
ciáról és az eltelt 48 évben a hídügy területén be-
következett változásokról részletesen beszámol-
ni nem várt nagy feladat volt. Részben a forrá-
sok hiányoznak, az emlékezet pedig elhalványul; 
a közelmúltban pedig a résztvevők számában és 
az előadásokban kibővült rendezvények olyan sok 
említésre méltó eseményt, eredményt hoztak, me-
lyekről beszámolni, melyeket értékelni lehetetlen. 
Igyekeztem egységes, tömör beszámolókat készí-
teni, s ez óhatatlanul vitatható, hisz nem vettem 
részt mintegy tucatnyi konferencián, így csak do-
kumentumokra támaszkodhattam.
Megkíséreltem minden évről a fontosnak vélt ese-
ményeket megemlíteni, s ez legalább olyan nehéz 
volt, hiszen szinte minden alapvetően megválto-
zott, s megyénként is nagy különbség volt a híd-
állományban, annak változásában.
A leírtak kiindulópontnak tekinthetőek, ajánlom 
az érdeklődőknek a felsorolt forrásanyagok megis-
merését, s a saját emlékek összeírását. 
A könyv szerzői mellett néhány kolléga, kolléga-
nő, pl. Bartyik Endre, Szabó Lajos (főmérnök) le-
írta néhány emlékét. 
Németh István (Hídosztály, TETA) 12 konferen-
ciáról készített jegyzeteit, előadásvázlatait bocsá-
totta rendelkezésemre. Szecsei István a Szolno-
kon, Darabosné Bujdosó Zsuzsanna a Baján tar-
tott konferenciák anyagait, dr. Koller Ida, Bíró 
János és Kardosné Pintér Erzsébet saját fotóit, 

jegyzeteit bocsátotta rendelkezésemre, ám nem 
tudtam minden anyagot bemutatni ebben a jubile-
umi kiadványban. Szecsei István a Szolnoki Köz-
úti Igazgatóság hídmérnökeinek rövid életrajzait 
is összeállította, sajnos ez kimaradt ebből a könyv-
ből. Remélem, hogy a hídmérnökök életrajz gyűj-
teményét sikerül a nem távoli jövőben összegyűj-
teni, s ehhez a szolnokiak adatait is felhasználni.
Biztos vagyok benne, hogy a bemutatottakon kí-
vül sok jó fotó készült a szakmai bemutatókon, jó 
lenne ezeket összegyűjteni.
A hídmérnöki konferenciákon kívüli rendezvé-
nyek: ankétok, külföldi szakmai utak, értekezle-
tek stb. is igen fontosak voltak a hidászok szakmai 
továbbképzésében, az emberi kapcsolatok ápolá-
sában.
Hálásan köszönöm mindenkinek a munkáját, aki 
segített e könyv anyagának összegyűjtésében, ösz-
szeállításában, illusztrálásában, elnézést kérek, 
hogy személy szerint nem mindenkit említek.
Gyukics Péternek külön is köszönöm, hogy saját 
fotóiból igen sokat rendelkezésemre bocsátott, új 
felvételeket, reprókat is készített s a tördelés ezút-
tal különösen nehéz feladatát türelmesen, gondo-
san végezte.
Remélem, hogy töredékessége ellenére ez a kiad-
vány érzékeltet valamit a hidászok rendszeres ösz-
szejöveteleinek fontosságából.

Dr. Tóth Ernő

A dunaújvárosi Pentele-híd esti fényben (Gyukics Péter felvétele)
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