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Előszó
Őszinte tisztelettel köszöntöm e könyv olvasóját. Az
idei évben Fejér megye a házigazdája a 4 7 . Orszá
gos Hídmérnöki Konferenciának. Ez évben több
nagyszabású hídépítés is folyik az országban, ezek
közül is kiemelkedik az M8 autópálya részeként
épülő Dunaújvárosi Duna-híd építése, mely a konfe
rencia fő témáját is szolgáltatja. A Közép-dunántúli
Régió és az alföldi régiók összekötetését is szolgáló,
307,8 m fesztávolságú híd a maga nemében egye
dülálló alkotás, az ún. „kosárfül" ívekre kábelekkel
felfüggesztett acélgerendás híd Magyarországon el
sőként kerül alkalmazásra. Egyedi hidak építésére
azonban múltban is találunk megyei példákat: az
1890-ben épült Sárbogárdi Monier-híd 18,0 m fesztávolságával a maga idejében az országban a leg
nagyobb nyílású vasbeton híd volt, az 1976-ban
épült kápolnásnyéki felüljárónak Magyarországon
elsőként nemcsak a felszerkezete, hanem az alépít
ményei is előregyártott elemekből épültek.
A megye területén már a római korban is épültek
hidak, a történeti forrásokban ezekre több utalás is
található. A honfoglalás után Székesfehérvár, mint ki
rályi székváros egyben a kereskedelmi utak fontos
csomópontjává is vált, több hídjának a története
ismert. A megyét keletről határoló Dunán kívül a me
gyében két jelentősebb vízfolyás található, a Sió- illet
ve a Sárvíz- (Nádor) csatorna, nagyobb nyílású mű
tárgyakat itt találhatunk. A XIX. századig jellemzően
kő-, tégla- és fahidak épültek, de a század végére
megjelennek a vasbeton és az acélhidak is.
A II. világháború a megye hídállományának jelentős
részét megsemmisítette, a lerombolt hidak azonban
elődeink kiemelkedő munkájának a köszönhetően vi

szonylag gyorsan, tervszerűen újjáépültek. Az elmúlt
időszakban a megye területén több elkerülő szakasz
is épült, melyeken korszerű technológiával jelentős
hidak kivitelezése történt meg. Meg kell említenünk
az autópályákon található műtárgyakat is, először az
M7, majd az M l autópálya megyei szakaszán is ki
emelkedő hídépítési tevékenység valósult meg, nap
jainkban pedig az M6 és az M8 autópálya megyei
szakaszán folynak nagyszabású hídépítések. A me
gyén több fő vasútvonal halad át, melyeken szintén
fontos, érdekes műtárgyakat találhatunk.
Úgy gondolom, hogy egy magára adó szakmának
fontos feladata a múlt ismerete. A közutas és a hi
dász szakma mindig is nagy súlyt fektetett az elődök
munkájának a megismerésébe, ebbe a sorba illik
bele a megye hídjainak történetét feldolgozó jelen
kötet. Ezúton szeretném megköszönni dr. Tóth Ernő,
dr. Tráger Herbert, Bognár Tibor, Bíró János, Hajós
Bence uraknak, Szaip Lászlóné úrhölgynek és mind
azoknak a lelkiismeretes, fáradhatatlan munkáját,
melyet a forrásanyagok felkutatásában és az egyes
fejezetek megírásában fejtettek ki. Köszönöm a le
véltárak, múzeumok, könyvtárak és a nyomdai elő
készítést és a nyomtatást végzők munkáját!
Kívánom e könyv olvasóinak, hogy a Fejér megyei
hidak múltjának és jelenének megismerésén ke
resztül hasznos információkhoz jussanak.
Székesfehérvár, 2006 február
Molnár István, területi igazgató

A 6. sz. főút V-lábú hídja, dr. Imre Lajos ecset rajza

Első munkahelyem és dr. Gáli Imre emlékére

Bevezető
Különleges öröm és izgalom volt számomra Fejér me
gye hídtörtén étének kutatása, írása, e könyv szer
kesztése, mivel Székesfehérváron kezdtem pályafutá
som, s 1961-70 között a hídügyekkel foglalkoztam.
Hálásan és szeretettel emlékezem vissza főnökeim
re, munkatársaimra, külön is a hídügyekkel sokat
foglalkozó Cser Istvánra, dr. Deme Sándorra, Somkúthy Gyulára és segítőmre, Csányi Mihályra.
E könyv egy sorozat immár tizennegyedik kötete,
forrásanyagot feltáró, gazdagon illusztrált a korábbi
elvek szerint szerkesztett. A megye hídállományának története rendkívül gazdag és folyamatosan,
napjainkban az autópályák építésével jelentős nagy
hidakkal és világviszonylatban is kiemelkedő Duna
híddal gazdagodó.

korábbi megyei hídmérnökök már 1992-től megkezd
ték e könyvhöz az anyaggyűjtést. Molnár István a sárbo
gárdi Nádor-csatoma-híd, Juhászné Viniczai Ágnes
pedig 1997-ben Székesfehérvár útjainak és hídjainak
történetét írta meg, s összegyűjtöttek sok értékes anya
got. Nagy segítség volt a közelmúltban elhunyt dr. Gáli
Imre 1960-as években végzett levéltári kutatása és
helyszíni szemléinek anyaga a boltozott hidak történe
tében (1964-ben még 127 boltozat volt a megyében).
A megye úttörténetét nagyarabecsült főnököm: Bo
gár Pál írta meg, s a szomszéd megyék út- és hídtörténeti írásai és Hargitai Jenő száznál több hídleírása
fontos kiinduló pont volt.
Köszönöm e könyv szerzőinek: André László, Bíró
János, Bognár Tibor, Juhászné Viniczai Ágnes, Hajós
Bence, Kerényí Enikő, Molnár István, Szaip Lászlóné
mérnököknek és a lektori munkán túlmenően segí
tő dr. Tráger Herbertnek, valamint dr. Gáspár Lász
lónak a fordítói munkáját. A leírást Hegyi Kálmánnénak, a számítógépes munkát Halász Lajosnak és
Kara Katalinnak köszönöm.
A könyv megszületését sokan segítették: több tervező
és kivitelező, így a Főmterv (Horváth Adrián), a Magyar
Scetauroute (Földi András), az Uvaterv (dr. Koller Ida),
a Hídépítő Rt. (Boldog Gyöngyi), elsősorban fotók ren
delkezésre bocsátásával. A Fejér Megyei levéltár, a
Fejér Megyei Múzeum, a MÁV Vezérigazgatóság, a
Közlekedési Múzeum, a Hadtörténeti Intézet és
Múzeum, a Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény és Fejér
Megyei Közlekedési Felügyelet, a Nemzeti Autópálya
zRt, Skoumal Gábor sokirányú segítséget nyújtott, a
legtöbbet a Magyar Közút Fejér Megyei területi Igaz
gatóságának köszönhetem a gazdag és példásan ren
dezett tervtár, iratok, fotók rendelkezésre bocsátásá
ért, új fényképfelvételek készítéséért. Sitku László fő
mérnök (ÜKIG), Molnár István területi igazgató, Bíró Já
nos hídmérnök, Bognár Tibor ny. igazgató különösen
sokat tett azért, hogy ez a könyv elkészüljön.
Csecsei Pál, dr. Domanovszky Sándor, Gyukics Péter
művészi fotói, dr. Imre Lajos ecsetrajzai gazdagítják
ezt a könyvet, melynek hiányosságait ismerem.
A nyomdai előkészítést a Lénia 2 Kft. végezte, a
nyomdai munka a Regia Rex nyomdát dicséri.
Kérem ne tekintsenek hálátlannak, ha nem soroltam
fel névszerint mindenkit, aki segítette munkámat.
Kérem az olvasókat, hogy fogadják olyan szeretettel ezt
a könyvet amilyennel igyekeztem elkészíteni, folytas
sák a régi emlékek gyűjtését és rögzítsék a ma építé
seit, segítsék a jövő nemzedékének is bemutatni, hogy
a hídépítés, hídtervezés milyen fontos, szép munka.

Már a rómaiak alatt Gorsium a Sárvíz átkelőhelyé
nek védelmére alakult ki. A honfoglalás után, az ál
lamalapítás idején, amikor Fehérvárra tevődött át
az útcsomópont, már 997-ben Úrhidánál fontos híd
épült, a mocsaraktól védett fejedelmi, majd királyi
székhelyen a várárkok fölött 30-100 m hosszú hi
dak, köztük a Király híd épült. A Sárvízen Fövénypusztánál (Tác, Gorsium), Battyánnál és Úrhidánál ha nem is folyamatosan - ezer éve hidak álltak, s
Székesfehérvár hídjainak száma is folyamatosan
nőtt: 1821-ben 1 0 1 híd állt. Boltozott hidak lehet,
hogy a római korból is fennmaradtak, az emlékezet
a battai (Százhalombatta Fejér megyéhez tartozott),
ráckeresztúri és az Adony melletti Váli-víz-hídját
rómainak tartotta. Közülük a battai biztosan 1747
előtt épült. Levéltári források szerint 1818-ban 132
kő- és tégla boltozat volt a megyében, s nemcsak az
utakon, hanem több máig áll a kastélyparkokban.
Vas és acélhidak 1882-től épültek vasútvonalakon
és közutakon a Sárvízen és a Gaján is, vasbetonból
pedig hazánkban másodikként Sárbogárdon, a Ná
dor-csatornán 18 m nyílású híd épült, s utána sok
fontos ilyen híd, közte Mezőkomáromnál a 32 m
nyílású Sió-híd, mely ma is az országos közutak hid
jai közül a legnagyobb nyílású.
Hosszan lehetne sorolni a kedvcsináló ismertetést, ám
nem teszem, mert bízom abban, hogy e könyvbe be
lelapozok rácsodálkoznak az érdekes történetű, szép,
régi és napjainkban épülő hidakra, s remélem, hogy
lesznek, akik tovább kutatják a megye hídjainak
történetét, mert kutatnivaló bizony bőven van. Elvesz
tek hídnyilvántartások, törzskönyvek, tervek, fotók, le
véltárakban, múzeumokban, képeslapokon, térképe
ken lehet - mozaikonként - nemcsak a régmúlt, ha
nem gyakran 60-70 évvel ezelőtti események történe
tét tisztázni. Kutatásra, írásra, fotózásra kevés volt az
idő, pedig Juhászné Viniczai Ágnes és Molnár István

Dr. Tóth Ernő
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Földrajzi adottságok

A megye adottságai
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A MEGYE ADOTTSÁGAI
Földrajzi és vízrajzi adottságok, közigazgatás
Fejér megye a történelmi Magyarország szívében,
az ország középső részén hegyektől tagolt, dombvo
nulatokkal határolt, lapályokkal tagolt vidéken ala
kult ki. Első említése 1009-ből való, az államalapító
Szent István király uralkodása alatt kialakult várme
gyerendszer egyik legkorábbi talpköve.
Fejé megye a Dunántúl kapuja. Területe 4 3 5 9 km2,
lakosainak száma 440 ezer. Mind területét, mind
pedig lakosainak számát tekintve Magyarország kö
zepes nagyságú megyéi közé tartozik.
A megye felszíne igen változatos. Északi részén hú
zódik a Bakony keleti nyúlványa, a Vértes fő vonula
tának jelentős része, valamint a Velencei-hegység.
A megye déli, délkeleti részét a Mezőföld termékeny
löszös talajú vidéke alkotja. Kelet felől természetes
határa a Duna folyam. Legnagyobb tava a Velenceitó. Területének kétharmada mezőgazdasági műve
lés alatt áll, 7 százalékát erdő borítja.

Balaton keleti partjának egy része is a megyéhez
tartozott.
A megye nagyobb részét a Mezőföld uralja, mely
átmenetet képez az Alföld és a Dunántúli-közép
hegység között. A Velencei-tó déli oldaláról indul és
a Somogy -Tolna dombságig húzódik. Az alföldies
jellegű táj természetes lösztakaróval borított. A Me
zőföld több részre tagolódik. Északi részén az
Etyeki-dombság helyezkedik el, déli részét pedig az
Ős-Sárvíz hordaléka formálta.
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Hegy-, vízrajzi térkép
A megyeszékhely Székesfehérvár, mely Magyaror
szág és Közép-Európa egyik legrégebbi városa. Fe
jér megye másik megyei jogú városa Dunaújváros.
Fejér megye István király korától egészen a török
időkig a Duna mindkét partjára kiterjedt, ide tarto
zott Pest megye és Bács-Kiskun megye egy része is.
A török közigazgatási rendszerben a megye nagy
része a budai vilajet fehérvári szandzsákságának a
része volt. A török kiűzése után már kisebb terüle
ten szervezték újjá a megyét. Érd és Százhalombat
ta környékét 1946-ban csatolták el, míg az enyingi
járást 1950-ben csatolták a megyéhez. 1970-ig a

A Mezőföld felszínének térképvázlata
A természeti szépségekben bővelkedő Sárvíz völ
gye, a Sárrét a Mezőföld egyik meghatározó termé
szeti vidéke. A Sárrét beleesik annak a süllyedés
nek a vonalába, amelyben a Balaton és a Velenceitó is elhelyezkedik, sőt földtörténetileg egyidős
azokkal. A jégkorszakban egyetlen nagy tó állt ezen
a helyen, melyeta Bakonybóljövő vizek töltöttek fel.
A tó ellaposodott, megindult a tőzegképződés. A lá
pot az 1800-as évek első évtizedeiben végrehajtott
vízrendezés szüntette meg. A medencét a Nádor
csatorna dél felől kinyitotta, megszüntetve ezzel a

A megye adottságai
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lefolyástalan jelleget. A másodlagos lecsapolási
munkák során a Sárrét legnagyobb része szárazzá
vált, a terület mezőgazdaságilag hasznosítható lett.
A Sárréten a Sárvíz völgyében 1772-ben indult az
első jelentősebb vízrendezési munka, amely meg
szakításokkal 1938-ig tartott. Az 1947. évi árvíz be
bizonyította, hogy a vízelvezetés a Sárvíz folyón nem
elégséges. A Sárvíz völgyben két főcsatorna fut: a
Nádor és a Malom-csatorna. Az utóbbi Szabadbattyán és Cece között húzódik. A Malom-csatorna
ma már elveszítette korábbi jelentőségét, medre el
iszaposodott, az eredeti célt, a Nádor-csatorna men
tesítését ma már nem tudja betölteni.
A Mezőföld vízfolyásokban elég szegény területén
kisebb-nagyobb mocsarak találhatók. A lecsapolások előtti idők vízrajzát ma is nyomon lehet kísérni,
a lefolyástalan, vagy rossz lefolyású árterek ma is
behálózzák a folyóvölgyeket: a Siót, a Sárvíz vidékét,
a Bozót-patak környékét, a Kapos-mellékét, a Bentapatak mentét, a Szent-László és a Váli-víz völgyét.

világot eredményezett. A Duna a halászoknak biz
tosított jó megélhetést. A Duna-parton ma is sok ha
lászcsárdát találunk, ahol jellegzetes halételeket
kóstolhatnak meg a vendégek.
Fejér megyét nyugat felől a Kelet-Bakony nyúlványai
szegélyezik. A Bakony növényvilága igen gazdag, a
területen nagy részét erdő borítja. A sűrű erdők jó
búvóhelyet biztosítottak a kurucoknak és a császári
csapatok elől bujkáló szegénylegényeknek. Sobri
Jóska és Savanyú Józsi voltak a leghíresebb betyá
rok a környéken. Az iszkaszentgyörgyi magas erdő
ket a monda szerint éppen a betyárok miatt irtatta
ki a gróf. A táj települései honfoglalás-, illetve Árpád
kori eredetűek.
A Vértes-hegység északról határolja a megyét, a Bakonytól a Móri-árok választja el. A hegység déli ré
szét növényritkaságai és értékes élővilága miatt
1976-ban nyilvánították védetté. A 15035 hektáros
Vértes Tájvédelmi Körzet Magyarország kiemelkedő
természeti értéke.
A vértesi erdők kitűnő vadászterületnek számí
tanak. Már a római korban is vadásztak itt. Ennek
emlékét őrzi a Diana istennőnek szentelt barlang
szentély és a Pusztavámon talált Diana szobor. A te
rület királyi erdőbirtok volt a középkorban. Gyakran
vadászott Nagy Lajos, Zsigmond és Mátyás király a
vadban gazdag erdőkben. A megélhetést a hegyvi
dékre jellemző erdei munka, faipar, mész-és szén
égetés biztosította. A kiránduló ma is találhat mű
ködő faszénégetőket. A vértesi legelőterületeket az
ősi rideg szarvasmarha-és rackajuhtartás újjáélesz
tésével hasznosítják.
A csákvári Báracházi-barlangban világviszonylatban
is jelentős őslénymaradványokra bukkantak, me
lyek a hajdani tengerről, trópusi éghajlatról szolgál
tatnak bizonyítékot. Ugyanebben a barlangban jég
korszaki emlősök csontjait, a megye legkorábbi, 503 0 ezer éves emberi maradványait találták meg.
A Velencei-tó kb. 12-15 ezer éve alakult ki. A hajdan
háromszoros nagyságú tó területe ma 26 km2, és
Magyarország harmadik legnagyobb állóvizének
számít. Az egykor Fertőnek nevezett tó a krónikák
tanúsága szerint olasz telepesektől kapta a nevét.
A tavat északról Magyarország egyetlen őshegysége, a Velencei-hegység határolja, mely Közép-Eu
rópa legrégibb geológiai képződménye, az ország
egyetlen önálló őshegysége. Felszínén az ősi Variszkuszi-hegység különlegességeit is megcsodálhatjuk,
ezek az ingókövek, az állatalakzatokat formáló szik
lacsoportok. A Velencei-hegység fő tömegét gránit
alkotja, melynek jellemzője, hogy a földtani mozgá
soknak legjobban ellenáll, ezért itt található Nadapon az országos „ 0 " szintezési pont. A gránithegy
ség legmagasabb pontja a Meleg-hegy (352 m)

Fejér megye vízrajza a 19. században
A Mezőföld jó termőföldjein és dús legelőin az em
berek a földművelésből és az állattenyésztésből tar
tották el magukat.
Keleten a Duna mintegy 50 km hosszban a megye
természetes határát alkotja. A partokon bokorfüzes
és ártéri erdő található. A Rácalmás-Kisapostag-Dunaújváros szakaszon holtágak és szigetek alakultak
ki. A vízi klíma dús vegetációt és tipikus ártéri állat-
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A Velencei-tó sokáig legszeszélyesebb tavunknak
számított. Vízállása a csapadék függvényében válto
zott, így néha elárasztotta a környező településeket,
máskor pedig teljesen kiszáradt annyira, hogy kato
nák gyakorlatoztak az üres, porzó medencében. A
tatárjárás idején és a török világban menedéket je
lentett a bujdosóknak nádasaival. A környék lakói
többször fordultak beadvánnyal a megyéhez a tó lecsapolása érdekében (Fejér vármegye közgyűlése
1838-ban tárgyalta az ügyet). Erre azonban szeren
csére nem került sor, és ma is üdülők ezrei élvez
hetik a tó adta sportolási és fürdési lehetőségeket. A
Velencei-tó lefolyását a Dinnyés-Kajtori csatorna lé
tesítésével oldották meg (1896). Megmentették a tó
varázslatos élővilágát is. Kiemelt természeti értéket
képviselnek az „úszólápok".A környék népének év
századokon keresztül a nádvágás, nádfeldolgozás
és a halászat volt a megélhetési forrása. A nádfedeles házak, a száradó halászhálók, a ladikok sajátos
hangulatot kölcsönöztek a vízpartnak. A télen leara
tott nád ma is jelentős jövedelmet jelent.
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A Velencei-tó
A megyében több csodálatos kastélyt tekinthet meg
az idelátogató, melyek a magyar és nemzetközi épí
tésztörténet remekeinek számítanak. A kastélyok
építése az 1750-es években indult meg. Kezdetben
barokk stílusú épületeket emeltek, majd 1780-tól a
klasszicista stílus vált uralkodóvá a kastélyépíté
szetben. A legtöbb és legszebb kastélyunk a 19.
század elején épült, és ekkor építették át a korábbi
barokk épületeket is. A 19. század végén már az
angol neogótika hatása figyelhető meg kastélyain
kon. A korai barokk stílusú kastélyok közé tartozik a
móri Lamberg-kastély, melynek építője Fellner Ja
kab volt. Neobarokk átalakítású az iszkaszentgyörgyi Bajzáth-Pappenheim kastély. A Csákvár közép
pontjában található Esterházy-kastély szintén Fell
ner Jakab tervei alapján készült. Az épület barokk
stílusúnak indult, de végleges formájában klasszi-
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cista külsőt öltött. A kastély körül készült el az or
szág és Fejér megye első, 2,5 km2 területű angol
parkja. Lovasberényben a klasszicista Cziráky-kastélyt nézhetik meg az érdeklődők. A seregélyesi
Zichy-Hadik kastély gyönyörű freskóiról híres, illetve
a parkjában talált 1976-os leletről, amely ezüst és
arany evőeszközökből, ezüst edényekből és éksze
rekből állt. A dégi Festetich-kastély, a háborúban
széthordott alcsúti Habsburg-kastély, a vajtai kas
tély és a soponyai Zichy-kastély mind a klassziciz
mus egyik hazai képviselőjéhez, Pollack Mihály ne
véhez fűződnek. Angol neogót stílusú a martonvásá
ri Brunszvik-kastély, ahol ma Beethoven emlékmú
zeum működik. Az épület körül található az egyik
leggyönyörűbb kastélyparkunk, ahol nyáron rend
szeresen tartanak Beethoven hangversenyeket.

A megye ma is álló 71 kastélyából az egyik leghíresebb
a martonvásári Brunszvik-kastély
Fejér megye szerepe kivételes a magyar történelem
ben. A fejedelmek megyéjének mondható. A megye
Árpád vezér szállásterülete volt a honfoglalás után,
majd Géza fejedelem a kedvező adottságok figye
lembevételével Székesfehérváron alakította ki szék
helyét. A város több évszázadon keresztül őrizte ki
rályi székhely, koronázó és temetkezési hely rang
ját. Székesfehérváron 32 királyt koronáztak, és itt
őrzik államalapító István király és még több kirá
lyunk földi maradványait. A megyeszékhely közép
kori alapokon nyugvó barokk arculata a XVIII. szá
zadban alakult ki, miután Mária Terézia királynő
rendelkezésére a város püspöki székhely lett.
Irodalom:
1) Fejér megye honlapja, www.fejer.hu
2) Fejér megye földrajza. Magyarország megyei
kézikönyvei 6.
3) Dr. Frisnyák Sándor: Budapest és a megyék
földrajza. Tankönyvkiadó, Budapest, 1984
4) Magyarország természeti és gazdasági földrajza.
Tankönyvkiadó, Budapest, 1968
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fel, illetve egyes szerzők bizonytalannak ítélik ezen
utak létét [ 9 , 1 0 , 11].
A rómaiak után a népvándorlás viharai sokat el
pusztítottak a római utakból. A fő irányokban pl. a Du
na mellett régészetileg is bizonyított, hogy hosszú sza
kaszokon a mai főút követi a római utat [12]. Pl. a 7.
sz. főút a Velencei tó északi partján 1934 előtt, vagy a
Csór-lnota felé vezető 8. sz. út is római nyomon halad,
s több fontos más út is követi az akkori útirányt [8].
A honfoglalás, államalapítás a legfontosabb útcso
mópontot Gorsiumtól nem nagy távolságra, mocsa
rak védte helyre tette át, a mai Székesfehérvár helyé
re, ahol királyi székhely alakult ki [8, 13, 14, 1 5 ] .
A Székesfehérvár környéki úthálózatokról e könyv
külön f e j e z e t é b e n részletesen szó van [8], így egyes
utak említése elegendőnek látszik.

Római kori utak a megyében [5]
A megye földrajzi adott
ságai a közúti közleke
d é s szempontjából jók:
meghatározó
vízfolyás
csak a Sárvíz, a "Dunán
t ú l kapuját" fontos utak
hálózták be már a római
u r a l o m alatt. Elsősorban
a Duna melletti limes út
és a Sárvíz átkelő helyén
Gorsium (Tác) útcsomópontja volt különösen je
lentős [ 1 , 2, 3].
A római úthálózat egy
é r t e l m ű rögzítése m é g
n e m történt meg, annyi
azonban biztosan állítha
t ó , hogy a legfontosabb
elsőrendű főutak (mai 6.,
7., és 8. sz. főutak) elődei
m á r közel 2 0 0 0 éve kiala
kultak, kiépültek [4, 5].
Gorsium
kiemelkedő
jelentőségét az ide befu
t ó , illetve innen kiinduló
u t a k száma (7-8) önma
g á b a n is jelzi [6, 7, 8 ] .
Érdekes, hogy két híd
(Ráckeresztúr, M e z ő k o m á r o m ) római e r e d e t é t
megőrizte az emlékezet,
a rajtuk átvezető utak
nyomvonalát
azonban
egyértelműen nem t á r t á k

Fejér vármegye úthálózata a 14. században [15]
Megjegyzés: a Duna keleti oldalán levő megyeterület csak jelzésszerűen
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A mai főúthálózat zöme (6., 7., 8., 62., 63., 81.),
ha nem is pontosan a mai nyomvonalon, de létezett
az Árpád-korban. Említésre méltó, hogy Martonvá-

Az ősi budai országút a Velencei-tó északi partján,
1784-ben. Hadtörténeti Intézet és Múzeum

szerepel az 1811-ben készültben viszont 676 [22,
23]. Elképzelhető, hogy 25 év alatt több száz híd
épült a megyében, valószínű azonban, hogy a térké
pen a kis átereszeket nem jelölték a hadmérnökök.
A I. katonai felmérés korszakos jelentőségű, az azon
ábrázolt vízrajz és úthálózat jó összehasonlítási alap
a későbbi állapotokkal való összevetésben [24].
Csapó Benjámin térképe könnyebb áttekintést
ad, természetesen kevésbé részletes, különösen
egyes területeken pl. a Vali völgyben nem jelöl
utakat. Említésre méltó ugyanakkor, hogy pl. ÉrdRáckeresztúr-Adony-Perkáta-Alap, vagy GárdonySeregélyes-Aba-Kálóz-Dég között olyan utakat jelöl,
melyek az Árpád-kori hálózaton nem szerepeltek és
ma sincs utóduk.

sár jelentős útcsomópont
volt
(Zsámbék-TordasMartonvásár-Besenyő). A
móri völgyben Bodajkig
két út futott párhuzamo
san, s jelentős volt a Zámoly-Csákvár-Bicske
közötti út is. A Sárvizén
Úrhidánál, Battyánnál,
Fövénynél és Cecénél, a
Dunán Adony felett, Dunapentele alatt és felett,
továbbá Baracsnál volt
révátkelő [15, 16].
A megye úthálózatának
vizsgálatához jó segítsé
get nyújt a szomszédos
megyék úttörténete [17,
18, 19].
A török megszállás, a
vízrendezések elmaradá
sa pusztította az utakat,
hidakat, átfogó, megbíz
ható térkép azonban csak
II. József alatt készült
(1783-84), illetve Csapó
Benjámin készítette el a
Fejér megye útjait tartal
mazó térképet [20, 21].
Az I. katonai felmérést
hadmérnökök készítet
ték, gondosan jelölték a
dűlőutakat és a hidakat,
az akadályt képező víz
folyásokat. A térképen
144 híd fedezhető fel,
érdekes, hogy az 1766ban készített híd nyilván
tartásban csak 98 híd
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Csapó Benjámin megyetérképe [21], Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény
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Ezzel a térképpel kapcsolatban meg kell
említeni, hogy Érd, Sóskút szerepel, Dég, Enying,
Lepsény viszont Veszprém megyénél van jelölve. A
megye területe korábban sem volt állandó, a mai
terület pedig 1950-ben alakult ki. Postaúttérkép és
Ballá Antal Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye térképe
tartalmaz Fejér megyei részeket, így érdeklődésre
tart számot [25, 26].
A megyei vízfolyásainak rendezése érdemben a
18. században a Sárvíz és a Sió felmérésével indult
(1776-tól [20, 24].
A Sárvíz rendezése társulati alapon 1816-1825
között történt meg első ízben.
Székesfehérváron a csatornázás 1870-1930
között lényegében elkészült [8].
Székesfehérvár vízrendezése alapvetően megvál
toztatta a város árvízi biztonságát és hídállományát
is [31]. A kisebb vízfolyások közül pl. a Dinnyés-kajtori csatorna terveit Csapó Benjámin megyei mér
nök készítette 1792-ben. Mindezek és a nem emlí
tett vízrendezési munkák elősegítették az úthálózat
fejlődését, s ezekkel együtt új hidak épültek.

mellékpostaút, a XIII. Győr-Székesfehérvár-Szek
szárd (mai 8 1 . és 63. sz. út) 99 km és a FehérvárIharosberény közti (mai 7. sz. út) 22 km hosszal
szerepel [27].
Ennél részletesebb adatokat az 1867-es útálla
potról készített szép térképen lehet tanulmányozni
[28]. A mai 1., 6., 7., 8., 62., 63., 8 1 . , 8 1 1 . sz. utak
lényegében a mai nyomvonalakkal láthatók. Közü
lük a mai 6., 7., 8. számúak állami utak (ez a leg
főbb útkategória), a többi említett út és a BozsokMezőkomárom-Tamási út országos utak voltak. (Az
előbb már szóltam arról, hogy Enying és környéke
1950-ig Veszprém megyéhez tartozott, mégis emlí
tésre méltónak tartottam megemlíteni ezt az utat,
mert Mezőkomárom kiemelt fontosságú úton a Sión
való átvezetést biztosította.)

Magyarország állami és országos útjai [28]

Széchenyi: A magyar közlekedésügy rendezésiről,
1848-as terve
Részletes úthálózati kimutatás 1848-ban készült,
ebben két "Főposta és kereskedelmi út", a II. Budagráci 67 km, (17 kő és 1 fahíd) és a III. Buda-Eszéki
(mai 6. sz. út) 70 km, (1 kő, 9 fahíd), továbbá két

Az úthálózat 1 8 6 7 utáni alakulásáról, a korábbi
koroknál jóval többet tudunk alispáni jelentésekből
és az egyre pontosabb és teljesebb térképekből,
melyeken a "vetélytárs", a vasút is megjelenik.
1890-ben megszületett az első, igen alapos
közúti törvény Baross Gábor munkája nyomán, s ez
több mint 50 évig meghatározó volt az utak
osztálybasorolása, fenntartása szempontjából [29].
Gönczy Pál térképe (1896) kellő részletezéssel
mutatja a megye út- és vasúthálózatát, mely az ősi
alapokon, ám jóval inkább már a mai hálózatra
hasonlít.
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Az úthálózat fejlesztését az I. világháború jelentő
sen visszavetette, az 1895-ben megjelenő gépkocsi
azonban lassan ki kényszerítette a korszerűbb vonal
vezetésű és "állandó" burkolatú utak építését [29].
Az úthálózat egységes rendszerét és számozását
1934-ben alakították ki, úgy hogy egy út részben ál
lami, illetve törvényhatósági út is volt.

A közúthálózat kialakulása

belüli területre szorult ország 1948-ban rendezte is
mét a főútjait. A megyében megszűnt főút lenni a
86., 6 0 1 . , 602., 804., 8 1 1 . sz. út. A háborús út-híd
károk részbeni helyreállítása után az 1268 km-es
úthálózaton a törvényhatósági utak államosításával
egységes kezelésű lett a lényegében ma is meglevő
országos közúthálózat [25].

Magyarország főközlekedési közútvonalai, 1934,
Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény
Magyarország főközlekedési közútvonalai, 1948,
Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény

Az 1934-ben kialakított "főközlekedési közútvo
nalak" a megyében az évszázados hagyományú fő
utak 6., 7., 8., 81., 603. (mai 62.), 62 (mai 63.),
805. (mai 811.) mellett a 6 2 1 . (mai 64.), a 601.
Adony-Sárkeresztúr, 602. (Adony-sárbogárdi), 611.
(Cece-paksi), a 806. (Sőréd-bicskei), 8 1 1 . (Bodajkzirci), 8 0 4 . Baracska-alcsúti utak voltak.
A Budapest-győri út ekkor még Dorog-Komárom
felé haladt, a mai 1. sz. főút a 802. számot viselte.
A Budapest-Székesfehérvár-Veszprém-gráci út
korszerű kiépítése 1934-38-ban történt meg, ekkor
került a Budapest-Székesfehérvár közötti főút a
Velencei-tó déli partjára, s a Kápolnásnyék-pákozdi
út ekkor a 86. számot kapta.
Tanulságos, hogy a mainál jóval több főút volt a
megyében s ezek között több K-Ny irányú volt (601.,
602., 806., 811.), melyek ma már nem főutak.
A l i . világháború pusztítása, a társadalmi rend vál
tozása jelentős változást hozott az úthálózat fejlesz
tésében, kezelésében. Az ismét trianoni határokon

1950-ben az útfenntartást átmenetileg vállalati
munkával látták el, majd 1958-ban megalakultak a
közúti igazgatóságok, melyek kezdetben több me
gye területén látták el feladatukat.
Jelentős útkorszerűsítések már korán indultak: 6.
sz. út 1948-51 között (Dunaújvárosnál elkerülő sza
kasz, vasútvonal feletti hidakkal), 8 1 . sz. út 1951ben új nyomvonalon, 8 új híddal, a 80. sz. út (mai 1.
sz. főút) nyomvonalán 1959-61 között (a megye terü
letén hat új híd). Ez az út tekinthető az első gyorsfor
galmi útnak (autóút), mely az M l részeként épült,
ennek fenntartásáról kezdetben a területileg illeté
kes közúti igazgatóság gondoskodott [4, 32].
Autópálya-építés a megyében az M7-tel kezdő
dött, az első szakasz 1966-ban érte el (egy pályával)
Martonvásárt, 1967-ben Kápolnásnyéket, 1968ban Székesfehérvárt és 1970-ben a megyehatárt
[33].
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Útkorszerűsítések Fejér megyében [4]
Az autópálya építés előtt haladva koncentrált (gyorsított) korszerűsítés folyt a 7. sz. út teljes Fejér megyei
szakaszán. Kisebb-nagyobb korrekciós szakaszok épül-

tek (Baracska, Polgardi), több híd átépült, illetve szélességét növelték 1965-66-ban [4, 32],
Az M7 jobb pályája 1972-75 között épült meg, a

A megye adottságai

A közúthálózat kialakulása

fejezet szól e könyvben,
ezért itt nem szükséges
részletekbe menni.
A megyeszékhely köz
úthálózatának korszerű
sítése a belső forgalom
növekedése miatt (pl. a
8 1 1 . sz. út Videotonhoz
vezető szakasza), az au
tópálya építése miatt is
indokolt volt, a várost el
kerülő körgyűrű építése
pedig a 8. sz. út kezdő
szakaszával kezdődött, s
2005-ben fejeződött be a
mintegy 10 km-nyi el
kerülő út kiépítésével. Ez
zel együtt az országos
közutak egyes szakaszai
Székesfehérvár város ke
zelésébe kerültek, ezek
ről a munkákról is külön
szólunk e könyvben.
Magyarország autóatlasza, 1974
hidak építésében ez nehézséget okozott (az autópá
lya hidak jóváhagyásában e sorok írója is résztvett).
1969-73 között megtörtént az 1. sz. főút felújítá
sa, mely ezután M l autóút néven üzemelt, 1977-79
között pedig elkészült (hosszú viták után) az M l új
nyomvonalon épített Fejér megyei szakasza is [33].
Az autópálya hidakról és a folyamatban lévő fej
lesztésekről, M6 és új Duna-híd építésről egy külön

A megye közúthálóza
tának kialakulása, fej
lesztése összetett hatal
mas feladat volt, s lesz a jövőben is. Az utak korsze
rűsítése, új utak építése természetesen hidak
építésével, korszerűsítésével is jár, ezért legalább
vázlatosan szólni kellett erről. Sok részlet - bekötő
utak, mezőgazdasági utak építése, elkerülő szaka
szok építése nemcsak Székesfehérváron - itt ugyan
nem került említésre, a hídállomány alakulásában
azonban ugyancsak fontos volt.

A Bicske környéki úthálózat napjainkban

A megye adottságai

A közúthálózat kialakulása

Pákozd/^
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Leadásra (városi kezelésbe) kerülő szakasz
Felvételre (állami kezelésbe) kerülő új nyugati elkerülő
(A 7. és a 8. sz. főutak új nyomvonala
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Korai hídépítés, fahidak
Fejér megyében jelentős, épített úthálózat már a ró
mindig újjáépült [10]. A battyáni híd védelmére erős
maiak alatt volt, melyet az előző fejezetben az olvasó
ség épült, melyet a török korban leromboltak
már megismerhetett. A limes út és a megye többi útja
(1543), csak a torony maradt meg. Ekkor is fontos
nagyobb vízfolyásokat (Sió, Sárvíz, Váli-víz stb.) ke
volt az itt álló fahíd [11, 12].
resztezett, ahol hidakat kellett építeni. Sajnos a régé
Az 1000 éves múltra visszatehető Sárvíz hidak
szek általában csak érintőlegesen foglalkoztak a ró
közel 900 évig fahidak voltak, akkor építették át
mai utak hazai hídjaival
[1, 2, 3, 4]. Tóth Endre
alapvető tanulmányokat
jelentetett meg a római
utak és hidak hazai kuta
tásáról, Fejér megyei vo
natkozású kutatásai azon
ban egyelőre nem ismer
tek [5].
Két fontos hídja volt a
római utaknak: Gorsiumban a Sárvízen és a Si
A Kula torony napjainkban (Gyukics Péter felvétele), Szabadbattyan hidjai a Sárvíz
ón Fortiananál a mai
összeszűkülő medrén, I. katonai felmérés (1783) Hadtörténeti intézet és Múzeum
Mezőkomárom térségé
ben [6, 7].
ezeket állandó szerkezetűre, pl. Úrhidánál 1883Gorsiumnál, a mai Tác térségben egy vagy több
ban acélfőtartós kialakítással [13].
hidat jelölnek a szakirodalomban, egyes szerzők
Az államalapítás Székesfehérvárt, a mocsarakkal
olyan helyen, ahol a Sárvíz szigeteket alkotott [8].
védett helyet tette királyi székhellyé. A várost falak,
Kr. u. 46-49 között katonai táborok biztosították az
vizesárkok védték, melyeken hidak és felvonóhidak
átkelőhelyet. Az itt álló híd(ak) cölöpözött gerenbiztosították a közlekedést és a védelmet [10].
dahidak lehettek, hasonlóak a régészetileg feltárt
A Budai és a Palotai kapunál már 1018 körül állRába-hídhoz [5].
A Sió római hídjáról Fejér megyében biztosak le
hetünk, régészeti lelet a hídról azonban nem ismert.
A zalalövői, körmendi hidakhoz hasonló lehetett ez.
Ezen átkelőhelyek napjainkig megmaradtak, így
közel 2000 éve átkelőhely volt Gorsium/Fövenynél
és Hídvég/Mezőkomáromnál.
Természetesen a limes úton is a jelentősebb víz
folyásokon már a rómaiak hidak építettek. Batta
(Százhalombatta) boltozott hídját ma is római híd
nak nevezik, s Baracsnál is biztosan volt a római
korban híd. Ráckeresztúron is él az 1937-ben el
bontott kőhíd római eredete. Az említett és más hi
dak is, szinte biztos, hogy kezdetben fából épültek,
s csak később építették át boltozattá ezeket.
Elsősorban Gorsium/Föveny közelében a honfog
H. Siebmacher metszete
laláskor, legkésőbb az államalapításkor hidak épül
Fehérvárról (hét híddal), 1602
tek a Sárvízen: Úrhidánál (997 körül) és a mai Szabadbattyánál is [9,10]. Kezdetben Úrhida, később a
tak hidak, a tatárjárás után (1241) újabb védelem,
Battyánnál levő híd vált jelentőssé. A Sárvízen
újabb kapuk és hidak épültek (külső Budai kapu). Az
1279-ben pereskedés robbant ki az akkor ott épí
ekkor épült hidak 30-40 m hosszúak lehettek.
tett híd miatt [9]. Valószínűsíthető, hogy a Sárvízen
Ekkor épült a külső Palotai kapu u.n. Hosszúhídja,
álló három híd (Úrhida, Battyán, Föveny) időnként el
ez 1819-ig tahidként állt (80-100 m), akkor épült át
pusztult, átmenetileg révátkelő volt, ám hamarosan
kisebb kőhíddá.
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A török már 1543-ban elfoglalta a várat, s rövid
időre 1601-02 tudták csak a magyarok visszafoglal
ni. Ekkor a vár erődítése nagy ütemben folyt, ekkor
épült az Új Budai kapu és 120 m hosszú hídja is
[10]. Székesfehérvár hidjai a 18. század végéig fa
szerkezetnek voltak, ekkor indult meg ezek helyett
boltozatok, csatornák építése, ám még 1824-ben is
57 fahíd állt [10]. A város hídjairól önálló, részletes
ismertetés olvasható e könyvben, ezért inkább a
megye többi fahídjáról szólunk.
A középkorban biztosan használták a római uta
kat, ám újakat is építettek, használtak, s azokon is
kellett hidakat építeni.
Nyilvántartások, megbízható térképek csak a 18.
századból álltak rendelkezésre, ám utak és hidak
mindig kellettek, ezért voltak is.
Egy 1766-ban készült kimutatás 86 fahídról és
12 kőhídról ad számot, településenkénti részlete
zéssel [14]. A fahidak felülete 1692 m2, viszonylag
kicsi volt az átlagos nagyságuk, ám nem szerepel
ebben az adatban a megye összes hídja, hisz az I.
katonai felmérés (1783-84) térképszelvényein 144
híd számolható meg [15].
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1818-ból fennmaradt egy részletes felmérés, eb
ben 543 fahíd szerepel és 132 kőhíd [16]. Megle
pően nagy ez a szám, ennek oka az, hogy az átere
szek (2 m-nél kisebb nyílásúak) is szerepelnek.
A Sárvíz rendezése 1811-ben kezdődött meg
[17], eddig a Sárvíz szinte átjárhatatlan volt, Cecénél azonban már az I. katonai felmérés idején hidat
jelölt a hadmérnök és 1818-ben külön töltést épí
tett négy megye (Fejér, Tolna, Somogy, Veszprém)
[18]. Az ide tervezett jármos fahíd terve fennmaradt
[19]. A vízrendezés után a Sárvízen máshol is épül
tek hidak.
A megye Sió-hídjáról tanúskodik a Hydweg név
1344-ből, a híd vámtétele 1776-ból [20, 21]. 1914ben dr. Zielinski Szilárd az ősi - 1800 éves múltú híd vasbetonszerkezetűre való építését tervezte meg
[22], ez később (1927-ben) épült meg.

llyen hidak alltak a Sión a 20. század elején,
dr. Cholnoky nyomán
A 19. század végén - a megyében 1890-től - in
dult meg a vasbeton hidak építése [23]. Ettől az
időtől kezdve a nagyobb
vízfolyásokon - Sárvízen
is - a fahidakat fokozato
san felváltották a vasbe
ton hidak. Megjegyzendő,
hogy vas/acél híd a közu
takon csak néhány (Úrhida, Székesfehérvár) épült,
a vasútvonalakon azon
ban a Sárvízen (Nádor
csatorna) és a Gaján is a
vasút építés kezdetén
(1861-től) épített fahida
kat állandó szerkezetűre
építették át. Nincs teljes
körű nyilvántartás az or
szágos (korábban állami,
törvényhatósági és vici
nális) utak hídjairól, csak
1938-tól maradt fenn néJármos fahíd terve a Sárvízre Cecén (1818/19) [19]

Cece a Sárvíz rendezése után (1865) Hadtörténeti
Intézet és Múzeum
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hány út tételes kimutatása, eszerint a főutak 50 hídjából csak négy volt vastartós, fa pallós [24].

A 811. (akkor 805.) sz. főút 27,261 km szelvényében
levő vastartós, fapallós híd, Hídlap 1938
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1964-ből áll rendelkezésre teljeskörű hídnyilvántairtás. E szerint az országos közutakon 253 híd kö
zül négy volt részben vagy egészében faszerkezetű.
Országos viszonylatban ez kedvező arány [26].

A Dinnyés-kajtori-csatorna hídja a Seregélyesszabadbattyáni úton, 1963-ban átépült, Hídlap, 1958

1944-45-ben a megyében 89 híd pusztult el [25],
ezek közül nyolc vastartós fapallós és egy fahíd volt,
ebből az látszik, hogy a megyében nem volt jelentős
a fahidak száma.
A közlekedés biztosításához ideiglenes hidakat
(provizórium) kellett építeni, vagy a sérült hidat ideigle
nes járhatóvá tették. Előbbi megoldást 23 hídnál,
utóbbit 18 hídnál alkalmazták [24]. Meglepő, hogy 20
hídnál ideiglenes megoldást sem alkalmaztak. Az ide
iglenesen helyreállított kisforgalmú hidak közül
néhány hoszszú évekig kisteherbírású fahíd volt.
A Fehérvárcsurgó-magyaralmási út 0,730 km
szelvényében levő híd 1958-ban, (1964-ben átépült)

Enying, Csíkgát-patak provizóriuma (újjáépült 1955-ben)
A Biatorbágy-alcsútdobozi út Szent László-patak hídja,
1974-ben épült át.Hídlap, 1964

A nagyhörcsöki Nádor-csatorna ártéri provizóriuma
csak 1967-ben épült újjá, Hídlap, 1958

A tanácsi utakon 3 1 0 híd közül viszont 1 4 1 volt
faanyagú [27]. 1974-ben a 287 tanácsi híd közül
már csak 92 volt faszerkezet, 1989-ben pedig 220
hídból már csak 32 [28].
A fahidak számának csökkenése kedvező, mert
ezek leromlása viszonylag gyors, fenntartásuk állan
dó gondoskodást igényel.
A fahidak gyalogos és kerékpáros hídként kedvel
tek a megyében, kastélyparkokban is találhatók

szép példák.
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Balinka dűlőúti fahídja 1964-ben, Hídlap
Fejér megyei Közlekedési Felügyelet
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Gyalogos híd Szabadbattyanban,

Gyukics Péter felvétele

Martonvásár kastélypark gyaloghídja, Gyukics Péter felvétele
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Boltozatok
Fejér megyében a római kori úthálózaton nagyobb
vízfolyások fölött fahidak voltak, nem zárható ki azon
ban, hogy elsősorban a limes úton épülhettek bolto
zott hidak. Régészeti feltárások eddig olyan céllal nem
történtek, hogy ezt igazolják [1].
Százhalombatta, az Adony melletti Váli-víz, Baracs
hídja a limes úton, Ráckeresztúr Szent László patakon
épült hídja és Vértesacsa hídja él az emlékezetben
római kőhídként [2, 3, 6]. Ezekre a hidakra mégviszszatérünk, de lássuk először, hogy boltozatok építése
hogy alakult a megyében.

Százhalombatta "római" hídja napjainkban,
Gyukics Péter felvétele
1766-ból fennmaradt egy (latin nyelvű) kimutatás,
mely 12 boltozott műtárgyat sorol fel Móron, Pentelén
(2 híd), Baracson, Battán, Tárnokon (2 híd), Etyeken (2
híd), Bicskén, Ácsán (2 híd) [4]. Ezek közül méretével
kiemelkedik a postaút Battán áló 44 öl hosszú hídja
és a tárnoki egyik híd, mely 25 öl hosszú volt. Mindkét
híd szélességét Johannes Fiatlus szuperintendens 2
öl szélesnek jegyezte.
A kőhidak között nem szerepel a ráckeresztúri, ez
azonban egyértelműen még nem zárja ki, hogy koráb
ban nem lehetett boltozat, hisz a baracsi hidat, a mel
lette álló csárdával együtt kőhídként tartották számon,
pedig abban az időben, amikor a helynévkutatás folyt
(1864), a baracsi biztosan fahíd volt [2, 5].
Székesfehérváron 1779-től biztosan épültek bolto
zott kő- illetve téglahidak: a Palotai kapunál lévő, a
külső Palotai kapun túli (1783) és a Budai kapunál
1796-ban a Szent János híd, mely korábban Királyhídnak nevezett hosszú fahíd volt [7]. Székesfehérvár
hídjainak történetéről külön fejezet szól ebben a
könyvben, ezért itt részleteket nem szükséges
említeni.
Az I. katonai felmérés (1783-84) térképszelvényein
piros színnel voltak jelölve a kőhidak, így pl. Ácsán és
Tordason l - l , Botpusztán, Bicskén, Száron, Válón 2-2
híd [8].

Vál hidjai 1784-ben az I. katonai felmérésen
Hadtörténeti Intézet és Múzeum
1818-ban ismét készült felmérés a megye hídjairól
[5], Ebben meglepően sok: 132 kőhíd szerepel,
közülük a közösséget szolgálta 97 és birtokosok tulaj
donában volt 35. A kőhidak aránya ekkor 20 % volt a
megyében.
Érdekes néhány adatot ismertetni ebből a kimuta
tásból, dr. Gáli Imre jegyzetét is figyelembevéve [9].
Acsákvári járásban 31, a bicskeiben 40, és a sár
mellékiben 6 1 boltozat volt. Legalább öt öl (közel 10
m) hosszú híd a sármelléki járásban 19, a csákvári
ban 4, a bicskeiben pedig hat volt.
Kiemelendő ezek közül a sármellékijárásban: Batytyán (ma Szabadbattyán) 7 öl hosszú hídja a postaú
ton, Bodajkon és Móron egy-egy 8 öl hosszú, Csórón
az "országúiban" álló 18 öl hosszú és 3 öl széles u.n.
"Magas kőhíd" , Inotán egy 2 1 öl hosszú és 5 öl szé
les, a csákvári járásban: Velencén 11 öl hosszú és 4
öl széles kétnyílású ("két sípra"), Seregélyesen egy 7
öl hosszú, 4 öl széles, Sárosdon 7 öl hosszú, 4 öl szé
les, a bicskei járásban pedig Batta 67 öl hosszú hídja,
Martonvásár 30 öles, Baracska 15 öles és Ráckeresztúr 8 öles boltozata [5, 9].

Velence kétnyílású boltozata 1818 előtt épült, Hidlap
1958, Közútkezelő tervtára
A három járásban Székesfehérvár és az uraságok
építette hidakon kívül 37 településen volt kőhíd.
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4j 5 %

A boltozatok számában 2,0 m-nél kisebb nyílású
műtárgyak is szerepelnek, ezért is jóval több az 1 8 1 8 ban felmért hidak száma az 1766-ban összeírtnál,
illetve az I. katonai felmérésen szereplőnél.
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A már említett - 1821-ben készített - nyilvántartás
ból tudjuk, hogy több (22) kőhíd volt a városban. Az
1836-ban illetve 1839-ben készített kimutatások a
Helytartó Tanáccsal 1832. október 2-án kelt rendele
tére készültek a "nevesebb utakról és hidakról" [11].

A boltozatok száma 1818-ban mindenképpen
említésre méltóan magas, jól jelzi, hogy a megye
vezetői és a földbirtokosok is időben elismerték az
állandó hidak építésének fontosságát.

Érdekes az a megállapodás, melyeta vármegye köz
gyűlése Pátzelt Antal kőművessel és Geiszt János
kőfaragóval kötött, átalányáron történő hídépítésre.
Pl. egy "4 láb széles és ehhez kívánatos hosszúságú
kőhíd 4 5 forintért" készült [3].

Székesfehérváron is sorra épültek boltozatok, így
1818-ban építették át a Hosszú-hidat a Gaján. A
"Nagy Templom fundamentum kövei maradványából"
építette Riedler József kőművesmester és Fiedler
Mihály főpallér.

A vasútépítés során már korán, tekintélyes méretű
boltozott hidakat építettek, így Baracskánál egy 6 öl
(11,38 m) nyílású hidat, melyet 1941-ben szélesítet
tek. Ez ma is hordja a töltés és a vasúti forgalom ter
hét [3].

A városban 1821-ben 22 kőhíd volt [7].
Feltétlenül említésre méltó, hogy az 1775 utáni
években Martonvásáron a kastélyparkban igényes,
szép háromnyílású boltozat épült, mely ma is dísze a
parknak [3].

A Válí-víz hídja a baracskai vasúti töltésben, 100 éves
korában, dr. Gáli Imre felvétele,
A martonvásári

kastélypark boltozata,

1961

Nemcsak a Buda-murakeresztúri vonalon, hanem
pl. a Komárom felé vezetőn is 1860-ban három (2,83,9 nyílású), a bicskei vonalon öt 3 m nyílású boltozat
épült [12].

Gyukics Péter felvétele
1839-ben négy fontos kereskedő út hídjairól készí
tett felmérés is tájékoztat a boltozott hidakról [10].
Eszerint a Székesfehérvár-Lepsény közti úton négy kő
híd volt (3 öl hosszúak), a Székesfehérvár-Tétény közti
úton Pákozdnál két 3,5 öl nyílású, Sukorón 5 öles,
Velencén és Baracskán 3,5 öles, Tárnokon két híd, az
egyik 4 öles és 1 7 kisebb áteresz méretű kőhíd, a Tétény-földvári úton Tárnokon három kőhíd, a Bentán
kétnyílású, Ercsinél pedig 4 öl hosszú. Meglepő, hogy
ebben az időben a többi fahíd volt. A Székesfehérvárinotai úton a város határában egy kétnyílású, 5 öl
hosszú, a Szentgyörgyi csárdánál 3 öles, Csórón és
Inota határában egy-egy 3 öles híd állt [3, 15]. Megál
lapítható, hogy a kereskedő utak egy részénél szinte
mindegyik híd már állandó anyagú volt, összességé
ben a négy úton mintegy 50 % volt a kőhidak aránya.

Martonvásáron kívül a megye több kastélyparkjá
ban is áll több, 1 0 0 évnél idősebb boltozat, például az
alcsútiban 1 8 8 1 óta [13],
Alispáni jelentésből t u d j u k , hogy 1887-ben az
Alcsut-etyeki úton öt koboltozat épült, melyhez a követ
József főherceg uradalma adta és szállította [14].

Székesfehérvár hídjairól 1833-ból van tételes kimu
tatás. Ebben a régi budai sorompótól a kisfaludi ha
tárig hat, a móri sorompótól a keresztesi határig két
kőáteresz, a palotai sorompótól a Hosszú-híd (1818ban épült) Hosszú 4,5 öl széles. Ezenkívül még egy
kőhíd (2 öles) és három áteresz szerepelt.

Az alcsútdobozi kastélykert szép boltozata
Bíró János felvétele
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Átfogó nyilvántartás a boltozott hidakról az 1839
utáni időből sajnos nem áll rendelkezésre, ezért be
cses forrás az 1938-ból fennmaradt néhány állami út
(6., 71., 8., 62., 8 1 , 86., 806.) nyilvántartása és hídlapjai, melyek szerint 51 hídból 23 volt boltozat. Az
építés éve sajnos nem minden hídnál szerepel, a
hidak mérete, a teherbírás szempontjából fontos adat
azonban igen [15],

A boltozott hidak számának csökkenése a gépko
csi-közlekedés és a vasbeton hídépítési alkalmazásá
val (a megyében 1890-től) megindult, a boltozatok
száma azonban a II. világháború idején még jelentős
volt. Ezt jelzi, hogy az 1944-45-ben felrobbantott 89
híd közül 29 boltozat volt [16].
A teljeskörű csoportos hídnyilvántartás 1964-ben az országos közutakon - 253 hídból 52 boltozatot tar
talmaz [17]. A tanácsi utakon ebben az időben (1965)
310 hídból 75 boltozat volt [18].

Kápolnásnyék, Verebi-patak kőboltozata 1938-ban,
Hídlap, Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény

A Székesfehérvár és Zámoly közötti téglaboltozat,
Hídlap 1964 Közútkezelő tervtára

A. 6 sz. főút 76,415 km szelvényében levő tégtaboitozat
mellvéddel..., Hídlap 1938. Kiskőrösi Közúti
Szakgyűjtemény
Pázmánd, Verebi vízfolyás boltozata, Hídlap, 1964.
Fejér megyei Közlekedési Felügyelet
Négy évtizede tehát Fejér megyében még 127 bol
tozat szolgálta a közúti közlekedést.
Az egyes hidak története jórészt feltáratlan. Dr. Gáli
Imre alapvető művében csak néhány hídról van szó,
pedig írásához kiterjedt levéltári kutatást folytatott és
sok "régi" hidat a helyszínen is megvizsgált. Baracska
vasúti boltozatáról, a Martonvásár kastélyparkjában
álló boltozatról már szóltam, ezenkívül Sukoró (1851ben épült) Székesfehérvár kalló malomnál lévő romos
boltozatát, Vál (1850 körül) és Velence (1800 körül
épült) kétnyílású és Veréb különleges kialakítású
boltozatát ismertette [3].

.és napjainkban, Gyukics Péter felvétele
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Vál boltozott hídja 1961-ben, dr. Gáli Imre felvétele
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Az összekötő és bekötő utakon megvizsgálta a Kápolnásnyék-pákozdi óton a Pákozdon és Sukorón ál
lót, Lovasberény és Vál között három boltozatot, közü
lük egy kétnyílásút, Vál és Sóskút között egy két
nyílásút, Verebén a mellvédes Nagyárok-hidat. Rácke
resztúron nyomába eredt a "római hídnak", de nem
találta. Dr. Gáli Imre megkeresésére e sorok írója
adott véleményt. Jeleztem, hogy Pátka Császár-vízhídja a Zámoly felé vezető úton elpusztult, továbbá
azt, hogy a Velence-adonyi út 1+600 km szelvényében
lévő kétnyílású boltozat mellett 1964-ben új híd fog
épülni. Ez megtörtént, az építéskor csak két szárny
falat bontottak el, később a községi tanács a ké
peslapokon is szereplő, útban nem lévő kb. 160 éves
szép hidat elbontotta. E sorok íróját bántja, hogy nem
tett meg annak idején többet a boltozatok meg
tartásáért.

Székesfehérvár Kállómalom hídromja 1963-ban
(elbontva), dr. Gáli Imre felvétele
Megvizsgálta továbbá a 6. sz. főút két hídját (Ercsi
és Kisapostag térsége), a 7. sz. úton Marton vásáron a
Tordai patak és Baracskan a Váli-patak és a Váli-víz
felett épült hidakat és Székesfehérváron a várárok
csatorna hidat, a Székesfehérvár-bicskei úton négy ki
sebb boltozatot, valamint 6. sz. út régi nyomvonalán a
Benta malomnál (kétnyílású) és a 8. sz. főúton Csórnál
az út felhagyott szakaszán lévő hidat.

Velencei képeslap a "Nagyhíddal" (1920),
Tóth Ernő gyűjteménye

Az 1818 előtt épült boltozat az új híd mögött (1975-ben
elbontva) Hídlap, 1964. Közútkezelő tervtára
A 8. sz. főút felhagyott szakaszán álló boltozat
1963-ban, dr. Gáli Imre felvétele

.és napjainkban, Bíró János felvétele

Pátka Császár-víz hídja 1963-ban árvíz során elpusztult,
Közútkezelő tervtára
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1965-66-ban készült a 7. sz. főút koncentrált kor
szerűsítése (az autópálya szakasz építése miatt ége
tően fontos volt ez a munka), ennek során átépült
több szép boltozat, így Martonvásáron a Tordasi-patak-híd (Szent László víz), Baracskan az 1909-ben
épült 8,0 m nyílású Váli-patak-híd és az 1860-ban
épült Váli-víz hídja felhagyott útszakaszon ma is áll, itt
a 7. sz. főút korrekcióban halad [17].
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A Velencei tó északi partján vezető ősi budai út
1934-ig a 7. sz. főút része volt. Miután kiépült a 7. sz.
út Kápolnásnyék-Dinnyés közötti szakasza, ez csak a
helyi forgalmat szolgálta. Változatos kialakítású öt bol
tozat épségben maradt a II. világháborúban, közülük
ma már csak az 1890-ben épült (8,735 km sz.) és a
pákozdi Bella-patak boltozat áll (19. században épült).

A Sukoró és Pákozd között álló boltozat napjainkban,
Bíró János felvétele
A 7. sz. főút 32,621 km szelvényében levő boltozat
1938-ban, Hídlap, Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény

A Mór-kocsi út (ma 8127. j . út) öt szép boltozata
(1963) közül ma már csak kettő áll.

és 1964-ben (1966-ban átépült)
A Mór és Pusztavám között álló boltozat,
Bíró János felvétele
A Bicskére vezető (ma 8 1 1 sz.) főúton ma már nincs
boltozott híd. Érdemes néhány régi fotóval felidézni a
mára átépült boltozatokat.

A 7. sz. főút Váli-víz-hídja Baracskánál 1938-ban Hídlap

A 811. sz. út felhagyott szakaszán álló boltozat
1964-ben, Hídlap, Közútkezelő tervtára

és napjainkban, a régi úton, Bíró János felvételele

A Győrbe vezető 8 1 . sz. főút 1951-ben épült telje
sen új nyomon, a korábbi hidak zömében felhagyott
útszakaszokra kerültek (akárcsak Csórón) így elpusz
tultak, pusztulófélben vannak.
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Ercsi, Csokonai utcában 1869 óta álló boltozat és
A sőréd-bicskei út vértesbogiári hídja 1970-ben

átépült,

emléktáblája a zárókőben, Bíró János felvétele

Hídlap 1964, Közútkezelő tervtára
Az országos közutakon ma csak 16 boltozat áll,
közülük 1 0 0 évnél idősebb 1 0 , nyílásuk 2,4-4,0 m.
Korát, nyílásméretét t e k i n t v e

a

Lovasberényben

(8119 j . úton) álló Rovákja-patak-híd emelhető ki.

Váí címeres boltozata, Molnár István felvétele
A vázlatosan i s m e r t e t e t t megyei boltozattörténet
azt jelzi, hogy a megye igen gazdag volt boltozott kőés téglahidakban, á m kevés maradt ezekből. A múl
ton keseregni nem s o k a t használ, á m tanulni kell
abból, s meg kell őrizni legalább a meglévőket. Acél
hullámlemez vagy v a s b e t o n c s ő behúzása az elégte
lennek minősített t e h e r b í r á s ú hidak alá nem igazán
megoldás, a lőtt-betonos erősítés helyett inkább a
boltozatra helyezett erősítő, egyben szigetelést hor
dozó vasbeton ív a l k a l m a z a n d ó .

Lovasberény Rovákja-patak-hídja napjainkban,
Bíró János felvétele

Etyek Sajgó-patak feletti boltozott hídja

napjainkban,
Vasbeton boltozat a 6. sz. főút 69,019 km szelvényében
(épült 1951-ben), Hídlap 1964, Közútkezelő tervtára

Bíró János felvétele
Önkormányzati utakon 1974-ben 54 boltozatot vet
tek számba [19], ez az 1 9 6 5 évi állományhoz képest
jelentős csökkenést mutat, akkor 75 kő és tégla bol
tozat állt a tanácsi utakon [18].
A fennmaradt hídlapok fotói sok érdekes boltozat
akkori ( 1 9 6 4 körüli) létét bizonyítják Székesfehérvá
rott, Gyúrón és Ercsiben.
Külön említést érdemel az Ercsiben álló boltozat,
melynek zárókövén megörökítették a tervezőt és az
építés idejét. Természetesen Vál boltozatai is említésre
méltóak, de hosszasan lehetne még a sort folytatni [3].

Lőtt betonnal erősített híd, Bíró János felvétele
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Örvendetes, hogy egyes községek polgármesterei,
pl. Isztiméré felfedezték, hogy idegenforgalmi látvá
nyosság is lehet egy szépen helyreállított boltozat (dr.
Kerék János tervező adatközlése).

Isztimér, Turista utcai, felújításra váró boltozat,
Bíró János felvételei
A fejezet elején említett római korinak tartott hidak
közül a százhalombattai biztosan 1747-nél régebbi,
hisz ekkor kötött a vármegye szerződést a híd javítá
sára és átalakítására. (Lehet, hogy ekkor toldották
meg egy nyílással, ezért van jelentős különbség az
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1766-os és az 1818-as nyilvántartás adatai között)
[4, 5]. Erről a hídról azért kell szólni, mert Százhalom
batta 1950-ig Fejér megyéhez tartozott, s a híd írásos
adat szerint hazánk iegöregebb hídja. (Lehet idősebb
is, de írásos bizonyíték nincs.) Régészeti és építészeti
(habarcs) vizsgálatok ennél a hídnál indokoltak.
Ráckeresztúron valamilyen ok miatt 1937-ben
sajnos elbontották a kétnyílású boltozatot, melyről
ma is római hídként emlékeznek (háromnyílású vas
beton híd áll a helyén) [20].
A limes mentén régészeti feltárások igazolhatják,
hogy Adony környékén vagy Baracsnál római korban
épített híd állt-e.
Székesfehérvár kőboltozatai közül ma az igazán
régiek valamely csatornába beépítve a föld alatt
szolgálnak, a csatornák végén megerősített, áta
lakítottformában láthatók a korai boltozatok [3, 7].
Idős vasúti hidak még üzemben vannak, ezek és
főleg az önkormányzati hidak fokozott gondoskodást
igényelnek (Ercsi, Isztimér, Vál, Veréb). A megyében
és országosan is, külön programként indokolt felmér
ni az idős boltozatokat, önként vállalt védelem alá he
lyezni és lehetőleg meg
tartani őket, az elpusztult,
átépített hidak emlékét
pedig remélhetőleg ez az
írás és képek segítenek
megőrizni. Felhagyott út
szakaszon megőrizhetők
idős boltozatok, ha - mint
Baracskán - van az útnak
és hídnak funkciója. Kas
télykertek (Martonvásár,
Alcsút,
Nádasdladány)
boltozott hidjai is figyel
met, gondoskodást igé
nyelnek.

Az alcsúti kastélypark boltozata, dr. Imre Lajos ecsetrajza
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Fejér Megyei Közlekedési Felügyelet.
[19] Pintér Lajos: A Fejér megyei útfelügyelet működésének
tapasztalatai, Városi Közlekedés, 1977. 6.
[20] Nóvák József: Ráckeresztúr község története,
Ráckeresztúr, 1992.
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Vas- és acélhidak
A megye földrajzi adottságaiból adódóan a közúthá
lózaton csak néhány vas és acélhidat építettek, me
lyek jellemzően tömör gerinclemezes, felsőpályás tí
pusszerkezetű gerendahidak voltak. A vasúthálóza
ton azonban több jelentősebb acélhíd ma is megta
lálható.

ladányban is 1883-ban. A 14 méter szabad nyílású
úrhidai hidat 1944-ben felrobbantották, de a hábo
rú után eredeti formájában helyreállították és 1973ig szolgálhatta a közúti közlekedést.
A II. világháború után sok helyen az ideiglenes
helyreállítás során acéltartókat is használtak.
1945-ben néhány hóna
pon belül 27 provizóri
um épült, közülük több
acélgerendás volt. így a
mezőkomáromi Gerbercsuklós
vasbetonhíd
esetében is, ahol a fel
robbantott középső híd
szakaszt provizórikusan
acéltartókat építettek
be. Itt a végleges helyre
állítás során egy Her
bert hidat építettek a
forgalom fenntartására.
A megyei közútkezelő
tulajdonában
voltak
800
mm-es
hídgeren
A hazai vashídépítés korai alkotása 1964-ben, Hídlap
dák, amelyeket hídépí
téseknél
vendéghídnak
alkalmaztak
megyeszerA Székesfehérvár - gráczi főúton (mai 8. sz. főút)
te
több
alkalommal.
1882-ben két 18 méter szabad nyílású acéltartós

híd épült, a Cifra és a Hármas híd. Mindkét híd fel
sőpályás, többfőtartós gerendaszerkezet volt. A Gaja-hidat az 1944-ben felrobbantották és az újjáépí
téskor vasbetonszerkezet készült. A másik híd azon
ban csak 2004-ben lett elbontva. A főút számára
korrekcióban új híd épült. Felmerült ugyan a régi
acélszerkezet megtartása kerékpárút részére, ám
végül annak elbontása mellett döntöttek. A részlete-

Jelenleg az országos közúthálózaton nincs nagy
acélszerkezetű híd csupán néhány kisebb nyílású,
vasbeton lemezzel együttdolgozó acélgerendás ösz
vérszerkezet. 1948-49-ben 10 kisebb öszvérhíd
épült 4-9 méter szabad nyílással.
A hálózaton van továbbá összesen 1 1 hullámosított csőszerkezet, amelyek 1973 és 1999 között
épültek. Ezek között van új építésű és régi hídbélelés is.

...és bontása, megőrzésre előkészítve
sen dokumentált hídbontás után a teljes felszerke
zetet a közútkezelő letárolta, hogy a kiskőrösi hídskanzenben ismét felállítható legyen.
Hasonló szerkezetű híd épült Úrhidán és Nádasd-

A velence-csákvári úton 1972-ben saját erőből épült
a 2x2,4 m nyílású huílámosított acéllemezes híd,
Közútkezelő felvétele
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Az egyéb utakon az elmúlt években épült néhány
öszvér szerkezetű híd a Németországból való katonai
hídkészlet elemeinek felhasználásával. Ilyen híd épült
a megyében Kajászó, Adony, Perkáta, Rácalmás és
Soponya településeken. Ezek közül a leghosszabb a
rácalmási Kis-Duna-híd. Az ESB-16 elemekből készí
tett négynyílású hídszerkezet teljes hossza 9 1 méter.
Soponyán REM-500 elemekből épült meg a 17 méter
hosszú közúti híd a Sárvíz felett.

A székesfehérvári Széchenyi úti aluljáró az első
építési ütemben (1931), Molnár Tibor felvétele
építettek, jelenleg nyolc található a megyében. Ezek
közül a két legidősebb az 1939-ben épített velence
fürdői és gárdonyi.
A hegesztési technológia vasúti térhódításával
megjelentek hazánkban is a hegesztett kivitelű ortotrop pályalemezes szerkezetek. Ilyen korszerű, ge
Lovasberényben van a német hadihíd készlet. Az ESB 16rinclemezes, ágyazatátvezetéses híd épült a Székes
fehérvár - Celldömölk vasútvonalon három helyen.
szerkezet a leggyakrabban használt szerkezet

A rácalmási Kis-Duna-híd ESB 16 elemekből épült, Gyukics Péter felvétele
A vasútvonalakon a háború pusztításáig tíz acélhíd
állt, a nagyobbak rácsos szerkezetűek (Sió és a Sárvíz
felett), a kisebbek tömör gerinclemezes kialakításúak
voltak. Az újjáépítéskor mindenhol új szerkezetet
építettek, kivétel a Székesfehérvár - Komárom
vasútvonal Gaja-patak-hídját, ahol a Tokaj - Rakamaz
közötti Hosszú híd nyílását építették be.
1931-ben épült a székesfehérvári Széchenyi úti
aluljáró. A műtárgy kétszeri átépítést követően ma
is áll. A hidat az Egyedi hídleírások című fejezetben
részletesen ismertetjük.
A 7. sz. főút kiépítésekor 1939-ben épült Balatonaliga határában a közúti aluljáró felsőpályás gerinc
lemezes kialakítással, ami később számos magas
jármű-ütközés helyszíne volt, végül 1999-ben egy
baleset következtében át kellett építeni.
A gyalogosközlekedés céljaira több felüljárót is

Velencén gyalogos felüljáró állt, Közútkezelő 1974
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A vasúti acélhidak további fejlődésének mérföld
köve a Székesfehérvár - Komárom vasútvonal Gaja-patak-hídja. Ez a korszerű, hegesztett, alsópályás,
ortortop pályalemezes rácsos acélhíd az első olyan
vasúti hídszerkezet, amelynél nincs a pályaszerke
zettől elkülöníthető alsóöv. A gépi statikai modelle
zés segítségével az ortotrop pályaszerkezet önma
gában viseli a klasszikus szerkezetek főtartó-alsóöv,
kereszttartó, hossztartó és féktartó funkcióit. Az új
szerű szerkezeti megoldás sikerét igazolja, hogy az
elmúlt években számos további hasonló hídszerke
Az 1997-ben épült újszerű kialakítású Gaja-híd, a MAV zet épült (Szekszárd, Simontornya, 5 1 . és 6 1 . sz. fő
utak felett, Zalaegerszeg).
felvétele
A vasúti acélhidakról
részletes leírások találha
tóak az Egyedi hídleírások című fejezetben.

Irodalom:
[1] Szaip Lászlóné:
Fejér megye
vasúti hidjai
(kézirat)
[2] Vasúttörténeti
lexikon l-VII. kötet
[3] MÁV Rt.
Hídtervtára,
Budapest,
Andrássy út
Az épülő M6 autópálya H 28 jelű, 21 ferdeségű, öszvérszerkezetű, vasút feletti hídja,
dr. Imre Lajos felvétele

Dunaújvárosi
Duna-híd
ártéri része
szerelés
közben, dr.
Domanovszky
Sándor
felvétele
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Vasbeton hidak
A kezdetek, kiemelkedő alkotások és típus hidak
A Fejér megye országos közútjain lévő hidak 8 4 %-a
vasbeton felszerkezetű.
A vasbeton egészen korai alkalmazása Sárbo
gárdnál, a Nádor-csatorna feletti híd építésével kez
d ő d ö t t 1890-ben [1]. Ez a híd volt hazánkban a má
sodik vasbeton híd, méghozzá tekintélyes mérettel:
1 8 , 0 m-es nyílás, 2 , 1 5 m-es nyílmagassággal. A Monier-rendszer szerint vasalt ív vastagsága mindösssze 2 0 cm volt. A sikeres próbaterhelés a kivite
lező Wayss G. A. szakértelmét bizonyította és felkel
t e t t e az érdeklődést az új építőanyag iránt. A ki
vitelező 1892-től a Magyar M é r n ö k és Építész Egylet
Heti Értesítőjében saját m u n k á s s á g á t a sárbogárdi
Nádor-csatorna-hiddal reklámozta [1].

A z ö m é b e n kisnyílású hidak felszerkezete t e r m é 
szetesen v a s b e t o n lemezként épült, közülük a me
gyei hídnyilvántartás szerint a 8 2 1 2 . j . úton egy 4 , 4
m nyílású híd 1 9 0 0 előtt épült, így a vasbeton hidak
között ez m a a legidősebb.
Mór vasútállomáson 1 8 1 4 - b e n épült egy 4 , 5 m
nyílású négybordás híd. A bordák 0,2x0,29 m-esek
voltak, m e g l e p ő , hogy ilyen kis nyílású hídnál nem
lemezhidat építettek [6]. Dinnyés és Székesfehérvár
között dr. Mihailich Győző tervei szerint karcsú ke
retszerkezet épült ( 1 9 2 2 előtt) egy dűlőút átveze
tésére a Budapest-murakeresztúr v a s ú t v o n a l o n .
A híd építéstörténete nem ismert.

l E a E j E S ^ ^ E ^ ^ ^ Í g ^ E S ^ j j f c
Mór vasútállomás négybordás hídja. Hídlap, 1938

A megye első vasbeton hídja (Mihailich-Haviár

nyomán)

Hazánkban, így Fejér megyében nem a Monierrendszer terjedt el, pedig az első ilyen rendszerű híd
ma is viseli a forgalmat. A sárbogárdit robbantás
pusztította el, állapota kiváló volt. Dr. Zielinski Szi
lárd a Hennebique-rendszert honosította meg. Je
lentős létesítménye épült 1 9 1 3 - 1 4 - b e n a Budaeszéki (mai 6. sz.) úton, Adony térségében. A négyfő
tartós felszerkezet itt hagyományos hídfőkre tá
maszkodott. Sajnos a II. világháborúban ezt a korai
vasbeton hidat is elpusztították [ 2 ] .

A. 6. sz. főút sörkevári Váli-víz-hídja bordás
gerendaszerkezet volt. Hídlap, 1938

Mihailich Győző karcsú kerethídja (épült 1922
elbontva

előtt,

1980-ban)

Több v a s ú t feletti, karcsú híd épült a m e g y é b e n ,
építéstörténetük kutatásra vár.
A ma f o r g a l m a t viselő hidak közül a mezőkomáro
mi Sió-híd a második legidősebb: 1 9 2 6 - b a n épült,
nyílásméretét tekintve pedig ma is a legnagyobb
nyílású: 3 2 , 5 m. A Gerber-csuklós, k é t f ő t a r t ó s , el
lensúlyos gerendahíd tervezésére 1 9 1 3 - b a n írtak ki
pályázatot, s fennmaradt dr. Zielinski Szilárd szép
terve, mely hat Sió-hidra, köztük a m e z ő k o m á r o m i 
ra is v o n a t k o z o t t [3].
A szakirodalom szerint a Sió-hidak k é s ő b b épül
tek m e g Kovács Sebestyén Aladár és Póka Rezső
tervei szerint, de lényegében a Zielinski-terv alapján
épült m e g . A mezőkomáromi híd valószínűleg 1 9 2 6 ban épült, akkor nemzetközi viszonylatban is ki
emelkedő alkotásnak minősült [3, 4]. A II. világhá
borúban a befüggesztett nyílást f e l r o b b a n t o t t á k ,
1962-ig ideiglenes acéltartós áthidalással üzemelt
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A mezokomaromi Sió-híd napjainkban, Osztotics Zoltán felvétele

...és alulnézetben, Bíró János felvétele
a híd, s 1963-ban adták át ismét eredeti formájá
ban a forgalomnak. A híd sajnos nincs jó állapotban,
több alkalommal felmerült már átépítése [5].
Egyedisége miatt érdemel említést az 1918-ban
a Győr-székesfehérvári út 76,848 km szelvényében
volt 3,9 m nyílású merevbetétes vasbeton lemezhíd
[6]. Ez a híd az 1920-ban kiadott 2. sz. szabványterv
alapján készült. Ennek a nem túl gyakori szerkezet
nek előnye az volt, hogy állványozása egyszerű volt.

1928-30 között példátlanul nagy hídépítési prog
ram folyt, ennek keretében épült pl. a 6 1 . sz. főút
Malom-csatorna (7 m nyílású) hídja Cece térségé
ben négyfőtartós gerendahídként [6]. 1944-ben ezt
a hidat is felrobbantották, így csak hídlapja emlé
keztet az 1931-ben épült hídra. Megjegyzendő,
hogy a Nádor-csatorna-híd is ekkor épült.
Kevés terv és fotó maradt a megye legnagyobb
vízfolyásán a Sárvíz-Nádor-csatornán épült hidakról.
A Székesfehérvár-nádasdladányi úton 1928-ban
épült 9,0 m nyílású, kissé ferde lemezhíd említésre
méltó, mert jól látszik, hogy ekkor már ilyen nyílású
hídnál is bátran építettek (az 1920-ban kiadott
mintaterv szerint) lemezhidat [6].

Nádasdladányi Nádor-csatorna-híd, Hídlap 1938
Főutak korszerűsítése során épült jelentős hidak

Merevöetétes vasbeton lemezhíd
a 81. sz. úton,
Hídlap 1938

1935-ben folyt a 7. és 8. sz. főút korszerűsítése, s
ekkor több érdekes, jelentős híd épült, így Dinnyésnél
a vasút felett, igen ferde (45°) lemezkeret híd Sávoly
Pál tervei szerint. Építésekor ez volt hazánk legferdébb hídja. A befogott keretszerkezet alaprajzilag öt
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W
egyenes vonalú részre felbontva - lépcsős elrende
zéssel - épült. A keretlábak 8,8 m magasak voltak,
az áthidaló rész 1,3 m-es szerkezeti magasságú, erő
sen kiékelt. A híd nyílása 10,28 m volt. E hídról Har
kányi János részletes ismertetést adott [7]. Ez a híd is
a háborús pusztítás áldozata lett, tervrészletek és a
hivatkozott cikk emlékeztet Sávoly Pál zseniális ter
vezői munkájára.

A Sávoly Pál tervezte kerethíd Székesfehérváron,
(Molnár Péter felvétele, Fejér megyei Múzeum)
Háborús pusztítások, újjáépítés

A dinnyési felüljáró építés közben [7]
Székesfehérváron 1935-ben a 8. sz. úton a Gaján
6,0 m nyílású vasbeton gerendahíd épült, ez azért
érdemel említést, mert elődje, az acéltartós híd
1882 óta viselte a forgalmat, ám az útkorszerűsítés
miatt új nyomon új hidat kellett építeni. Meglepő,
hogy gerendahídként épült, ilyen kis nyílással.
1940-ben az árvíz bebizonyította, hogy a hidat át
kell építeni, ekkor készült a megszélesítve ma is álló
ú.n. Hármas-híd (4+13+4 m nyílással). A konzolos
gerendahíd a későbbiekben a Sárvíz-Nádor típushídjává vált, igaz, hogy nem öt bordával, mint ez [8].
Erről a hídról is, mint a jelentős vasút feletti és
Sárvíz-Nádor-csatorna hidakról egyedi hídleírásban
is beszámolunk.

A II. világháborúban a megye 43 vasbeton szerke
zetű hídját pusztították el, köztük a dinnyési felüljá
rót és öt Nádor-csatorna-hidat [11]. A jelentősebb
vasbeton hidak közül egyedül a 8. sz. úti Gaja-híd
maradt épségben. Az 1945 előtt épült 3-8 m nyílású
lemezhidak közül ma már csak 23 szolgálja a for
galmat.
Elsők között (1946-ban) - a 7. sz. út fontossága
miatt - Dinnyésnél a vasút feletti hidat építették
újjá. Érdekes, hogy nem az eredeti tervek szerint
épült újjá a híd, hanem az alapok felhasználásával,
kétfőtartós - alaprajzban szokatlan elrendezésű konzolosan túlnyúló kerethidat tervezett Verő Imre.
A felszerkezet lemezét középen hosszborda
merevítette, keresztirányban pedig a hídtengelyre
merőlegesen 8 kereszttartó épült. A híd teherbírása
az 1950-ben kiadott Hídszabályzat szerint elégte
lennek minősült, több alkalommal készült statikai
felülvizsgálat, erősítését azonban az 1966-ban
készült szélesítéskor sem sikerült érdemben javí
tani (csökkentett „C"), ezért és állapotromlása miatt
1987-ben átépítették. Különleges egyedi alkotás
volt az 1946-ban épült híd, az egyedi hídleírásban
további részletek találhatók [12].

A 8. sz. főút Gaja-hídja, Közútkezelő felvétele
A 7. sz. főút korszerűsítése is 1939-41-ben folyt.
Ekkor épült a celldömölki és a komáromi vasútvonal
felett Sávoly Pál két igen gazdaságos kerethídja.
A 7,0 m nyílású 40 cm falvastagságú karcsú hidak
négy évet sem éltek meg épségben. Felrobbantásuk
után sem csuklottak össze, újjáépítésük 1947-ben
történt meg [9].

A dinnyési felüljáró elbontás előtt
(Juhászné Viniczai Ágnes felvétele)
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1947-ben elkészült Cecén az új Sárvíz-híd há
romfőtartós, konzolos gerendahídként (4,1+17,4+4,1 m) dr. Székely Hugó tervei szerint. Erről a hídról
is egyedi hídleírás szól részletesen.
1948-ban adták át a forgalomnak a 6. sz. főúton
a 20 m nyílású, ú.n. Sörkevári Váli-víz-hidat. A Menyhárd István tervei szerinti újjáépítés érdekessége,
hogy a Zielinski hídhoz hasonló a felszerkezet, ám
az egyik tönkrement hídfő helyett karcsú keretláb
épült [13].
Szabadbattyánban 1949-ben lett kész a (17 m
nyílású) Sárvíz-híd, ez a Váli-víz-hídhoz hasonlít, csak
ennél „szabályos" kétcsuklós kerethíd épült [13].
A sárszentmiklós-örspuszta közötti Sárvíz-híd (itt
állt a nevezetes Monier-híd) kétfőtartós, konzolos
gerendahídként épült újjá 1949-ben (5,2+15,1+5,2
m) az ÁMTI tervei szerint.

Előregyártott, feszített és újszerű hídépítések
1951-ben Száron (ma
8113 j . út) a hegyeshalmi
vasút felett (a háborúban
elpusztult 13 m nyílás híd
helyén) négy db Hoyer
feszítési rendszerű előre
gyártott gerendából fel
szerkezet épült együttdol
goztató vasbeton lemez
zel és kereszttartóval. Ez
volt hazánkban a máso
dik előfeszített gerendás
híd [14, 15, 16, 17].

Az ős Hoyer-tartós szári
közúti felüljáró,
Hargitai Jenő rajza

Érdekes, hogy 195152-ben a 6. sz. főút korszerűsítése során (Dunaúj
városnál, Dunapentelénél) három vasút feletti
műtárgy épült Bölcskei
Elemér irányításával ké
szült tervek szerint, s
mindhárom monolit vas
beton szerkezet volt (foly
tatólagos lemez, Gerbercsuklós, V lábú keret),
pedig Bölcskei Elemér
volt a hazai előregyártás
úttörője.
Mindhárom hídról az
egyedi leírások között
lesz szó, az 1951-ben
épült V lábú hídról külön is szólni kell, mert a me
gyében az M7 autópályán és egy vasútvonal felett
is ilyen híd épült [18, 19].
Karcsú, gazdaságos, esztétikus a „V" lábú híd,
maximális pozitív nyomatéka kb 3/4-e, negatív

Az örspusztai Sárvíz-híd napjainkban, Bíró János felvétele
A székesfehérvári Gaja-hídhoz hasonló híd még
kettő épült a Sárvízen: 1953-ban Kalózon és 1960ban a Sárbogárd-nagyhörcsöki úton [13]. A kisebb
hidak általában az eredeti tervek szerint, vasbeton
lemez felszerkezettel épültek.

W:
A szomszédjainál karcsúbb nagyhorcsoki Sárvíz-híd. Bíró János felvétele
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réküreggel, Knebel Jenő irányításával, Királyföldi Lajosné tervei szerint. A tartókat keresztirányban
Freyssinet rendszerű utófeszítéssel dolgoztatták
együtt [13, 17, 27]. A szakirodalomban alig ismert
kis hídról készített minisztériumi kiértékelésben az
áll, hogy 10 hónap alatt épült 54 ezer Ft/fm költ
séggel, „további alkalmazásra a gyártáshoz és szál
lításhoz szükséges gépi berendezések hiánya miatt
nem került sor" [20]. A híd jó állapotú, az eltelt 45
évben semmi különös gondoskodást nem igényelt.

nyomatéka kb. fele a kétcsuklós kerethídénak
[18].
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V-lábú kerethíd a 6. sz. főúton, építés közben.
Az Uvaterv felvétele
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A 8 1 . sz. út korszerűsítése 1951-ben folyt. Új nyo
mon csupa kerethíd épült, Móron a 8 1 . sz. út feletti
műtárgy is [13].
Vasútvonalak felett újabb hidak épültek, így
1952-ben Polgárdinál. A típusszerkezetnek nevez-

Eiőregyártott, feszített lemezsávos híd a sárszentmihályi
vasútállomási úton, Hargitai Jenő rajza

Az üzemszerű előregyártás - Mistéth Endre elgon
dolása alapján - 1957-58-ban 2-10 m nyílású, fordí
tott T keresztmetszetű
tartókkal indult, az első,
ilyen felszerkezetu hidak
1959-ben épültek [17,
21]. Fejér megyében az
első „fordított T-tartós" hi
dak 1962-ben épültek (a
mai 6209 j . és 8127 j .
úton) 7,0 illetve 3,6 m-es
nyílással. Összesen 55
híd felszerkezete épült
ilyen gerendákkal 5583
m2 felülettel.
A 7. sz. főút kerethídja Polgárdinál. Az Uvaterv felvétele (elbontva)

hető kétfőtartós, konzolos kereten korróziós károk
jelentkeztek, 1984-ben új, kétnyílású, előregyártott
gerendás híd épült. Talán meg lehetett volna men
teni az alig 30 éves hidat [13].
1953-54-ben Mezőfalván a polgárdi hídnál jóval
kisebb: 4,5+12,3+4,5 m nyílású, ugyancsak kétfő
tartós, konzolos keretszerkezet épült. Figyelemre
méltó a konzolvégre támaszkodó 3,5 m hosszú ki
egyenlítőlemez, s érdemes összehasonlítani a két
híd esztétikai megjelenését [13].
A pálfai bekötőúton 1960-ban kéttámaszú, kon
zolos lemezkeret híd épült.
1960-ban a Sárszentmihály vasútállomási úton a
Malomcsatoma 6,9 m nyílású hídját a teljes felszer
kezet előregyártásával építették újjá: 18 db 50x40
cm keresztmetszetű előfeszített tartó készült, ke
resztirányban 30 cm-enként 14 cm átmérőjű taka-

Fordított T tartós híd Belsőbárándnál,
a Dinnyés-kajtori-csatornán, Hargitai Jenő rajza
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A 10 m-nél hosszabb hidak építésében is jól hasz
nálható volt ez a tartórendszer több, (általában há
rom) nyílású cölöpalapozású, fejgerendás kialakí
tással. Az első ilyen híd 1963-ban a Dinnyés-Kajtoricsatornán épült (a mai 6214. j . úton). További öt híd
készült ilyen kialakítással, az utolsó Enyingen 1977ben. FT tartós híd 1986-ban épült utoljára [13].
Autópálya hidak, előregyártott hídgerendák na
gyobb nyílású hidaknál
Gyorsforgalmi utak építése a megyében 1959-ben a
mai 1. sz. főút nyomvonalán kezdődött. A Fejér me
gyei szakaszon hat híd épült, közte 1961-ben a há
romnyílású szári felüljáró a hegyeshalmi vasútvonal
felett, erről a hídról az egyedi hídleírások közt lesz
szó. Az M l autópálya kiépítése - nem az előbb em
lített autóút bővítésével - 1977-79-ben készült el.
Az M7 autópálya építése a megye vasbeton híd
építésében külön korszak volt. Egyedi tervezésű,
esztétikus, túlnyomó részben monolit vasbeton hi
dak épültek, változatos pillérkialakítással és szerke
zettel: keretek, boltozatok, lemezhidak.
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A vasutak fölött háromnyílású feszített hidak épül
tek, egyvágányú vonalak fölött feszített hídgerendák
kal, kétvágányúak fölött monolit szélső nyílások közé
függesztett, helyszínen előregyártott tartókkal vagy
utófeszített többcellás vasbeton szekrénnyel [22, 23].
Az autópálya fölötti hidak egy ütemben, az autópá
lyát átvezetők pedig egy vagy két ütemben épültek. El
ső ütemben 1965-70-ben a bal pálya, második ütem
ben a jobb pálya épült [24]. Az autópályák hídjairól
külön fejezetben találhat információkat az olvasó.
1969-ben a 6. sz. főút Százhalombattát elkerülő
szakaszán háromnyílású (17,0+22,5+17,0 m), két
támaszú tartók sorozatából álló, többcellás, vasút
feletti híd épült. Különlegessége ennek a hídnak a
pillérkialakítása is.

A 6. sz. főút műtárgya Százhalombattánál,
Gyukics Péter felvétele

Az M7 autópálya feletti gyalogos híd
építés közben, és készen. Az Uvaterv felvétele

Az M7 autópálya táci csomópontjának íves alaprajzú
műtárgya, az Uvaterv felvétele

1973-ban Úrhidán ritkán alkalmazott, kétfőtartós
18,0 m nyílású monolit vasbeton híd épült a Nádor
csatornán.
A közúti hidak felszerkezetének előregyártott kivi
telben való építése 1971-től vált széles körben lehe
tővé, amikor már a 10,0 m-nél nagyobb nyílások áthi
dalására alkalmas EHG (előregyártott hídgerenda) tar
tók gyártása megkezdődött. Ennek a hídgerendának
fejlesztett változatával (EHGE) épült, mégpedig az
alépítmény előregyártásával is Kápolnásnyéken,
hazánkban az első teljes előregyártású híd az M7
autópályához csatlakozó forgalom levezetésére, a Bu
dapest-murakeresztúri vasút és a 7. sz. főút felett
1975-76-ban [25]. Az ötnyílású (2x14+3x20 m), 96,6
m hosszú híd - az autópálya hidak figyelmen kívül ha
gyásával - Fejér megye legnagyobb felületű hídja
(1142 m2). Építése nagy vállalkozás volt. Az alépít
mény előregyártását is meg kellett oldani, s az ele
mek beemelése (401 közúti és vasúti gőzdaruval) lát
ványos, nem szokványos feladat volt. Az oszlopok 812 m hosszúak, 13-19 t súlyúak, a szerkezeti geren
dák 12,6 m hosszúak, 20,6 t súlyúak voltak [13, 25].
Az előregyártott hídgerendák újabb, korszerűsí
tett változata a EHGT, 1975-ben készült el. Fejér
megyében 1980-ban épült először (a 8203 j . úton)
egy 22,1 m nyílású híd.
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A teljes eloregyartassal épült híd Kápolnásnyéknél, Gyukics Péter felvétele
1981-ben a 6 1 . sz. főúton a cecei Sárvíz-híd
épült át ilyen előregyártott tartókkal, három nyílás
sal, 4 1 m hosszban [13].
1982-ben a 8 1 . sz. főút felett épült - az akkori 8.
sz. főút új szakaszán - háromnyílású műtárgy 22,7
m-es középső nyílással [13].
A 7. sz. főúton két nevezetes vasút feletti híd is
ilyen felszerkezettel épült át Polgárdinál 1984-ben
két nyílással, 43 m hosszal, és Dinnyésnél 1987ben, három nyílással. Ennek a hídnak a középső nyí
lása 30,0 m, ez a megye legnagyobb nyílású, EHGT
gerendával épített hídja [13].
EHGT tartós felszerkezetű híd kilenc van a megyé
ben, összefelületük 4150 m2.
Kisebb (2-12 m) hídnyílások áthidalására 1974-

Az Urhidára vezető út
1,690 km szelvényében
levő híd EHG/F tartókkal
épült (2002) Közútkezelő
felvétele

1999-2005 között három FCI tartós és 2003-2005ben kilenc EHG/F tartós, többnyílású híd épült. (A
darabszám osztottpályás híd esetében pályánként
értendő.)
Az EHG/F típusú tartókkal épült legnagyobb nyí
lású híd 26,0 m, az FCI tartóval épültek közül 31,6 m.
Ezekről a hidakról külön is szó van ebben a könyv
ben. A 8. sz. főút Csórt elkerülő szakaszán épülő hi
dakról külön fejezetben esik szó.
Fejér megye vasbeton hídépítésének több mint 115
éves történetéből csak néhány jellegzetes, kiemelke
dő alkotásról szóltam. Hargitai Jenő egyedi hídleírásaiban (külön lista is található a mellékletek között) jóval
több híd építéséről van információ, s a hídlapok, ter
vek további kutatásra adnak lehetőséget.

A 7. sz. főút dinnyési, vasút feletti hídja, Molnár István felvétele
77 között dolgozta ki az Uvaterv a KCS előregyártott
vasbeton tartós felszerkezet tervét. Fejérmegyében
1981-95 között hét ilyen híd épült, 4-7 m nyílással.
A Székesfehérvárt elkerülő út építése kapcsán

Az M6 autópálya épülő vasbeton hídjairól - rövi
den - az autópálya hidak fejezetben van szó.
Az önkormányzati hidak vasbeton hídjairól Szé
kesfehérvár hídjainak ismertetésében és az önkor-
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Sárvíz-híd a 61. sz. főúton, Cecénél, Bíró János felvétele
mányzati hidakról szóló fejezetben történik említés.
Természetesen a v a s ú t i hidak között is számos vas
beton híd van, ezek közül csak egy-kettőről történik
külön fejezetben e m l í t é s .
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Újjáépítés
A hidakat különböző okokból gyakran kellett újjáépí
teni: árvíz, a fahidaknál tűz és harci cselekmények.
Székesfehérvár nagy fahídjai pl. szinte maradék
talanul elpusztultak 1543-ban árvíz miatt.
Említésre méltó, hogy 1940-ben a néhány évvel
korábban épített vasbeton Gaja-hidat annyira meg
rongálta az árvíz, hogy új (nagyobb nyílású) hidat

kellett építeni [1]. Nagy fennakadást okozott 1963ban, amikor a 7. sz. főút két hídját pusztította el a
rendkívüli esőzés úgy, hogy a Velencei tó északi
partján kellett átmenetileg a főút forgalmát vezetni.
Ebben a fejezetben nem az árvíz, tűz miatti újjáépí
tésekről szólok, hanem a II. világháború kártételeiről,
a hidak ideiglenes, majd végleges újjáépítéséről.

jrázolt tartalom
Myarázata

A II. világháborúban felrobbantott hidak Fejér megyében
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A megyében a hídkárok felméréséről 1945.
júliusában készített kimu
tatás szerint az állami
utakon 18 híd (113 m
hosszban), a törvényható
sági utakon 39 híd (175
m hosszban) a vicinális
közutakon pedig 22 híd
vált az értelmetlen pusztí
tás martalékává [2].
A felrobbantott hidak
közül csak 1 1 volt vi
szonylag nagy nyílású:
A 7. sz. út székesfehérvári, vasút feletti hídjának roncsa. Molnár Tibor felvétele,
négy vasútvonal feletti
Fejér megyei Múzeum
(7. sz. főúton három,
Száron egy műtárgy), hat Nádor-csatorna és egy
az úttengelyben írta elő 70 t teherbírású ideiglenes
Váli-víz-híd a 6. sz. főúton nevezhető olyannak,
hidak építését [6].
melyek pótlása átmeneti nehézséget okozhatott a
harcokban.
26 boltozott hidat is elpusztítottak, pedig ezek jel
lemző nyílásmérete 3-4 m volt. Az említett 79 hídon
felül, hat híd (öt boltozat és az 1882-ben épült acél
tartós székesfehérvári Gaja-híd) pusztult el Székesfe
hérvár város hidjai közül és három ment tönkre bom
bázásban, tüzérségi lövedéktől, egy pedig a háborús
forgalomtól, így 89-re tehető a háborús hídkár, ám
ennél jóval több lehetett az elpusztult hidak száma,
hisz helytörténeti írásból tudjuk, hogy pl. Ráckeresz
túron négy híd ment tönkre 1944-45-ben [3]. A KPM
1945-ben csak az állami-, törvényhatósági és viciná
lis utakon elpusztult hidakról kért adatokat.
A Csákberényben, 1945-ben épített provizórium,
A kárlistában nem szerepel a mezőkomáromi SióÜKIG archívum
híd, mert Enyinget és környékét csak 1950 után
csatolták a megyéhez.
A hidak ideiglenes, majd végleges helyreállítása
természetesen sürgős volt nemcsak a forgalom le
bonyolítása, hanem az árvízkár elhárítása érdeké
ben is, ezért a roncsokat sürgősen el kellett távolí
tani. Erre a feladatra nehéz volt vállalkozót találni.
Az alispán 1946. augusztusig öt fa, egy tégla (és öt
acél MÁV híd) hídroncs kiemeléséről számolt be,
sürgetve a folyamatban lévő roncskiemelések (Szabadbattyán, Cece, Vájta, Kishörcsök) sürgős befe
jezését [4].
A roncskiemelések 1945-1949. május 1. közötti
teljesítését a KPM felmérte, eszerint Fejér megyé
Dég, Tófarka-patak hídjának provizóriuma,
ben 30 hídnál kellett jelentős roncs eltávolítást vé
ÜKIG archívum
gezni (1977 t) mintegy 48 ezer órányi munkával [5].
A már említett, 1945-ben készült felmérés szerint
A 7. sz. főúton a felrobbantott 7 híd közül 1946.
(1945. júliusáig) 18 hidat ideiglenesen már helyre
július 31-ig ötöt végleg újjáépítettek, így az igen
állítottak, pl. úgy, hogy a roncsra építettek rá áthida
ferde, nagynyílású, vasút feletti hidat Dinnyésnél (az
ló szerkezetet, vagy alátámasztották a felrobbantott
egyedi hídleírásnál erről részletesen lesz szó), Szavasbeton lemezt és 27 híd helyett provizóriumot
badbattyánnál a Nádor- és a Malomcsatorna-hidat,
építettek. A forgalmas közutakon a Vörös Hadsereg
minden erőfeszítés ellenére eddig az időpontig
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( 1 9 4 6 . július 31.) n e m t u d t á k helyreállítani, „csak"
az út régi nyomvonalán két provizórium készült el,
pedig a f e n n m a r a d t részletes d o k u m e n t á c i ó szerint
1 9 4 6 - b a n a rezsiben dolgozó Magyar Általános
Útépítő Rt. élelmiszerrel „fizette" a munkásokat
( 2 1 0 tojás 1 9 4 6 . június-július hónapokban 8 6 3 mil
lió adópengőbe került ...) [6]. A rendkívüli körül
mények között végzett munkáról 1 3 oldalas felül
vizsgálatijegyzőkönyv készült, igen sok melléklettel.
(A Közlekedésügyi Minisztérium leirata szerint a vál
lalat végjárandósága 5 1 milliárd Mill-pengő, 23 mil
liárd adópengő és 2 0 0 4 Ft volt.) 1 9 4 6 novem
berében az államépítészeti hivatal a főközlekedési
utakon 15 ideiglenes, 1 1 félállandó és hat végleges
híd helyreállításáról számolt be, megjegyezve, hogy
az ideiglenes helyreállítások közül tizenhármat a
Vörös Hadsereg készített [10].
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Újjáépítés

Az újjáépítési tervek, ha l e h e t e t t a híd eredeti for
mában való újjá építését tártai m á z t á k , de t ö b b eset
ben, pl. a dinnyési vasút f e l e t t i hidat Verő Imre az
eredetitől eltérő megoldással tervezte (kétcsuklós,
kétfőtartós konzolos keret).
Figyelemmel voltak a f o r g a l m i igényekre, ezért
t ö b b esetben az eredetinél nagyobb pályaszélesség
gel épült újjá a híd.

A 6. sz főút Váli-víz-hídjának újjáépítési
Hargitai Jenő hídleírása

megoldása,

A hidak újjáépítésében az államépítészeti hivatal
igen aktívan m ű k ö d ö t t közre, pl. Ercsiben az ún. Bevári-híd ügyében több ízben szaktanácsot adtak,
észrevételezték az elkészült hídtervet és házilagos
építést vállaltak, ami kedvezőbb költségű volt, mint
a vállalati kivitel [8].
Az államépítészeti hivatal mintatervek alapján és
önállóan is készített terveket (pl. 8 0 6 sz. f ő ú t 5 , 5 5 0
k m , 1949.)
Az újjáépítésekkel kapcsolatban becses forrás a
minisztériumi u.n. „alapkönyv", mely a pénzügyi rá
fordításokat - rendkívül részletesen - hidankénttar
talmazta [9]. A kivitelezők közül néhány név ebből az
adathalmazból: Majoros Olivér 6 . sz. út 7 6 , 0 5 0 k m ,
Zolinek Jenő Sárkeresztúr Kajtor-csatorna-híd, Szőcsik Dezső 6 2 . (ma 63.) f ő ú t 4 4 , 4 2 8 km, Heinrich és
Feledi 6 0 3 . (ma 62.) főút, Barta Károly és Blyer Sán
dor 8 0 . sz. f ő ú t 3 5 , 8 2 0 k m , s hosszasan sorolhat
nám a neveket, a kifizetett összegeket.

A Magyar Általános Útépítő Rt számlája 1946,
Közútkezelő tervtára
Fejér megyében (Tolna, Somogy és Baranya me
gye is hozzá tartozott) Frivaldszky János miniszteri
osztálytanácsos volt az újjáépítés központi felügye
lője [7]. Az ő feladata volt többek között az újjáépí
tési tervek jóváhagyása. A tervezések rendkívül fe
szített ütemben készültek, ennek ellenére szabá
lyos árajánlatot kértek, kezdetben magánmérnöktől
pl. Sávoly Páltól, m a j d a megalakult állami tervező
intézetektől (ÁMTI).

Kisebb hidak újjáépítése csak későn történt, a
Sárbogárd-nagyhörcsöki úton levőé 1967-ben. Hídlap

Újjáépítés

A hídépítés fejezetei

A törvényhatósági utakon lévő hidak újjáépítését
az alispán r e n d e l t e meg, természetesen az á l l a m 
építészeti hivatal szakszerű jelentései alapján, a mi
nisztérium p e d i g államsegéllyel segítette az újjáépí
tést, vagy é p p e n építési anyagot (acéltartókat) bo
csátott rendelkezésre [8].
A j e l e n t ő s e b b hidak végleges újjáépítése általá
ban 1950-ig megtörtént, pl. vasút feletti hidak: Dinynyés (1945), Székesfehérváron 2 híd (1947), Cece
Sárvíz-híd ( 1 9 4 7 ) , 6. sz. főút Váli-víz-híd ( 1 9 4 8 ) , Szabadbattyán, Úrhida, Sárszentmiklós-Örspuszta kö
zötti Sárvíz-hidak (1949) viszonylag későn épült újjá
Pálfán a Sárvíz-híd (1960) és M e z ő k o m á r o m b a n a
Sió-híd ( 1 9 6 3 ) .

A 63. sz. főút Dinnyés-kajtori-csatorna-hídja öszvér
szerkezettel épült újjá, Közútkezelő felvétele

A szárligeti vasút feletti híd 1951-ben épült újjá,
előfeszített hídgerendákat. ÜKIG archívum

A pálfai Sárvíz-híd 15 évig provizórium volt.
ÜKIG archívum

Az 1960-ban újjáépült pálfai Sárvíz-híd
Közútkezelő felvétele
Ezen h i d a k újjáépítéséről e könyvnek m á s fejeze
tében lesz szó, ezért részletekbe nem bocsátkozva
hadd tisztelegjek az újjáépítés névszerint i s m e r t és
ismeretlen hősei előtt, akik ötletesen, nagy s z a k m a i
hozzáértéssel, gyakran rendkívül rövid idő a l a t t épí
tettek ma is üzemelő korszerű hidakat, igen szűkös
feltételek közepette.

Személyes élményem volt hidak korszerűsítésé
nél, hogy kis vasbeton hidak háttöltésében is gondo
san odakészített robbanóanyag volt pl. Balinkánál a
Gaja-hídnál s Hantos külterületén olyan hatalmas lő
szertemető volt, hogy a hídépítés tervét módosítani
kellett... A megye szinte minden útja, hídja lőszertől
volt veszélyeztetve, a háború után még 2 0 évvel is.
Irodalom
[1] Juhászné Viniczai Ágnes: Székesfehérvár útjai
és hidjai, Székesfehérvár, 1997.
[21 Kimutatás a felrobbantott 2 m-nél nagyobb
nyílású hidakról, 2 5 / 1 9 4 5 ügyirat 1945. július 21.,
Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény.
[3] Nóvák József: Ráckeresztúr község története
(1347-1993), Ráckeresztúr 1992.
[4] Dr. Sirbik Ferenc: Fejér vármegye újjáépítése, 1946.
[5] Kimutatás a közúti hidaknál 1943-1949. május l-ig
teljesített roncskiemelési munkákról, KPM, ÜKIG
archívum.
[6] Számadás a 7. sz. állami közúton végrehajtott
hídújjáépítésről, Közútkezelő hídtervtára.
[7] Hídhelyreállítási munkák végrehajtása a Dunaés Tisza-hidak kivételével, 16846/1945/111.2.
1945. július 3 1 .
[8] Fejér Megyei Levéltár: Fejér megye alispánjának
általános iratai X./126. (1945-48).
[9] Hídépítési Alapkönyv III. és VIII. (1946, 1949)
Közlekedési Minisztérium, Kiskőrösi Közúti
Szakgyűjtemény.
[10] Kimutatás a főközlekedési utak hídjainak
helyreállításáról, 1 9 4 6 . november 6 3 2 2 / 1 9 4 5 ,
Fejér Megyei Levéltár.
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Hidak és a művészet
A hídépítés ősi mesterség és művészet is egyben.
Mesterei-művészei voltak a hídépítésnek is az
ácsok, faragómolnárok.
Fejér megyében Úrhidánál (997 körül) és a
Királyi Székhelyen: Székesfehérvár városkapujánál
(1018 körül) fontos és jelentős fahidak épültek a
Sárvízen, a Gaján és a várárkokon. Sajnos, ezekről
rajz a korai időből nem maradt fenn, a Budai
kapunál lévő egyik híd neve: Király-híd jelzi, hogy
nem egyszerű műtárgyak voltak ezek [1].
A 30-120 m hosszú fahidakat, főleg fenntartási
nehézségek miatt a 19. század végén már kőhidakká építették át, akkortól új mesterek: kőművesek,
kőfaragók építhettek jelentős, szép hidakat. A Budai
kapunál évszázadok óta álló nagy fahidat, a Király
hidai 1796-ban építették át kőhíddá, s ekkortól
Szent János-híd lett a neve, nyilván a hidak védő
szentjének - Nepomuki Szent Jánosnak - a fülké
ben álló szobráról elnevezve.

A megyében ma már kevés nagyobb, értékes bol
tozat áll, ezekről külön fejezetben van szó e könyv
ben. Említésre méltó, hogy pl. Ercsiben, egy önkor
mányzati úton lévő boltozat zárókövében emléktáb
la, a Válón állón a megye címre található. Különö
sen értékes a Martonvásár kastélyparkjában álló
háromnyílású boltozat, s az alcsúti arborétum bol
tozatai is [3, 4].

A Szent János híd támfala és egy gyalogos híd ,
Fitz-Császár-Papp: Székesfehérvár, Műszaki Könyvkiadó
A megyében korán (1890-től) vasbeton hidak
épültek, közülük az első (hazánkban a második)

Nepomuki Szent János szobra a Maíom-csatorna hídján,
Molnár Tibor felvétele
A hidak szobrokkal való díszítése, ha nem is volt
túl gyakori a megyében, de a zárókőben elhelyezett
dombormű Székesfehérváron a Pusztafolyón (Gaja)
- a sajnos 1979-ben átépített - boltozott hídon (Jé
zuska híd) ismereteim szerint hazánkban egyedülál
ló [2].
Az ún. Hosszú-hidat (Gaja-híd) 1818-ban, az ak
kor romos Bazilika köveiből építette Riedler József
kőművesmester és Fiedler Mihály főpallér, mint ezt
az építéskor elhelyezett emlékiratból tudjuk [1].
Székesfehérváron hídon fülkében is állt Nepo
muki Szent János szobra. Szép boltozott hidak Szé
kesfehérváron ma már alig láthatók, részben mert
átépítették az elmúlt évtizedekben, részben azért,
mert a csatornák rejtik a régi boltozott hidakat [ 1 ,
3].

Alcsút kastélykert igényes boltozata,
dr. Imre Lajos ecsetrajza

Hidak és a művészet

A hídépítés fejezetei

Sárbogárdnál a Sárvíz felett. Ez a Monier-rendszerű
híd kecses formájával, igényes kialakításával kitűnő
példa volt arra, hogy a vasbeton, az új építőanyag
alkalmas esztétikus hidak építésére. Nagy kár, hogy
1944-ben ez a híd elpusztult [5].
Zielinski Szilárd karcsú kerethídja a 6. sz. főúton
(1914) 1944-ben szintén elpusztult, a viszonylag
korai építésű mezőkomáromi Sió-híd (1924) ma is
a megye legnagyobb nyílású, szépvonalú hídja, jelzi
tervezőinek tudását (Zielinski és Kovács Sebestyén
Aladár). A megye vasbeton hidjai közül a könyv so
kat bemutat, közül csak az M7 autópálya feletti fer
delábú gyaloghidat emelem ki (terv: Királyföldi Lajosné), mivel tudomásom szerint ez az egyetlen híd
a megyében, melynek hivatalosan megindult a mű
emlékké nyilvánítása [6].

Sajnos az eljárás megszakadt... Azért említem a
műemléki védettséget, mert érthetetlen, hogy miért
nem volt és ma sincs egyetlen ilyen minősítésű híd
sem ebben a megyében, melyben 1000 évre viszszamenőleg jelentős, érdekes, szép hidak voltak és
vannak. 1965-ben még 127 boltozat volt a megyé
ben, közülük több védelmet érdemelt volna (Baracs
ka, Kápolnásnyék, Vál stb.) és még ma sem késő.
A műemléki védelem kemény kötöttséget jelent,
ezért a szaktárca Műszaki Emlékké nyilvánított
1989-ben a megyében öt hidat. Ez önként vállalt
védelmet jelent, az ilyen minősítésű hidakat lehető
ség szerint meg kell őrizni az utókornak.
Remélem, hogy ez a könyv, a bemutatott néhány
szép régi és új híd fotója, története felhívja a figyelmet
hídjaink értékére, s ezzel segít ezek megóvásában.
A hidak természetesen
megjelennek a művésze
tekben. A régi városképe
ken (metszetek, veduták)
hidak is látszanak, ezek
közül becsesek a Székes
fehérvárt ábrázolók [1].
Rajzolók, festők alkotá
saiban is szerepelnek hi
dak. Az alcsúti kastély
kertjéről Barabás Miklós
rajza nyomán maradt fenn
egy kép, melyen a bol
tozott híd központi helyet
Az M7 autópálya karcsú, ferdelábú gyaloghídja, Gyukics Péter felvétele
foglal el [4].
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Székesfehérvár látképe, 18. sz. (A barokk Székesfehérvárott, 1993)
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A Székesfehérvárról ismert rajzok, festmények
közül a Budai kapu előtti sétánynál (19. század kö
zepe), a Vörösmarty térnél (1850) Aujedszky Albert
örökített meg kisebb kőhidakat [7].
Az irodalomban pl. Wathay Ferenc várkapitány
1602-ben szerzett „Székesfehérvár veszésérül való
históriájá"-ban is megemlékezik hidakról [7, 8].
Wathay Énekes könyvében vízfestmények illusztrál
ják írását, köztük felvonóhidas kapuk, várárokban
álló fahidak.
Evlia Cselebi különösen sokat ír Battyán és Szé
kesfehérvár hídjairól [8].
A hidak építőművészeti értékeiről, a hidak művé-

Wathay Ferenc Énekeskönyve: Fehérvár ostroma

szetekben való ábrázolásáról érdemes lenne önálló,
terjedelmes könyvet írni.
Hídesztétikai kérdésekről sokan írtak értékes ta
nulmányokat Nagy Virgil, dr. Széchy Károly, dr. Pa
lotás László, dr. Medvéd Gábor, dr. Kollár Lajos és
sokan mások, dr. Gáli Imre azonban a hidak építé
szettörténeti értékéről, tájformáló jelentőségéről
úgy írt, hogy - hatalmas munkával - felkutatta ha
zánk értékes hídjait (levéltári kutatásokkal, helyszí
ni bejárásokkal) s ezeket képben és írásban is be
mutatta [9, 10]. Könyve szinte azonnal hiánycikké
vált, s mai napig hiányzik újrakiadása, a megyei
hídtörténet írások ezt a hiányt kívánják pótolni, így
ez a könyv s ez a külön fejezet is.
Ismerjük meg, becsüljük, óvjuk jobban értékes
hídjainkat, buzdítsuk a képző- és fotóművészeket
is, hogy örökítsék meg művészi formában közútja
ink legértékesebb elemeit. Csecsei Pál, Gyukics Pé
ter fotói és dr. Imre Lajos ecsetrajzai a könyvben jel
zik e munka szépségét, értékét.
Irodalom
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Autópálya híd, Dobroszlav József akvarelíje, Közútkezelő tulajdona
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A MEGYE HIDALLOMANYA
Országos közutak hidjai
A megyében 264 közúti híd van a Magyar Közút Kht.
Fejér Megyei Területi Igazgatósága kezelésében,
2804 m szerkezeti hosszal, és 32 014 m2 pálya
felülettel. Összehasonlításul az országos közutakon
6667 híd van (Fejér megye ebből 4,0 %), összesen
125 2 9 1 m szerkezeti hosszal (Fejér megye ebből
2,2 %), és 1 445 9 5 8 m2 pályafelülettel (Fejér me
gye ebből 2,2 %).
A II. világháborút közvetlenül megelőző és követő
időkből nem álltak rendelkezésre pontos híd-kimutatások, ezért erre az időszakra vonatkozó összeve
téseket nem tudtunk végezni.
A háborús pusztításnak 79 közúti híd esett
áldozatul. Az első teljes hídnyilvántartás 1964-ből
való, mely szerint főúton 86, összekötő úton 123,
bekötő úton 36, és vasútállomási úton 8 híd volt
(összesen 253). A hidak darabszáma az elmúlt
negyven év alatt érdemben nem változott (általában
250-260 körül alakult a számuk), de a felszerkezet
anyaga, a hidak felülete, teherbírása jelentős válto
záson ment át. A háború utáni újjáépítések (79), a
vízrendezések, út-, hídkorszerűsítések és új építé
sek, valamint útleadások eredményeként mára lé
nyegesen átalakult a hídállomány: fahíd már egyál
talán nincs az országos közutakon, a kő-tégla bolto
zatok száma 12-re csökkent (4,5 %), a beton-vasbe
ton hidak aránya jelentősen megnőtt, 229-re (86,7
%), az öszvérhidak száma 12 (4,5 %), hullámleme
zes acélcső 1 1 (4,2 %) található, klasszikus acélhíd
nincs a megyében.

A hídállomány megoszlása, paraméterei a megye
földrajzi-domborzati viszonyainak (jellemzően síkvi
déki, kisebb mértékben dombvidéki) megfelelően
alakult. Igen sok a kis és közepes nyílású híd, iga
zán nagy nyílású (50 m feletti) híd pedig nincs is a
megyében.
A legnagyobb szabadnyílás szerint csoportosítva,
a kisnyílású hidak (2-5 m) száma 142 (53,8 %), a
kis-közepes nyílásúak (5-10 m) száma 76 (28,8 %),
a közepes nyílásúak (10-30 m) száma 43 (16,3 %),
és a nagynyílásúak (30 m felett) száma három (1,1
%). A megye legnagyobb szabadnyílású hídja a 32,5
m nyílású mezőkomáromi Sió-híd. Többnyílású híd
ból 34 db van, ebből leggyakoribb a három nyílású
híd (22).

A hidak átlagéletkora az országos 42 évhez ké
pest kissé kedvezőtlenebb, a megyei híd-átlagéletkor 43 év. A II. világháború (1945) után épült a híd
állomány 86,0 %-a (227 híd), 3 híd 1900 előtt (1,1
%), 34 híd (12,9 %) pedig 1900 és 1945 között
épült. A három legöregebb híd 1890-ben épült, im
már 115 évesek, és mindegyikük tégla-kő boltozat.

A legtöbb nyílású, legnagyobb szerkezeti hosszú
ságú és egyben a legnagyobb felületű a 8117. j . Kápolnásnyék - Lovasberény ök. út 0+348 km szelvé
nyében lévő híd a maga 93,6 m szerkezeti hosszá
val, 20 m legnagyobb szabadnyílásával és 1.143 m 2
felületével.

Hidak kor szerinti megoszlása (db)
(összesen 264 db)

1900 előtt

1900-19

1920-44

1945-67

1968-90

1990 után

A kápolnásnyéki híd a 7. sz. főút és a vasút felett
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A megye legjelentősebb közúti műtárgyai a Sárvíz
(Nádor) - csatornán, a villamosított vasútvonalak fe
lett, illetve az újonnan (2005-ben) létesült Székesfe
hérvárt nyugatról elkerülő úton épültek.
A gyorsforgalmi utak hidjai ebben az elemzésben
nem szerepelnek ( M l , M7 és a most épülő M6 és
M8 autópálya), az azokra vonatkozó adatokat a
megfelelő fejezetekben találhatja meg az olvasó.
A megye jelentősebb, jellemzően észak-déli irá
nyú vízfolyásai felett: a Sárvíz (Nádor) - csatornán
nyolc, a Sárvíz - malomcsatornán hét, a Gaja-patakon hét, a Szent-László vízfolyáson hét, a Móri vízen
öt, a Vali vízen nyolc, a Sió-csatornán egy híd talál
ható. Ezen hét vízfolyás feletti hidak adják a megyei
hídállomány szerkezeti hosszának a 25,4 %-át (713
m), hídfelületének pedig a 22,9 %-át (7316 m2) .
A megyében 14 helyen van vasút feletti közúti
híd, melyek közül hét villamosított vasútvonal felet
ti. A vasút feletti hidak közül a leghosszabb 93,6 m
szerkezeti hosszával a Budapest-Székesfehérvár
vasút feletti kápolnásnyéki híd (8117. j . úton), a leg
nagyobb szabadnyílású pedig a Budapest-Székesfe
hérvár vasút feletti (7. sz. főúton) dinnyési híd 30,0
m-rel. A vasút feletti hidak jelentik a megyei hídál
lomány szerkezeti hosszának a 23,0 %-át (644 m),
hídfelületének pedig a 23,2 %-át (7424 m2) .
Az előző elemzésből látható, hogy fő jellemzőik
alapján a jelentősebb vízfolyások és a vasút feletti
hidak teszik ki a közúti hidak mintegy felét.
Főutakon összesen 104 híd van, ez a megyei állo
mány 39,4 %-a, a mellékúti hidak száma 160, (60,6
%). A mellékutakon belül összekötő úton 138 (52,3
%), bekötőúton 17 híd (6,4 %), és állomáshoz vezető
utakon 5 híd (1,9 %) található.

A felújított 8-as úti híd a 81. sz. főút felett
Székesfehérvárnál (Bíró János felvétele)
Korlátozás összesen kilenc hídnál van: két helyen
szélességkorlátozás (útszűkület) és hét hídon
súlykorlátozás (három 12 tonnás, egy 18 tonnás,
egy 20 tonnás és két 32 tonnás). Főúton lévő hídon
nincs korlátozás. Híd alatti magasságkorlátozás egy
helyen van jelezve, mégpedig Mór belterületén a
8 1 . sz. főút 26,5 km-ében, a felette áthaladó 8216.
j . út hídja miatt, 4,0 m értékkel.

Hidak száma útkategóriánként
bekötőút
6%

állomáshoz
vezető út 1 %
I. rendű főút
27%

összekötőút
53%

II. rendű főút
12%

Móron a 81. sz. főút feletti híd, védőkapuval
(Bíró János felvétele)
Összesen négy hídon kellett az eredeti teherbí
rást - korábbi állapotromlásuk miatt - „csökkent"
teherbírásúvá visszaminősíteni. Ezen hidak közül
kettő található főúton (a 6. sz. főút 7 2 + 1 9 6 km-ben
lévő vasút feletti híd, és a 7. sz. főút 82 - 83 km kö
zötti szakaszán lévő Sárvíz-csatorna feletti híd), és
kettő mellékúton (a 6207. j . ök. út 4 + 0 6 3 km-ben
és a 6 2 2 8 . j . ök. út 11+474 km-ben lévő hidak).
Ezen utóbbi hídnál kellett csak a csökkent teherbí
rás miatt súlykorlátozást bevezetni (18 t, autóbu
szok miatt), mivel a szakvélemény alapján vállalha
tó teherbírás alatta van az engedélyezett 40 t-nak.
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Hidak üzemi teherbírás
szerinti megoszlása
22 t, 1 %
32 t, 1 %

40 t, 53 %

12t, 1 %

80 t, 44 %

A megyében jelenleg 29 híd tartozik a kiemelt híd
kategóriába (a 20 m-nél nagyobb nyílású, vagy a 40
m-nél nagyobb szerkezeti hosszúságú, vagy a vasút
feletti hidak, és az egyedi hidak). A kiemelt hidak
adják a hídfelületet tekintve a megyei érték 41,1 %át (13 164 m2).
A kiemelt hidak méretük, koruk, szerkezeti kiala
kításuk, építési technológiájuk miatt különleges ke
zelést és megkülönböztetett figyelmet igényelnek,
fővizsgálatukat 5, ill. 10 évente el kell végezni.
A hídállomány szélesség szerinti megoszlása vi
szonylag kedvező: két híd kocsipálya szélessége
nem éri el az 5,50 m-t (egynyomú hidak), mindkét
híd szélessége 4,80 m (0,8 %). A 6 m szélesség alat
ti tartományban is csak ez a két híd található: a me
zőkomáromi Sió-híd, és a nagykarácsonyi Nagyka
rácsonyi vízfolyás híd).

Az egynyomú mezőkomáromi Sió-híd fővizsgálat
közben (Bíró János felvétele)
A hidak felszerkezet szerinti megoszlása átlagos
képet mutat. Hiányoznak az állományból az ország

ban másutt előforduló klasszikus acélhidak, rácsos
tartós szerkezetek, a járható szekrényes vasbeton
hidak, ívhidak. A nyílások statikai rendszere szem
pontjából nézve (összesen 264 híd, 3 3 1 nyílás) dön
tő mértékben a gerenda hidak (gerenda, lemez, bor
dás lemez) fordulnak elő (244 nyílás), keret 37, kon
zolos 10, boltozat 15, és cső 25 nyílás van. A fel
szerkezet anyagtípusa szempontjából legjellemzőb
bek a monolit vasbeton hidak (137, 51,9 %), és az
előregyártott vasbeton gerendás hidak (92, 34,9 %)
továbbá található még 11 (4,2 %) hullámosított
acéllemez cső, 12 (4,5 %) öszvér szerkezetű (henge
relt acéltartó + vasbeton lemez), valamint 12 (4,5
%) kő-tégla boltozatos híd is.

Hidak megoszlása
a felszerkezet anyaga szerint
hullámosított
acéllemez 4 %

kő-tégla
boltozat 5 %

öszvér 5 % -

egyéb, eloregyartott
vasbeton 14 %

monolit
vasbeton 51 %

A felszerkezet anyaga szerint vizsgálva az állo
mányt, azt jellemzően a monolit vasbeton lemezes
(95), a monolit vasbeton keret (27), az előregyártott
FT tartós (55), valamint a nagyobb méretű (pl.
EHGT, EHGE, FCI stb.) előregyártott, előfeszített tar
tós (23) hidak alkotják. Előfordul fentieken kívül
még monolit vasbeton bordás lemez (10), monolit
takaréküreges lemez (1), KCS tartós (8), előregyár
tott vasbeton cső (5), hullámosított acéllemezes cső
(11), öszvértartós (12), monolit beton-vasbeton bol
tozat (4), kő-tégla boltozatos (12), és ún. Hoyer-tartós ( 1 db) is a megyében.
Érdekességként megemlítjük: ez utóbbi ún. lemez
sávos híd a 72301. j . sárszentmihályi vasútállomási
út 2+519 km szelvényében, a Sárvíz-malomcsatorna
felett épült. Ilyen híd csak ez van hazánkban.
A megye országos közútjain nincs műemlék híd,
műszaki emlék kategóriába 4 híd tartozik.
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Jelmagyarázat
#

Kiemelt híd
Boltozat (kö, tégla, beton)

A

Vasút feletti híd (villamosított vonal)

A

Vasút feletti híd (nem villamosított vonal)

1

63I3

Egyedi hídleírások helyei

Fejér megye kiemelt
/roda/om:
[1]

[3]

Közútkezelő megyei kézi és OKA s z á m í t ó g é p e s
hídnyilvántartása, Székesfehérvár

[2]

hidjai, boltozatai

ÜKIG Hídosztály o r s z á g o s OKA s z á m í t ó g é p e s
hídnyilvántartása, B u d a p e s t

és vasút fe/ett/ hídja/
Közútkezelő hídtervtára, és h í d f o t ó t á r a ,
Székesfehérvár

[4]

Közútkezelő, Fejlesztési és Építtetői Osztály éves
beszámolói 1 9 9 7 - 2 0 0 5 , S z é k e s f e h é r v á r
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Az M7 autópálya építése
Az M7 autópálya a 26+390 km szelvénytől a 86+030 km szelvényig Fejér megyében halad.
Ez hazánk első gyorsforgalmi útja. Az 1960-as
években kockázatossá vált a régi 7. sz. főút forgalma
a Budapest-Balaton közötti szakaszon, ezért új,
megfelelő műszaki színvonalú út, vagyis az M7 autó
pálya megépítése mellett döntött az akkori közleke
dési tárca. Ennek megvalósítása a beruházás vala
mennyi résztvevőjének, megrendelőnek, tervezőnek,
kivitelezőnek és műszaki ellenőrnek egyaránt új típu
sú, ismeretlen feladatot jelentett. Külföldi példákból,
tapasztalatokból alakították ki a műszaki követelmé
nyeket. Elődeink bölcs előre látással ütemezett ki
építést tervezték. Az I. ütem a 13-113 km szelvény
közötti bal pálya, a II. ütem a 13-90 km szelvények
közötti jobb pálya volt úgy, hogy már ezekkel egy idő
ben biztosították a majdani III. ütem, a befelé szélesí
tendő 3. sáv kialakításának lehetőségét.
Már a hídépítések I. üteménél figyelembe vették
a távlati építések megvalósíthatóságát. így a kerethidakat, az autópályát átvezető hidak alapozását és
a pálya feletti hidakat a végleges korona szélesség
re készítették el.

ívben halad a táci csomópont műtárgya,
Hídépítő Vállalat
Az igen változatos domborzat következtében 27 a
patakok, erek, árkok, csatornák és időszakos víz
folyások áthidalásának száma, ezeken kívül közút
felett tíz, vasút felett négy, gyalog-, és marhaáthajtó
út felett l - l híd épült.

A 8111. j. út átvezetése Baracskánál (2006),
Bíró János felvétele

A kislángi út átvezetése az Ml felett (1970),
Hídépítő Vállalat
Minden műtárgy egyedi kialakítású szerkezet
volt, mivel az ipari háttér nem rendelkezett tipizált
elemekkel. Az építési színvonal még mindig a há
ború előtti időknél tartott. Ilyen körülmények miatt
lett Magyarország legváltozatosabb hídjait tartalma
zó autópályája.
Fejér megyében az M7 autópálya 63 műtárgyat
tartalmaz. Ezek közül 43 a pálya hídja és 2 1 a pálya
feletti.

A pálya feletti műtárgyak közül kettő gyalogos-, a
többi közúti forgalom céljára szolgál.
Statikai vázuk szerint zártkeret, V lábú keret, két
támaszú és folytatólagos többtámaszú tartó típu
sokba sorolhatók.
A szerkezeti elemek kialakítását a kor technikai
felkészültsége szabta meg.
A mély alapozások közül a kút, a szekrény, a rés
és a négyzet keresztmetszetű előregyártott vert cö
löpök fordultak elő.
Az autópálya feletti hidak felmenő szerkezeteinél
a tervezők nagy gondot fordítottak a változatos esz
tétikai megjelenésre. A tömör hídfők látszó felületét
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terméskő burkolattal díszítették. A közbenső táma
szok különböző formában készültek. A legegysze
rűbb téglalap-, ellipszis- és ovális keresztmetszetű
oszloptól kezdve, a felfelé szélesedő vagy keskenye
dő falon át, a V és Y alakú lábakig szinte mindegyik
hídnál más megoldással találkozik az utazó.

A székesfehérvári csomóponti híd napjainkban,
Gyukics Péter felvétele
A felszerkezetek típusának kiválasztására nem
volt sok lehetőség. A beruházás kezdetén csak az FT
típusú előregyártott feszített hídgerenda létezett a 410 m-es nyílás tartományban „A" jelű, a 4-12 m-es
tartományban „B" jelű teherre. Folytatólagos többtámaszú tartó és kerethíd statikai vázú szerkezeteknél
a negatív nyomatékok kedvező hatása révén 12 m-es
nyílásnál is megfelelt a tartó az „A" jelű teherre.
Az ennél nagyobb támaszközű műtárgyakat ha
gyományos állvánnyal alátámasztott zsaluzatban
készített monolit vasbeton lemezzel építették. A fa
mennyiség és az élőmunka csökkentése érdekében
gyakran alkalmazták a szakaszos állványozás és át
húzás módszerét. Nagyobb nyílásokhoz a takarék
üreges monolit vb. lemezt választották. A takarék
üreg képzésére a kiürült bitumenes hordókat hasz
nálták fel. Merevségüket nyitott szélükön és köze
pükön ramonáddal biztosították. A kiviteli tervek
részletes betonozási ütemezést tartalmaztak, mely
figyelembe vette a helyszíni 250-375 literes beton
keverő és konténeres beszállítás adottságait és a
takaréküregek felúszásának megakadályozását is.
Többször találkozhatunk olyan megoldással, hogy
a szélső és a közbenső nyílások szerkezete eltért
egymástól. A szélső rövidebb nyílás tömör vb. le
mez, míg a középső takaréküreges, vagy a szélső
monolit vb. lemez, a középső pedig FT tartó.
Külön említést érdemelnek a vasutat keresztező
műtárgyak. A 60+385 km szelvényben a bal pályán
lévő MÁV Budapest-Nagykanizsa vasút vonal hídjá
nak tartószerkezete a 20 m-es középső és a 12 m-es
szélső nyílásokban helyszínen előregyártott, Freyssi-
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net rendszerrel utófeszített gerenda. A gerendákat
az autópálya töltésén kialakított gyártó téren fazsaluzatban készítették el. Ugyanitt gyártották le a követ
kező hasonló típusú vasúti híd tartóit is, és a beépí
tésükig a jobb pálya töltésén tárolták. A 6 6 + 6 0 0 km
szelvényben lévő szintén e vasútvonal feletti, 3
nyílású híd felszerkezete a támaszoknál kiékelt, tég
lalap alakú takaréküreges monolit vasbeton lemez.
Alátámasztása is különleges, hiszen a támasz ke
resztmetszet közepén egy darab oszlop tartja a szer
kezetet. Ez az elrendezés a kedvezőtlen 46°-os keresztezési szögből adódott. Az M7 autópálya Fejér
megyei szakaszán a két pálya hídját egyedül itt vá
lasztották el légréssel, egyébként a pálya hidak ek
kor még légrés nélkül épültek. A 73+505 km szel
vényben lévő, a Szabadbattyán-tapolcai vasút feletti
híd statikai váza 3 nyílású, rejtett Gerber-tartós, ahol
a szélső takaréküreges monolit vasbeton lemezek
túlnyújtott konzoljába kötötték be az FT tartókat. így
tudták kikerülni a vágány feletti nyílás beállványozását. Később az autópálya II. ütemének, a jobb pályá
nak a megvalósításakor már létezett az EHGE tartó a
10-22 m tartományban, ezért a helyszíni élőmunka
csökkentése és a kivitelezés gyorsítása érdekében
több helyen ezt alkalmazták.

Épül a híd a 60,385 km szelvényben,
Közútkezelő tervtára
Valamennyi pálya feletti földúti hidat egycellás
szekrénykeresztmetszetű monolit vasbeton tartóból
építették. A tervezők a szekrénytartó felső lemezé
nek zsaluzására bennmaradó, 6 cm vastag beton
táblák elhelyezését találták ki. így könnyebbé és
gyorsabbá vált a helyszíni zsaluzási munka és a ge
rinclemez belső zsaluzatának eltávolítása.
Az aluljárók közül a legszebb a 45+915 km szel
vényben, bevágásban lévő V lábú keretszerkezetű
gyalogos híd.
A műtárgyak tartószerkezetét keresztirányban
vízszintes felső felülettel késztették, a pálya oldal
irányú esését a szigetelésen elhelyezett profil beton
biztosította.
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tok megállapították, hogy a sózás a burkolat alatt lé
vő profilbetont teljesen tönkretette, ezért a felújítás
során ezt a réteget közvetlenül a felszerkezetre he
lyezték el, vasalással erősítették és sűrű tüskézéssel biztosították a két különböző korú- és minőségű
beton együttdolgozását. Ennek a tetejére került a
szigetelés és a 14 cm vastag burkolat. Az ütemezett
építésből adódóan a tervezőnek meg kellett oldania
a két pálya szakszerű csatlakozását ideiglenesen és
véglegesen is. Itt kell megemlíteni, hogy a bal pálya
3. sávjának kiépítése során a pályahidakon és köz
vetlen környezetükben ideiglenes burkolat készült,
melyet a bal pálya rekonstrukciójakor elbontottak.
Kápolnásnyéki gyalogos híd ma, Gyukics Péter felvétele
A pályalemezre hagyományos háromrétegű, bitu
menes csupaszlemez szigetelést, 4 cm vastag, B70
minőségű védőbetont, profilbetont és aszfalt burko
latot helyeztek el. Szigeteléssel csak az útpálya alat
ti felületeket védték.
A hidak kivitelezője: Hídépítő Vállalat.
A hidak tervezője: Uvaterv.
M7 autópálya felújítása 2000-2002 között
Az M7 autópálya felújítása az ezredforduló tájára
halaszthatatlanná vált. Ezt a betonpálya károsodá
sa, mely az utazás kényelmét befolyásolta, a híd
szerkezetek állagának romlása és a megnövekedett
forgalom okozta dugók megszüntetésének igénye
tette szükségessé. A rekonstrukciós munkák a mű
szaki megoldásokon kívül rendkívüli fogalomterelésí feladat elé állították az üzemeltetőt. A pálya át
bocsátó képességének megfelelő alternatív útvonal
nem létezett, ezért a fogalom biztonságos fenntar
tása mellett kellett a teljes felújítást elvégezni. Min
den terelésnél 2x2 sávot a járművek részére biztosí
tani kellett. A nagy dugók elkerülése érdekében az
autópályát 6 és 9 km közötti hosszúságú szaka
szokra bontották és a munkába vett részek között
teljes keresztmetszetében üzemelő utat hagytak a
forgalom „fellélegeztetése" érdekében. A felújítás
az alábbiak szerint történt:
2000-ben a bal pálya leállósáv megerősítése
esetleg szélesítése
2001-ben a bal pálya 3. sávjának megépítése a
17-64,8 km szakaszon, jobb pálya felújítása
2002-ben a bal pálya felújítása
A kivitelezést a hídvizsgálat és az ennek alapján
történt felújítás tervezése előzte meg.
A megye műtárgyain az alábbi táblázat szerinti,
munkákat kellett elvégezni:
Lényeges változást jelentett az eredeti kialakítás
hoz képest a szigetelés elhelyezése. A hídvizsgála

Vasút feletti híd felújítása, Nemzeti Autópálya Rt.
így lehetett csak elérni, hogy egy pályahíd maximum
két ütemben, vagyis egy csatlakozási hézaggal le
gyen felújítva. Az elválasztó sávba kerülő kiemelt
szegélyeket tüskézéssel kötötték be a profilbeton
ba. A Székesfehérváron túli szakaszon, ahol a koro
na már csak a 2x2 sávos kiépítésnek felel meg, a hi
dak belső szegélyeit a II. ütem kivitelezése során
egy nagy lemezzé betonozták össze.

Szigetelés előtti profilheton készítése,
Nemzeti Autópálya Rt.
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Előfordult, hogy beázás miatt a külső szegélynél a
felszerkezet betonja tönkrement, melyet a felújítás
kor lokálisan kijavítottak vagy kicseréltek.
Kezelői előírás szerint rugalmas műanyag alapú
szigetelést kellett volna a burkolattal közvetlenül
érintkező hidakra felhordani, azonban a feszített ha
táridők és a kedvezőtlen időjárás miatt egy részüket
az időjárási körülményekre kevésbé érzékeny PmBA modifikált bitumenes alapú rendszerrel szigetel
ték. A töltéstestben lévő kisebb hidakat modifikált
bitumenes lemezszigeteléssel látták el. A kialakított
mélyvonalba burkolatszivárgót helyeztek el. A ki
egyenlítőlemez mély oldalára keresztszivárgót épí
tettek be, megoldva ezzel a korrekt vízelvezetést.
Valamennyi beton szerkezeti elem sóvédelmi be
vonatot kapott a vonatkozó Útügyi Műszaki előírá
sok szerinti BV1 és BV3 kategóriának megfelelően.
A pálya feletti műtárgyak pilléreinek ütközés elleni
védelmére kiemelt szegélyekre helyezett korlátokat
készítettek.

Autópályák hidjai

Az M l autópálya hidjai Fejér megyében
Az M l autópálya a 29+570 km szelvény és az 50+690 km szelvény között Fejér megyében halad. Az M l
autópálya Budapest-Tatabánya közötti szakaszán be
lül először a Bicske-Tatabánya közötti szakasz enge
délyezési és kiviteli tervei készültek el. Az előkészítés
egyéb műveletei (engedélyeztetés, egyszerűsített ki
sajátítás) is e szakaszon kerültek először olyan álla
potba, hogy a kivitelezés 1978-ban megkezdődhetett.
Ezt követően a Herceghalom-Bicske szakaszon haladt
az előkészítés és a kivitelezés. A Bicske-Tatabánya
közötti szakasz 1982-ben, a Herceghalom-Bicske kö
zötti szakasz 1985-ben készült el.
A beruházó a Budapesti Közúti Igazgatóság, a ge
nerálkivitelező a Betonútépítő Vállalat, alvállalkozó
ja a Hídépítő Vállalat volt.

Hullámosított acéllemez műtárgy az Ml autópálya
45,304 km szelvényében, Uvaterv
A hídfelújítások keretében sóvédő bevonatok készültek,
Nemzeti Autópálya Rt.
Három hídnál a hídvizsgálat oly mértékű szerkeze
ti károkat állapított meg, hogy felszerkezetük cseré
jét rendelte el. FT tartókat ma már nem gyártanak,
ezért FP panelokkal együttdolgozó monolit vasbeton
pályalemez készült újonnan. Mindhárom műtárgy
jobb- és bal pálya hídjának tartószerkezetét a jelen
leg szabványos légrés betervezésével alakították ki.
Valamennyi pálya feletti műtárgyat, melyek ko
rábban a fenntartási munkák során még teljes körű
felújításra nem kerültek, ekkor kompletten felújítot
tak. E munka keretén belül helyezték el a súlyos ba
leseti kategóriának megfelelő kettős közúti vezető
korlátot.
A hídfelújítások tervezője: Pont-TERV Rt.
A hídfelújítások kivitelezője: Magyar Autópályaépítő
Konzorcium (Vegyépszer Rt. és Betonút Rt.)
Mérnök: ÁMI Kft.

A Hoyer-rendszerű előfeszített vasbeton hídgeren
dák alkalmazása lehetővé tette a korábbiakhoz
mérten lényegesen rövidebb átfutási idővel megva
lósítható hídépítést. Az autópálya-építési program
kapacitásnövelést igényelt. Ez az igény az előregyártás teljes körűvé tételével látszott megoldhatónak,
mert így a hídépítés szerelő jellegűvé vált. Utólag
megállapíthatjuk, hogy ennek a felfogásnak az eről
tetése számos későbbi probléma forrása lett, s
olyan szélsőséges próbálkozások is történtek, mint
a síkalapok előregyártása. Sem maguk a szerkeze
tek, sem a kapcsolataik nem tudtak ellenállni a kor
róziót okozó igénybevételeknek, s ennek következ
ményei a hídfenntartásban és a hídrehabilitációkban ma ütnek vissza.
Fejér megyében az M l autópályán 19 műtárgy
épült; ezek közül 16 pálya alatti, három pedig pálya
feletti. Vízfolyás felett három, közút felett négy,
földút felett négy, gyalogút felett két, bányaüzemi
út, illetve szállítószalag felett két híd épült, egy híd
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alatt vízfolyás és közút is áthalad. A pálya feletti
műtárgyak közül kettő dűlőút, egy pedig közúti pihenőhely úti - forgalom céljára szolgál.
Statikai vázuk szerint a szakasz hidjai zártkeret,
kéttámaszú és folytatólagos többtámaszú tartó típu
sokba sorolhatók.

Monolit vasbeton keret, Nemzeti Autópálya Rt.

út

Szelvény

Ml
Ml
Ml
Ml
Ml
Ml
Ml
Ml

30+206
32+199
32+906
35+165
36+005
36+408
37+828
38+020

Ml
Ml
Ml
Ml
Ml

39+039
39+189
40+465
41+360
41+606

Ml
Ml

44+734
45+304

Ml
Ml

45+886
49+012

Ml

50+005

10439

0+178

Híd neve
Szilvölgyi-patak híd
M l feletti dűlőúti híd
Sajgó-patak híd
1104 j . út feletti híd
Szt.-László-patak híd
11117 j . út feletti híd
Földút feletti híd
Bicskei csp. 10441 j .
út feletti csomóp. híd
Szállítószalag feletti híd
Földút feletti híd
Dűlőút feletti híd
Bicskei gy.út feletti híd
Válivíz-híd
M l feletti dűlőúti híd
Nagyegyházi gyalogút
feletti híd
8101 j . út feletti híd
Bányaüzemí út feletti híd
Mesterbereki
dűlőút feletti híd
M l ap. Feletti Obaroki
pihenőhelyi úti híd

Nyílások sz.
1
2
1
3
1
1
1
3

A mélyalapozások közül a kútalapozást alkalmaz
ták.
Az egynyílású felszerkezetek között a kisebb nyí
lástartományban FT-tartókat, egyedi előregyártott
gerendákat, illetve zárt kereteket alkalmaztak. Na
gyobb (11,0 m) nyílás felett EHGE-tartókból készült
a felszerkezet.
Az M l autópálya Fejér megyei szakaszán mind
három pálya feletti híd felszerkezete EHGT-tartókból
és együttdolgozó vasbeton pályalemezből épült.
A többnyílású pálya alatti hidak felszerkezetei
EHGE vagy EHGT-tartókkal együttdolgozó pályale
mezzel készültek.
Mind a pálya feletti hidaknál, mind a többtáma
szú pálya alatti hidaknál az építés gyorsításának ér
dekében előregyártott alépítményi elemeket (pillé
rek, fejgerendák, hídfőoszlopok, háttöltés pallók) al
kalmaztak.
Az M l autópályán 2001-ben jelentős hídf el újítási
program kezdődött, 2005 év végéig a Fejér megyé
be eső szakaszon 13 hidat újítottak fel.

Szélesség (m)
28,00
7,50
28,00
31,88
28,00
28,00
32,43
29,00

Szerk. hossz (m)
6,10
50,40
6,10
37,00
11,20
11,60
21,00
37,00

Alapozási mód
Síkalapozás
Kút- és síkalap
Síkalapozás
Síkalapozás
Síkalapozás

1
1
1
1
4

33,21
31,63
34,00
28,00
28,00

6,20
21,20
9,00
3,70
71,10

2
1

7,80
28,00

47,40
3,80

Felmenőszerk.
Vasbeton falazat
Vasbeton falazat
Vasbeton falazat
Előregy. vasbeton
Vasb. falazat
Monolit vasbeton keret
Síkalapozás
Eiőregyártott vasbeton
Kút- és síkalap
Vasbeton falazat,
előregy. vb. pillérek
Síkalapozás
Vasbeton falazat
Síkalapozás
Előregyártott vasbeton
Síkalapozás
Vasbeton falazat
Monolit vasbeton zárt keret
Nagyátmérőjű
Előregyártott vasbeton
helyben gy. cölöp
Síkalapozás
Előregyártott vasbeton
Hullámosított csavarozott acéllemez

3
3
1

28,30
32,00
27,00

45,90
35,00
9,00

Síkalapozás
Síkalapozás
Síkalapozás

Előregyártott vasbeton
Előregyártott vasbeton
Vasbeton falazat

EHGE-tartó
EHGE-tartó
FT-tartó

2

8,82

60,7

Síkalapozás

Előregyártott vasbeton

EHGT-tartó

Felszerkezet
Egyedi előregy. vb.
EHGT-tartó
Egyedi előregy. vb.
EHGE-tartó
EHGE-tartó
EHGE-tartó
EHGE-tartó
Ft-tartó
EHGE-tartó
FT-tartó
EHGT-tartó
EHGT-tartó
szerkezet

Az Ml autópálya Fejér megyei szakaszának hidjai
A kivitelezést a hídvizsgálat és a felújítás ennek
alapján történt tervezése előzte meg. A felújítási
munkákat a 2. táblázat tartalmazza.
Lényeges változást jelentett az eredeti kialakítás
hoz képest a szigetelés elhelyezése. A hídvizsgála
tok megállapították, hogy a sózás a burkolat alatt lé
vő profilbetont teljesen tönkretette, s az évek során
a burkolatvastagság megnövekedett, ezért a fel
újítás során vasalt kiegyenlítő betonréteget helyez
tek el közvetlenül a felszerkezetre, sűrű tüskézéssel
biztosítva a két különböző korú és minőségű beton
FT-tartós híd az Ml autópálya 40,465 km szelvényében, együttdolgozását. Kezelői előírás szerint a felújított
hidak pályalemezein minden esetben rugalmas, műNemzeti Autópálya Rt
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Tartócsere a 41,060 km szelvényben levő hídon,
Nemzeti Autópálya Rt.
anyag alapú, szórt szigetelés készült. A rugalmas
műanyag alapú szórt szigetelést minden esetben
öntöttaszfalt védte, a kopóréteg mZMA-ból készült, a
felújított burkolat összvastagsága 14 cm volt. A ki
alakított mélyvonalakban burkolatszivárgót helyez
tek el. A kiegyenlítő lemezek alsó oldalánál kereszt
szivárgók beépítésével oldották meg a vízelvezetést.
Az előregyártott külső kötényelemes szegélyeket,
illetve H szegélyeket minden esetben monolit sze
gélysávra cserélték.
A beton szerkezeti elemek sóvédelmi bevonatot
kaptak a vonatkozó Útügyi Műszaki előírások szerin
ti kategóriának megfelelően. Korlátcsere esetén az
új közúti vezetőkorlátok, vagy üzemi korlátok tűzihorganyzott kivitelben készültek.
A megyében levő hidak közül a 35+165, 41+606,
45+886, szelvényekben levőkön a szélső előregyár
tott hídgerendák cseréje vált szükségessé járműüt
közés, illetve súlyos korróziós károsodás miatt.
A 35+165 km szelvényben, a jobb pályán lévő hí
don a 2005. évi hídmérnöki konferencia nyitónap
ján, szeptember 21-én törte el a középső nyílás szél
ső gerendáját egy túlméretes jármű.
A tartócsere kivitelezése 2005. negyedik negyed
évében fejeződött be.
Az M6 és M8 autópálya hidjai Fejér megyében
Az M6 autópálya első építési szakasza (22+150 kmtől 76+200 km-ig) az Érdi tető és az M8 autópálya
között épül. Az autópályák metszése Dunaújvá
rostól délre esik. Az M6-ot építő német-osztrák kon
zorcium feladatához tartozik az M8 egy szakasza is.
(5+750 és 10+300 km között.)
Az M6 autópálya szinte teljes szakasza (a 28+386 kmsz-től) és az M8 e rövid része teljes egészé
ben Fejér megye területén halad.
Az összesen 6 1 műtárgyból 54 b Fejér megyében
épül. (7 db ebből hullámlemez szerkezet: a keresz
tező földutak vagy kisebb vízfolyások átvezetésére.)

Autópályák hidjai

A műtárgyakból 30 db felüljáró, míg 17 db aluljá
ró szerkezet. Az alapozások - egy kerethíd kivételé
vel - vert vagy fúrt cölöpös mélyalapok. A felszerke
zetek - a monolit pályalemezesek. Az előre gyártott
gerendák szinte valamennyi fajtája előfordul: FCI
EHG/F, FPT, FP ÉS ITG.
Az M6-os autópálya Fejér megyei szakaszán 46 híd
van, ezek közül az
20,
* autópálya felett
* az autópályán
26,
Az áthidalt akadály:
* vízfolyás
10,
* vasút
4,
3.
* csomóponti ág
7,
* országos közút
* földút
22.
A vasútvonalak feletti hidak közül egy a pécsi
fővonal felett van (négynyílású, 109 m hosszú), a
Pusztaszabolcs-Dunaújváros vonal felett háromszor
halad át az M6-os autópálya, két híd háromnyílású,
egy pedig 10 nyílású és 249,9 m hosszú az igen
ferde (21°-os) keresztezés miatt.

Hullámosított acéllemezhíd építése,
dr. Imre Lajos felvétele
Az autópálya feletti hidak közül
* egynyílású
1,
* kétnyílású
11,
* háromnyílású
1,
* négynyílású híd
7.
Az autópályában lévő hidak nyílásbeosztása
változatos és eltérő a pálya felettiektől:
* egynyílású
16,
* kétnyílású
1,
* háromnyílású
7,
* négynyílású
1,
* tíznyílású
1,
A hidak alapozása zömében cölöp:
* fúrt cölöp
28,
* vert cölöp
9,
* síkalap
3,
* hullámosított acéllemez
szerkezet.
6.
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Az M6 autópálya Fejér megyében, Közútkezelő tervtára

Csecsei Pál légi felvételei az épülő

autópályahidakról

Autópályák hidjai

A megye hídállománya

A 249 m hosszú, vasút feletti híd építése, dr. Imre Lajos felvételei
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Az M6-os autópálya
hídjainak felszerkezete
jellemzően előregyártott
gerendás (38 híd).
Az alkalmazott geren
dák: FCI 20, ITG 9, FP 5,
EHG/F 4. Ezen kívül hat
acéllemez hullámosított,
egy monolit vasbetonle
mez és a vasút feletti
nagy műtárgy öszvérszer
kezetű.
Erről a rendkívül ferde
hídról érdemes néhány
adatot ismertetni:
Előregyártott gerendás, autópálya feletti híd, dr. Imre Lajos felvétele
A híd 116 (19-22m
hosszú) fúrt cölöpön áll.
E híd 33 m széles, az M6 51,802 km szelvényé
Pillérei 1,05 m átmérőjűek, magasságuk a nyitvatartott 6,78 m magasság miatt tekintélyes. A fel
ben épült 24,5-25,0 m-es támaszközökkel. A főtar
szerkezet zárt szekrény keresztmetszetű, a fejge
tók és a fejgerendák anyaga S 355 J2G3 (1050 t),
rendákba bekötő gerinclemezes főtartókra épített
Fejér megyében ez a leghosszabb és egyetlen ösz
vasbeton pályalemez.
vérszerkezetű vasút feletti híd.

A befejezés előtt álló híd a magasból, Csecsei Pál felvétele
M8 autópálya jelentősebb műtárgyai
Jel

áthidalt akadály

nyílásbeosztás

hídfelület
2

keresztezés szöge

B2

6. sz. főúti csomópont

26,26+28,51+28,51+26,26

3995 m

84°

B10

M6-M8 csomópont

11,36+20,68+11,36

2385 m2

67°

B12

M6-M8 csomópont

24,47+29,89+244,47

4306 m2

72°

A megye hídállománya

Önkormányzati utak hidjai

Önkormányzati utak hidjai
Az utak s az azokon lévő hidak kezelése 1 8 4 8 előtt
közmunkával a vármegyék f e l a d a t a volt. 1 8 4 8 - b a n
az utakat állami-, országos- és községi kategóriákba
sorolták. A kiegyezés ( 1 8 6 7 ) után minisztériumi fel
ügyelet mellett államépítészeti hivatalok látták el a
szakszolgálatot, s ekkortól az á l l a m i utak építését,
f e n n t a r t á s á t az állam a vármegyéktől átvette, az or
szágos (megyei) utakat közmunkával tartották f e n n .

Vasbeton híd Fehérvárcsurgón. Hídlap, 1964,
Fejér megyei Közlekedési Felügyelet
Az önkormányzatok-tanácsok kezelésébe általá
ban kisebb f o r g a l m ú utak és az ezeken lévő hidak
kerültek. A törvényhatósági utakon 1 8 8 8 - b a n 1 3 9 ,
1891-ben 1 8 9 , 1906-ban 1 2 1 híd volt. Ezek építé
s é r ő l j a v í t á s á r ó l az alispán évente beszámolt [ 3 , 4 ] .
Fehérvárcsurgó, Gaja-híd, gyalogos függőhíd. Hídlap,
1964, Fejér megyei Közlekedési Felügyelet
1890-ben végre törvény szabályozta az útügyeket: állami-, törvényhatósági-, vicinális, községi (köz
dűlő) és vasúti hozzájáró utak csoportjait állapítva
m e g , előírva az építés, fenntartás forrásait.

A 7. sz. út régi nyomvonalán levő, 1909-ben épült
boltozat, a háttérben az új vasbeton híd. Hídlap, 1975,
Fejér megyei Közlekedési Felügyelet
1949-ben a törvényhatósági utakon 7 0 híd volt, a
vicinális u t a k o n lévő hidak s z á m a is jelentős lehe
tett, hisz 2 2 híd háborús kárt szenvedett. Összeha
sonlításul: á l l a m i utakon 1 9 4 9 - b e n 1 0 2 híd v o l t [5].
Fehévárcsurgó, Papharaszti boltozat. Hídlap, 1964,
Fejér megyei Közlekedési Felügyelet
Az állami utak kivételével az önkormányzatok
döntöttek az utak-hidak ügyében, egységes, szak
szerű intézkedés viszont az államépítészeti hivata
lok feladata volt.
Az 1 9 3 4 - b e n m e g h a t á r o z o t t
"főközlekedési
utak"-nak csak egyes szakaszai voltak állami keze
lésben, a többi törvényhatósági út volt. 1949-ben
országosan 14 2 0 0 km út állami kezelésbe vételét
rendelték el, ennek végrehajtásával alakult ki a
közelítően 3 0 0 0 0 km-nyi országos, s ezen belül a
Fejér megyei 1 2 6 8 km-nyi közúthálózat [ 1 , 2].

Beloiannisz, gazdasági vasút hídja a pécsi vasútvonal
felett. Hídlap, 1964,
Fejér megyei Közlekedési Felügyelet
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Példaként 1951-ben Székesfehérvár város 22
híd gazdája volt [6].

A tanácsi hídállományban 45 %-nyi volt a kis teher
bírású fahíd, a 24 %-ot kitevő boltozott hidak között
igen értékes, szép műtárgyak voltak. Egyes községek
ben, pl. Gyúrón több szép ilyen műtárgy volt. A vas
beton hidak zömében az 1920-30 években épültek.
Összehasonlításul az országos közutakon 253
híd volt, közülük csak négy fahíd, a hidak zöme vas
beton anyagú volt [7].
A tanácsi kezelésű hídállomány gyakran változott
részben új hidak építése, meglévők átépítése miatt,
részben azért, mert az országos közutak korszerűsí
tésével kapcsolatban addig állami kezelésben lévő
hidakat átadtak a helyi tanácsoknak.
Fülén a Széchenyi utcát vezeti át a karcsú híd a vasút
felett. Hídiap, 1964
Az 1960-as évek elején központi utasításra - az
addig MÁV kezelésében lévő - vasút feletti hidakat
is helyi kezelésbe adták.
Teljeskörű nyilvántartás szerint 1965-ben 310 híd
volt tanácsi kezelésben, 93 vasbeton, 75 kő- és tégla
1974-ben 287 híd volt (139 vasbeton, 54 bolto
boltozat, 141 fa és 1 öszvér szerkezetű híd. Hídlazat, 92 fa és 2 vastartós) a tanácsi utakon. 1974-től
pok, ezek mellékleteként fotók is fennmaradtak.
megyei útfél ügyelet (8 fő) foglalkozott a tanácsi utak
hídjaival is, így szervezettebb, egységesebb lett a
hidak kezelése [6].
A hídállomány változott azért is, mert mezőgaz
dasági üzemek (tsz) kezelésébe kerültek, majd viszszakerültek hidak. 1987-ben tsz-ek kezelésében 80
híd volt (61 vasbeton, 17 boltozat, 2 vastartós) [8].
1989-ben - ekkor egységes irányelveket adott ki a
KPM a tanácsi hidak nyilvántartására és minősí
tésére - 220 híd volt. 1995-ben 236, 2000-ben
188 és 2003-ban 2 3 1 , köztük 57 gyalogos és ke
rékpárúti híd [9].
A rendszerváltozás óta a területileg illetékes ön
kormányzatok látják el a hidak kezelését, sajnála
tos, hogy egységes szempontok szerinti részletes
Bicskén önkormányzati kezelésben lévő híd a
hegyeshalmi vasútvonal felett, Bíró János felvétele, 2006 nyilvántartás ma nem áll rendelkezésre (az 1/1999.

Sárosdon kerékpáros híd az országos közút hídja mellett. Dr. Koller Ida felvétele
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Soponya, RE/VJ 500 tartókból épült Sárvíz-híd. Bíró János felvétele
sz. rendelet a nyilvántartás és felügyelet kötelezett
ségét és fő irányzatait rögzíti). Örvendetes azonban,
hogy a Fejér Megyei Közlekedési Felügyelet meg
őrizte a korábbi 1965-től készített nyilvántartáso
kat, hídlapokat, s t e r v t á r á b a n az új, illetve korszerű
sített hidak tervei is megtalálhatók.
A városokban, így Székesfehérváron s z á m o s ön
kormányzati kezelésű híd v a n , s ezek száma nő is,
pl. a Székesfehérvárt e l k e r ü l ő körgyűrű rész átadá
sával önkormányzati kezelésbe kerültek a városon
átvezető főúti hidak is.
Székesfehérvár Vidámpark gyaloghídja,
Bíró János felvétele

Székesfehérvár Álba Plaza gyaloghídja, Uvaterv felvétele
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Vasúti hidak
A megyét viszonylag korán elérte az első vasútvo
nal. 1860-6l-ben építették meg a megyét keresztül
szelő Budapest Déli - Mura ke reszt úr és az ebből ki
ágazó Székesfehérvár - Komárom vasútvonalakat.
1884-ig további három vasúti fővonal készült el:
Székesfehérvárról Várpalota felé, a Budapest Ke
lenföld - szentlőrinci és a Budapest - győri vonal.
A századforduló éveiben további vonalszakaszok
épültek és 1909-re lényegében teljesen kialakult a
mai vonalhálózat.
A II. világháború után 1951 és 1962 között épült
két összekötő vonalszakasz (Előszállás - Nagykará
csony deltavágány és Mezőfalva - Rétszilas) továb
bá néhány ipari célú feltáró kiágazás is (Pusztavám,
Dunaújváros, Balinka, Adony).
A vasútvonalak üzemeltetését a Magyar Államvasu
tak három területi központja látja el, Budapest, Pécs
és Szombathely székhellyel. A helyi felügyeletet ezen
belül öt mérnöki szakasz végzi (Dombóvár, Győr, Nagy
kanizsa, Székesfehérvár és Veszprém), amelyeknek a
munkáját pályamesteri szakaszok segítik.
A megye vasúthálózatán összesen 545 műtárgy
van mindösszesen 1489 fm nyílással, ebből áteresz
3 8 5 db, híd 160 db összesen 1043 fm nyílással. A
nyílásméret szerint külön táblázatba foglaltuk a 10
méternél nagyobb nyílású hidakat, amelyben tétele
sen megtalálhatók a megye acélszerkezetű hidjai is.
Legnagyobb nyílású az 1954-ben épített Sárvíz-Nádor-csatorna-híd a Budapest Kelenföld - Szentlőrinc vasútvonalon.

méter szabad nyílású boltozott hídja is. Ez az öreg
boltozat nyílásméretét tekintve országosan is igen
jelentős.
Hidak kor szerinti megoszlása (160 db)

Átereszek és hidak nyílás szerinti megoszlása (545 db)
(zárójelben a mérettartomány ossz nyíláshossza)

20 m fűlött
5 db (163 m)
20 m-ig
14 db (195 m)

10 m-ig
141 db (685 m)

A hídállomány legnagyobb része (102 db - 64%)
1945 és 1965 között épült. Viszonylag kevés az
idős hídszerkezet, 23 híd (14%) épült a II. világhá
ború előtt. A legidősebb műtárgyak a vasútvonalak
építésekor készültek, így 1861-ben a Váli-víz 11,38

Öreg kőboltozat a Börgönd-szabadbattyáni vonalon,
Bíró János felvétele
Az elmúlt másfél évtizedben csupán 8 új híd
épült, azonban örvendetes, hogy ezek között négy
nagyobb nyílású, korszerű acélhíd is van.
Az átereszek anyag szerinti csoportosításakor a
legnagyobb részaránya a csőátereszeknek van (183
db). A korszerűtlen átereszek közé tartozik a kimu
tatásban szereplő 5 db tartó nélküli nyílt áteresz, 6
db kőfedlapos áteresz és 1 db fatartós áteresz. Je
lentős számú a vasbeton teknő átereszek (84 db)
és a vasbeton keret átereszek csoportja (68 db).
Összesen 63 boltozat van a megyében, amelyből
25 mérete alapján már hídnak minősül.
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Átereszek és hidak anyag
szerinti megoszlása (545 db)
boltozott
híd (25 db)

vasbeton
híd (124 db)

nyíltáteresz, fatartós és fedlapos
áteresz (12 db)

10 m fölötti nyílású vasúti hidak anyag
szerinti megoszlása (19 db, 357 fm)

A vasbeton hidak száma 124, amelyből egy feszí
tett szerkezetű.
A 1 1 db acélszerkezetű híd adja szabad nyílás
ban a hidak 24 %-át. Ebből hét gerinclemezes szer
kezet, kettő rácsos híd és kettő provizórium. A me

gye egyetlen provizóriuma a kétnyílású mezőkomá
romi Sió-híd, de a vonalon 1 9 9 1 óta a forgalom szü
netel.
Az acélhidak a II. világháború pusztítása után
épültek. A Sárvíz-Nádor-csatornát négy helyen ke
resztezi a vasút. Szabadbattyán határában a Déli
Vasúttársaság épített először hidat a Sárvíz-Nádor
csatorna fölött. Ennek szélesítéseként azonos
szerkezeti rendszerrel építette meg a Balatonvidé
ki Vasúttársaság a maga hídszerkezetét a Börgönd
- Tapolca vonal részeként. Az áthidalószerkezetek
felsőpályás, oszlopos rácsozású gerendahidak vol
tak 26,8 méter támaszközzel. A Budapest - Murakeresztúr vonal második vágányának kiépítésével
(1940) a Sárvíz keresztezése háromvágányúvá
vált. Még a II. világháború pusztítása előtt új szer
kezetek készültek az átépített alépítményeken,
amelyek azonosak a háború után újjáépített hidak
kal. A felsőpályás, változó magasságú gerincleme
zes tartók magassága 1 2 5 0 és 2400 mm között
változó. A mura keresztúri vonal jobb vágányában
fekvő hidat 1949. augusztus 12-én, a bal vágány-

A szabadbattyáni Sárvíz-híd próbaterhelés alatt,
a MÁV felvétele

A mezőkomáromi provizórium pusztulóban, Gyukics Péter felvétele

ban fekvőt pedig augusz
tus 30-án adták át a for
galomnak. A tapolcai vo
nalba beépített provizóri
umokat csak később épí
tették át hasonló formá
ban végleges szerkeze
tekké.
A megyében a másik
vasúti Sárvíz-keresztezés
a Budapest - Szentlőrinc
vasútvonalon van Rétszilas határában. A vonal épí
tésekor, 1882-ben emelt
hidat a vasúti terhek
emelkedésével 1904-ben
megerősítették. A II. világ-
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háborúban felrobbantott híd helyett provizóriumot lé
tesítettek, amelynek végleges kiváltása 1953-54-ben
valósulhatott meg. Az alsópályás, oszlopos rácsozású
hídszerkezet 50 méteres szabad nyílásával a leg
nagyobb vasúti híd a megye területén.
Három acélszerkezetű híd áll a Székesfehérvárról
Várpalota felé vezető vasútvonal elején, amelyek
nektörténete, újjáépítése és átépítése közel azonos
volt. A három híd történetét az Egyedi hídleírások
című fejezetben részletesen ismertetjük.
A Székesfehérvár - Komárom vasútvonal legna
gyobb hídja a 24+56 hm szelvényben álló Gaja-patak-híd, amely az első, alsó öv nélküli, ágyazatátvezetéses, ortotrop pályás rácsos vasúti hídszerkezet.
A különleges és újszerű szerkezetet az Egyedi híd
leírások között mutatjuk be.
A megye egyik különleges vasúti hídszerkezete a
Budapest - Murakeresztúr vasútvonal 9 8 3 + 2 0 hm
szelvényében található utófeszített vasbeton lemez
híd. Lepsény és Balatonaliga között keresztezi a
vasút a 7. sz. főutat. A különszintű keresztezést biz
tosító 11,70 méter nyílású acelhidat eredetileg
1939-ben építették. Az alépítmények két vágány
számára készültek. A II. világháború után 1948-ban
a vasúti felüljárót újjáépítették. Az acelhidat túlméretes magas jármű számos alkalommal meg
rongálta annak ellenére, hogy a 4,5 méter magas
közúti űrszelvény megvolt. A híd és a vasúti közle
kedés védelmére 1970-ben védőgerendát helyez
tek el. Ennek ellenére az ütközéses balesetek to
vábbra is előfordultak. Elkészült ekkor egy merev
betétes vasbetonhíd terve, de annak kivitelezése
elmaradt. 1999-ben egy túlmagas jármű súlyos
rongálása miatt a teljes felszerkezetet át kellett
építeni. A lehetséges legkisebb szerkezeti magas
ság érdekében feszített vasbeton lemezhidat ter
veztek rugalmasan beágyazott sínleerősítéssel. Az
alkalmazott Edilon rendszerű felépítmény 5 4 kg/fm
súlyú sínrendszerrel készült átmeneti csatlakozá
sokkal a folyópálya 48 kg/fm súlyú hézagnélküli sín
jeihez.
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A gyalogosok közlekedését nyolc aluljáró (kettő
Székesfehérváron, továbbá Bicskén, Szárligeten, Er
csin, Tárnokon, Velencén és Agárdon) és nyolc felül
járó szolgálja (három Székesfehérváron, továbbá
egy-egy Velencefürdőn, Gárdonyban, Újbarokon,
Szárligeten és Bicskén). Külön kiemelésre méltó a
Székesfehérvár állomás területén található gyalo
gos felüljáró. 1909-ben a vasútüzemi területek
megközelítésére háromnyílású, 23,7 + 20,3 + 23,7
méter támaszközű műtárgyat építettek, amelyet
1930-ban az állomás átalakításához kapcsolódóan
jelentősen átalakítottak. A háborúban részben
sérült szerkezet az állomás fejlesztésének is útjá
ban állt, ezért 1961-62-ben új helyen egy teljesen új
gyalogos felüljáró épült. A kiválasztott új hely igen
sűrű vágányhálózata miatt azonban a hét vágány
fölé 33,25 méter áthidalása vált volna szükséges
sé, amire nem volt rendszeresített szerkezeti kiala
kítás, ezért a tervező Gerber-tartó tervezését java
solta. A hídhely újbóli módosításával a négynyílású
felüljáró harmadik nyílásában csak hat vágány áthi
dalását kellett megoldani, amire azonban már volt
kidolgozott szerkezet.
Székesfehérváron a Széchenyi út aluljárójának
építését külön, egyedi hídleírásban ismertetjük.

Martonvásárnál a vasúti híd alatt érhető el az Ml
autópálya, Bíró János felvétele

Irodalom:
[1] Szaip Lászlóné: Fejér
megye vasúti hidjai (kézirat)
[2] Vasúttörténeti lexikon IVII. kötet
[3] MÁV Rt. Hídtervtára,
Budapest, Andrássy út

Utófeszített vasbeton műtárgy a 7. sz. főút felett
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A Sárvíz- (Nádor) csatorna hidjai
A megyét öntöző folyók legjelentősebbje a Sárvíz.
Folyóvíznek a Sárvizet 200 évvel ezelőtt még alig
tekinthette a lakosság, inkább mocsárvidéknek. A
József császár rendeletére készített térképekről
(1782-85) látható a kiterjedt mocsárvidék. A Sárvíz
Veszprém megye forrásaiból ered Várpalota felett.
1825-ben Zichy Ferenc, a vízmentesítés akkori kirá
lyi biztosa így jellemezte a szabályozás előtti állapo
tokat: „Azon tavak és mocsarak, mellyeket a Sárvíz
okozott Fejér megyében, mint egy tenger kiterjedve
századtól fogva a föld színét elborították, tulajdono
sainak más jövedelmet nem adva, mint az imittamott nád jövedelemét". A mocsárvidék legszéle
sebb része a Mezőföld Fejér megyei részén egészen
Cecéig tartott. Ezen a hosszú szakaszon a szint
különbség már elérte a Duna árvízszintjét, így a Du
na áradásakor több víz áramlott vissza a Sárvíz
medrén, mintamennyi lefolyt volna.
A Sárvíz felesleges vizének a levezetésére már
1767-ben Bőhm Ferenc készített tervet. Tervének
lényege az volt, hogy az 1757 óta folytatott felméré
si és térképészeti munkák alapján kijelölt meder
közepén épít egy központi csatornát, a fővizet, két
oldalt pedig övcsatornákat, amelyekben a külső vi
zeket kívánta levezetni. Nagy érdeme, hogy egysé
ges, a munkákat mindvégig meghatározó vízrende
zési tervet dolgozott ki. Az övcsatornás, vízfélreszorításos megoldás akkor Európában a legjelentősebb
vízmérnöki elgondolások közé tartozott, Magyaror
szágon pedig egyedülálló volt. Tervének lényege azt
volt, hogy a völgytalpra érkező külvizeket a főcsa
tornától el kell választani, és azokat a mocsaras te
rület szélén futó övcsatornákkal kell elvezetni a mé
lyebb területek védelme, nem utolsó sorban a be
ömlő vizek hordalékától történő mentesítése érde
kében. Hiába volt azonban kitűnő és megvalósít
ható a terv, a kivitelezés csak szakaszonként, rész

legesen haladt. Először a Sárvíz felső szakaszának
a csatornázása készült el az 1770-es évek végén, a
Sió és a Sárvíz alsó szakaszának a rendezetlensége
miatt azonban ez a munka is kárba veszett, a kiá
sott csatornameder eliszaposodott.

Pálfa 1783-ban Vájta felől úton nem volt
megközelíthető, Hadtörténeti Intézet és Múzeum
Az 1782-85-ben II. József császár rendeletére
készített „Magyarország katonai leírásának" a lap
jairól ennek a részleges csatornázásnak az ered
ményei leolvashatók. Szabadbattyán leírásánál
például megemlítik: „a Sárvíz magasra töltött árka
miatt híd nélkül nehezen járható. A rétek itt-ott vize
sek és mocsaras helyek is vannak. Ezek azonban az
elkészült csatorna révén gyalog is járhatók."

Urhida fölött a Sárrét volt az úr, I katonai felmérés,
Hadtörténeti Intézet és Múzeum
Fejlődést az 1807. évben hozott törvény ered
ményezett, mely megteremtette annak lehetőségét,
hogy közhasznú vízrendezési munkákra az érdekel
tek társulatot hozzanak létre. Ennek alapján jött
Cece 1783-ban: töltés vezet át a széles vizes területen, létre a királyi biztos, Podmanicky József kezdemé
nyezésére 1810-ben az első magyarországi vízszaHadtörténeti Intézet és Múzeum
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bályozási társulat Simontornyán Veszprém, Fejér és
Tolna megye érdekelt birtokosaiból. A Sárvízi Társu
latot 1827-től nevezték Nádor-csatorna Társulatnak
akkor, amikor a Sárvíz új medrét is József nádor
tiszteletére Nádor-csatornának keresztelték. A csa
torna megnevezése változó, ebben a könyvben a
Sárvíz és Nádor-csatorna is előfordul.

resztül lehetett Várpalota és Veszprém irányába el
jutni. Az átkelőhely biztosítására a fejedelem várat
(földvárat) emeltetett, ami egy várkerület központjá
vá vált. Úrhidát egy 1009-ból származó oklevél „civitas"-ként, városként említi.
Középkori oklevelek tanúskodnak a Balaton déli
oldalán Siófok felé vezető útról és annak Battyánnál
lévő átkelőjéről. Híd azután épült, miután István ki
rály Fövenyt a Sárvízen található rév (híd) vámjával
együtt a fehérvári prépostságnak adta. 1279-ben
hosszú per után abban egyeztek meg, hogy a hidat
harmadától Fehérvár felé félig lebontják, és malom
gáttá alakítják át. A Székesfehérvár-Fövény közötti
utat az oklevelek magna via (nagy út) néven említik,
valószínűleg az út római kori eredetére utalva. A tele
pülés a Batthyány-családról kapta a nevét, mely csa
lád a hét vezér egyikétől, Őrstől származtatja magát.
Későbbiekben az átkelőhelyet Csíkvár-ként említik,
mely név a Sárvízben egykoron bőven tenyésző csík
halról kapta a nevét. A török időben az átkelőhely vé
delmére
őrtornyot emeltek (Kula-torony)
A Nádor- és Malom-csatorna Aba-Soponya térségében,
(1858) Hadtörténeti intézet és Múzeum

1811-ben két új, a vízrendezési munkák szem
pontjából fontos személy lépett a színre. Ekkor vette
át a királyi biztosi tisztet Zichy Ferenc, és ekkor ka
pott napidíjas mérnöki beosztást is Beszédes József.
A Sárvíz szabályozásának jelentős részét 1825-ig
végre is hajtották, elkészült a Sárvíz új medre. Be
szédes 1819-től igazgató mérnökként egy személy
ben irányította a munkát. Ekkortól kerülhetett sor a
víz szabad lefolyását gátló malmok sok huzavonával
történő elbontására és a Malom-csatorna kiépítésé
re. A csatornázás folyamán mintegy 6 millió m3 föl
det mozgattak meg és 250 kilométer töltést építet
tek. A mocsártól mintegy 50000 katasztrális hold
földet hódítottak vissza
A Sárvizén már a rómaiak létesítettek átkelőt. Tác
határában Kr. u. 46-47 között az átkelő védelmére
katonai tábort hoztak létre. Miután Traianus római
császár 106-ban győzelemmel fejezte be a dákok
ellen folytatott háborúkat Pannónia központjában, a
fontos kereskedelmi és hadiutak központjában lévő
Gorsium-Herculia néven ismert település a császár
kultusz középpontja is lett. A virágzó település két
szer pusztul el és éledt újjá, először Első újjáépítése
a markomann háborúk után, Septimius Severus
császár uralkodása alatt történt meg 202-körül.
A szarmaták pusztító háborúja (260) után Diocletianus császár helytartói székhellyé tette. Fellendülése
370-ig tartott, utána a település és az átkelő ha
nyatlásnak indult.
A római kor után a megyében a legkorábbra tehe
tő három átkelő a Sárvizén épült. Géza fejedelem
korában Úrhidánál 997-ben már híd állt, ezen ke-
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A battyáni átkelőhely 1783-ban, Hadtörténeti Intézet
és Múzeum

Battyánnál rendezett Nádor-csatornán vezet át híd,
Hadtörténeti Intézet és Múzeum
A Fövénynél lévő hídtól Pécs, Siófok és Úrhida irá
nyába ágaztak el az utak, a római kori utak nyomvo
nalát kihasználva. Ennek az átkelőnek (hídnak) a
jelentőségét a battyáni és az úrhidai átkelő fokoza
tosan csökkentette. Egy 1400 január 5-i keltezésű
oklevél szerint a fehérvári káptalan azt a vámhidat,
amely Szt. István idejétől a Föveny nevű területen, a
Sárvíz folyón állt, szétszedette.
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Az ősi Sárvíz-átkelőhely az I. katonai felmérés idején,
Hadtörténeti Intézet és Múzeum
Az I. katonai felmérés alapján (1782-85) Ladánynál, Sárszentmihálynál, Úrhidánál, Battyánnál, TácFőveny, Nagyláng térségében három helyen, Kálóz
nál és Cecécél találunk hidakat, melyek valószínű
leg faszerkezetetek voltak. A II. katonai felmérés
(1857) idején az előbbieken kívül Hatvanpusztánál
és Őrspusztánál is állt híd.

A Sárvíz- (Nádor) csatorna hidjai

Sárvíz/'Nádor-csatorna lécnél napjainkban,
Gyukics Péter felvétele
A Sárvíz (Nádor) csatornán az országos közútháló
zaton jelenleg nyolc híd található. Ezek hídleírását,
történetét az egyedi hídleírásokban adjuk meg. Né
hány önkormányzati és egyéb tulajdonban lévő hi
dat fényképekkel mutatunk be.

Sárvíz-híd Tác-Világospusztánál, Bíró János felvétele

Szabad battyánnál a 7. sz főút hídjának megmaradt
hídfőire épített helyi átjáró, Bíró János felvétele

Réti major Sárvíz hídja acéltartós szerkezet,
Bíró János felvétele

Az ősi gorsiumi átkelő mai önkormányzati hídja Tácnái,
Gyukics Péter felvétele
Az 1935-ben készült kézzel írt kimutatás szerint a
Nádor csatornán 22 híd állt, 3 MÁV acélhíd, 10 fa
híd, egy vastartós híd (Úrhida) 8 vasbeton híd (Nádasdladány, Úrhida, Szabadbattyán, Soponya, Ká
lóz, Kishörcsök, Őrspuszta, Cece).

Aba-Soponya Sárvíz-híd,
Bíró János felvétele

Irodalom:
1. Demeter Zsófia:
Vízrendezési
munkák a
Mezőföldön.
Álba Regia,
XXVI, 1997
2. Győrffy György:
Az Árpád-kori
Magyarország
történeti földrajza,
1981

A megye hídállománya

Útkorszerűsítések hidjai

Útkorszerűsítések hidjai
A Székesfehérvárt nyugatról elkerülő út építése

átívelő, kétnyílású híd épült meg 1998-1999-ben,
és került forgalomba helyezésre 1999. júliusában.
A beruházás bekerülési költsége 353,2 mFt volt.
Második mozzanatként 2001. évben készült el, és
került átadásra a 63. sz. úti elválási csomópont, mely beruházást külső érdekelt félként az Auchan
Áruház építtetője finanszírozott. A folyópálya kiépí
tése 2002-ben indult meg a szakasz elején, az I.
ütemmel (a 63. sz. főút és a 7. sz. főút között). Ezen
szakasz hossza 3,0 km, és 2003. decemberében
került átadásra. Ugyancsak ekkorra készült el önál
ló, de szorosan kapcsolódó létesítményként az ún.
Il/A. ütem (7. sz. főúttól az építési szelvényezés sze
rinti 96,350 km-ig) szakaszára eső, az elkerülő sza
kaszt az úrhidai úton átívelő kétnyílású híd, a hozzá
kapcsolódó magassági útkorrekcióval. Az I. ütem
után folytatódott a vele együtt elkezdődött ll/A. sza
kasz építése, és elindult a ll/B. szakasz építése is, a
végszelvényig. Az együtt épült II. szakasz (A + B)
összhossza 4,2 km, és teljes egészében 2005. no
vemberére készült el.

2005. november 22-én került átadásra a forgalom
nak az utóbbi idők legnagyobb megyei közúti beru
házása (az autópályákat kivéve), a Székesfehérvárt
nyugatról elkerülő út. (Megépüléséig un. 63. sz. főút
nyugati elkerülő útként szerepelt a megnevezések
ben, az üzembe helyezést követően a nyilvántartás
ba vétele 7. és 8. sz. főutakként (kétharmadán kö
zös szakaszként) történt meg, - a városi útszaka
szok leadása miatt kialakult speciális állapot kezel
hetősége okán).
A 10,5 km hosszúságú útszakasz osztott pályás
útként (középen 3 m-es zöld elválasztó sávval),
23,0 m jellemző útkorona szélességgel, és külön
szintű csomópontokkal - a kezdő-és végcsomópon
tot leszámítva -, gyorsforgalmi útnak megfelelő jel
lemzőkkel épült ki. Az elkerülő út tervezése 1992ben kezdődött, akkor még 2 sávos nyomvonalként.
Többszöri áttervezés, módosítások után a megépí
tésre került nyomvonal 1997-re alakult ki, és ekkor
került kiadásra az építési engedély (1997.04.02.).
A Közlekedési Minisztérium, és a város között létre
jött megállapodás értelmében részvállalásként Szé
kesfehérvár Megyei Jogú Város szerezte meg és biz
tosította a beruházáshoz szükséges területeket,
melynek értéke mintegy 800 MFt volt.

Az elválási csomóponttól számított elkerülő út (ál
lami finanszírozású) hossza 10,2 km, és bekerülési
költsége bruttó 17,6 Mrd forint, melyből a hídépíté
sek összköltsége mintegy 2,9 Mrd forint.
Az elkerülő út létesítése során 10 akadály felett
összesen 18 híd épült (a hidak 2 kivételével osztottpályásak), - összes szerkezeti hosszuk 502 m,
összes hídfelületük 6 3 1 6 m2, a legnagyobb szabad
nyílás 31,65 m (Gaja-patak felett).

Az elkerülő út kiépítése jól elkülöníthető részen
ként, ütemenként valósult meg. Első lépésként a 7.
sz. főút korrekciója, és rajta az elkerülő út felett

Hídgerendák beemelése az úrhidai úti felüljáró építésénél (Osztotics Zoltán felvétele)
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A nagykanizsai vasútvonal és a Vásárhelyi út
felett épült híd (Bíró János felvétele)

1 8I '

A 7. sz. főút hídja az elkerülő út felett
(Betonút Rt. felvétele)

A Gaja-patakot átívelő híd (Betonút Rt. felvétele)

A leendő városi ÁRT út felett épült híd

A Szárazréti kerékpárút és gyalogút feletti híd

(Bíró János felvétele)

(Bíró János felvétele)
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A 8. sz. főút 11,7 - 17,2 km szakaszának négysá
vosítása

- 5+074 km szakasz burkolatszélessége 7,0 m, ko
ronaszélessége 10,0 m. Ezen utóbbi szakasz azért
épült ki nagyobb szélességi méretekkel, és erősebb
pályaszerkezettel, hogy megfeleljen az Iszkaszentgyörgy melletti kőbányából Székesfehérvár irányába
történő, nagy mennyiségű kőszállítási igényeknek.
A két szakasz határán csatlakozik az útba a kőbánya
beruházásában 2005. tavaszán megépült kb. 2 kmes ráhordó út, mely által a község tehermentesült a
rajta több évtizede áthaladó kőszállítás ártalmaitól.
A tehermentesítő úton több áteresz mellett egy
3,0 m szabad nyílású, monolit vasbetonlemez híd
épült az út 3+583 km szelvényében, 37 rrr híd
felülettel.

A 8. sz. főút Székesfehérvár-megyehatár közötti sza
kaszának 2 x 2 forgalmi sávosra történő bővítése
(helyenként gyorsforgalmi út jellemzőkkel történő
kiépítése) 2001-ben kezdődött el. 2002. év végére
készült el és került átadásra a 11+766 - 14+300
km szakasz, majd azt követően, folyamatos kiépítés
után a 14+300 - 17+200 km szakasz átadására
2003. év novemberében került sor.
Az összesen 5,434 km hosszúságú négynyomúsított útszakasz első 1,5 kilométere kettős záróvona
las elválasztással, míg a további szakasz középen
kétsoros szalagkorlát elválasztással készült, rajta
lamellás fénytörő műanyag elemek elhelyezésével.
A 11,7 - 17,2 km szakaszon összesen 2 meglévő
híd került szélesítésre, és 2 új híd épült - a létrejött
új hídfelület 310 m 2 .

Szélesítés dupla záróvonalas elválasztással
a 12,3 km-nél (Bíró János felvétele)

A 17+083 km-ben megszélesített híd
(Bíró János felvétele)
Az útépítések során a szokásos közműkiváltáso
kon kívül tűzszerészeti vizsgálatokat és lőszermen
tesítést, valamint régészeti feltárásokat is el kellett
végezni. A 15+950 km-ben épült gyalogos aluljáró
mindkét végénél egy-egy autós pihenőhely került ki
alakításra.
A négynyomúsított út jellemző szelvénye (a sza
lagkorlátos elválasztásnál): 2 x 3,50 m forgalmi sáv
szélesség, 3,0 m középső aszfaltozott elválasztó
sávval, és kétoldalt 2,50 - 2,50 m-es padkák, - így
az útkorona szélessége 22,0 m.
A négynyom úsított útszakasz a lassú jármű forga
lom alól tehermentesítésre került egy, a főút
17+781 km szelvénye - és a 8202. j . Székesfehér
vár - Kincsesbánya ök. út 3+789 km szelvénye kö
zött (földút nyomvonalon) kiépített un. lassú jármű
úttal. A tehermentesítő út hossza 5,074 km. A
0+000 - 3+110 km szakaszának burkolatszéles
sége 4,0 m, koronaszélessége 7,0 m, míg a 3+110

A 15+950 km-ben épült gyalogos aluljáró
és pihenőhely (Bíró János felvétele)

Négynyomúsítás és Csór elkerülő határa a 17,2 km-nél
(Bíró János felvétele)
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A 8. sz. főút 17,2 - 22,2 km szelvények között
Csór elkerülő szakasz építése
A 8. sz. főút Székesfehérvár és Veszprém közötti
szakasza korszerűsítésének, négy forgalmi sávossá
alakításának utolsó Fejér megyei eleme ez az útsza
kasz. A négynyomúsítás tanulmányterve már 1993ban rendelkezésre állt, majd annak jóváhagyását
követően 1998. évben elkészült az engedélyezési
terv is. Az építési engedély kiadására 1999 júniusá
ban került sor. Az engedélyezett terv alapján 2000ben elkészültek a kiviteli tervek, melyeket a GKM ál
lásfoglalása alapján módosítani kellett a főutat
szintben keresztező mezőgazdasági földutak miatt
(külön szintűre alakítás). Az átdolgozott kiviteli ter-

vízjogi, erdőtelepítési, és földterületek termelésből
való kivonási engedélyei), valamint 2000-ben elin
dult és 2 0 0 4 . évben lezárult a szükséges területek
megszerzési, kisajátítási eljárása, a területek földhi
vatali bejegyzéssel rendelkezésre álltak.

A nyomvonal a 18,3 km-től Székesfehérvár felé
(Bíró János felvétele)
A fejlesztés pénzügyi forrását a Gazdasági és Közle
kedési Minisztérium (GKM) és az Európai Fejlesztési
Bank által 2003. szeptemberében aláírt, az Utak-IV.
nevű kölcsönegyezmény biztosítja. Ez az egyezmény 6
projektelemet tartalmaz, melyek közül elsőként a Csór
elkerülő szakasz kivitelezése kezdődött el 2005.
évben. A kivitelezést megelőző előkészítő munkaként
2003. októberében elvégzésre került az útépítési te
rület lőszermentesítése, majd azt követően a régésze
ti kutatása és feltárása. A 2004. tavaszán befejezett
leletmentés után, még az év novemberében kiállítás
nyílt Székesfehérváron a feltárt és restaurált leletek
ből. A lőszermentesítés költsége bruttó 3,9 MFt, míg a
régészeti feltárás bruttó 133 MFt volt.
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Nyílás Max.

Szerk.i

Híd

Felszerkezet

szelvény

szám

nyílás (m)

hossz (m)

felület (m2)

anyaga

17+837

1

4,02

5,20

105

UH tartós

18+293*

2

23,90

50,78

388

Ubxm tartós

18+801

1

5,22

6,52

132

monolit vb. lemez

19+995*

4

16,00

56,00

427

Ubxm tartós

földút

1

5,22

7,31

49

monolit vb. lemez

Összesen:

9

125,83 m

1101

vek 2004 februárjában kerültek véglegesen leszál
lításra. Időközben beszerzésre kerültek az egyéb
szükséges engedélyek (környezetvédelmi, közmű,

A 17+837 km híd beemelt UH tartói
(Bíró János felvétele)
A beruházás kivitelezési munkáinak közbeszerzési
hirdetése 2005. január végén történt meg. A nyertes
vállalkozóval a szerződés aláírására 2005. május 19én került sor, és az építési munka május végén indult
meg. A szerződéses összeg bruttó 5,489 milliárd Ft.
A befejezési határidő 2005. szeptember 25.
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A 18+293 km felett épülő híd 2006 márciusában
(Bíró János felvétele)

A 18+801 km híd, hídfők vasszerelése
(Bíró János felvétele)

>A 19+995 km híd beá//ványozott két pillére
Az épülő elkerülő út hossza 4,9 km, a szakasz
elején és végén épülő szintbeni csomópontokon ke
resztül lesz megközelíthető a település. A községtől
délre eső mezőgazdasági, és természetvédelmi te
rületek megközelítésére az új út felett két helyen
épül felüljáró.
A beruházás keretében 5 híd épül: két kisnyílású
műtárgy a főpálya alatt, egy hasonló kisnyílású híd a
párhuzamos mezőgazdasági út alatt, és az előzőek
ben említett két híd (felüljáró*) a főpálya felett. Az épü
lő hidak főbb jellemzőit az alábbi táblázat mutatja be:
A hidak összes építési költsége a szerződéses
összegen belül 2,12 milliárd Ft ( 39 %).
Az építési munkák állása röviden a kézirat lezárá
sa (2006. március vége) idején: készen van a teljes
főpályán a földmunka, és a homokos kavics ágyazat
durva tükör szinten, a természetvédelmi terület fe
löli véderdő sávok egy része telepítésre került. A hi
dak közül az első pályalemez szinten szerkezetkész;

a második és negyedik hídnál (felüljárók*) készen
vannak a közbenső pillérek és a hídfők alapozása,
valamint megépültek a hídfők mögötti háttöltésekúttöltések - ,a konszolidációjuk gyakorlatilag lezaj
lott; a harmadik és ötödik hídnál a monolit vasbeton
pályalemezek betonozása következik.
A 11,5 t tengely (441 összsúly) terhelésre történő
út- és hídrehabilitációk
6. sz. főút 31+414 - 81+973 km Fejér megyei sza
kaszán
A főút rehabilitációja az Európai Unió által támoga
tott ISPA (Instrument for Structural Policies for PreAccession = Csatlakozást Előkészítő Strukturális
Politikai Eszköz) - Útrehabilitációs Program a 11,5
tonnás tengelyterhelés elérése érdekében - program
keretében történik. Az erre vonatkozó szerződés
még az előcsatlakozási tárgyalások idején köttetett.
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A program központi (ÜKIG) lebonyolításul. A tervezés
2004-ben indult, a kiviteli tervek 2005. év végére ké
szültek el, a szükséges építési engedélyek rendelke
zésre állnak. A kivitelezés a 76,2 - 139,9 km sza
kasszal várhatóan 2006. második félévétől indul, je
lenleg ajánlatkérési szakaszban van, ezen ütem be
fejezési határideje 2007. év szeptembere.
A 6. sz. főút megyei szakaszán összesen 15 híd
van. A rehabilitáció során 6 híd kerül korszerűsítés
re, illetve átépítésre. Az ISPA pályázat beavatkozási
feltételeinek nem megfelelő hidakra (9 híd) külön ja
vítási, felújítási tervek készülnek - legalább oly mér
tékig történő beavatkozási tartalommal, hogy az
útkorona szélességen belül egyidejűleg elvégezhe
tőek legyenek azok javítási munkái is, későbbi kü
lön forgalom zavarás nélkül. Ezen utóbbi hidak javí
tási költségeit az ISPA pályázattól külön, teljes egé
szében hazai költségvetési forrásból kell biztosítani.
A 2007 - 2015. évek közötti 11,5 tonnás burko
latmegerősítési programon belüli további útvonal
rehabilitációk:
Az EU csatlakozási szerződésében Magyarország
vállalta egy kiemelt hálózaton - 7.400 km hosszon
- a 11,5 tonnás tengelysúlyú járművek korlátozás
nélküli forgalmát lehetővé tevő burkolatmegerősí
tést. A vállalással egyidejűleg Magyarország 2008ig moratóriumot kapottá 11,5 tonnás járművek kor
látozás nélküli forgalmának biztosítására.
A fenti kiemelt hálózaton I. ütemben (20072008., 1.900 km főúthálózaton) Fejér megyében
sor kerül a 8. sz. főút 0,000-11,766 km, a 6 1 . sz. fő
út 3,744-29,839 km és a 8 1 . sz. főút 2,816-36,715
km szakaszának rehabilitációjára. Ezen felújítási
munkákban domináns a burkolatmegerősítés, de
az indokolt helyeken sor kerül kapaszkodósávok
építésére, csomópont átépítésekre valamint a hi
dak felújítására, javítására is. A program további, a
kiemelt hálózaton kívüli ütemezése: II. ütem közép
távú és 2008-2013. közötti időszakra terjed ki, a III.
ütem a 2013-2015. éveket fedi le - , melyek tartal
ma később kerül pontosításra.
A fenti három Fejér megyei útszakasz rehabilitá
ciójának becsült összköltsége 5,209 MrdFt, ebből a
hídfelújításoké 0,112 MrdFt (2,15 %).
A 8. sz. főút 0+000 - 11+766 km szakaszán a
0+000-1+800 km és az 1+900-11+766 km szelvé
nyek között, 11,666 km hosszon kerül sor burkolat
erősítésre; 3 helyen autóbusz megállóknál középszi
getes gyalogátkelőhely kialakítására; 8 csomópont
átépítésére, bővítésére; és a Gaja-patak-híd teljes
körű felújítására. A szakaszra eső, a pályázat bea
vatkozási feltételeknek nem megfelelő Aszalvölgyiárok-híd részleges (oldalsó, és tartozékok) felújítá
sát, javítását is tervezzük egyidejűleg elvégeztetni,

külön hazai hídfenntartási költségvetési forrásból.
A szintén a szakaszon, a 8 1 . sz. főút felett lévő híd
2005. évben került teljes körű felújításra.
A 8. sz. főút ezen szakasza rehabilitációjának be
csült összköltsége 1,959 MrdFt, ebből a hídfelújítá
soké 0,071 MrdFt (3,62 %).
A 6 1 . sz. főút 3+744 - 29+839 km szakaszán
teljes hosszban sor kerül burkolatmegerősítésre.
A csomópontok és forgalomlassító szigetek kiépí
tettsége megfelelő. A szakaszon két híd van, me
lyek közül a cecei Sárvíz (Nádor) - csatorna híd tel
jes körű felújításra kerül, a 19+618 km-ben lévő
6,0 m nyílású Alapi-vízfolyás feletti híd szegélyei
nek, tartozékainak és oldalsó betonfelületeinek
egyidejű felújítását szintén hozzárendelt, a pályá
zattól különálló forrásból kell elvégeztetni, az útrehabilitációval egyidejűleg. A rehabilitáció kereté
ben sor kerül mintegy 2,2 km összhosszúságban
kapaszkodósávok építésére is. A 6 1 . sz. főút ezen
szakasza rehabilitációjának becsült összköltsége
1,737 MrdFt, ebből a hídfelújításoké 0,035 MrdFt
(2,01 %).
A 81. sz. főút 2+816 -36+715 km szakaszának
- a 3-26 km között fokozottan balesetveszélyes burkolatmegerősítése, korszerűsítése három, jól el
különíthető szakaszra bontható:
a./ A 2+816 - 12+360 km között (9,544 km) bur
kolatmegerősítés, azon belül 2 csomópont bővítése,
5 kisnyílású híd szélesítése, felújítása is megtörténik.
b./ A 12+360 - 23+500 km között (11,140 km)

Az M81 sz. út Mórt elkerülő szakasza
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négynyom úsítás, azon be
lül 3 csomópont bővítése,
1 kisnyílású híd szélesíté
se, felújítása is megtörté
nik.
c./ A 23,500 - 36+715 km között (13,215
km) burkolatmegerősí
tés, azon belül 2 csomó
pont bővítése; a 8216. j .
Zirc-Mór közötti út különszintű keresztezésében
lévő híd űrszelvénye ma
gassági korlátozásának
megszüntetése útpálya
szint süllyesztéssel; vala
mint 2 kisnyílású vasbe
ton kerethíd szélesítése,
felújítása is megtörténik.
A 8 1 . sz. főút fenti sza
kaszai rehabilitációjának
becsült
összköltsége
11,642 Mrd Ft, ebből a
hídfelújításoké
0,035
Mrd Ft (0,003%).
Megjegyzés: A b . / sza
kaszon azért történik
meg a négy sávra bőví
tés, gyorsforgalmi út ke
resztmetszettel, mert az
már része lenne az un.
M8l-es gyorsforgalmi út
nak is. A gyorsforgalmi út
ezen útszakaszt megelő
ző és követő szakaszai új
nyomon épülnek meg Székesfehérvárt illetve
Mórt elkerülve - várható
an a 2015-ig szóló, elfo
gadott úthálózat fejlesz
tési program keretében.
Az M81 sz. út Székesfehérvárt elkerülő szakasza
Irodalom:
[1] Közútkezelő, Fejlesztési és Építtetői Osztály éves
beszámolói 1997-2005, Székesfehérvár
[2] Nemzeti Autópálya RT. munkaközi adatközlései,
[3] Épül a 8. sz. főút Csór elkerülő szakasza
(tájékoztató kiadvány), Közútkezelő, Székesfehérvár
[4] A kivitelezett munkák tervdokumentációi és építési
írásos dokumentumai, Közútkezelő, Székesfehérvár
[5] A 6. sz. főút 31+414 - 81+973 km szakasza ISPA
program előkészítő anyagai. Közútkezelő,
Székesfehérvár
[6] ISPA 2002/HU/P/PT008 Lot3/6A Tervezés és

mérnöki feladatok elvégzése a 6. és 56. sz. főutak út
és híd rehabilitációs munkáira. 6. sz. főút
31,414+81,973 km közötti szakasz,
Engedélyezési terv. UVATERV RT. (msz.: 54650).
Közútkezelő, Székesfehérvár
[7] A 11,5 tonnás burkolatmegerősítési program
2007-2015. évekre vonatkozó előkészítő anyagai.
Közútkezelő, Székesfehérvár
[8] M81. sz. gyorsforgalmi út Székesfehérvárt elkerülő
szakasz terve. TURA-Terv Mérnökiroda Kft.
(msz.: 1114). Közútkezelő, Székesfehérvár
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V

Híd nevek
A közúti hidak elnevezése a helyi szóhasználat
ban és a hivatalos nyilvántartásokban is fontos,
egyes esetekben történeti érdekességet is rejt.
A megye római kori úthálózat hidjai közül Százha
lombatta (1950-ig Fejér megyéhez tartozott), Ráckeresztúr és Vértesacsa hidjai közül egyet-egyet
„római"-nak nevez a helyi emlékezet. A kutatások
szerint római utakon volt hidak mai utódai valószí
nűleg későbbi építésűek, Ráckeresztúr esetében ez
egészen biztos, mert 1937-ben a kétnyílású boltoza
tot - ez lehetett római korból származó - átépítet
ték, dr. Gáli Imre 1960-ban nagy faragott köveket
fényképezett itt [1].

Ráckeresztúr "római" hídjának rekonstrukciója [Íj
A százhalombattai boltozott híd 1766-ban már
szerepelt az akkor készült nyilvántartásban. A híd
alapos régészeti vizsgálata nélkül nem állítható bi
zonyosan, hogy legalább részben tartalmaz-e római
kori elemeket [2].

Vértesacsan a Váli-víz egyik ágán lévő híd mai
elődje épülhetett a rómaiak alatt, erre utalnak cse
réptöredékek, a helyi emlékezet rómaiként tartja
számon [3].
Baracsnál Karpe térképe rudera pontis megneve
zéstjelöl, Rómer Flóris 1854-ben - az akkori híd mel
lett - egy római híd nyomait vélte felfedezni. Ebben az
időben készült Pesty Frigyes földrajzinév gyűjtése,
mely szerint kőhídként ismerték a helybeliek, annak
ellenére, hogy ekkor fahíd állt itt. A közeli csárdát kőhídi csárdának hívták [4].
Adonynál a Váli-víz hídját (Sörkevári) is római híd
nak nevezték.
Érdekes, hogy a kiterjedt megyei római útháló
zat, feltehetően számos hídja közül csak az emlí
tetteket őrizte meg a népi emlékezet, pedig Gorsiumnál (Tác) rendkívül fontos híd állt a Sárvízen
és Fortiana/Mezőkomáromnál a Siót keresztezték
híddal [5].
A Sió-híd esetében névadási érdekesség, hogy
bár már 1 3 4 4 Hydwegh (Hídvég) volt a közeli tele
pülés, s később Faluhídvég és Városhídvég nevet
kapta, a Sió-híd ma Mezőkomáromban áll [6].
A honfoglalás után, az államalapítás során létre
jött Úrhida a legrégibb településnevünk, mely az ottlévő Sárvíz hídról nyerte nevét [6].
A római Gorsium Sárvíz-hídja a későbbiekben
Fövenypuszta (Tác) néven volt ismert [7].
Székesfehérvár királyi székhelyként mocsarak kö
zött települt, éppen ezek védték, a vár, a város körül
árkok voltak, s ezeken több híd épült. Elsősorban a
városkapukról nevezték el ezeket (Budai-, Palotai-,
külső Budai-, Ingoványi-kapu hídja stb.). Néhány híd-

A 8. sz. főút Gaja-ártéri hídja, melynek elődjét Czifra-hídnak nevezték.
Juhászné Viniczai Ágnes felvétele
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nak azonban egyedi neve volt pl. Királyhíd (Budai
vek mellett újabbat is rögzített, látható, hogy a he
kapunál). Ez a nagy fahíd 1796-ban kisebb kőhíddá
lyiek a legjellegzetesebb támpontot választják ki (pl.
épült, ekkortól Szent János hídként volt ismert.
benzinkuti) [11].
A Gaja Hosszú hídja kezdetben 100 m körüli hoszIváncsa és Perkáta hídnevei közül Iváncsán a
szúságú fahíd volt, 1818-ban kisebb kőhíddá építet
Fekete híd a régi 6. sz. út alatt a Szalma csárdánál
ték át, érdekes, hogy nevét nem változtatták meg,
volt, a Nagyhíd a csárdától északnyugatra volt, a
ám az 1851-ben a közelében épült hidat Czifra híd
postaúton Foki híd neve 1769-ben már ismert volt,
nak nevezték, s ez ismert ma is. 1882-ben két vas
ez is a római korig vezethető vissza.
tartós híd épült a Gaján és a Czifra híd helyén, ek
Perkátán a Pistola híd érdemel említést [12].
kortól Hármas hídnak nevezik a mai napig a GajaSzékesfehérváron a Kállómalmi és a „Jézuska"
hidat feltehetőleg azért, mert három híd van egy
hidat tartotta dr. Gáli Imre. említésre méltó boltozott
máshoz közel [6]. A mai vasbeton híd háromnyíiású,
hídnak [2].
ám eredetilegjóval kisebb egynyílású volt, s akkor is
A Kállómalmi azért érdemel említést, mert mal
Hármas hídként nevezték.
moknál gyakran volt híd (általában fából), ezért a
A megye földrajzi neveit átfogóan 1864 óta nem
malom neve jó helymeghatározó.
gyűjtötték össze, akkor Pesty Frigyes kezdeménye
A „Jézuska-híd" Székesfehérváron, a Pusztafozésére készült ilyen összeállítás [4]. Ebben az érté
lyón állt, a névadás feltáratlan. Érdekes, hogy egy
kes-érdekes gyűjteményben a következő hídnevek
1933-ban készített kimutatás a Nádor-csatorna
találhatók: Baracs: Kőhíd, Bicske Sajgó-híd, Kőhidi
ágán egy 4,4 m-es boltozatot Szűz Mária hídnak
dűlő, Cece volt kompjárás Felcsút: Kőhidi rét, Tanevezett [19], az előbb említettel azonos híd volt ez.
bajd Kishíd (1753), Zámoly
Régi híd (1745).
Nyilván máshol is voltak
kis és nagy, öreg és kőhidak a helybeli elöljárók
azonban nem tartották
érdemesnek megemlíte
ni ezeket.
Újabb névanyaggyűjtés
néhány településen érde
kes hídneveket tárt fel.
Csórón: Paphalála híd
ja a helyi plébános 1845ben történt halálos bale
setét örökítette meg, a
Somhíd (1785), Nagyhíd
(1859) Kiskő és Nagykőhíd közül a Somhíd név
szorul csak magyarázat
ra, a Som vízfolyásnév. A
hidakat általában régen
és ma is az áthidalt aka
"Jézuska-híd" 1964-ben. Elbontva. Hídlap, 1964
dályról nevezik, így csak
kivételesen említek ilyen nevet.
A hivatalos (kezelői) hídnév koronként változott,
kezdetben egyedi hídnevet igen ritkán adtak. Álta
A Nagyhíd a Sárvízen (a Nádor-csatornán) veze
lában utanként a kezdőszelvénytől mért távolságot
tett át, akárcsak a Szekeres híd, melyet 1910 körül
és az áthidalt akadályt (árok, vízfolyás) adták meg.
Bíró Szekeres János építtetett a saját költségén,
Az alispáni éves jelentésekben a 19. század végén
hogy ne kelljen szénája behordasakor a Nagyhídig
a legegyszerűbb híd megnevezést használták, me
kerülni [8].
lyet ma is alkalmaznak pl. úrhidai Sárvíz-híd [14]. Az
Tordason Cifra híd helymeghatározó volt 19491938-ból fennmaradt hídnyilvántartásban utanként
ben a Kiskálózi úton [9].
hídszám
(ezt az 1960-as évekig jelöltük is a hídon)
Vértesacsán: Újhidi- és Fehérhidi dűlő ismert [10].
és
az
áthidalt
vízfolyás szerepel [13]. Az azonosítást
Mór hidjai közül a Pékhíd, Szemeteshíd, Benzinnehezíti,
hogy
az utak elnevezése, számozása, szel
kuti, Bárányos, Kapucinus és Vashíd ismert a helyi
vényezése
több
ízben változott, s „hídszám" egy-egy
ek körében. A szakdolgozat készítője a régi hídne
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úton minden műtárgyra, átereszre is kiterjedően
volt megadva.
A jelenlegi híd nyilvántartás annak a településnek a
nevét adja, melyben a híd van, vagy amelyhez a legkö
zelebb van, pl. Alcsútdobozi Váli-víz-híd. Az ú.n. „ke
zelői hídnév" mellett (ez van minden hídnál) néhány
hídnak egyedi/közhasználatú/hivatalos neve is van
pl. Dunaföldvári Beszédes József Duna-híd [15].
Fejér megyei példát az országos közutak hidjai
közül nem tudok említeni, önkormányzati úton Kisapostagon Szent István nevét adták egy hídnak
2001-ben [16].
A hídnévben meghatározó a vízfolyás, illetve az
áthidalt akadály neve igen sok név szerepel az ira
tokban, terveken, sajnos nem mindegyik található
meg részletes térképeken sem, s több településen
előfordul több híd is, mely ugyanazon a vízfolyáson
épült (Pátkán két Rovákja patak híd, Csórón három
időszakos vízfolyás híd, Székesfehérváron hat
Aszalvölgyi-árok-híd. Vannak összetett: Cinca-Csikgát, Dinnyés-kajtori, Sárvíz-Malomcsatorna stb.
nevűek.
A megye vízfolyásai közül a legtöbb híd a Sárvíz
fölött van, ezeketa hidakat Sárvíz/Nádor néven ne
vezték (a Sárvizet 1827 óta hívták a vízfolyás ren
dezésében sokat segítő nádor után Nádor csatorná
nak), a mai nyilvántartásokban általában Sárvíz
megjelölés szerepel [17].
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A 6. sz. főút zsilipes Zichy-hídja, Bíró János felvétele

.és a Zichy-címer
(1804-ből)

híd (1840) Székesfehér
váron [18]; Ráckeresz
túron: Fahíd (kenderáz
tató irányába), Vashíd
(gyalogos), Betonhíd [2].
Az országos közutak
hidjai közül a 6. sz. főú
ton Zichy (zsilipes) és a
Váli-víz híd Sörkeváriként
ismert a közútkezelőnél.
A zsilipes hídon a Zichy
család címere és emlék
tábla található. A 8116 j .
út Bella-patak-hídja pedig
Úsztató néven szerepel.
Tordason a Szent László
patak hídja 1963-ban
még acélgerendás, fapallós Dobogó híd volt, leg
alábbis a helyiek között,
az ekkor elkészült asz
faltburkolat miatt kezdet
ben elkéstek a munkába
menők, mert nem ébresz
tette őket Gyúróra menet
az autóbusz [20].

Érdekes, hogy a Duna
újvárosban a Felsőpata
kot és a vasutat áthidaló
A mezőkomáromi Sió-híd tájékoztató táblája. Bíró János felvétele
híd Százlábúként ismert,
pedig ennél jóval több lába van más hídnak (pl.
A közút, illetve a vasút feletti hidak esetében az
Kápolnásnyéken).
áthidalt akadályt kell egyértelműen megadni: Me
zőfalva, Dunaújváros-Rétszilas vasút feletti híd. Az
Az önkormányzati hidak 1964-75-ben készült hídaluljáró, felüljáró megnevezés helyett egyértelműbb
lapjain Lovasberényben Cifra híd (egyszerű fahíd,
ez a megjelölés. Székesfehérváron 1 9 3 2 óta a
régen lehetett cifra), Pázmándon Arnold, SáregreSzéchenyi úti aluljáró vasútvonal alatti közúti átve
sen Legelő híd szerepel, az 1945 utáni újjáépítések
zetés neve, figyelemreméltó állandóság.
irataiban pedig Ercsinél gyakran felbukkan a Bevári
név, akkor fahídként épült újjá, azóta átépült.
Néhány hídnév még különböző korból: Fejérképi
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Ma már k e v e s e n ismerik a Sárbogárdi Monier-híd
nevét, pedig ez volt hazánkban ( 1 8 9 0 ) a m á s o d i k ,
jelentős v a s b e t o n híd (18 m) mely sajnos a t ö b b i
Sárvíz-hídhoz hasonlóan elpusztult [21].
1924-ben az alispáni j e l e n t é s b e n szerepel
Nagyláng-kislángi úton a Léleklátói híd [22].

Pázmándon áll az Arnold-híd. Hídlap 1964

a

Ez a kissé hosszúra nyúlt, mégis rendkívül héza
gos ismertetés hiánypótló és figyelemfelhívó kíván
lenni. Jó lenne m á s megyékhez hasonlóan a földraj
zi neveket összegyűjteni és j ó lenne legalább nap
jaikban épülő - jelentős hidakat nagyjainkról elne
vezni. Az épülő dunaújvárosinak egyedi név kellene,
mint van a D u n a többi hídjának: Beszédes József,
Szent László, Türr István.

A kisapostagi Szent István híd és emléktáblája, Közútkezelő felvétele
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Székesfehérvár hidjai
Székesfehérvárt a történelmi Magyarország szívében
a mocsárvilágból kiemelkedő földnyelveken építették
ki. A mocsarakat a Bakony hegységből folyó akkori
Sár (ma Nádor és Sárvíz-malomcsatorna), a Vértes
hegységből, a Móri árok felől érkező akkori Celény(ma Gaja-) patak, északkeletről az Aszalvölgyi árok,
valamint délkeletről a Basa árok vizei táplálták. A szi
getvilágon, földnyelveken átvezető közlekedést csak
hidak építésével lehetett biztosítani.
Egészen a 19. századig Székesfehérvártól észak
keletre a Velencei-tó, délnyugatra a Sárrét terült el,
ami a Velencei tó vízfelületével közel azonos volt.
Ezt a természetes északkelet-délnyugati védvonalat
középen a székesfehérvári Szőlőhegy, Ráchegy,
Csúcsos-hegy kiemelkedései szakították meg, az
észak-déli irányú átkelésre csak ezek térségében
volt lehetőség.

ókorban a térség legjelentősebb hídja Gorsiumnál
volt a Sárvíz felett (Székesfehérvártól 12 km-re dél
re). Gorsium hídjának köszönhetően válhatott a kor
jelentős útcsomópontjává, stratégiai, kereskedelmi
központjává. [3].
Székesfehérvár hídtörténetét a honfoglalástól
kezdve 3 korszakra oszthatjuk. A honfoglalástól
az 1700-as évek végéig Székesfehérvár mocsa
rakkal körülvett, hosszú fahidakkal összekötött
szigetekből álló vár.
Abban, hogy Székesfehérvárt Géza fejedelmi szál
láshelynek választotta, majd később királyi székvá
rossá vált, szerepet játszott, hogy a mocsárvilágból
kiemelkedő hosszúkás földnyelveket kisebb beavat
kozásokkal, hidak, felvonóhidak építésével, jól véd
hető szigetekké alakíthatták.
A 970-es évektől az első erődítésrendszer, a feje
delmi központ a mai püspöki székesegyház dombján
állt, és a mai belvárosnál jóval kisebb méretű volt. A
központot körbevevő palánkfalnak két kapuja és
kapuhídja lehetett [4]. Az északon lévő Budai
kapuhoz és annak felvonó hídjához sugarasan jöttek
össze a Győrből („Hadút"), Esztergomból („Via
Regia"), Lovasberényből és Óbudáról jövő utak. Át
haladva a váron, majd kilépve a Palotai kapun és
annak felvonó hídján újra sugarasan váltak szét
Veszprém, (Vár)Palota („Vár-út", az úrhidai Sárvíz-híd
felé), Siófok (battyáni Sárvíz-híd felé), Pécs (tácfövenypusztai Sárvíz híd felé), Szekszárd, Baranya-

Székesfehérvár római és mai vízrajza és útjai
A magaslatok két olda
lán már a római korban
két jelentős útvonal veze
tett. Az egyik a mocsár
világból kiemelkedő föld
nyelveken, a mai belváro
son keresztül Gorsiumtól
(Táctól) Arrabona (Győr)
felé, a másik, amit az „Itinerarium Antonini" úti
könyv is említ, a mai Szé
kesfehérvár-Kisfalud
határában Gorsium (Tác),
Sopianae (Pécs), vala
mint Itália felől, a tarto
mányi főváros Aquincum
(Óbuda), illetve Brigetio
(Ószőny), a dunai átkelő
felé vezetett [1,2]. Az

Ókortól meglévő útvonalak
10-11. században kialakított útcsomópont
13. századi út-, hídépítés

Székesfehérvár középkori útcsomópontja
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vár („Hadút"), valamint a dunai települések (Adony,
Földvár) irányába. A közbeeső egyetlen utat ragyo
góan lehetett ellenőrizni, megfigyelés alatt tartani
[5]. Az utaknak a Budai illetve Palotai kapukhoz való
vezetésével az ókori, Gorsiumban lévő, nyílt helyen
fekvő útcsomópontot áthelyezték Fehérvár várába.
Az új útvonalak és hozzájuk tartozó hidak építését
őseink egyik legkorábbi út- hídépítő tevékenységé
nektekinthetjük. A legnagyobb hídépítő tevékenység
a várkapuk előtti hidak, valamint a Sárvíz hidak
építésénél folyt. A Sárvízen Szent István korában
már három híd is volt Fehérvár közelében. A legko
rábbi Sárvíz-híd, a gorsium-fövenyi már az ókortól (I.
sz. közepétől) kezdve biztosíthatta az átkelést. Urhi
da hídja az ókori Gorsiumi útcsomópont Fehérvár
várába való áthelyezésének részeként épült ki,

1249-körül, a tatárjárás után IV. Béla építtette ki
az új, a mai belvárost magába foglaló, megnagyob
bított kő várfalakat. A Budai kapu és hídja új helyen
épült ki, a városfal északkeleti sarkában [7]. Ebben
az időszakban már két Gaja-patak-hídról is tudunk a
várostól északnyugatra. A Gaja-patak Fehérvár vára
felett több ágra szakadt. Az északnyugat-délkeleti fő
ág vize táplálta a várárkot, mely felett lévő hidat az
1249. évből való írásos anyag „pons Mony" néven
említi, és a palotai és győri utakat kötötte össze [8].
A Sárrétbe folyó Gaja-patak-ágak szétterült, mocsa
ras területén átvezető hosszú fahíd (a mai Hármas
híd környékén) 1249-ben szintén állhatott. Kiépíté
sét követően már erre haladt a fő veszprémi (palo
tai) út, ami korábban Úrhida hídján át a Sárrét déli
oldalán vezetett.

1405-ben Zsigmond király rendelte el a városok
megerősítését [9]. A három külváros sáncai és ár
kai, valamint a külvárosok kapuhídjai valószínűleg
A tihanyi alapító levél (1055) részlete, az első hosszabb ezt követően, a 15. század folyamán készültek el. A
külvárosok erődítése után a város négy szigetből
magyar nyelvű, összefüggő szövegrésszel:
állt, és hat felvonóhidas kapuhídja volt.
"feheruuaru rea meneh hodu utu rea"
1473-ban Mátyás király a városfalat új véd(azaz mai írással: Fehérvárra menő hadiútra).
müvekkel, rondellákkal erősítette, amihez Vesz
prém és Somogy megye jobbágyságát is kirendelte
1000 körül már állt. Később Battyán hídja vált a leg
[10]. A munkálatoknak a kapuhidak felújítása is
jelentősebbé. Az Árpád korban Magyarország fő
része lehetett.
nemzetközi útvonalai Szt. István Álba városán és hídjain keresztül haladtak. Ebben a korban Magyar
A 13-16. században gondot jelenthetett a hídfenn
ország, így Fehérvár vára is, igen fontos szerepet ját
tartás, a korhadó faszerkezetek állandó cseréje, a
szott az európai kereskedelemben. 1018-1200-ig a
hidak nagy hossza miatt. A várkapuk hidjai - főleg a
Nyugat-Európából Fehérváron keresztül vezető út
belváros két kapujának nagy fahídja - a nagyobb
egyben a Szentföld felé vezető zarándokút is volt [6].
ünnepségeken igen túlterheltek lehettek. Valószínű
leg minden, a városban
megtartott fontosabb ese
ményt a várkapuk híd
jainak javítása előzhetett
meg. Székesfehérváron a
középkor folyamán 40
királyi és 5 0 királynői
koronázást tartottak, kirá
lyi esküvők és királyi
temetkezések székhelye
volt, 48 alkalommal tartot
ták itt az országgyűlést, a
„törvénylátó napokat", ki
rályi hetipiacai voltak,
majd a késő Árpád-kortól
itt tartották az ország leg
fontosabb vásárát au
gusztus 14-28 között [11].
1543-1601. között a
török sereg által elfoglalt
Az 1601-ben készült (utólag színezett) francia metszet. A Budai kapuhíd még a vár Fehérvár lényegében a
középkori formájában ál
északkeleti sarkában volt, a Várpalota (Veszprém) felé vezető sziget végén
lott. A hidakat ebben az
hosszú fahíd látható
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első időszakban is át kellett építeni. Egy 1546.
augusztus 6-áról való írás így tudósít: „Rácz kémem
jelenti, hogy a nagy víz a beglerbéget egész hadával
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das sáncárokhíd volt. A város hídjaiból három híd
közel 100 m hosszúságú lehetett: a Budai kapuhíd
kb. 120 m, a külső Palotai kapuhíd kb. 80 m, a
Hosszú híd a városon kívül kb. 100 m.
1602 nyarán foglalták vissza a várat a törökök,
és befejezték az elkezdett, de félbemaradt építmé
nyeket. Nyolc évtizeddel később, az 1686. évi tűz
vész után már nem tudták a várost helyreállítani,

A törökök elvonulnak Fehérvárról. Ismeretlen mester
idealizált rézmetszete

1601. évi katonai felmérés (utólag színezett)
Fejérvárba szorította. Nem tud kimozdulni, mert a
nagy víz a hidakat mind elvitte" [12].
1601-1602. között a város egy évre a kereszté
nyek kezébe került, a visszafoglalás során félig rom
badőlt. A visszafoglalt vár erődítésrendszerét lázas
munkával helyreállították, modernizálták [7]. Ekkor
készültek el a kapuk előtti modern vonalú árok- és
sáncrendszerek a kapukkal szemközti hídfők védel
mére [13]. Ez azt jelentette, hogy egy kapuhoz több
híd is tartozott a hídfőt védő árokrendszereken.
A várárkok szélesítésével együtt az egyes hidakat is
meghosszabbították. Ekkor helyezték át a Budai ka
put és hídját a mai Fő utca torkolatához. A város a
modernizálást követően hat szigetből állt 1 1 híddal,
melyekből hat felvonóhidas kapuhíd, öt felvonóhi-

mert azt, az 1688. évi visszavétele előtt két évig blo
kád alatt tartották [14].
Az 1688. május 20-i bevonuláskor a hidak már
nem voltak ellátva felvonóhíddal. Székesfehérvár első
katonai parancsnoka a bécsi haditanácsnak írt jelen
tésében szomorú képet rajzolt az itt talált helyzetről:
„...a kapuk, a hidak mind javításra szorulnak" [15].
1689-1691. között a Habsburg hadvezetés utasí
tására La Vergne olasz hadmérnök-százados tervei
alapján megerősítették a várat. Az északi várfalat
szegletbástyákkal erősítették, meghosszabbították
a kapuhidakat. Ezt követően a Budai kapuhíd közel
160 m, a Palotai kapuhíd több mint 65 m, a külső
Palotai kapuhíd kb. 80 m, a Hosszú híd a Gaja-patakon kb.100 m hosszú volt. A városnak 12 hosszú fa
ri ídja volt, nagyobbrészt ismét felvonóhidakkal.
Ezeknél az erődítéseknél hordták el végérvényesen
a város középkori templomainak köveit. Az erődítési
munkálatok 200 ezer forintba kerültek [14].
1702. február 7-én a bécsi Udvari Kamara elren
delte a magyarországi várak lerombolását. A má
sodik csoportba osztva Székesfehérvárra is sor ke
rült. Év végére csak a kapuk előtti nagy hídfőerődö
ket és azok hídjait bontották le, a várfalakat csak
helyenként robbantották fel.
1703-ban a Rákóczi szabadságharc idején a Pa
lotai kapu előtt előző évben felrobbantott körbás
tyát a fallal, híddal együtt, újonnan felépítették (a
korábbitól eltérő formában) [16].
1704. április 8.-án a császári csapatok elől a ku
ruc hadak menekülésszerűen vonultak vissza Szé-
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kesfehérvár várába. Felhúzták a kapuhidakat és fel
szaggatták a várárkokon átívelő hidakat [14].
Az 1710-es években a Rákóczi szabadságharcot
követően a város hosszú fahídjai teljesen elhanya
goltak lehettek. A katonai szerep megszűnésével a
hidakat felvonó hídrész nélkül állíthatták helyre.
A 18. sz. elején volt utoljára védelmi jelentőségük
a mocsaraknak. A Rákóczi- szabadságharcot köve
tően a vár katonai jelentősége végleg megszűnt. A
mocsarak és az ezeket áthidaló hosszú fahidak a
katonai szerep megszűnésével egyre inkább teher
ré váltak [17].
Székesfehérvár belterületi hidjai számának ala
kulása 970-1738-ig

970 körül

A város belterületi hidjai
(hídszám)
2 kapuhid. de további hidak is lehettek

1249.

2 kapuhíd, de további hidak is lehettek

Ev

La Vergne hadmérnök drágábbik helyreállítási terve
1689-ből. Nem valósult meg.

15. sz
1602.
169"
I72G

6 kapunid ihci^/u ''ahidaK'
: 6 kapuhíd (hosszú fahidak), 5 várérok-híd
fi kaouiüd -hosszú fahidak). 6 várárok-híd
3 kapuhíd (hosszú fahidak), 6 várárok-, ül.
csatoma-hid

összesen belterületi
(hídszám)
legalább 2,
de pontosan nem ismert
legalább 2,
de pontosan nem ismert
6
11
12
9

A város középkorban kiépült hat hosszú kapuhídjáról, kőhídra való átépítésükről, majd láthatat
lanná válásukról, vagy megszűnésükről az aláb
biakat tudjuk.
A Budai kapu hídja (térképi jelölése: 1)
A Budai kapu a várfal északi oldalán volt, és a
városfal terjeszkedésével helye többször változott.
970 körül a fejedelmi szálláshely, majd 10001249 közötti korai királyi palota és az azt körülvevő
fal a mai belváros déli részét foglalta el, ezért a
korai vár Budai kapuja és hídja a későbbi Budai
kapukhoz képest jóval délebbre helyezkedett el [4].
1249 körül, a tatárjárás után helyezték át a
Budai kaput az ahhoz tartozó felvonóhíddal az új,
megnagyobbított kő városfal északkeleti sarkába,
és itt építették meg a késői királyi palotát és a fel
legvárat (a mai Országzászló térnél) [7]. A Budai
kapuhoz csatlakozó híd hossza ekkor kb. 30-40 m
lehetett, a kapuhoz felvonóhíd csatlakozott.

1738-ban készült német nyelvű felvételi rajz
Székesfehérvárról (Hadtörténeti Intézet és Múzeum,
Hadtörténelmi térképtár)

A Budai kapuhíd a vár északkeleti sarkában
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A Budai kapuhíd
helyszínrajza az
1601.,
1689. és
1738.
években

a külsőn több mint 20 méter hosszúságú lehetett a
híd és ez utóbbi felvonóhíd volt.
1664-ben Evlia Cselebi török utazó írása szerint
„... a Budai kapu, mely északkeletre néz, négysze
res téglaboltozatú, girbe-görbe sikátorú, erős új
vaskapu ... előtte kétszáz lépés hosszú fahíd van,
mely tizenhárom helyen csigákkal emelhető felvonó
híd." [19]
1689-1691. között kiszélesítették a várárkot,
amihez a hidat is meg kellett hosszabbítani. A híd
hossza egy 1700-ban készült dokumentum alapján
83 és 1/2 öl [20], azaz közel 160 méter volt!
A széles várárok túlsó partján nagy ellenerőd épült
a híd biztosítására.
1775-79 között a széles várárok helyén keskeny
csatornát alakítottak ki. Ezt követően a Budai kapu
hídját valószínűleg nosztalgiából hívta a város Király
hídnak, melyen a közép
Budai kapuhíd korban Buda felől érkező
királyaink vonultak át.
1779-ben
tahidként
újították fel [21], még az
1783. évi I. katonai fel
mérésen is hosszú tahid
ként látható.

A

Az 1795-96. években
Székesfehérvár látképe az 1730-as években. Az álló várfalakat még széles várárok jóval kisebb nyílású kőveszi körül. A kép jobb oldalán a Budai kapuhíd látható. F. B Werner rézmetszete. hídra építették át, mivel a
korábbi várárok helyén a
Utólag színezett. (Szt. István Király Múzeum)
Várkörút-csatorna volt,
valamint a Gaja-patak ko
rábban várárokba vezető
vizeit a Varga csatorna
vezette. Az átépítést kö
vetően a kőhidat Szent
János hídnak hívták [22].
Nevét a felsővárosi híd
főjénél (a mai Magyar
Király Szálló előtti térnél)
1705. július 6-án felállí
tott Nepomuki Szent Já
nos szoborról kaphatta,
amit hazánk legkorábbi
Székesfehérvár látképe 1780 körül. A széles várárok helyén keskeny csatornát
láthatunk. A kép jobb oldalán látható Budai kapuhidat ebben az időben Király hídnak Nepomuki szobrának te
kinthetünk.
hívták. Binder János Fülöp rézmetszete. Utólag színezett. (Szt. István Király Múzeum)
1602-ben a Budai kaput új híd építésével áthe
lyezték a mai Fő utca torkolatához, Isolano kapitány
tervei szerint [18]. A kaput Új kapunak és Bécsi
kapunak is hívták. Az új híd La Vergne helyszínrajza
alapján 120 méter hosszú lehetett. A Budai kapuhíd
hídfőjének védelmére kettős árok és sáncrendszert
építettek két új híddal. A belső árkon kb. 10 méter,

Az 1797. évi Liptay-térkép már kisebb nyílású
kőhídként ábrázolja.
1810-ben a város megnagyobbította a régi Budai
kapu kijáratát. Az új kaput Nádor kapunak nevezték
el [22]. A Nádor kaput 1872-ben bontották el.
Az 1870-es években a Várkörúti csatorna beboltozásakor vált a kőhíd láthatatlanná.
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A Palotai kapu hídja (térképi jelölése: 2)
A Palotai kapu és hídja a várfal nyugati oldalán
volt, a mai Liszt Ferenc utca nyugati torkolatánál.
970 körül már ezen a helyen lehetett a fejedelmi
központ Palotai kapuhídja [4].
1249 körül az új
védelmi rendszer ki
építésekor új kapu ill.
kaputorony épült [7].
A várárok szélessége
itt nagyobb volt, mint
a vár északi oldalán,
de a várárokba be
nyúló kaputorony mi
att a Palotai kapu híd
ja a Budai kapu hídjáA vár Palotai kapuja.
val azonosan kb. 30-

A Palotai
kapuhíd
helyszínrajza
az 1601.,
1689. és
1738.
években

1689-1691. között kiszélesítették a belső vár
nyugati árkát is. A kapuhíd hossza egy 1700. évi
írás alapján 34 és 1/2 öl [20], azaz több mint 65
méter volt. A Palotai kapuval szemben is ellenerő
döt építettek, mely felett szintén híd vezetett át.
1775-79-ben építették ki a Malom-csatornát, meg
szüntetve az egykori széles várárkot.
1796-ban bontották el a Palotai ékes kaput
„melynek tornyai közepetén a magyar királyoknak
képei...félig előállván kifaragva valának".[22] A kapu
elbontásakor még fahíd állt itt.
1797-ben Liptai János térképe már kőhidat jelöl
ezen a helyen, amit a halszéknél lévő hídnak hívtak.
Az 1870-es években vált láthatatlanná a híd Vö
rösmarty tér felőli oldala, a Malom-csatorna egy sza
kaszának beboltozásakor, teljes mértékben az
1930-as évek végén, a beboltozás folytatásakor
tűnt el.
A Külső Palotai kapu (Sziget kapu) hídja (térképi
jelölése: 3)
A 15. században alakították ki a nyugati Sziget
külváros északi végén a földből, gerendákból és sö
vényből font rondellák által védett kaput [13] a mai
Tobak utca - Ady Endre utca - Palotai út találkozásá
nál [23]. A hozzá tartozó híd hossza ebben a szá
zadban 30-40 m lehetett az ennél jóval szélesebb
árok ellenére, mivel szemből egy hosszúkás földnyelv
vezetett a kapuhoz (az 1 6 0 1 . évi francia metszeten is
látható). A kapuhoz itt is felvonóhíd csatlakozott.
1601-ben a város töröktől való visszafoglalása
kor valószínűleg ez a fahíd szakadt le a nehéz ost
romágyuk bevontatásakor, miután a keresztény ha
dak ezer katonája átkelt a mocsáron és elfoglalta a
Sziget külvárost. A híd helyreállítása, az ágyú kieme
lése egy egész napi késedelmet jelentett [14].

40 m hosszú lehetett.
A kapuhoz itt is felvonó
híd csatlakozott.
1601-1602-ben a Pa
lotai kapuhíd hídfőjének
védelmére szintén erődít
ményt építettek. Az új vi
zesárok feletti híd kb. 10
méter hosszú lehetett,
szintén felvonóhíd volt.
1664-ben Evlia Cselebi
török utazó írása szerint
A külső Palotai kapu a híddal, balról a Gaja-patak, jobbról a Sárvíz mocsaraival
„... Másik kapuja, déli
körülvéve. Részlet egy ismeretlen német mester (utólag színezett) 1601. évi
irányban Battyán vára fe
rézmetszetéből. (W. Dillich rézkarca alapján)
lé néz, a Palotai síkra nyí
lik, girbe-örbe útvonalú, négyszeres vaskapu, melyet
1601-1602 között a Külső Palotai kapu és hídja
leírni nem lehet. Előtte kétszáz lépés hosszú fahíd
is átépült [7]. A Sziget külváros körüli árkokat
van..." [19]
szélesítették, ami a híd hosszabbítását is jelentette.
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a mai Vörösmarty tér északi részén, a Tolnai út be
csatlakozásánál [23]. A híd hossza alig 20 m lehetett.
1601-1602-ben ennek a hídnak a védelmi rend
szerét is átépítették, valamint egy új kelet-nyugat
irányú sánc- és árokrendszert építettek egy új híddal
[14]. Mindkét fahidat kb. 20 méter hosszúnak fel
tételezhetjük.
1664-ben Evlia Cselebi török utazó írása szerint
ez Battyán várához vezet, fából készült kettős
kapu, melynek nagy hídja van" [19].
1727-1738 között szűnt meg az Ingovanyi kapu
sáncrendszerével, árkával és hídjával. A várárok vi
zét az egykori Ingovanyi kaputól délebbre lévő árok
ba (mai Jancsár-csatorna) vezették, mely feletti fahi
dat az 1780-as években építették át kőhíddá. Az
egykori kapuhíd közelében a Malom-csatorna 177579. évi kiépítésekor épült kőhíd.

A külső Palotai kapuhíd helyszínrajza
az 1689. és 1738. években
A híd teljes hossza ekkor 80 méter körüli lehetett, a
kapuhoz felvonóhíddal csatlakozott.
1664-ben Evlia Cselebi török utazó írása szerint
.„... a nyugatra néző Palotai kapu, ez is kettős fa
kapu, csigákon járó nagy felvonóhíddal" [19].
Az 1688. évi bevonuláskor igen rossz állapota
miatt azonnali javításra szorult.
1689-1691 között a kapuhídnál védmű épült,
ami a hídfőt védő árokrendszeren egy újabb híd
létesítését jelentette.
Az 1738. évi német nyelvű felvételi rajzon védmű
nélkül látható a hosszú fahíd.
1782-83-ban a kaputól kb. 200 méterre északra
építették meg a várárkot tehermentesítő (mai Var
ga) csatornát, melyen egy 4 2/3 láb (8,8 m) hosszú
kőhíddal vezették át a Palotai utat.
1796-ban építették át a külső Palotai kapuhíd he
lyén lévő kis nyílású fahidat kőhíddá [16].
A nyugati külváros déli (Ingovanyi) kapujának
hídja (térképi jelölése: 4)
A 15. században alakították ki a nyugati Sziget
külváros déli végén. A kapu, melyhez fahíd vezetett,
a középső rondella nyugati oldala mellett nyílt. Ez a
védelmi rendszer az 1601-es ostromig állt fenn [14]

Az Ingovanyi
kapuhíd
helyszínrajzai
az 1601,
1689. években
és megszűnése
után 1738-ban

La Vergne olasz hadmérnök 1689-ben készített
helyszínrajza a mai Székesfehérvár térképén
A Külső Budai kapu hídja (térképi jelölése: 5)
A 15. században alakították ki a Budai külváros
sáncának keleti részén egy földből készült barbakán mellett [14]. A Külső Budai kapu mesterséges
árka és sánca a mai Virág Benedek u. vonalán fel-
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tételezhető. A kapu a mai Szekfű Gyula utcától kissé
északabbra lehetett [23]. A hidat 35-40 m hosszú
nak feltételezhetjük. A Budáról a koronázó városba
érkező királyok és kíséretük e hídon és kapun ke
resztül érkeztek Fehérvárra.
1602-ben az elnéptelenedett Budai külvárosnak
ekkor már nemcsak keletnek, Buda felé volt hídja,
hanem észak (Bécs, Győr, Csókakő és Zámoly) felé is,
ami a vizesárok felett kb. 25 méter hosszú lehetett
1738-ban a külvárost
körülvevő korábbi széles
várárkot megszüntették,
a helyén keskenyebb ár
kot hagytak, ezen kisebb
fahidak voltak. A Buda
felé vezető hidat a régi
helyéhez képest délebb
re építették, mivel a kö
zépkori Budai út nyomvo
nala megváltozott.
Az 1783-ban készült I.
katonai felmérés Győr felé
az Öreg utcában (mai Móri
út) az egykori várárok he
lyén kőhidat jelölt. 1833ban a Buda felé vezető
úton is kőhíd volt az egyko
ri várárok helyénél.

Székesfehérvár hidjai

helyzete lényegében a közép- és török-kornak meg
felelő volt. A város szigetei közötti kapcsolatot, a vá
roson való áthaladást hosszú fahidak biztosították,
melyek egyre nagyobb teherré váltak. A bécsi udvari
kamara és a helytartótanács különösen sokat fog
lalkozott Székesfehérvár hídjaival.
1716-ban a bécsi udvari kamara elrendelte, a kö
vetkező két évben pedig sürgette a mocsarak felet
ti hidak haladéktalan helyreállításátjavítását [17].

A déli külváros (Nova
Villa) kapujának hídja
(térképi jelölése: 6)
A 15. sz -tói a hosszú
kás, a belvárostól délre
fekvő sziget déli végén
állt, a mai Széchényi út
1783-ban készített i. katonai felvétel Székesfehérvári részlete. (Hadtörténeti Intézet és
Aszalvölgyi árok kereszte
Múzeum, Hadtörténelmi térképtár)
ződésénél, a Csíkvári út
elágazása felett [23]. A szigetnek csak a kapu mel
1738-ban, 1778-ban és 1794-ben a helytartó
letti déli végén voltak földsáncai. A híd itt is a közép
tanács katonai okokból rendelte el haladéktalanul a
ső rondella nyugati oldala mellett ívelte át a vizes
hidak javítását. Az 1760-as évektől a magistratus
árkot. A híd hossza kb. 25 m lehetett.
évente a helytartótanácshoz terjesztette fel az utak,
hidak javításának táblázatát.
1601-1602-ben itt nem készült erődítés, mivel ez a
külváros is elnéptelenedett az ostromok során. A ka1743-ban nevezték ki a város első útbiztosát
puhíd a középkorral egyezően 25 méter körüli lehetett.
(Parraghy Jánost) az utak, hidak fenntartására, a
Az 1783. évi I. katonai felvételen az árkon fahíd
városi építkezések felügyelésére [17], jóval Márialátható, de a sáncrendszer már nem.
Terézia erre vonatkozó rendelete előtt.
1833-ban készült felmérésen kőhídként szerepel.
1799. évi királyi parancs: Az utakat, töltéseket,
hidakat hozzák rendbe az olvadás után, hogy a
Székesfehérvár hídtörténetének második kor
katonaság számára természetbenieket lehessen
szaka: 1738-tól a hidak számának növekedése,
szállítani [21].
később a „hidak városa", majd a csatornák befe
Az 1724. évi számadás szerint a hidak karban
désével a hidak láthatatlanná válása
tartására 400 forintot fordítottak. [16] Ez az összeg
igen jelentős, a város egy évi teljes bevételének
1/10-e volt!
A 18. század elején a város úthálózata, a hidak
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várárkot megszüntették,
helyén keskeny csatornát
alakítottak ki, amin több
kisebb híd biztosította a
Felsőváros terjeszkedé
sét.
1775-1779 között ala
kították ki a keskeny csa
tornákat a korábbi, a vá
rat körbevevő széles vár
árok helyén (Malom-, va
lamint Várkörúti-csator
na) [25].
1782-1783-ban készí
tették a Sárvíz, a Sárrét
szabályozását a Palotai
külváros térségében. A
Sárvíz szabályozási mun
káinak beindulását Mária
Terézia
rendelkezései
nagyban segítették [26].
Az 1764. évi pozsonyi or
szággyűlésen is felvetet
ték a város követei a Sár
víz lecsapolásának ügyét,
ami az ország 18. száza
di legnagyobb vízrende
zési munkája volt.
1787-ben az "áradá
sok megszűntetésére" lé
tesítettek egy új csator
üptay János 1797. évben készttett belterületi térképe, melyen látható az Új kapu nát az ún. Nedves rét és
a Gaja-patak között. [17]
és hídja (Országos Levéltár)
1725-ben a tanács segélyt kért a kamarától, mert
a helytartótanács által elrendelt hídjavítást nem
tudja egyedül kifizetni [24]. Az 1730. évi hídjavítási
költségek 994 forintot tettek ki, [17] Ekkorra a vá
ros bevételei is nőttek, de a hidakra fordított kiadás
ekkor is megközelíti a teljes bevétel tizedét!
A hídjavítások költségének fedezésére a város
többször kényszerült kamarai engedéllyel hitel fel
vételére.
1795-ben a város 1000 forintot vett fel az
Yblacker örökösöktől a hidak javíttatására.
1806-1809-ben a sok átvonuló katona és a sok
eső különösen igénybe vette az utakat és hidakat. A
javítás olyan sokba került, hogy városnak 5% kamat
mellett 4000 forint kölcsönt kellett felvennie [17].
A 18. században a csatornázással, a mocsarak
lecsapolásával és a várfal megnyitásával kezdődött
az a folyamat, ami a teljes városképet, a hidak szá
mát is megváltoztatta.
1738-ban a korábbi Budai külváros körüli széles

Az 1783-ban készült I. katonai felvételen a város
ban már 17 híd van, ezek közül kilenc kőhíd és
nyolc fahíd. A város külterületén további 19 hidat
számolhatunk meg, ezek között két kőhíd van. A
vizek szabályozását követően új városrészek, új
útvonalak alakulhattak ki. Fokozatosan megszűn
tek a korábbi nagy hosszúságú fahidak, kisebb
nyílású, de sokkal több híd épült a táguló város
csatornái felett.
1787-1793 között készült el a várfal déli oldalán
az Új kapu és annak fahídja [17]. Akkoriban a vár
falakat már sok helyütt szétbontották [22]. A kapu a
mai Szent István tér déli, Vörösmarty tér északi tor
kolatában nyílott. A déli városrész, a mai Széchenyi
út közvetlen bevezetését biztosította a belvárosba
(a kerülővel járó Palotai kapu és hídja helyett),
valamint ide csatlakoztatták az új Budai utat [27],
amit a korábban lecsapolt mocsarak helyén építet
tek ki. (Ezzel változott meg a több mint hét évszáza
dos Budai útvonal, ami a Budai kapuhídtól indult.)
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Wusztinger József 1826. évi belterületi térképének részlete (Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Hadtörténeti

térképtár)
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Wüsztinger József 1 8 2 6 - b a n készült belterületi t é r k é p é n feltüntetett hidak nevei
Belváros hidjai a városrészt körülvevő csatornák felett
Szt János hid, azaz a Budai városba vezető
B1
kőhíd (Nádor kapu előtt)
Halpiacnál lévő híd (hajdara Palotai kapunál
B3
Uj (Buda;) út csatorna hídja
34
Vár alatti kocsi híd
B5
Püspök kert; kocsi hití
36
Vármegye házánál lévő híd
B7
Szí János híd melletti gyaloghíd (Fehér Bárány'
vendégfogadóhoz:áró híd)
|
3L
Bástya utca végében lévő gyaloghíd
DO
Lakatos utca végében lévő gyaloghíd (számadás
könyv aiapján, a térkép nem jelöli)
310
Vár alatti gyaloghíd
Mészárszéknél a Sóstó utca (Palotai út) alatt a
311
Jancsár csatornán
Palotaváros híd-ai
P1
Palotai sorompó híd
Csőri (Palotai) országút (Varga) csatorna hídja
Csíkvári sorompónál Azaivöigvi csatorna felett
P3
P4
Jancsár kúti híd
Rátz utcai híd
P6
Palota városban lévő gyaloghíd
Vízi város him>
Uj sorompónál iévő Aszaivüigvi csatorna híd
V1
V2
Dinnye utcai híd

Felsőváros hidiai
Budai sorompó híd
F2
Budai országúi hídja a Marhavásárnál
P3
Budai országút hídja a Marhavásár szélénél
F4
A Móri út sorompúja után, a szélső há~
vonalában
A Lovasberényi
úton
Pikier majorjánál
(Marhavésánái)
A Zámoiyi út sorompó hídja
F7
Csákberényi út hídja
hö
Vásár állásnál iévő híd
Fi)
Király kútnál lévő híd
F10
Forgó utcai híd
Fii
Kertek alivai hid
Kertek siivai külső híd
F13
Kis Ketskeméti híd
F14
Kis Kefskernéipátka- hídja
F15
Creg utcai híd a Kálváriánál
F16
Maaénhíd
FI 7
Malom utcai híd
Sár utcai híd (sz.ámadás könyv alapján, a térkép
F18
nemi jeleli)
F19
Sorház ma'iom zúgója hid
F20
Szí. Vendel utcai híd
F21
Lövöldöző utcai híd
F22
Könyök utcai híd

Liptay János t é r k é p é n (1797) látható az Új Budai ú t
és fahídja.

Az 1 7 8 3 . évi I. katonai f e l m é r é s szerint Székesfe
hérváron és környékén t ö b b kő- (tégla-) híd is volt (a
budai és győri utakon és a Palotai út alatt a Jancsár
csatornán). Ez a változás igazából a reformkorban
gyorsult fel.

1 8 2 3 - 1 8 2 5 - b e n a Wüsztinger József f ö l d m é r ő
által készített, Székesfehérvár bel- és külterületi
felmérésén l á t h a t ó , hogy bekövetkezett a v á r f a l a k
teljes lebontása. A belvárosba, a korábbi „ v á r b a "
az új helyen v a l ó bejutáshoz e l é g volt egy k i s e b b
nyílású híd é p í t é s e a csatornák felett. Új kocsi
bejáró hidat é p í t e t t e k a Püspök rezidencián alul (a
m a i Romkertnél), és több gyalogos híd is létesült
pl. a Vármegye h á z á n á l , a Szt. János híd mellett a
Fehér Bárány v e n d é g f o g a d ó h o z , a Bástya utca vé
g é b e n , a L a k a t o s utca végében, a Vár alatt. (A tér
képen még megfigyelhető, hogy a mai széles négy
sávos városi u t a k helyén akkor m é g szabadon
csordogáló c s a t o r n á k és m e l l e t t ü k igen keskeny,
többnyire csak gyalogos forgalomra alkalmas u t a k
voltak.)
A 18. század végétől a f o n t o s a b b fahidakat m á r
kőhidakra építették át. (A téglából épített hidakat is
kőhídnak nevezték). A fahidak fenntartását a f a h i ány is igen megnehezítette. A javítást sokszor a k k o r
végezték el, a m i k o r azon a járás már veszélyes volt.
A hídjavításokhoz a kamarás szerzett be fát és ge
rendát, a javító ácsmesterre az útbiztos felügyelt.
Igen nagy gond volt, hogy a városnak nem volt erde
je. A fát Móron, m a j d Csákváron vásárolták, így a fa
árán kívül ezt m é g a fuvardíj is terhelte. Később a
város Bodajkon és Csórón bérelt erdőt. Az 1 7 9 0 - e s
évektől kezdve a város faszükségletének egy részét
Adonyban vette m e g [17].

1814-ben a tanács olyan határozatot hozott, hogy

Kőhíd terve az 1800-as évekből
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a hídfenntartási költségek csökkentése érdekében
évente két-három kőhidat kell építeni [27].
1818-ban építették át a Gaja-patak feletti Hosszú
hidat kőhíddá, a Szent István bazilika alapköveinek
maradványaiból [17]. A kőhíd két nyílásának mérete
az 1833. évi kimutatás szerint 6 öl +4 öl, azaz 11,3
m + 8,5 m volt [28].
1824-ben az újonnan ásott Sárrét-csatorna (a tér
képeken ez az Új-csatorna) felett szekérrel is járha
tó hidak épültek [17], melyek a város külterületén
lévő fahidak voltak.
Az 1833. évi felmérés szerint a városon áthaladó
utak alatt szinte csak kőhidak vannak [28].
1844-ben a Vízivárosban a Városi Kórház felé nyi
tott új utcában építettek új kőhidat [27].
A kisnyílású hidak száma a csatornák felett folya
matosan növekedett. Új utakat alakítottak ki a bel
város és külvárosok között, valamint a külvárosi ré
szek is jelentősen terjeszkedtek, illetve új városré
szek, utak jöttek létre az egykori vizes területek le
csapolásával, azon utak, hidak építésével. A 19.
század első felében a hidak nagy száma alapján a
várost a „hidak városának" is nevezték. 1821-ben
írták össze a hidakat, eszerint a városban 22 kőhíd,
57 fahíd és 22 gyaloghíd, azaz összesen 1 0 1 híd
volt [17]. A 101 hídban magánhidak is voltak. Egy
1833-ban készült felmérés [28] szerint még a jelen
tősebb utak hidjai is igen keskenyek voltak, a rajtuk
átvezető utak szélessége többnyire a 2,0 métert
sem érte el.
1833-ban készült felmérés [28] szerint a Székes
fehérváron áthaladó útvonalak alatt a következő
helyeken az alábbi szélességű és nyílású hidak
voltak. A hidakat lásd az 1863-64. évi térképen.
1. A Budai út alatt régi budai sorompótól a kisfaludi határig 5366 méter (2830 öl) távon 6 híd
a hid

helye

a híd

a hid

szélessége

a híd

nyílása

anyaga
1/1

Sorompónál

Kőhíd

1.9 m

5.7 m

(3 öl)

1/2

marhavásárnál

Kőhíd

1.6 m

(5

láb)

6,6 m

(3 1/2 öl)

1/3

marhavásár
szélénél

Kőhíd

1.6 m

(5

láb)

8,8 m

(4 2/3 öl)

1/4

Szélső

Kőhíd

1,2 m

(4

láb)

6,6 m

(3 1/2 öl)

1/5

Aszalvőlgyi

Kőhíd

3.2 m

10,4 m

(5 1/2 öl)

Kőhíd

1,6 m

6.6 m

(3 1/2 öl)

haznai

(1 öl)

(12/31)

ároknál
1/6

Belső

hegynél

(5

láb)

(A felmérés óta létesülhetett a térképen a Rácz-hegyné
látható kőhíd, aminek jele 1/7 .)
2. A Budai sorompótól a fehér házig nincs híd. (Ez
az új Budai út a régi út csomópontjáig. Az új
sorompónál lévő hidat 2 / 1 , a szakasz közepén
1833 után épült új kőhidat 2 / 2 jelöli)

I. t , JÉí

a híd

a hid

helye

a híd

szélessége

a híd

nyílása

anyaga
3/1

Szélső

3/2

Kalló
zúgójánáll

3/3

malmok

3/4

háznál
malom
közti

Pulger
malomnál

fahíd

1,0 m

(3 láb)

6.6 m

í3 1/2 öl

kőhíd

1,0 m

kőhíd

1,6 m

(3 láb)

6,6 m

(3 1/2 öl)

(5 láb)

11.4 m

kőhíd

1.6 m

(6 láb)

(5 láb)

10,1 m

(5 1/3
láb)

4. A Palotai úton a sorompótól az egyes halomig
4835 méter (2550 öl) távon 4 híd
A híd

sorompó

4/2

Uj (Varga)
torna híd

4/3

Hosszú

4/4

a híd
anyaga

helye

4/1

híd
csa

kőhíd

1,9 m

kőhíd

3,5 m

szélessége

töltés

a híd

(1 öl)
(15/6

öl)

kőhíd

híd

hosszú
derekán

a híd

1,6 m

(5 láb)

8,8 m

(4 2/3

11,3+
8,5 m

kőhíd

1,6 m

(5 láb)

nyilasa

láb)

(6+
4 1/2öl)

2,8 m

(1

1/2láb)

(Az 4/4 hidat a térkép nem jelöli. Nincs ábrázolva (az
1840-ben a Hosszú hídtól 300 méterre épült) Czifra hidat
sem, aminek helyét 4/4-el jelöltük meg.)
S.Lovasberényi út. A régi budai sorompótól a
túrózsáki szőlőkig 2692 méter (1420 öl) távon 3 híd
A híd
5/1

a híd
anyaga

helye

Pikler

a híd

szélessége

a híd

nyílása

kőhíd

1.3 m

(4 láb)

6.3 m

(3 1/3 öl)

kőhíd

1.3 m

(4 láb)

1.3 m

(4 öl)

kőhíd

2.5 m

(1 1/3 öl)

10.4m

(5 1/2 öl)

majorjánál
5/2

Gugás
hid

5/3

Aszalvőlgyi
árok felett

völgyi

6.Dunaföldvári út. A fehér háztól (képtől) a
börgöndi határig 5896 méter (3110 öl) távon 1 híd
A híd
6/1

helye

a híd
anyaga

Aszalvőlgyi
árok

kőhíd

a híd
3.8 m

szélessége
(2 öl)

a híd
9.5 m

nyílása
(5 öl)

A felmérés nem tartalmazza a következő útvonala
kat.
7. Szekszárdi út. Hidjai 7 / 1 : Csíkvári sorompónál
az Aszalvőlgyi árok felett kőhíd,7/2:Sóstói híd a
szélső ház után kőhíd.
8. Battyani út. Hidjai: 8 / 1 , 8 / 2 : Sóstó utáni fahidak
Az úrhidai elágazás után még két fahíd volt ( nem
láthatók).
9. Úrhidai ú t . Hídja: Maros híd (térképrészleten
már nem látható).
10. Táci út: A battyani útról indult.
11. Fövenypusztai út: a szekszárdi útról ágazott le.
Ezen az úton három kőhíd volt.
Székesfehérvár hidjai számának alakulása 1783-1830-ig

£v
1783
1797

3. A Móri úton a sorompótól a keresztesi határig
3 3 3 1 méter (1757 öl) távon 4 híd

Székesfehérvár hidjai

1821
1826
1833

Fa
9
9

A város
belterületi hidjai
Kő
| Összesen
8
17
12
21
Folyamatosan
növekvő

Fa
17
17

A város
külterületi hidjai
Kő
Összesen
2
19
2
19

|
42

30
10

20

Mindösszesen
36
40
7 2 (gyaloghidakkal
és magánhldakkaí
együtt 101 hid)

Részlet az 1863-64-ben Székesfehérvár és környékéről készült felmérésből (Hadtörténeti Intézet és Múzeum,
Hadtörténelmi térképtár.) A szelvényen látható külterületi közúti hidakat
az 1833. évi felmérés adataival összevetve jelöltük meg
1854-ben a legfontosabb utak és azok hidjai álla
mi kezelésbe kerültek. Székesfehérváron haladt át a
buda-gráci állami út, így a Budai és Palotai utak hídjairól a továbbiakban az állam gondoskodott. A váro
son több országos jelentőségű törvényhatósági út is
áthaladt, melyek hídjainak kiépítése és fenntartása a
vármegyék feladata volt az országos közmunkából és
annak váltságárából, később az útalapból. Törvény
hatósági utak voltak a győr-szekszárdi, a lovasberényi, a seregélyesi, az adonyi, a csíkvári, az úrhidai, a
táci és zámolyi országos utak. A város kezelésében
lévő úthálózaton is több híd létesült.
Az 1870-es években nyitotta ki a város a Sas (ma
Ady Endre) utcát a Malom-csatorna felett épült híd
dal, mellyel újabb kapcsolat keletkezett a Belváros
felé. A hídon Nepomuki Szent János szobra állt,
ezért a Szent János képnél lévő hídnak hívták.
Az 1 8 8 1 . évi árvíz tapasztalatai alapján döntött a
város az új Aszalvölgyi csatorna építéséről, [29]
mely felett a város három tégla boltíves hidat épít
tetett. Eredetileg kő alapon, tégla felmenő és

A Sas utcai (ma Ady Endre utca) Malom-csatorna híd a
Szent János szoborral 1916-ban. A csatorna felett
húzódik a mai Mátyás király körút.
szárnyfalakkal vasgerendás felszerkezet építését
tervezték, amitől később a drágább építés és fenn
tartás miatt elálltak. A hidak szabad nyílása 3 m
széles, 2,0 m magas volt. A Seregélyesi úton lévő
híd hossza 14,3 m, költsége 993 forint, a Disznó

Egyedi hídleírások
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A Seregélyesi úton az Aszalvölgyi csatorna áthelyezésekor
épített híd (fotó:Molnár Tibor)
úton lévő híd hossza 4 m, költsége 4 1 2 forint, a
Lövölde utcában (a lövölde mögött) lévő híd hossza
6 m, költsége 564 forint volt.[29].

Az Aszalvölgyi-csatorna felett, a vasútállomás előtti híd
(fotó: Molnár Tibor)

Az 1881. évi árvízkor a Gaja-patak a 8. sz. főúton
lévő, a királyi bazilika alapköveiből épült Hosszú
hidat és a Czifra hidat is elsodorta. Az állami úton az
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Részlet az 1882-ben készült III. katonai felmérésből (Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Hadtörténeti térképtár)
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ideiglenes fahidakat követően 19,1 m nyílású vas
felszerkezetű hidakat építettek Schier Ferenc
főmérnök tervei alapján [30]. A költségek megha
ladták a 32.000 Ft-ot. A Hosszú hidat ekkortól ne
vezték Hármas hídnak. A vas felszerkezetű hidakról
az egyedi hídleírásoknál is olvashatunk.
Az 1870-es években kezdődött el Székesfehérvár
csatornáinak beboltozása. 1893-ig öt téglaboltoza
tos szakasz készült el. E korai csatornázásokat Winkler Vilmos 1899. évi térképén jelöltük.

Székesfehérvár hidjai

2. A Belváros nyugati oldalán a Malom csatorna
beboltozasaval (a mai Liszt Ferenc utca végétől a
Vörösmarty-tér déli végéig) három híd tűnt el, vala
mint a Hal piacnál (hajdani Palotai kapunál) lévő híd
egyik oldala.
3. A Jancsár csatorna beboltozasaval szűnt meg
a Vörösmarty tér déli végénél a csatorna feletti híd.
4. A Kórház {mai Rákóczi) utcai boltozatot 1893ban készítették el több mint 6 0 0 méter hosszban.
Ezzel az Ősz utca végén lévő híd szűnt meg, a
beboltozással viszont itt
is utcát tudtak nyitni.
5. A Tobak utcában
353 méter hosszú bol
tozatot építettek, mind
össze 0,5 méter nyílás
sal. Ezzel szűnt meg a
régi Palotai sorompónál
lévő kőhíd.
A csatornák lefedése
a városképet jelentősen
megváltoztatta, mivel a
lefedett vízfolyások fe
lett szélesebb utakat
alakítottak ki. 1873-ban
előírták, hogy a csator
nák környékét úgy kell
kezelni, hogy ha majd
egyszer
beboltozzák,
akkor ott út lesz [31].
Az első világháború
miatt csak az 1920-as,
1930-as években foly
tatódtak a csatorna beWinkler Vilmos 1899. évi térképe
boltozási munkák. A Bel
várost körülvevő csatornákat teljes hosszukban
1. A Fő utca végén a Várkörút-csatorna egy sza
befedték és felettük utakat építettek. Ezzel meg
kaszának beboltozasaval 3 híd vált láthatatlanná,
szüntették a korábbi a korábbi nyitott csatornák
köztük a Fő utca végén lévő Szt. János híd.
melletti keskeny utacskákat, az időnkénti „rette
netes büdösség"-et, a nyílt árkok szennyvizekkel
keveredő egészségtelen voltát. A „hidak városá"ból ebben az időszakban alakult ki a „modern
város".
6. Az 1920-as évek elején készült el Várkörút
melletti csatorna beboltozása, ezzel vált láthatat
lanná a Várkörút alatt a mai Romkertnél lévő híd és
a Budai út végében lévő híd.
7. A Várkörút egyenes folytatásában a mai Prohászka Ottokár útnál lévő nyílt árok a Horváth István
utcai híddal együtt a 20-as években szűnt meg.
8. Az 1930-as évek végén boltozták be a Malom
csatornát a Hal (ma Piac) térig. Ezzel vált láthatat
lanná a Malom-csatornán a Nagy Sándor (ma Ady
Az Aszalvöigyi árok beboltozása a vasútállomás mellett.
Endre) utcában lévő híd, a Felmayer Gyárnál lévő
(Baloldalt a Középfokú Gazdasági Iskola,
híd, valamint a Hal térnél lévő híd másik oldala is.
ma Vasvári Pál Gimnázium) (fotó: Molnár Tibor)
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1938-ban szintén állami beruházásban épült ki 8
sz. főút korrekciója a Palotai út végén, amellyel a
19,1 m nyílású vasfőtartós Hármas híd mellé egy új
6,0 m nyílású vasbeton hidat építettek, amit az
1940. évi árvíz tönkretett.[34] A Gaja-patak hídjá
nak 1940. évi háromnyílású vasbeton híddá való
átépítését, valamint 1964. évi szélesítését és erősí
tését egyedi hídleírás tárgyalja.
1938-ban a város építtette ki a mai Mészöly Géza
utcát a Sár utcától a Palotai útig, a Malom csatorna
felett egy fahíddal, a Varga-csatorna felett egy
betonhíddal.
1940-ben készült a 7. sz. főút városból kivezető
szakaszának átépítése, ami a Csíkvári (Batthyány)
útról a Balatoni út vonalára került, a Jancsár-csatorna beboltozása fölé. A városból kivezető új nyomvo
nalú útszakaszon több felüljáró híd épült. Ekkor lé
tesítették az Aszalvölgyi árok 3,1 m nyílású tég
laboltozatos hídját, a szombathelyi vasútvonal felet
A Balatoni úton (eredetileg Szt. László út) a Jancsár ti 7,6 m nyílású monolit vasbeton felüljárót, a komá
csatorna beboltozása iker keresztszelvény kialakítással romi vasútvonal feletti 7,3 m nyílású monolit vasbe
ton felüljárót és közvetlenül mellette, a Tátra utca
(fotó: Molnár Tibor)
folytatásában lévő 6,0 m nyílású monolit vasbeton
felüljárót [33]. A 7. sz. főúthoz csatlakozó Vásártéri
9. A vasútállomás előtti területen a 30-as évek
u.- Homoksoron is monolit vasbeton felüljáró hidat
végén, a 40-es évek legelején boltozták be az
építettek a szabadbattyáni vasútvonal felett, ami je
Aszalvölgyi-csatornát, mellyel két híd vált láthatat
lenleg is eredeti formájában áll.
lanná, a Deák Ferenc utca folytatásában és a Lö
völde utcán.

A Nagy Sándor utcai hidat sem bontották el, a csa
torna közvetlenül a hídhoz csatlakozott. A híd Nepomuki Szent János szobra így még a beboltozás után
is látható volt, egészen az út szélesítéséig.

Székesfehérvár hídtörténetének a harmadik kor
szaka, az 1930-as évektől napjainkig, a „modern
város" felüljáró hidjai
Az 1930-as években a városnak már három állami
kezelésben lévő útja volt: két I. rendű állami út, a 7.
sz. Budapest-nagykanizsai, a 8. sz. Székesfehér
vár-jánosházi, valamint a Bicske felé vezető II. ren
dű állami út. A 7. sz. és 8. sz. I. rendű állami utakon
Székesfehérváron is jelentős hídépítési munkák ké
szültek. A vasútvonalak kereszteződésénél számos
vasbeton felüljáró híd is létesült. Ebben a korban
kezdődik el a kő-téglaboltozatos hidak vasbeton
híddá való átépítése. A városnak számos fahídja is
volt, és új fahidak is létesültek.
1932-ben épült a törvényhatósági kezelésben lé
vő Széchényi utcában egy vasbeton felszerkezetű
vasúti felüljáró (közúti aluljáró) híd, a korábbi szint
beli átjáró helyén. A hidat 1938-ban átalakították és
szélesítették, amiről egyedi hídleírásban is olvasha
tunk.
1935-ben épült ki állami beruházásban a 7. sz.
főútnak a Velencei-tó déli partján vezető új nyomvo
nala, Kápolnásnyék - Dinnyés között 24 km beton
burkolattal, Dinnyésnél a vasútvonal feletti felüljáró
híddal [32].

A Homoksori felüljáró híd építése (fotó Molnár Tibor)
A második világháború a várost rendkívül súlyo
san érintette. Székesfehérvár hidjai, alig néhány
éves vasbeton felüljárói a háború után romokban
hevertek. A 7. sz. városból kivezető főút 1947-ig, az
1940-ben épült felüljárók helyreállításáig járhatat
lan volt. A forgalom a régi nyomvonalra, a Batthyány
útra kényszerült.
1950-ben a törvényhatósági utak is állami keze
lésbe kerültek. 1951-ben városi kezelésben 22 híd
volt. Állami beruházásban készültek a városban az
1960-70-es években a 7. sz. főút hídkorszerűsítési
és a 63. sz. főút hídépítési munkái. A hídépítéseknél
már előregyártott hídgerendákat használtak.
1961-67 között korszerűsítették, szélesítették a
7 sz. főút városon áthaladó útjait, a Budai utat és a
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vasbeton kerethíd, a város belterületi határán kívül
a 8 1 sz. út különszintű csomópontjához egy három
nyílású előregyártott tartós (EHGT) felszerkezetű híd
(10,4+22,7+10,4 m nyílással), valamint a Gaja-pa-

Székesfehérvárt nyugatról elkerülő út Gaja-patak hídja
(fotó: Bíró János 2006.)
tak felett egy 25,9 m nyílású, szintén előregyártott
tartós (EHGT) felszerkezetű híd létesült [35]. A 8. sz.
főút 1978-1983. között épült hídjait külön fejezet
tárgyalja.

1951-ben a város/ kezelésű hidak helyszínrajzi vázrajzai
Horvát István utcát, Balatoni utat. Ehhez 1962-ben
szélesítették a Budai út Aszalvölgyi árok hídját, és
1967-ben a Balatoni útnak a komáromi és szom
bathelyi vasútvonalak feletti felüljáróit [32,33].
1962-ben a bicskei főút Berényi úti szakaszát
négynyomra szélesítették, valamint az Aszalvölgyi
árok felett új beton boltozatu 3,6 m nyílású hidat
építettek.
1970-ben épült a 63. sz. Széchényi úton a 6,0 m
nyílású előregyártott (FT) tartós Sóstói csatorna híd
és 1971-ben a 3,0 m nyílású, zárt keretű Aszalvölgyi-árok-híd [33].
1968-70 között épült ki az M7 autópálya Székes
fehérvár közelében, számos felüljáró és vízfolyás fe
letti híd létesítésével, mely hidakról külön fejezet
ben olvashatunk.
1978-1983 között épült a 8. sz. főút Székesfehér
várt elkerülő szakasza a 62 sz. (dunaújvárosi) főút
tól a 63 sz. Palotai útig 2x2 forgalmi sáv szélesség
gel. Az elkerülő úton három híd épült. Az Aszalvölgyi
árok felett egy 5,0 m nyílású átmenő földtöltéses

Székesfehérvárt nyugatról elkerülő út Veszprémi
(Celldömölki) vasútvonal feletti hídja, Bíró János felvétele
1998-2005. között valósult meg a Székesfehér
várt Nyugatról elkerülő út a 63. sz. főúti Auchan kör
forgalmi csomóponttól a 8. sz. főút új Csóri úti kör
forgalmi csomópontjáig 2x2 forgalmi sáv szélesség
gel, elválasztó sávval. Az elkerülő úthoz 10 felüljáró
híd épült. Az I. ütemben a 63. sz. főúttól a 7. sz. fő
útig két híd épült, a 7. sz. főút keresztezésénél, va
lamint a Székesfehérvár-Szabadbattyán MÁV vasút
vonal felett. A ll/A ütemben szintén két felüljáró híd
épült, az Úrhidai út és egy gyalogos-kerékpáros át
vezetés felett A ll/B szakaszon további hat híd épí
tésére volt szükség. Ezek a Székesfehérvár-Vesz
prém vasútvonal, az Aszalvölgyi árok, a Gaja-patak,
egy rendezési terv szerinti távlati útátvezetés, a Szé
kesfehérvár-Komárom vasútvonal, valamint a szá
razréti gyalogos-kerékpáros út külön szintben való
átvezetését biztosító hidak. E munkálatok során ke
rült elbontásra a szárazréti gyalogos-kerékpáros
aluljáró híd közelében a Régi Csóri u. felhagyott vo-
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nalán az 1881-ben é p ü l t vastartós Czifra híd. Az el
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kerülő út hídjairól k ü l ö n fejezetben olvashatunk.

i állapot
2005. évi kiépítés

A nyugati elkerülő út kiépülésével városi kezelés
be kerültek az elkerülő útszakaszok és az M7 au
tópálya által bezárt t e r ü l e t e n lévő utak és hidak.
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A dunaújvárosi Duna-híd

M8 autópálya Dunaújvárosi Duna-híd és a csatlakozó ártéri hidak

Főbb anyagmennyiségek:
alépítmény:
mederszerkezet:
ártéri szerkezet:

30 0 0 0 m3
72001
15 000 t

A híd generál tervezője:
Főmterv Rt.
Ártéri hidak felszerkezetének tervezője:
Pont-TERV Rt.
Az autópálya szakasz kivitelezője:
DunaÚJ-HÍD
Konzorcium
A konzorcium tagjai:

Főbb alvállalkozók:

Vegyepszer Rt.,
Hídépítő Rt.
MAHÍD 2000 Rt.,
Ganz Acélszerkezet Rt.
Ganz BVG Rt.,
KÖZGÉP Rt.
MCE Nyíregyháza Kft.,
Hídépítő Speciál Kft.,
Hídtechnika Kft.

Helikopterről jól látszik, hogy milyen nagy lesz
a mederhíd, Csecsei Pál felvétele

Előzmények
mássá a közúti forgalom átvezetésére. Mindkét
Budapest alatti Duna-híd közös (közúti-vasúti) forgal
mú volt, s ez különösen a bajai hídnál igen nagy for
galom zavarással járt, az egyvágányú vasúti híd csak
vonatmentes időben, akkor is csak egyirányú közúti

Hazánkban a Duna-hidak sűrűsége jóval az európai
átlag alatt van. Budapest alatt csak 1930-ban indult
meg a közúti forgalom a dunaföldvári Duna-hídon,
majd 1935-ben a bajai vasúti Duna-hidat tették alkal-
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közlekedést tett lehetővé. Ezért volt nagyjelentőségű,
hogy a bajai Duna-híd konzolosítása (1990), majd a
konzolok megerősítése a közúti és vasúti forgalom
szétválasztását a közlekedés feltételeinek jelentősen
javulását eredményezte. A dunaföldvári Duna-híd kor
szerűsítése, a vasúti forgalomnak a hídról történt levé
telével (1999), majd a szekszárdi Duna-híd megépíté
se (2003) tovább javította a Dunán való közúti átkelés
lehetőségét, ám így is Budapest alatt kb. 70 km-en
csak komppal lehet átkelni a Dunán. Ezért rendkívül
fontos az M8 autópálya és a dunai átkelés megépí
tése, mégpedig teljes autópálya keresztmetszettel.
Dunapentelénél (Dunaújváros ősi elődje) mindig
volt felső és alsó révátkelés.
A Budapest és Dunaföldvár közötti Duna-híd gon
dolata már 1926-ban felvetődött, akkor azonban
úthálózati adottságok miatt a dunaföldvári híd épült
meg. A magyarországi Duna- és Tisza-hidak műsza
ki fejlesztésére 1985-86-ban készített tanulmány
szerint 1996-2010 között tervezték Dunaújvárosnál
8,5 m. széles híd építését, 2 x 50 m-es ártéri és 5
nyílású (70+100+184+100+70 m) mederhíddal,
acél, illetve szabadbetonozásos feszített vasbeton
szerkezettel a 62. sz., illetve 5 1 . sz. főúthoz csatla
kozva. A 624 méter hosszú híd építési költségét 1
milliárd forintra becsülték.
A Dunaújváros térségében megvalósuló hídépítés
gondolata nem került le a napirendről, s különösen
felerősödött az 1996-ban tartott „Dunaújvárosi
Duna-hídért" konferenciával. Előszóra Dunaújváros
fölötti, majd különböző okokból a Dunaújváros alat
ti átvezetést fogadták el, s elkészült a híd tanul
mányterve. Ennek alapján a Nemzeti Autópálya Rt.
2002 tavaszán ajánlatot kért a hídtervező társasá
goktól a dunaújvárosi Duna-híd tervezésére. A ter
vezés alapja a korábbi tanulmányterv volt, de a kiíró
lehetőséget adott eltérő megoldásra.
A Főmterv Rt. Híd- és Szerkezettervező Irodája
eltérő megoldásra tett javaslata a Duna két partján
meglévő, illetve tervezett hajózási igények figyelem
bevételével 300 m körüli híd-nyílást javasolt, melyet
a közelben lévő 120 kV vezeték miatt nem lett volna
célszerű ferdekábeles mederszerkezettel tervezni,
ezért kábelekre függesztett, merevítő gerendás, ko
sárfül alakú acél ívet javasolt.
Az engedélyezési tervet 2003 februárjában nem
zetközi zsűri tárgyalta és elfogadta. A mintegy 1680
m hosszú híd medernyílása méreténél fogva külön
leges számításokat és vizsgálatokat igényelt. A 48
m magas, 16,5o dőlésű ívek stabilitási vizsgálatát a
Budapesti Műszaki Egyetem készítette, a független
ellenőrzést pedig a Pozsonyi Műszaki Egyetem vé
gezte el. [ 1 , 2, 3]
A Duna-híd és a csatlakozó M8 autópályaszakasz
kiviteli szerződését 2004. szeptemberében írták alá.

A híd általános elrendezése
Az M8 autópálya Fejér megyei szakaszának leg
nagyobb hídja a dunaújvárosi Duna-híd a csatlakozó
jobb parti ártéri híddal. Ez a híd több szempontból is
a Jegek" a kategóriájába tartozik. A három részből
álló műtárgy, hiszen bal parti ártéri híd is tartozik
hozzá, azonban ez már nem Fejér megyébe esik, tel
jes hossza 1682,55 m. Hossz-szelvénye a dunaúj
városi löszfaltól kezdődően állandó 1,46 %-os esés
ben van a bal parti síkságig. Alaprajzilag az ártéri
híd R=7000 m sugarú jobb ívben halad, majd köz
vetlenül a mederhíd előtt egyenesre vált és így ma
rad végig. A jobb parti ártéri híd 13 nyílású, össze
sen 1067,63 m hosszú, pályánként önálló, folytató
lagos többtámaszú, ortotrop pályalemezes, állandó
magasságú, szekrénytartós gerenda híd. A bal parti
ártéren ugyanilyen szerkezet található, de csak 4
nyílású, 302,48 m hosszúságú.
A mederhíd támaszköze 307,8 m, elkészültekor
hazánk legnagyobb szabadnyílású hídja lesz. Az ív
magassága az útpálya felett eléri a 48 m-t. Szerke
zete kosárfül alakban elrendezett ívekre kábelekkel
függesztett gerenda. Ebben a szerkezet fajtában a
világ legnagyobb támaszközű hídja lesz. A híd szé
lessége is a maga 44 m-ével tekintélyes méret, hi
szen egy szerkezeten helyezkedik el mind a két pá
lya összes forgajmi sávja, járdája és az ív dőlése mi
att szükséges további területek
Az alépítmények

Kéregelem süllyesztése úszódaruról,
Csecsei Pál felvétele
A Fejér megyei ártéri híd hídfő melletti nyílásának tá
maszköze 75 m, a további 12 nyílásé 82,5 m. Az ártéri
híd utolsó nyílásának mindkét támasza a Dunában áll,
az utolsó egyben a mederhíddal közös támasz.
A geotechnikus tervezők és szakértők az altalaj
adottságok figyelembevételével kijelölték a cölöp
próbaterhelések helyét, melynek eredményeként a
jobb oldalon hét vizsgálat készült, ebből az egyik a
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Duna medrében. Magyarországon ennél a hídnál
fordult elő először, hogy folyó vizében végezték a cö
löp-próbaterhelést.
A végig béléscső védelme mellett fúrt cölöpök át
mérője 150 cm, hosszuk 14 és 25 m között változik.
A cölöpösszefogó gerendák és a rajtuk álló talp
gerendák a pálya két hídja alatt egy szerkezetet al
kotnak.

A dunaújvárosi Duna-híd

resztmetszetek megfelelő arányaikkal impozáns, kar
csú elemek. A vállalkozó egyedileg legyártott nagy
táblás zsaluzata szép felületű, a tervezők által elkép
zelt szerkezetet eredményezett.
A mederhíd cölöpjeinek teherbírását a bal parton
készített imitált próbaterheléssel határozták meg.
Ennek alapján támaszonként 26 db 3 4 , illetve 39 m
hosszú, 150 cm átmérőjű Soil-Mec technológiájú
fúrt cölöpöt építettek. A pillérek alakja itt is követi a
szilvamag formát, azonban felső részük, igazodva a
két fajta eltérő helyen támaszkodó felszerkezet fo
gadására, egy zömben marad. Esztétikai szempont
ból a saruszinthez közeledve kagylós letöréssel kar
csúsítják a tömböt. A munkatér körülhatárolására a
vállalkozó a már általa többször alkalmazott beton
kéregelemes megoldás továbbfejlesztett változatát
dolgozta ki. A parton kontakt módon előregyártott
vasbeton héjelemek kettős funkciót töltenek be.
Egyrészt biztosítják a munkaterület körülzárását,
más részt a pillér alsó felének bennmaradó zsaluza
tául is szolgálnak.
Az ártéri felszerkezetek építése

A pillérek építéséhez kéregelemeket gyártanak,
őr. Domanovszky Sándor felvétele
A talpgerendák és a felettük lévő oszlopok formá
ját építészek tervezték, a különleges hídhoz esztéti
kus alépítményeket választva. A szilvamag alakú ke

Épülnek a pillérek, Nemzeti Autópálya Rt.

Az ártéri felszerkezet S355 N/NL acélból, hegesztett
kötésekkel készül. A szekrény keresztmetszetek öt
elemét - két „C", egy középső pálya és két pálya
konzol - az acélszerkezeti üzemekben gyártják. A cse
peli előszerelő telepen ezekből hegesztik össze a tel
jes keresztmetszetet, melynek gyártási hossza 17 m
körüli. A kész egységeket uszályokon szállítják Duna
újvárosba, ahol a 13 számú támasz mellett megépí
tett jármon egymáshoz hegesztésük után szakaszo
san a parton lévő hídfő felé tolják. Az indító cölöp
járom mérete 2-2 db elem fogadására alkalmas. Itt
helyezkednek el a hegesztő munkások kiszolgálá-
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sara, az anyagok, segéd berendezések tárolására és
a tolás irányítására szolgáló konténerek, melyek egy
„kis várost" alkotnak a magasban. A 100 t súlyú hídegységeket Clark Ádám úszódaru emeli a járomra.
A technológia röviden: vendéghídra függesztett,
szakaszosan, minden támaszon tolt eljárás. A vendéghíd egy 89 m hosszú rácsostartó, melynek a ha
ladási irány szerinti támasza a híd egyik pillérén, míg
a másik a végleges híd pályalemezére kiépített vá
gánypáron áll. Egy nyílás öt szerelési egységből áll,
ezért a tolásnál két alkalommal két, egyszer pedig
egy elemet mozgatnak. Nyílásonként a szekrényt 34
m hosszan konzolosan előre tolják, majd az elejét
felfüügesztik a vendéghídra és ettől kezdve a követ
kező pillérig a vendéghfdon függve, többtámaszú tar
tóként halad tovább. Ezt követi a vendéghíd átállása,
mely megközelítőleg 65 m hosszig konzolos-, utána
az elejének autódaruval való megtartása melletti
előre tolással halad tovább a következő pillérig. Ez a
folyamat ismétlődik meg minden nyílásban.

A tolást központilag irányított és szinkronizált hid
raulikus sajtó rendszer működteti. A pillér tetejére a
felszerkezet gerinceinek vonalába tolópadot helyez
nek el, melyen bicikli lánchoz hasonló kapcsolattal
egymáshoz rögzített tolózsámolyokból alkotott
„lánctalpat" mozgat a hidraulikus sajtó. A tolózsá
molyokon ül maga a felszerkezet. Egy támasznál a
gerinclemez horpadás elkerülése érdekében 7 db
zsámoly által biztosított felület szükséges, ami toló
padonként 14 db zsámoly forgatásával biztosítható.

A tolópálya végéről kikerülő elem „bicikli láncát"
a szerelő kioldja és az olajozott pályán a pad elejére
csúsztatja, ahol a másik szerelő a sor elejére kap
csolja. A hidraulikus sajtó automatikusan a szerel
vény közepén lévő zsámolyba kapaszkodik, majd a
löket hossza végén kiold és a következő zsámolyt
fogja meg. A rendszert úgy állították be a tervezők,
hogy minden alátámasztásnál más-más időpontban
álljon le a sajtó, így a hidat mindig a többi éppen
működő része viszi előre,
vagyis folyamatosan ha
lad, maximális sebessé
ge 20 cm/perc. Az irányí
tás lehetővé teszi, hogy a
híd egyik oldala alatti saj
tók sebessége eltérjen a
másikétól, így lehetséges
a menet közbeni kereszt
irányú mozgatás, korrigá
lás. A felszerkezet tolását
a személyzet oly mérték
ben begyakorolta, hogy
egy műszak alatt mind
két pálya híd két szerelé
Az ártéri híd egyik szerelési egységének beúsztatása,
si
egységének megfelelő
dr. Domanovszky Sándor felvétele
36-36 m-t zökkenő men
tesen előre juttatják. Ez
zel a szerelési módszer
rel, melyet magyar szak
emberek alkottak, 2 1
nap alatt helyére tolnak
egy nyílást.
A mederhídhoz csat
lakozó utolsó támaszközt
a tolási munkák befeje
zése után a szerelő járom
adta lehetőségnek meg
felelőn állítják össze.
A hídszekrény helyére
kerülése után kezdődhet
meg a sarura helyezés és
a befejező munkák sora.

A 100 t tömegű elem helyére emelése, dr. Domanovszky Sándor felvétele
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összetétele, alacsony a
C/CE értéke, továbbá fi
nom a szövetszerkezete,
ezért kevésbé edződik és
így szívósabbá válik, ami
megakadályozza az üze
mi körülmények közötti
rideg állapot kialakulá
sát. Az acélszerkezeti
gyárban előállított eleme
ket a csepeli előszerelő
telepen hegesztik össze
100-150 t súlyú egysé
gekké, melynek méreteit
a Dunavecsén kialakított
szerelő területet kiszol
gáló daruk kapacitása
szabta meg. A szerelőtér
A vendéghíddal segített szerelés 2006. március 3o-án,
a Duna medrében, a part
dr. Domanovszky Sándor felvételei
élén, a folyás iránnyal
párhuzamosan
kiépített
cölöpjárom
rendszerből áll.
A medernyílás gyártása és szerelése
A híd pályatartóját hosszirányban 19 db, kereszt
irányban az 1. és 19. végkereszttartó kivételével,
A medernyílás jelentős része S355 N/NL-, míg a sta
három egységre osztották. A két szélső keresztmet
tikailag legjobban igénybevett végkereszttartó és ív
szet
öt részből áll. Csepelről a kész felület védelem
csatlakozásának környékén lévő része pedig S460
mel
ellátott elemeket uszályon Dunavecsére szál
M/ML típusú, termomechanikusan hengerelt acél
lítják
és a Clark Ádám uszódaruval, valamint a hely
ból készül. Ezt az anyagot hazánkban hídépítésre
színen
lévő 400 t teherbírású autódaruval a jár
először használják. Ennek az acél típusnak igen cse
mokra
helyezik.
A pályatartó szerelését a két alátá
kély mennyiségű szennyezői miatt kedvező a vegyi
masztástól befelé haladva hajtják végre. Először egy
teljes keresztmetszetet állítanak össze, ezután fel
oldják a belső ideiglenes alátámasztásokat és geo
déziai beállítás után az előző ütemben elkészített
keresztmetszethez hozzáhegesztik. A különleges
acél alkalmazásának előnye többek között az ön
súly csökkentése.
Az ívtartókat 26 gyártási és szerelési szakaszra osz
tották. Az üzemben két egységet kifektetve egymás
mellé illesztenek és végleges hosszúságra leszabnak.
A csepeli előszerelő telepen korrózió elleni védelem
mel ellátják és uszályra téve Dunavecsére szállítják.
Ott a már megépült pályatartó szakaszokra állított jár
mokra helyezik, majd több ütemben egymáshoz he
gesztik. E közben geodéziai méréssel ellenőrzik a ter
vezett alakot és szükség esetén a varratok sorrendjé
nek változtatásával biztosítják az alaktartást. Az ívek
szerelését keresztmetszetileg párosával, befogásuk
tól közép felé, két irányból haladva végzik.
A teljes ívtartó összeillesztése után kezdődik meg a
merevítő tartó ívre való felfüggesztése a segédtáma
szok szakaszos kibontásával, mindkét főtartószer
kezet alól. A függesztő kábeleket Freyssinet párhu
zamos csúszópászmákból álló rendszer alkotja. A ki
sebb igénybevételű helyeken 19, míg a nagyobbakon
27 pászmából alkotott kábel szükséges. Feszítésük
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az ívben Isotension (vé
dett) eljárással történik.
így a híd a szerelőtéren
fokozatosan a végleges
statikai állapotának meg
felelő helyzetbe kerül, va
gyis a Duna folyási irá
nyával megegyező irány
ban.
A műtárgyat a végle
ges támaszhelyektől kb.
A pályatartó elemek szerelése (2005. november hó), dr. Domanovszky Sándor felvétele15 m-rel beljebb 4-4 db
uszály csoportra helye
zett máglyára engedik. Az
úszótagok beállásához a
part mentén két öblöt
kell kikotorni, mintegy
400 000 m3-nyi mennyi
ségben. Ezzel megkezdő
dik a hídépítés legizgal
masabb feladata a meg
közelítőleg 9000 t töme
gű kész hídszerkezet beúsztatása a pillérekhez.
Elkezdődött az ívek szerelése (2006. március hó), dr. Domanovszky Sándor felvétele Magyarországon úszta-

Az ívhidat innen kell majd beúsztatni, Csecsei Pál felvétele
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szakaszos emelés és alábetonozás munkafázisaival
tással eddig 600 t tömegű egységeket mozgattunk,
érik el. Az alacsonyabban álló 15. támaszon ez egy,
ezért ez a feladat komoly szakmai kihívást jelent az
míg a 14. támaszon két ütemet jelent. Ezt követik a
előkészítésében és a végrehajtásában résztvevő
végleges beszabályozások, a hídtartozékok és a be
műszaki gárdának. A Duna vízszintje a 89,6 és a
fejező munkák elkészítése.
93,4 m Bf tartományban ingadozhat a beusztatas
idején. Az úszó egység
először a Duna medrére
merőleges irányban mo
zog, majd ha az öbölből
kijutott, keresztbe fordul
és beúszik a két pillér kö
zé. A manőver végrehaj
tására 2 napot terveznek
a szakemberek. A meder
pilléreket ez időre a
102,0 m Bf. szintig meg
építik és az itt elhelye
zett, ideiglenes máglyák
ra eresztik le a hidat. A
terv szerinti magasságot
A mederhíd makettje, dr. Domanovszky Sándor felvétele
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Irodalom
[1] Horváth Adrián: A dunaújvárosi Duna-híd tervezése,
VIII. Acélfeldolgozási és acélépítészeti konferencia,
2005. május 5-6. Előadás-gyűjtemény, MAGÉSZ.
[2] Dr. Domanovszky Sándor: Termomechanikusan
hengerelt S460 M/ML acélok alkalmazása
a dunaújvárosi Duna-híd mederszerkezeténél,
VIII. Acélfeldolgozási és acélépítészeti kongresszus,
2005. május 5-6. Előadás-gyűjtemény, MAGÉSZ.
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[3] A dunaújvárosi Duna-híd kivitelezési terve,
műszaki leírás. 2004. május, Főmterv Rt.
[4] Hídépítők, 2005. 1.-6. és 2006. 1. szám.
[5] dr. Domanovszky Sándor: Tudósítás a Dunaújvárosi
Duna-híd acélfelszerkezetének építési munkáiról,
MAGÉSZ Acélszerkezetek, 2005.4
[6] Bazsó Gyula-Vörös Balázs: Dunaújvárosi Duna-híd
Mélyépítő Tükörkép Magazin 2006.5
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SIO ES SARVIZ HIDAK
Mezokomaromi közúti Sió-híd háborús sérüléseinek helyreállítása
a 6402. j . út 12+027 km szelvényben

épült az átkelőhelynél, melyen kisebb hidak vol
tak [4, 5].
A Sió rendezése után állandó hidakat kívántak
építeni, Zielinski Szilárd 1914-ben elkészítette a
mezőkomáromi Sió-híd általános tervét is [6]. A Gerber-csuklós-híd csak az 1920-as évek végén épült
meg Kovács Sebestyén Aladár terve szerint, lénye
gében Zielinski tervével egyezik [7]. Az építés ideje
tekintetében különböző források nem egészen
egyeznek.
A mezőkomáromi Sió-hidat a visszavonuló német
hadsereg 1944. decemberében felrobbantotta.
A robbanás folytán a vasbeton híd befüggesztett,
11,3 m hosszú része tönkrement, míg a híd konzo
los részei és az alépítmények megmaradtak. A kö
zépső hiányzó részre 1947-ben Vajda Pál oki. mér
nök tervei alapján, öt db 1-450 mm magas vastartót
helyeztek. Ezekre 20/24 cm keresztmetszetű fagerendákat és kétsoros pallózást erősítettek fel.

Helyreállítás éve: 1962-1963.
Nyílása: 32,5 m
Támaszköze: 33,5 m
Pályaszélessége: 1,25+4,80+1,25=7,3 m
Szerkezeti hossza: 56,76 m
Pályafelülete: 272,48 m2
Vonalvezetése: egyenes, keresztezési szöge 90°
Teherbírása: „B" terhelésű
Megbízó: KPM Közúti Igazgatóság,
Tóth Ernő műszaki ellenőr
Tervező: Út-, Vasúttervező Vállalat,
Szegedy István
Kivitelező: Hídépítő Vállalat,
Orosz Ottó építésvezető
Forgalombahelyezés: 1963. július 1.
Építési költség: 2 485 128 Ft

Mezőkomárom címere

A Sió híd építése, Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum felvétele

Előzmény
Mezőkomárom térségében már a rómaiak átke
lőt/hidat építettek [1]. A középkorban is út veze
tett erre, híddal, ezt bizonyítja pl. 1344-ből Hydweg településnév [2]. 1766-ból a vámoshíd díj
tételeit ismerjük [3]. Az I. és II. katonai felmérés
és a szakirodalom szerint korábban is töltés (gát)

A fa hídrészek a 60-as évek elejére elhasználód
tak, így a híd újjáépítése halaszthatatlanná vált.
A híd kétfőtartós, ellensúlyos, Gerber-csuklós fel
sőpályás vasbeton szerkezet.
A helyreállítás során az alapozás változatlanul
megmaradt. A hídfők négysoros, 25/25 cm négy
szögkeresztmetszetű, 6,0 m hosszú vasbeton vert
cölöpalapozással készültek. A cölöpcsoportokat be-
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ton sávalap fogja össze. A felmenő falazat tömör be
t o n , melyhez 2 , 2 5 m hosszú párhuzamos függő
szárnyfalak csatlakoznak.
Az ellensúlyt k ü l ö n síkalapozású pillérek támaszt
ják alá. A pillér c s u k l ó s kapcsolattal csatlakozik az
ellensúlyhoz. A régi ellensúlyt 3 , 9 7 méterrel m e g 
hosszabbították.
Újjáépült a középső befüggesztett tartórész, amely
két főtartós vasbeton gerendahídként van kialakítva.
A 1 4 cm vastag régi vasbeton pályalemezt 16-17 c m
vastag vasbetonlemezzel megvastagították. Az új és
régi lemez kapcsolatát a kereszttartók, továbbá
bevésett betondugók biztosítják. A befüggesztett
rész két végén a dilatációs hézagot horganyzott lírá
val fedték le. A kocsipályán szigetelés nem készült, a

A híd a csuklók környékén erősen beázik,
Bíró János felvétele,

1987

A befüggesztett, felrobbantott hídrész ideiglenes helyreállítása, Hídlap 1958 Közútkezelő
vasbeton lemezre 5 cm vastag aszfaltburkolat került.
A kiemelt gyalogjárók külső szélére függőleges osz
tású idomacél hídkorlátot helyeztek el. A csapadékvíz
elvezetését a híd hossz- és keresztirányú lejtése, va
lamint a 12 beépített víznyelő és a híd végén kialakí
t o t t surrantok t e s z i k lehetővé. A híd ellentétes
sarkain üzemi lépcsőlejárót építettek.

tervtára

ésével olyan megoldást talált, amellyel a súlyos kor
róziós hibákat is javítani lehet és megoldható a híd
szélesítése, a csuklók megszüntetése, ezzel a me
gye legnagyobb nyílású, é r t é k e s műtárgya megtart
ható.
Irodalom
[1] Hajnóczy Gyula: Pannónia római romjai,
Műszaki Könyvkiadó, 1987.
[2] Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára,
Akadémiai kiadó, Budapest, 1 9 7 1 .
[3] Frisnyák Zsuzsa: Út, híd és révvámok
Magyarországon (1853-1894). Közlekedési
Múzeum Évkönyve, VIII, Budapest,
[4] Hadtörténeti Intézet és Múzeum térképtára
(1783, 1848).
[5] Bendefy László: A juti gátak és a Balaton török kori
magas vízállása, Somogy Megye múltjából 4.sz.,
1973.
[6] Hidak Somogy megyében (sz.: dr. Tóth Ernő),

A Gerber-csuklós híd felújítása

1984-ben

korszerűsítése, a t ö b b i hasonló Sió-hídhoz hasonló

Kaposvár, 2005.
[7] M. Gombos: Balkenbrücken in Ungarn, IVBH
kongresszus, Paris 1932.
[8] Dr. Koller Ida: Sió feletti típus vasbeton hidak

an már több ízben felmerült. A siójuti és pálfai Sió-

szélesítése, javítása, in Balázs György: Beton

híd sikeres korszerűsítése hasznos tapasztalatok

és vasbeton szerkezetek védelme, javítása,

kal j á r t [8]. Ezévben a TETA Kft. a főtartók szélesít

Műegyetem kiadó, 2002.

A Gerber-csuklós, 4 , 8 m széles híd felújítása és

105

Egyedi hídleírások

Sió és Sárvíz hidak

Nádasdladányi közúti Nádor-csatorna-híd a 7204 j . út, 2+412 km szelvényben

Építés éve: 1958-1959.
Támaszközök merőlegesen: 2,74+12,93+2,74 m
Támaszközök ferdén: 2,75+13,00+2,75 m
Nyílásai merőlegesen: 2,00+12,43+2,09 m
Nyílásai ferdén: 2,15+12,50+2,15 m
Pályaszélesség: 0,50+7,00+0,50=8,00 m
Szerkezeti hossz: 18,50 m
Vonalvezetés: egyenes, a vízfolyást 84° alatt
keresztezi
Teherbírása: „B" terhelésű.
Megbízó: KPM Közúti Igazgatóság,
Székesfehérvár
Tervező: Út- Vasúttervező Vállalat, Huszár Gyula
Kivitelező: Hídépítő Vállalat, Vájna Zoltán
építésvezető
Forgalombahelyezés: 1959.
Építési költség: 497 570 Ft

Az épített híd felszerkezete kéttámaszú, konzolosan
túlnyúló, szegélybordás, vasbeton lemez, amely
mindkét fejgerendához vasbeton csuklókkal csat
lakozik. A híd alapozása hídfőnként kilenc 3 0 / 3 0

cm keresztmetszetű, 8,0 m hosszú vert vasbeton
cölöpökkel történt, melyeket felül 0,50x1,60x8,00
m méretű felmenő betonfal fog össze. A hídalatti
földrézsűt és kétoldalt a földkúpokat terméskő bur
kolattal látták el. 1969-ben a csatorna mederrende
zése során a híd pillérek kimosás elleni biztosítását
kellett elvégezni. A Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság
kivitelezésében az alap védelmét a fal alábetonozásával végezték el, az új alaptestek meder felőli olda
lát pedig kőszórással biztosították.
A szegélybordás monolit vasbeton lemez magas
sága középen 55 cm, a széleken 49 cm. Szerkeze
ti magassága 64 cm. A konzolos végeken lefelé
nyúló térdfal támasztja meg a földtöltést. A pályale
mezen háromrétegű ragasztott bitumenes szigete
lés, 3,5 cm vastag védőbeton és 4,5 cm vastag
aszfaltburkolat, a gyalogjáróban 2 cm p.c. simítás
készült. A kocsipálya burkolata szögacéllal van le
zárva és a feljáró úthoz 3 sor nagykockakő burko
lattal csatlakozik. A csapadékvizek elvezetését a
kocsipálya kétoldali (7 cm-es) és hosszirányú esé
se, valamint a beépített négy víznyelő biztosítja.
A hidat kétoldalt függőleges osztású idomacél kor
lát határolja.

Kk' '''--

A híd napjainkban, Bíró János felvétele
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Úrhidai közúti Sárvíz-híd a 7 2 0 1 j . út 3+993 km szelvényében 2006. március 20.

f09,0$

Építés éve: 1973.
Támaszköze merőlegesen: 19,00 m
Támaszköze ferdén: 22,66 m
Nyílása merőlegesen: 18,00 m, ferdén: 21,46 m
Pályaszélesség: 0,50+7,50+0,50=8,50 m
Szerkezeti hossz: 34,60 m
Vonalvezetés: egyenes, a csatornát 57° alatt
keresztezi
Teherbírása: „B" osztályú az 1968 évi KH szerint
Megbízó: Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság,
Hartyáni József műszaki ellenőr
Kivitelező: Hídépítő Vállalat, Mező József
építésvezető
Építési költség: 2 1 3 1 2 0 3 Ft

Előzmények
Úrhida a legrégibb hídra utaló helynevünk [1]. Való

színű, hogy 997 körül épült itt a Sárvízen híd. A ró
maiak alatt Gorsiumnál (Föveny) volt nagy jelen
tőségű átkelőhely a Sárvízen, az államalapításkor a
közlekedési csomópont Fehérvárra tevődött át, ek
kor vált fontossá Úrhida, mert így a nyugati irányú
közlekedés nem kényszerült nagy kerülőútra [2].
A fontos út és híd biztosítására valószínűleg Géza
fejedelem idejében vár épült. Az Úrhidától Sárkeszi
felé vezető út „vár-út" néven szerepel az oklevelek
ben. A középkor végére a közeli Battyánnál álló
Sárvíz-híd vált fontosabbá.
A rendezetlen Sárvízen hosszú cölöpözött fahíd
állhatott. Az I. katonai felmérés idején a vízfolyás
szigetei miatt három híd állt Úrhidánál [3].
A fahidak fenntartása állandó javítást igényelt,
ezért, amikor technikai lehetőség adódott: 1883ban vastartós híd épült az akkor Nádor-csatornának
nevezett, már rendezett vízfolyáson. A vízrendezés
során (első ütem 1825-ben készült el) a Sárvízzel
párhuzamosan Malomcsatorna épült, így minden
Sárvíz-átkelőnél két híd van ma is [4].

Az acélfőtartós híd 1938-ban, Hídlap
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A II. világháborúban ezt a hidat is felrobbantották,
az újjáépítés 1949-ben 1 4 m nyílású acéltartós, vas
beton lemezzel együttdolgozó felszerkezettel történt.
Az újjáépítés terveit a KPM V.2 Hídosztálya készítet
te, az építést a Mélyépítő és Mélyfúró NV végezte.
1 9 7 3 - b a n új híd é p í t é s e azért volt indokolt, mert
a Sárvíz mederkialakítását a meglévő híd állapota
és alapozása nem t e t t e lehetővé. Az új híd a régi híd
helyén épült, nagyobb nyílással, kéttámaszú fel
sőpályás, kétfőtartós, vasbeton szerkezettel.

m szélesen konzolosan nyúlik ki. A kiemelt 6 5 cm
széles gyalogjárda lemez utólagos betonozással
készült. A pályalemezen h á r o m r é t e g ű ragasztott
bitumenes lemez szigetelés, 4 c m védőbeton és
kétrétegű 7 cm vastag aszfaltburkolat készült. A
hidat kétoldalt függőleges tagozású idomacél korlát
határolja. A híd felszínén összegyűlő csapadékvizek
elvezetését a kocsipálya kétoldali és hosszirányú
lejtése, valamint a betonfolyókák biztosítják.

M i n d k é t hídfő c ö l ö p a l a p o z á s r a t á m a s z k o d i k .
Hídfőnként két s o r b a n , 2 7 db NCS90 j e l ű , 9,0 m
hosszú vert vasbeton cölöpöket alkalmaztak. A
cölöpvégeket
felül
és
kétoldalt
(szárnyfal)
a l a p g e r e n d a fogja ö s s z e . A f e l m e n ő vasbeton
falazatokhoz kétoldalt egybeépült, 5,0 m hosszú
párhuzamos vasbeton szárnyfalak kapcsolódnak. A
felszerkezet a hídfőkhöz csuklókkal kapcsolódik. A
töltéseket a hídfővel egybeépült vasbeton szárny
falak zárják le. A felszerkezet rendszere kéttá
maszú, kétfőtartós, v a s b e t o n gerendahíd. A főtartók
vastagsága 4 0 cm, magassága 1,46 m és kiékelés
sel kapcsolódnak a pályalemezhez. A helyszínen
készített pályalemez 2 5 c m vastag és kétoldalt 1,70

A kétfőtartós híd a víz felől, Gyukics Péter felvétele
A híd felújítása 1 9 9 9 ben t ö r t é n t .

Irodalom
[1] Györffy György:
Az Árpád-kori
Magyarország
történeti földrajza,
Akadémiai Kiadó,
1981.
[2] Juhászné
Viniczai Ágnes:
Az 1973-ban épült hidat 1999-ben

felújították

Székesfehérvár útjai
és hidjai,
Székesfehérvár,
1997.
[3] Hadtörténeti Intézet
és Múzeum
térképtára
(1783-84 felvételek).
[4] A magyar
vízszabályozás
története
(szerk.: Ihrig Dénes),
Budapest, 1973.
[5] A híd törzskönyve,
1 9 5 1 , Központi

A régi híd napjainkban, Gyukics Péter felvétele
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Szabadbattyani közúti Sárvíz-híd a 7. sz. főút 76+264 km szelvényben

Építés éve: 1949.
Támaszköze merőlegesen: 17,50 m
Támaszköze ferdén: 18,63 m
Nyílása merőlegesen: 17,00 m, ferdén:18,10 m
Pályaszélesség: 1,25+7,50+1,25=10,00 m

Előzmény

A Sárvízen Battyánnál már Szent István uralkodása
alatt (1010 körül) híd épült [1].
Erről az átkelőhelyről egy 1279-ben folyt per kap
csán van híradás, ekkor a Bökény nembéli Péter és
Szerkezeti hossz: 34,20 m
testvérei építettek hidat, amely sértette a Fehérvári
Vonalvezetés: 600 m sugarú ívben fekszik,
káptalan érdekét, ezért a hidat át kellett alakítani,
a csatorna tengelyét 70°19' szög alatt keresztezi
részben le kellett bontani [2].
Teherbírása: I. osztályú
A Sárvízen Battyántól északra (Úrhida) és délre is
Megbízó: Közlekedésügyi Minisztérium V/2
volt átkelőhely, a középkorban egyre fontosabbá
hídosztály
vált a Battyánnál lévő. Zsigmond király 1399-ben
Tervező: Állami Mélyépítéstudományi és Tervező
kelt oklevelében van hír az itteni vám eladományozásáról. A híd védelmére erősség épült, ezt a török
Intézet (ÁMTI), Sigmond Endre
1543-ban lerombolta, csak a ma is álló torony (kula)
Kivitelező: Mélyépítő és Mélyfúró Nemzeti
maradt meg. A török 1687-ben adta fel az átkelőt
Vállalat
és
az erősséget [3].
Próbaterhelés: 1950. január 3 1 .
A
fontos átkelőnél az I. katonai felmérés három
Forgalombahelyezés: 1950. február 15.
hidat jelöl [4]. Állandó vasbeton gerendahíd 1928Építési költség: 2 4 1 400 Ft
ban épülhetett 12,0 m nyílással [5].
A híd az út áthelyezett
szakaszán új nyomvona
lon épült, a régi felrob
bantott csatorna híd el
kerülésével. A híd szerke
zetileg kétcsuklós, kétfőtartós, felsőpályás, vas
beton kerethíd. Mindkét
keretlábas hídfő alapozá
sa síkalap. Egy-egy hídfő
nél a két keretlábnak egy
alaptest, ebbe süllyeszt
ve vasbeton talpgerenda
készült. A talpgerendá
hoz csuklóval kapcsoló
dik a 30 cm vastag, 7,18
m magas keretláb, mely
Az 1949-ben épült Sárvíz-híd háttérben a régi nyomon megmaradt alépítményre épült, hez egy 4,55 m hosszú
egybeépült, párhuzamos
erősített, ideiglenes híd a helyi forgalmat szolgálja
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függőszárnyfal csatlakozik. A földfeltöltést a hídfők
két oldalán terméskővel burkolt földkúp zárja le.
A hídfők előtti mederrézsűt az alapok kimosása
ellen kőszórással látták el. A hídfők a vízfolyás ten
gelyével párhuzamosan helyezkednek el.
A felszerkezet kétcsuklós, kétfőtartós kerethíd,
vég- és közbenső keresztbordákkal és egy hosszbor
dával. A főtartók 4 0 cm, a végkeresztbordák 30 cm,
a közbenső keresztbordák 28 cm vastagságúak.
A két szélső főtartóból konzolosan nyúlik ki a ki
emelt gyalogjáró vasbetonlemez. A kocsipályán há
romrétegű ragasztott bitumenlemez szigetelés, 4
cm védőbeton és 5 cm vastag aszfaltburkolat, a
gyalogjárókon 2 cm vastag p.c. simítás készült. A hi

dat kétoldalt függőleges kiosztású idomacél korlát
határolja. A csapadékvizek elvezetését a kocsipálya
egyoldali (3 %-os) esése biztosítja.
A hidat 1952-ben megerősítették JA" osztályú ter
helésre.
Lebonyolító: Közúti Hídberuházási Vállalat.
Tervező: Mélyépítési Tervező Vállalat, Kiss Ferenc.
Kivitelezők: Hídépítő Vállalat, Vajda Zoltán
építésvezető, 2. sz. Mélyépítő Vállalat, Horváth
Gábor építésvezető.
Építési költség: 207 379 Ft.
A híd eredeti alakjában nem változott, csupán a pá
lyalemez vastagságát, továbbá a főtartók, a hossz-

54 éves a karcsú kerethíd az ősi átkelőhelyen, Gyukics Péter felvétele
és kereszttartók szélességét növelték. Miután a
szélső hossztartók megerősítését a külső oldalon
végezték, a kiemelt gyalogjáró lemezt is átépítették.
A pályalemezen szigetelés nem készült, a burkolat
5 cm, a gyalogjárókon 2 cm vastag aszfalt. A hidat
kétoldalt a visszahelyezett régi függőleges osztású
korlát határolja. A csapadékvizek elvezetését a ko
csipálya egyoldali kereszt- és hosszirányú lejtése, a
beépített víznyelők biztosítják. A postakábeleket a
híd bal oldalán a gyalogjáró lemez alá helyezték el.
Irodalom
[1] Juhászné Viniczai Ágnes: Székesfehérvár útjai
és hidjai, Székesfehérvár, 1997.
[2] Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti
földrajza, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1981.
[3] Farkas Gábor: Csikvár a történelem sodrában
1543-1687, Fejér Megyei Történeti Évkönyv, 19.
Székesfehérvár 1989.
[4] Hadtörténeti Intézet és Múzeum térképtára.
[5] Kimutatás a felrobbantott, 2 m-nél nagyobb
hidakról, 25/1940 ügyirat, 1945. július 31.
Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény.

A híd felszerkezete a víz felől, Bíró János felvétele
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Közúti Sárvíz-híd az M7 autópálya 69+127 km szelvényben
70 A és EHGE B.40-70 A
típusú előregyártott vas
betongerendákból tevő
dik össze. A tartók együtt
dolgozását 24 cm vastag
monolit vasbetonlemez
biztosítja.
A kocsipályán 1 cm szi
getelés, 4 cm védőbeton,
4 cm K-20-as kötőréteg és 3 cm vastag érdesített
aszfaltburkolat készült. A híd két oldalán kiemelt
0,50 m széles szegélysávon magasított vezetőkor
lát, a szegélysáv külső szélén előregyártott szegély
lemezek készültek.

Építés éve: I. ütem 1969-1970.,
II. ütem 1975-1976.
Támaszközei: 9,43+15,71+9,00 m
Nyílása: 8,83+15,11+8,40 m
Pályaszélesség: 0,50+15,90+0,50 - 1,00 m
légrés - 0,50+12,60+0,50=31,50 m
Vonalvezetés: egyenes, a vízfolyást 72°40' szög
alatt keresztezi.
Tervező: Uvaterv, Reviczky János.
Kivitelező: Hídépítő Vállalat, Gyukits György,
Salamin Pál.
Forgalombahelyezés: I. ütem 1970., II. ütem

1976
A Nádor-csatorna felett két híd épült különböző
időpontokban. Mindkét híd alapozása 3 0 / 3 0 cm
keresztmetszetű vert vasbeton cölöpökkel történt.
A hídfők felmenőfala tömör beton, párhuzamos
szárnyfalakkal ellátva. A 60x60 cm keresztmetsze
tű vasbeton oszlopokat felül 0,60x1,04 m kereszt
metszetű fejgerenda fogja össze.
Az I. ütemben készült híd felszerkezete négytámaszú, takaréküreges vasbeton lemez, vastagsága
9 1 cm, betonminősége B280.
A II. ütemben készült felszerkezet EHGE 15,60-

A híd építése, Kabáczi Szilárd felvétele

A két pálya alatt különböző felszerkezetű hidak napjainkban, Bíró János felvétele
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Kálozi közúti Sárvíz-híd a 6209 j . út 31+008 km szelvényében

Előzmény

Építés éve: 1952-1953.
Támaszközei: 5,95+16,13+5,95 m
Nyílásai: 5,30+15,23+5,30 m
Pályaszélesség: 0,75+6,50+0,75-8,0 m
Szerkezeti hossz: 28,23 m
Teherbírás: I. osztályú
Megbízó: Fejér megyei Beruházási Igazgatóság,
Fülöp László műszaki ellenőr
Tervező: Mélyépítési Tervező Vállalat
Kivitelező: 2. sz. Mélyépítő Vállalat, Komárom,
Bártfai Endre építésvezető
Próbaterhelés: 1953. december 11.
Forgalombahelyezés: 1953. december 1 1 .
Forgalombahelyezés: 1953. október 8.
Építési költsége: 4 1 1 584 Ft

A Nádor (Sárvíz)-csatornán egy 1935-ben készült ki
mutatás szerint Aba és Nagyláng, valamint Sárkeresztúr és Kálóz között is jó állapotú vasbeton híd
állt [1]. Az Aba-Nagyláng közötti vicinális úton 192829-ben épült egy 16,0 m nyílású vasbeton gerendahíd [2].
Az említett két híd valószínűleg azonos vagy ha
sonló nyílású és kialakítású volt.
A Kálóz határában álló Sárvíz-hidat 1944-ben fel
robbantották, a végleges újjáépítés 1952-ben kez
dődött.
A közbenső pillérek alapozása kútalap. Egy-egy
alaptestnél három 2,80 m átmérőjű kutat süllyesz
tettek le. A kutakat felül beton sávalap fogja össze.
A felmenő falazat tömör beton. A pillérek végei
félkörívesek.

A korróziós kárt szenvedett híd, Közútkezelő felvétele
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A két szélső nyílás konzolosan kinyúló vége stabi
szi lehetővé. A kiemelt gyalogjáró külső szélén füg
lizált földre támaszkodik. A töltés lezárását 25 cm
gőleges osztású, szabványos hídkorlátot helyeztek
vastag vasbeton kötényfal, a nyílás alatti rézsűt pe
el.
dig terméskő burkolat biztosítja.
1993-ban a híd felújítása megtörtént [3].
A felszerkezet kétfőbordás, kiékelt lemezzel
együttdolgozó, konzolos
vasbeton szerkezet. A főbordák alsó éle a táma
szok között íves kialakí
tású. A felszerkezet szél
ső nyílásában a szerke
zet konzolosan nyúlik ki.
A középső nyílásban két,
a támaszok fölött egy-egy
kiékelt keresztborda me
revíti a szerkezetet
A felszerkezet magas
sága nyílásközépen 1,0
m, a támaszok felett
1,78 m. A kocsipályán
szigetelés nincs, a bur
kolat 5 cm vastag kopóbeton. A csapadékvíz el
vezetését a híd hossz- és
keresztirányú lejtése te
A híd felújítás közben, Juhászné Viniczaí Ágnes felvétele

A felújított, vezetőkorláttal ellátott híd napjainkban, Bíró János felvétele
Irodalom
[1] Kimutatás a Nádor-csatorna-hídjairól, 1935. kézirat.
[2] A Seregélyes-Aba-nagylángi út Nádor-csatornahídjának törzskönyve, 1933, Fejér Megyei Levéltár,
ÁÉH iratok.

[3] A híd tervei és iratai, Közútkezelő hídtervtára,
Székesfehérvár
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Sárbogárd-Nagyhörcsök között Sárvíz-híd a 6305 j . út 7+344 km-ben

Építés éve: 1960.
Nyílásai merőlegesen: 5,00+18,00+5,00 m,
ferdén: 5,32+19,15+5,32 m
Támaszközei merőlegesen: 5,85+18,70+5,85
m, ferdén: 6,22+19,90+6,22 m
Pályaszélesség: 0,70+8,72+0,70-10,12 m
Szerkezeti hossz: 32,34 m
Pályafelület: 282,0 m2
Vonalvezetés: R=450 m sugarú ívben van,
keresztezési szöge 70°
Teherbírás: „B" osztályú
legbízó: KPM Közúti Igazgatóság,
Székesfehérvár, Szuszky Oszkár műszaki ellenőr
Tervező: Út-Vasúttervező Vállalat, Bognár Ferenc
Kivitelező: Székesfehérvári Közúti Üzemi Vállalat,
Horváth Dániel építésvezető
Építési költség: 999 783 Ft

Az újjáépült híd 1964-ben, Hídlap
vastag vasbeton kiegyenlítő lemez támaszkodik.
A kiemelt szegély belső élén élvédő szögvasat, kül
ső szélénél pedig függőleges lécosztású idomacél
korlátot helyeztek el. A pályalemezen háromrétegű
ragasztott bitumenes lemez szigetelés, 4 cm védő
beton és 5 cm vastag aszfaltburkolat, a gyalogjárdá
kon 2 cm p.c. simítás készült. A csapadékvizek elve
zetését a kocsipálya egyoldali 22 cm-es, és hossz
irányú 0,2 %-os lejtése, valamint a beépített öt víz
nyelő segíti elő.

Az alépítmények a Sárvíz tengelyével párhuzamosak.
Az alaptestek Pátria-lemez védelme mellett, szi
vattyúzással készültek. Az alap alsó 70 cm-es része
vízalatti betonozással készült. A felmenő vasbeton
falazat árral szembeni vége hegyes ívű, a másik vége
félkör alakú. A falazat
felső 50 cm magas része
vasbeton szerkezeti ge
renda, mely a felszerke
zethez acél csuklókkal
kapcsolódik.
A felszerkezet kéttá
maszú, konzolosan túl
nyúló, szegélybordás vas
beton lemez. A lemez
vastagsága a középső
nyílásban 66 cm, a kon
zolos végeknél 40 cm,
szerkezeti
magassága
76 cm. A konzolvégekre
2,0 m hosszú, 20 cm
A felújított, vezetőkorláttal ellátott híd napjaikban, Osztotics Zoltán felvétele
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Örspusztai közúti Sárvíz-híd a 6306 j . út 4+519 km szelvényében

A "Monier-híd" rekonstrukciója (Molnár István)
Építés éve: 1890
Megbízó: Fejér Vármegyei Államépítészeti Hivatal
Tervező: Wayss, G.A.
Kivitelező: Wayss, G.A.
Teherbírás: 6 tonna
Nyílás: 18,0 m
Szélesség: 0,5+5,1+0,5 m
Szerkezeti hossz: 24,0 m
Próbaterhelés: 1890. október 16-20.
Forgalombahelyezés: 1890. október 20.
Építési költség: 6290 Ft
A hidat 1944 decemberében felrobbantották.
A magyarországi vasbeton hídépítés 1989-ben volt
100 éves. Az első, kétszer 5,0 m nyílású Monier
rendszerű boltozat Solt községben épült. Időrend
ben a solti híd után épült a Nádor csatornán ugyan
csak Monier-féle boltozatos rendszerrel egy közúti
híd, 18 m-es nyílással- A kivitelezést a Wayss G.A.
nevű vállalat végezte el. A Magyar Mérnök és Épí
tész Egylet Heti Értesítőjében 1892-ben megjelent
keretes hirdetésében a Nádor-csatorna híd rajza a
híd megnevezésével együtt szerepel. A kivitelezés
jól sikerülhetett, mert ez a hirdetés 1898-ig a lap
minden számában megtalálható. Dr. Mihailich Győ
ző a magyar hídépítés történetéről írt könyvében ké
pet is közölt a hídról [ 1 , 2].

Archív fotó [4]

A híd építésének történetéről az alábbiakat sikerült
megtudni: 1890 januárjában a Sárszentmiklós-őrs
pusztai úton a Nádor-csatorna felett a meglévő, roz
zant faszerkezetű híd újjáépítése vált szükségessé. A
vármegye akkori alispánja ezt 4888 Ft költség mellett
jóváhagyta, és megbízta a Fejér vármegyei Államépíté
szeti Hivatalt, hogy a munkálatokra nyilvános árlejtés
útján a legjutányosabb vállalkozóval leszerződjön. Az
árlejtést 1890 március 11-én tartották meg, melyre
10 vállalkozó tett ajánlatot. A legelőnyösebb ajánlat
egy móri vállalkozóé volt, aki egy fahidat szándékozott
építeni a régi híd helyett 3906 Ft-os költséggel. Ugyan
ekkor a Wayss G.A. Monier-rendszerű híd építésére
vállalkozott a költségvetésben szereplő 4888 Ft-os
összegért. A hivatal a költségesebb megoldás ellenére
ezt részesítette előnyben, értékelésében megemlítve,
hogy az ilyen rendszerű híd a műszaki követelmények
nek teljesen megfelel és fenntartást évtizedekig nem
igényel. A Wayss G.A. a híd jóságáért 3 év jótállást vál
lalt, és az árlejtésen bemutatott a solti hídra és egy a
déli vasúton lévő 1 1 m nyílású hídra vonatkozó felül
vizsgálati jegyzőkönyveket.
A híd építésének költségeit a „közmunka váltság"
terhe biztosította. Az építés 1890 májusában kez
dődött, a befejezési határidőt kétszer módosították,
így a híd 1890 október 15-ére készült el. A módosí
tási kérelemben megjegyezték, hogy „a Monierrendszer szerint építendő híd nagy nyílással első lé
vén hazánkban, kívánatos, hogy a lehető legna
gyobb elővigyázatosággal készíttessen" [3].
A híd nyílása 18 m , a boltozat tetőponti vastagsá
ga 0,2 m, a híd nyílmagassága 2,115 m volt. A hidat
3 tonna keréknyomásra és 450 kg/m 2 egyenletes
terhelésre méretezték. A kivitelezés során a talajt
nem találták kellő teherbírásúnak, ezért síkalapozás
helyett cölöpalapozás készült. Az alapárokban a víz
betörés ellen szádfalakkal védekeztek. A beton készí
tésénél a fehérvári kavicsot alkalmatlannak találták,
ezért Budapestről vasúton szállították a helyszínre a
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„kovakavicsot". A keverési arány 1:6 volt, egy m3 be
tonba 300 kg portlandcementet raktak. A szárnyfa
lakba 24,66 m3, a homlokfalakba és az oszlopokba
41,75 m3 betont építettek be. A többletköltségek mi
att a híd végül 6290 Ft-ba került. 1890 november 28án a híd sikeres felülvizsgálata, október 16-20-án a
híd próbaterhelése megtörtént [3, 4].
A szomszédos Tolna vármegye érdeklődését is
felkeltette az építés. A híd állóképességére vonat
kozó válaszában Fejér vármegye alispánja kiemelte,
hogy a „híd nagy hordképességű, külcsínre nézve
minden eddigi hidunk felett áll". A híd az 1891. évi
kemény telet sikeresen kiállta, semmiféle kétség

nem merült fel a teherbírásával kapcsolatban.
1895 augusztus 14-én történt meg a híd utófelül
vizsgálata, mely szerint a hídon négy csekély repe
dést észleltek, ami sem a forgalmat, sem pedig a te
herbírást nem befolyásolta. A vállalkozó a hibát kija
vította. A Sár-Szt.Miklós- Örsi megyei törvényhatósá
gi közút 1902-ben kelt műszaki leírása szintén em
líti a Monier-hidat [3, 5].
1935-ben a Nádor-csatorna felett már 9 vasbe
ton híd állt. Az ekkor készült mérnöki felmérés sze
rint a híd állapota tűrhető, teherbírása 6 tonna. A hi
dat 1944 decemberében a visszavonuló német csa
patok felrobbantották, így ez a híd 5 4 évet ért meg.

Örspusztai közúti Sárvíz-híd újjáépítése

A híd elődje, a hazánkban a közúthálózaton második
ként felépült Monier-híd a második világháborúban
megsemmisült. A helyén felépült híd háromnyílású,
felsőpályás, kétfőbordás, vasbeton gerenda felszer
kezetű híd. A Nádor-csatornát merőlegesen hidalja át.
Alépítmény: Külön hídfőkialakítás nincs, a két
szélső nyílás felszerkezete konzolosan nyúlik ki, és
térdfalas lezárással kapcsolódik a stabilizált talajra.
A közbenső pillérek alapozása kútalap. Egy pillért 2
db 2,80 m körátmérőjű süllyesztett vasbeton kútgyűrű támasztja alá. A kútgyűrűt kitöltő betonnal lát
ták el. A kútalapokat felül 1,80x2,50x8,50 m mé
retű sávalap fogja össze. A felmenő pillérfalazat tö
mör beton, mérete 1,400,90x4,50x7,80-7,30 m,
melynek mindkét vége
köríves kialakítású. Felül
0,60x0,90x7,30 m mére
tű vasbeton szerkezeti
gerenda zárja le. A szer
kezeti gerendában két
sarufészek kiképzés van,
amelyben a főbordák ré
szére egyik oldalon fix, a
másikon mozgó sarukat
helyeztek
el.
A 45 éves híd felújítás előtt (Molnár István felvétele)

Építés éve: 1948-49
Megbízó: Államépítészeti Hivatal, Székesfehérvár
Tervező: ÁMTI, Böröcz Imre
Kivitelező: Mélyépítő és Mélyfúró Nemzeti Vállalat
Teherbírás: "B" osztályú
Nyílás: 6,00+16,00+6,00 m
Szélesség: 0,75+6,50+0,75 m
Szerkezeti hossz: 28,00 m
Próbaterhelés: 1949
Forgalombahelyezés: 1 9 4 9
Építési költség: 460 1 2 4 Ft
A híd jelenleg is üzemel.
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A híd felújítása, 1994. Juhászné Viniczai Ágnes felvétele

A híd napjainkban, Bíró János felvétel
Felszerkezet: A háromnyílású híd kétfőbordás,
folytatólagos, két végén konzolosan túlnyúló vasbe
ton szerkezet. A felszerkezet magassága nyíláskö
zépen és konzolvégeken 0 , 8 0 m, a pillérek fölött
1,20 m.
Vastagságuk 4 5 cm és kiékeléssel kapcsolódnak
a 22 cm vastag vasbeton lemezhez. A f ő b o r d á k alsó
éle parabolikus alakú. A kocsipályán szigetelés nem
Irodalom
[1] Dr. Mihailich Győző - dr. Haviár Győző: A vasbeton
építés kezdete és első létesítményei
Magyarországon. Akadémiai Kiadó, 1966.
[2] A Magyar Mérnök és Építész Egylet Heti Értesítője
1892. 2. szám.
[3] Alispáni levelezés a Nádor-csatornára vonatkozóan
(1879-1903). Fejér megyei Levéltár.
[4] Andai Pál: A mérnöki alkotás története. Műszaki
Könyvkiadó, 1959.

készült, a pályalemez burkolata 5 c m v a s t a g aszfalt.
A k i e m e l t gyalogjárón függőleges lécosztású idom
acél hídkorlát épült. A csapadékvizek levezetését a
híd hossz- és keresztirányú esése biztosítja.
A hidat a Székesfehérvári Közúti Igazgatóság
1 9 9 4 - b e n felújította. A hídra előregyártott szegély
e l e m e k kerültek, a hidat szigetelték (PROXAN) és új
pályaburkolattal látták el.
[5] A Sár-Szent-Miklós-Örsi megyei törvényhatósági
közút helyszínrajza M = 1:2880. Kiskőrösi Közúti
[6]

Szakgyűjtemény.
Kimutatás a felrobbantott, 2 m-nél nagyobb nyílású
hidakról. ÁÉH Székesfehérvár, 2 5 / 1 9 4 5

(1945. június 21.)
[7] Dr. Tóth Ernő - Molnár István: A sárbogárdi
vasbeton Nádor-csatorna-híd nyomában,
[8]
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Cecei közúti Sárvíz-híd a 6 1 . sz. főút 26+060 km-ben

1811-ben a Sárvíz rendezése megkezdődött, is
mert, hogy az érintett megyék megállapodtak Cecé
nél töltésépítésében, és fennmaradt 1818-ból a há
romnyílású fahíd terve is, melyet akkor építettek
meg [3].
Az 1938-ból fennmaradt hídlap kicsit ferde, 17,3
m nyílású vasbeton gerendahíd fotóját is tartalmaz
za [4]. A híd 1930-ban épült, 1944-ben pedig már
robbantás áldozatává vált. 1945-ben ideiglenes híd
épült a forgalom biztosítására.
A híd felsőpályás, többtámaszú, háromfőbordás
monolit vasbetonlemez felszerkezetű. Mindkét híd
fő és a közbenső támaszok síkalapozásúak. A fel
menő falazat betonból, a szerkezeti gerenda vasbe
tonból készült. A hídfőkhöz kétoldalt 2,0 m hosszú,
a hídtengellyel párhuzamos függőszárnyfalak kap
csolódnak. A szárnyfalak végén betonból készült
korlátbábok helyezkednek el. A híd alatti mederré
zsűt terméskő burkolattal látták el.

Építés éve: 1946-1947.
Nyílása merőlegesen: 4,16+17,44+4,16 m
Nyílása ferdén 4,20+17,60+4,20 m
Pályaszélesség: 1,00+6,00+1,00=8,00 m
Szerkezeti hossz: 27,80 m
Vonalvezetése: egyenes, keresztezési szöge 81°
Teherbírás: 20 tonna
Megbízó: Fejér megyei Tanács VB. IX.
Közlekedési Osztály, Morsányi Nándor műszaki
ellenőr
Tervező: Dr. Székely Hugó oki. mérnök, Budapest
Kivitelező: Pázmándi Gyula építőmester,
vállalkozó, Budapest
Próbaterhelés és forgalomba helyezés: 1947.
június 17.
Építési költség: 163 0 0 0 Ft

1930-ban épült híd, Hídíap 1936,
Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény

Az újjáépített híd 1958-ban, Hídíap,
Közútkezelő tervtára

Előzmények
A Sárvíz rendezéséig jó átkelőhely Fejér megyében
csak öt helyen volt, köztük Cecénél. Híd folyamato
san nem volt itt, hisz a Helytartótanács 1743-ban el
rendelte híd építését [1].
Az I. katonai felmérésen hidat jelöl itt a hadmérnök,
a Helytartótanács utasítása tehát eredményes volt [2].

A felszerkezet három vasbeton főbordás, a lemez
kétoldalt konzolosan túlnyúlik. A főbordák vastagsá
ga 40 cm, kiékeléssel kapcsolódnak a 25 cm vas
tag vasbeton pályalemezhez. A két szélső nyílás zárt
vasbeton U-keret, melyet soványbetonnal töltöttek
ki. A kiemelt gyalogjárda utólagos betonozással ké
szült, belső szélére élvédő szögvasat, a külső szélé-
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végén 2,5 m hosszú szárnyfal csatlakozik. A hídfők
mögött 3,0 m hosszú kiegyenlítő lemezt építettek
be. A közbenső támaszoknál a régi megmaradt és
felhasznált, 2,6 m széles és 6,2 m hosszú alaptest
mellett 28-28 db NCS 100 jelű, 10,0 m hosszú vas
beton cölöpöt vertek le. A cölöpcsoportokat vasbe
tontesttel fogták össze. Erre került a tömör vasbe
ton pillér falazat, két végén köríves kialakítással.
A hídfők és pillérek a Sárvíz tengelyével párhuza
mosak.
A felszerkezet háromnyílású, többtámaszú, Hoyertartós vasbeton szerkezet. A két szélső nyílásba 1515 db EHGT 10,80-70 A jelű, a medernyílásba 15 db
EHGT 18,80-70 A jelű gerendát helyeztek el. A tartók
együttdolgozását 21-35 cm vastag monolit vasbeton
lemez biztosítja.
A kocsipályán dehydro szigetelés, 4-15 cm védő
beton, két rétegben felhordott 8 cm vastag aszfalt
burkolat készült. A kiemelt szegélysávon magasí
tott vezetőkorlátot helyeztek el. A csatorna befo
lyási oldalán a vasbeton tartó gerince mellett 125
cm-es eternitcsövet épí
tettek be az ivóvíz részé
re. A csapadékvíz elve
zetését a híd hossz- és
kétoldalt keresztirányú
lejtése, valamint a híd
fők mögött kialakított
beton folyóka teszi lehe
tővé [5].

re háromsorú vízszintes tagozású idomacél korlátot
helyeztek el. A kocsipályán háromrétegű ragasztott
bitumenes lemezszigetelést, 4 cm védőbetont és 5
cm vastag aszfaltburkolatot készítettek. A csapa
dékvizek elvezetését a kocsipálya kétoldali 2 %-os
és hosszirányú lejtése szabad elfolyással teszi lehe
tővé [5].

Az 1947-ben újjáépült híd bontása 1980-ban,
Közútkezelő felvétele

Támaszközök merőlegesen:

10,28+18,28+10,28 m
Nyílások merőlegesen:

9,88+17,78+9,88 m
Pályaszélesség:

0,67+11,00+0,67-12,34 m
Szerkezeti hossz: 41,20 m
Teherbírás: A. osztályú
Tervező: Uvaterv,
Reviczky János
Kivitelező: Hídépítő Vállalat
Forgalombahelyezés:

1981. december 15.
Építési költség: 18 693 823 Ft

Az előregyártott felszerkezetű híd 2003-ban, Közútkezelő tervtára

1980-1981-ben a híd helyén, az alépítmények
részbeni felhasználásával új, előregyártott gerenda
tartós hidat építettek.
A hídfők 15-15 db NCS 120 jelű, 12,0 m hosszú
vert vasbeton cölöpalapozással készültek. A cölöp
csoportot felmenő falazat fogja össze, melyhez két

Irodalom
[1] Fejér Megye Történeti Évkönyve 15, Székesfehérvár.
[3] Karoliny Márton: Tolnai utak, Szekszárd, 1982.
[4] 6 1 . sz. főút 26,645 km szelv. Híd hídlapja,
Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény.
[5] A híd törzskönyve (1952), tervei és iratai,
Közútkezelő hídtervtára, Székesfehérvár.
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Pálfai Nádor-csatorna hídja 6 3 1 1 . j. út 2+500 km. sz.
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ton kiegyenlítőlemez támaszkodik fel. A szegélyt élvé
éi ő szögvas zárja le. A hidat kétoldalt függőleges léc
osztású idomacélkorlát zárja le. A pályalemezen szi
getelés nem készült, a burkolat 5 cm vastag aszfalt.
A vízelvezetést a híd esésviszonyain kívül a beépített
8 db víznyelő biztosítja.
1993-ban a közútkezelő BITUBRIDGE szigetelés
sel látta el a hidat, szegélyvédő acéllemez és sze
gélyvédelem (CONCRETIN) készült.

Építés éve: 1959
Megbízó: KPM IX Hídosztály, Kiss István műszaki
ellenőr
Tervező: UVATERV, Bots Dénes
Kivitelező: Hídépítő Vállalat, Molnár Zoltán
építésvezető
Teherbírás: "B" osztályú
Nyílás: 5,60+20,7+5,60 m
Szélesség: 0,70+7,00+0,70 m
Szerkezeti hossz: 33,70 m
Próbaterhelés: 1960 június 6
Forgalombahelyezés: 1960
Építési költség: 1 759 440 Ft
A híd jelenleg is üzemel.

A második világháború során a régi híd teljesen meg
semmisült. Csupán az alaptestek maradtak meg. Az
új híd a régi helyén épült, új alépítményekkel.
Az épített híd egynyílású, felsőpályás, keretlábakon
nyugvó vasbeton konzolos, kétcsuklós lemezkeret.
Alépítmény: A végzett talajfeltárás szerint az alapo
kat hordó talajréteg szürke kavicsos homok. Ezért a
keretlábak süllyesztőszekrény alapokra fekszenek
fel. A vasbeton szekrény mérete 3,70x3,00x10,30 m.
A szekrények süllyesztése a partról történt. A szekré
nyek belsejét az alap alsó síkjától 1,30 m magasságig
víz alatti betonnal, e felett pedig soványbetonnal töl
tötték ki. A keretlábak csuklókkal, a szekrény felső ré
szébe beépített szerkezeti gerendákba csatlakoznak.
A keretlábak 0,50-0,90x5,050x8,00 m méretűek,
mely a felszerkezethez ívesen kapcsolódik. A hídvégeken a töltés lezárását terméskővel burkolt földrézsű
biztosítja.
Felszerkezet: A felszerkezet egynyílású, konzolo
san túlnyúló kétcsuklós lemezszerkezet. A lemez alsó
vonalozása íves. Vastagsága nyílásközépen 75 cm,
támaszok felett 1,30 m, konzolvégeken 6 1 cm. A híd
szerkezet mindkét végét 1,20 m magas köpenyfal
zárja le, melyre 2,00 m hosszú, 20 cm vastag vasbe
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A híd napjainkban, Osztotics Zoltán felvétele

Vasút és közút feletti hidak
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VASÚT ES KOZUT FELETTI HIDAK
Közúti híd az 1 . sz. út 40+618 km szelvényében,
a Budapest-Hegyeshalom vasútvonal fölött

Építés éve: 1961.
Támaszközei merőlegesen: 10,3+12,0+10,3 m
Támaszközei ferdén: 12,0+15,0+12,0 m
Nyílásai merőlegesen: 9,7+12,4+9,7 m
Nyílásai ferdén: 11,3+14,2+11,3 m
Pályaszélesség: 0,70+9,50+0,70=10,90 m
Szerkezeti hossz: 40,6 m
Vonalvezetés: egyenes, a vágányokat 60° alatt
keresztezi
Teherbírás: „A" osztályú az 1956 évi KH szerint
Építtető: KPM Közúti Igazgatóság, Győr, Vértes
Mária műszaki ellenőr
Tervező: Út-Vasúttervező Vállalat, Kármán Péter
Kivitelező: Aszfaltútépítő Vállalat Baló László
építésvezető, alvállalkozó: Hídépítő Vállalat,
Horváth László építésvezető
Építési költség: 1 133 2 7 4 Ft

A híd háromnyílású, felsőpályás monolit vasbeton le
mez. A támaszok síkalapozásúak. A hídfőkhöz kétől
dalt épült 4,0 m hosszú,
párhuzamos függőszárny
falak kapcsolódnak. A fel
szerkezetet a hídfőkön 55 db álló, illetve mozgó
saru támasztja alá.
A felszerkezet közben
ső alátámasztásai keret
szerkezetű ingalábak. Az
ingalábak síkja a tengelylyel 60°-os szöget zár be,
azaz az áthidalt vasútvo
nal tengelyével párhuza
mos. A vasúti pálya kétvá
gányú, jelenleg 3,6 m vá
gánytengely távolsággal.
Tekintettel arra, hogy a
MÁV ezt később 4,0 mé
terre szándékozik megváltoztatni, az alátámasztá-

sok úgy vannak elhelyezve, hogy a vágányok közül
bármelyik eltolható legyen.
A pályalemez hosszirányban 53 cm-t, keresztirány
ban baloldalra 29 cm-t esik. A lemez vastagsága 70
cm. A pályalemezen háromrétegű ragasztott bitume
nes szigetelés, változó vastagságú védőbeton és 5
cm vastag aszfaltburkolat készült. A kerékvetők 2 cm
p.c. simításúak. A hídon szabványos, függőleges tagozású idomacél korlát készült. A hídpálya mindkét
vége csúszó dilatációs lemezzel csatlakozik a hídfők
höz. A pályalemezen összegyűlő csapadékvizek elve
zetésére két db víznyelő szolgál. A víznyelők a kocsi
pálya síkjába vannak süllyesztve és az ingalábakhoz
erősített azbesztcement lefolyócsövek közvetítésével
a csapadékvizet a vasúti pálya árkaiba vezetik le.
A közbenső alátámasztások és a hídfők megközelíté
sére a bicskei oldalon egy, a tatabányai oldalon két
beton szolgálati lépcső készült.
A csúszólemezes dilatáció javítása sok gondot
okozott: felújítása aktuális.
Szár-Szárliget a közelmúltban népszavazással
Komárom-Esztergom megyéhez került.

A híd archív felvételen (1963) Közútkezelő tervtára

121

Egyedi hídleírások

Vasút és közút feletti hidak

Százhalombatta-Ercsi között közúti híd a Budapest-pécsi vasútvonal felett
a 6. számú főút 32+582 km-ben

szú, négyfőbordás, háromcellás vasbeton szekrény
tartóból áll, magassága 1,20 m, teljes szerkezeti
magassága pedig 1,32 m.
A támaszok felett dilatációs hézagokat képeztek
ki, melyeket horganyzott lírával takartak le. A hidat
kétoldalt csőtaggal magasított szalagkorlát határol
ja. A pályalemezre háromrétegű ragasztott bitume
nes lemez szigetelés, 4 cm védőbeton, 3 cm binder
és 4 cm vastag topeka burkolat készült. A híd felszí
nén összegyűlő csapadékvizek elvezetését a kocsi
pálya egyoldali 2,5 %-os és hosszirányú 0,2 %-os lej
tése, továbbá a hídvégeken kialakított betonfolyó
kák segítik elő.

Építés éve: 1969
Nyílásai: 17,00+22,50+17,00 m
Támaszközei: 18,25+25,00+18,15 m
Pályaszélesség: 0,50+11,00+0,50=11,00 m
Szerkezeti hossz: 62,50 m
Pályafelülete: 687,5 m 2
Vonalvezetés: átmeneti ívben van, keresztezési

szöge 36°34'40".
Teherbírása: „A" osztályú, az 1968 évi
KH szerint.
Megbízó: Olajterv.
Tervező: Út-Vasúttervező Vállalat.
Kivitelező: Hídépítő Vállalat.
Próbaterhelés: 1969. október 13.,
Zsámboki Gábor.
Forgalombahelyezés: 1969. november 18.

A híd építése a 6. sz. főút új nyomvonalon való veze
tése miatt vált szükségessé. A híd a Budapest-Ke
lenföld-Pusztaszabolcs kétvágányú MÁV fővonalat
hidalja át.
A hídfők és hozzájuk csatlakozó szárnyfalak sík
alapozásúak, vasbetonból készültek. A hídfők fala
zatához kétoldalt szárnyfalak kapcsolódnak. A fel
menő fal felső konzolos végére 4,00 m hosszú, 20
cm vastag vasbeton ki
egyenlítő lemez támasz
kodik fel. A földbevágás
kétoldali rézsűjét 25 cm
vastag terméskő burko
lattal látták el. A közben
ső pillérek is sík alapozá
súak. A felmenő falak
2,50 m átmérőjű üreges
vasbeton oszlopok, me
lyeket felül konzolos vas
beton fejgerenda zár le. A
felszerkezethez beton
csuklóval kapcsolódnak.
A felszerkezet három
nyílású, három kéttáma-

Szekrénytartós főúti híd, Közútkezelő felvétele

íd napjainkban, Gyukics Péter felvétele
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Közúti híd a 6. sz. főút 66+830 km szelvényben
a MÁV dunaújvárosi kikötői iparvágánya fölött
•n

-g

1972-ben a kocsipálya burkolatát átépítették. Ek
kor a gyalogjárók szélességét 75 cm-re csökkentet
ték, így a kocsipálya 8,0 m széles lett. A víznyelőket
megszüntették és a híd végén sem építettek helyet
te folyókákat [2].
1980-ban a Közúti Igazgatóság terve alapján a hi
dat szigetelték és szélességét kis mértékben növelték.
1999-ben a Hídtechnika Kft. az ENCON tervei
szerint megerősítette és felújította a hidat.

Építés éve: 1950-1951
Szabad nyílás merőlegesen: 7,70+10,90+7,70 m
Szabad nyílás ferdén: 9,1012,90+9,10 m
Pályaszélesség: 1,25+7,00+1,25=9,50 m
Szerkezeti hossz: 34,10 m
Vonalvezetés: egyenes, a vágányt 57°30' szög
alatt keresztezi
Teherbírás: l/A rendű
Lebonyolító: Közúti Hídberuházási Vállalat,
Győri Imre
Tervező: Állami Mélyépítési Tervező Intézet
(ÁMTI), Bölcskei Elemér
Kivitelező: Dunamenti Mélyépítő Vállalat,
Budapest
Próbaterhelés: nem volt
Forgalombahelyezés: 1 9 5 1 . április 2 1 .
Építési költség: 558 500 Ft

A közúti híd háromnyílású, felsőpályás, keretlábas,
vasbeton lemez felszerkezetű.
A hídfők és közbenső támaszok alapozása sík
alap. A hídfőknél 3,35 m magas tömör felmenőfala
zat készült, amelyből a felső 50 cm magas rész térd
falas vasbeton szerkezeti gerenda. A hídfő két olda
lához 2,6 m hosszú függőszárnyfalak csatlakoznak.
A keretlábak felmenőfalai 1,80x1,30x9,50 m mére
tű oszlopok, melyeket felül 0,80x0,50 m kereszt
metszetű vasbeton fejgerenda fog össze. Az oszlo
pok alul csuklósan kapcsolódnak a talpgerendához,
felül kiékeléssel a felszerkezethez.
A felszerkezet folytatólagos monolit vasbeton le
mez, mely a közbenső keretlábaknál 4,60 m hosszon
kiékelt. A pályalemez betonjának megkötése után ke
rült sor a járdák betonozására. A pályalemezen szige
telés nem készült, a burkolat 5 cm vastag kopóbeton,
a gyalogjárókon 2 cm p.c simítás. A csapadékvizek el
vezetését a kocsipálya kétoldali és hosszirányú lej
tése, valamint nyolc víznyelő biztosítja. A felüljáró szé
lét függőleges lécosztású idomacél hídkorlát határol
ja. A hídfők előtti és a kétoldali földrézsűket homok
ágyba fektetett terméskő burkolattal látták el [1].
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A karcsú, vasút feletti híd 1964-ben
(Hídlap, közútkezelő tervtára

A híd napjainkban, Gyukics Péter felvétele
Irodalom
[1] A híd törzskönyve, 1951. Közútkezelő tervtára
[2] A híd tervei és iratai, Közútkezelő hídtervtára
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Közúti híd a 6. sz. főút 72+196 km szelvényben,
a Dunaújváros-rétszilasi vasútvonal felett

Építés éve: 1951-1952.
Nyílásai merőlegesen: 8,28+21,50+8,28 m,
ferdén; 8,70+22,60+8,70 m
Pályaszélesség: 1,25+7,00+1,25-9,50 m
Szerkezeti hossz: 40,0 m
Vonalvezetés: R=200 sugarú ívben a MÁV
vágányokat 65°-os szögben hidalja át
Teherbírás: l/A rendű, az 1950. évi KH szerint
Lebonyolító: Útépítési Beruházó Vállalat,
Zsila Géza
Tervező: Mélyépterv, Bölcskei Elemér
Kivitelező: Dunamenti Mélyépítő Vállalat, Ambrus
János építésvezető
Próbaterhelés: 1 9 5 1 . december 5.
Forgalombahelyezés: 1 9 5 1 . december 5.
Építési költség: 610 509 Ft

A híd felsőpályás, „V" lábas, ketfotartós konzolos
vasbeton keretszerkezet. Alapozása a barna sovány
agyagon 146,50 Af. síkon kialakított síkalap. Köz
benső támaszként két-két „V" alakú keretláb ké
szült. A konzolok végén a végkereszttartón 4,0 m
hosszú és 20 cm vastag vasbeton kiegyenlítőlemezt
készítettek. A keretlábak felül ívesen kapcsolódnak
a főtartóhoz, alul pedig az alapokban elhelyezett vas
beton szerkezeti tömbhöz csuklósan kapcsolódnak.
A felszerkezet ketfotartós, keresztbordákkal me
revített, vasbeton lemezes, konzolos keretszerke
zet. A felszerkezet magassága nyílás középen 1,3 m
a „V" alakú lábak tengelyében 1,8 m, míg a végke
reszttartónál 1,0 m, alsó síkjának vonalozása a ke
retlábak és a konzolvégek felé enyhén íves. A pálya
lemezen három réteg ragasztott szigetelés, 4 cm

A híd az építés befejezése előtt, Közútkezelő tervtára
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védőbeton és 5 cm vastag kopóbeton burkolat ké
szült. A felüljáró két szélén függőleges lécosztású
hídkorlátot helyeztek el. A csapadékvíz elvezetését
a kocsipálya egyoldali és hosszirányú lejtése, vala
mint a felüljáró végeinél kialakított betonfolyóka biz
tosítja [1].
A hidat 1972-ben felújították. A pályabeosztás
0,75+8,00+0,75=9,50 méterre módosult. A kocsi
pálya régi burkolatát felbontották és új, 8 cm vastag
aszfaltburkolatot kapott.
A híd újabb felújítása 1981-82-ben az útburkolat,
a szegélyek, korlátok, kiegyenlítőlemezek, kőburko
latok javítására és a vízelvezetési munkákra terjedt
ki. Az eredeti kopóbetonból 2 cm-t erős feldurvítással bontottak fel, majd a szigetelés alá a felületet
cementhabarcs simítással látták el. A kétoldalt ki
emelt szegélyt is lebontották úgy, hogy a lemezből
kiálló lekötővasakat meghagyták. A bontási munká
kat vonatmentes időben végezték a MÁV szakfelü
gyelete mellett. A felújítási munkák alatt az útról a
közúti forgalmat elterelték.
A meglévő pályalemez megmaradt, annak erősí

tésére nem került sor. A pályalemezre egy réteg
meleg bitumenes felületkezelést végeztek és 1
cm Dehydro szigetelést készítettek, melyre 4 cm
K-20 jelű aszfalt kötőréteget és 4 cm AB-20 jelű
aszfaltbetont dolgoztak be. A kiemelt szegélysávo
kon előregyártott szegélyelemeket helyeztek el. Az
előregyártott kerékvető követi az íves vonalat. A
betonszegélyre szabványos acél vezetőkorlát és
1,0 m magas kézléc került. A meglévő kiegyenlítő
lemez elbontása után új, 4,0 m hosszú kiegyenlítő
lemez készült. A kiegyenlítő lemez és a szerkezet
csatlakozásánál MÁFKIFLEX szigetelést alkalmaz
tak kb. 80 cm mélységig. A hídról a csapadékvíz a
kiemelt szegély mentén folyik el a híd vége felé,
ahol a meglévő árkok vezetik el a vizet. A korézsű
rongálódását, gaztalanítását és fugázását, vala
mint a berogyott kőburkolatok átépítését is elvé
gezték. A munka kivitelezője a Hídépítő Vállalat
volt.
1995-ben az ARBAU Építő Kft. nagyobb fenntar
tási munkát végzett a hídon, 2001-ben a Beton
plasztika Kft. a hídkorlátot mázolta [2].

A V-lábú kerethíd 1963-ban, Közútkezelő tervtára
Irodalom
[1] A híd törzskönyve (1952), Központi hídtervtár,
Budapest.

[2] A híd tervei és iratai, Közútkezelő hídtervtára,
Székesfehérvár
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Dinnyési közúti híd a Budapest-Székesfehérvár vasútvonal felett
a 7. sz. főút 55+425 km szelvényben
Építés éve: 1935.
Támaszköze merőlegesen: 10,88 m
Támaszköze ferdén: 16,40 m
Nyílása merőlegesen: 10,28 m
Nyílása ferdén: 15,56 m
Pályaszélesség: 0,75+6,50+0,75=8,00 m
Szerkezeti hossz: 19,40 m
Vonalvezetés: egyenes, a vágányokat 45° alatt

keresztezi
Megbízó: M. kir. Államépítészeti Hivatal,
Székesfehérvár
Tervező: Sávoly Pál oki. mérnök, Budapest
Kivitelező: Magyar Általános Útépítő Rt.
Dési Géza építésvezető
Próbaterhelés: 1935. szeptember 30.
Cser István műszaki ellenőr
Forgalombahelyezés: 1935. november 14.
Építési költség: 67 256,27 P

A híd kéttámaszú, felsőpályás, ötfőbordás, befogott
vasbeton keret.
Mindkét hídfőnél két sorban 29 cm körkereszt
metszetű, 5,50 m hosszú, fúrt vasbeton cölöpöket
alkalmaztak. A cölöpöket betontest fogta össze,
ezek a vasúti vágányokkal párhuzamosan helyez
kedtek el. A vasbeton talpas felmenő falazatot öt db
borda merevítette. A földfeltöltést 14,91 m illetve
11,10 m hosszú, vasbeton bordákkal merevített,
ferde szárnyfalak zárták le.
A felszerkezet rendszere ötfőbordás vasbeton ge
rendás lemez szerkezet, keresztbordákkal merevít

ve. A főbordák vastagsága 32 cm, egymásközötti tá
volsága 1,23 m, kiékeléssel kapcsolódnak a vasbe
ton pályalemezhez és a hídfőkhöz. Szerkezeti ma
gassága a felüljáró tengelyében mérve 1,31 m.
A pályalemezen háromrétegű ragasztott bitumenes
lemez szigetelés, 4 cm védőbeton és 2 cm homok
ágyban bazalt kiskockakő burkolat készült. Az utó
lag betonozott kiemelt gyalogjáró belső szélét él vé
dő szögacéllal látták el. A régi típusú, vízszintes és
függőleges tagozású idomacél korlátot a gyalogjáró
lemez külső szélére erősítették. Az összegyűlt csa
padékvizek elvezetését a kocsipálya kétoldali (7 cmes) és hosszirányú lejtése biztosítja.
A híd építésekor hazánk legnagyobb ferdeségű
(45°) hídja volt. Alaprajzban a ferdeséget a tervező
úgy küszöbölte ki, hogy a felszerkezetet lépcsősen
öt egyenesvonalú keretre osztotta fel [1].

Dinnyési közúti híd újjáépítés

Újjáépítés éve: 1946.
Támaszközök merőlegesen: 13,10+5,25 m,
ferdén: 19,50+7,40 m
Nyílásai merőlegesen: 12,00+4,70 m,
ferdén: 17,70+6,50 m
Pályaszélesség: 1,00+6,00+1,00=8,00 m
Szerkezeti hossz: 27,80 m
Vonalvezetés: egyenes, a vágányokat 45° alatt
keresztezi

Teherbírás: I. rendű
Megbízó: Magyar kir. Állam építészeti Hivatal,
Székesfehérvár, Pózna János műszaki ellenőr
Tervező: Verő Imre mérnök
Kivitelező: Magyar Általános Útépítő Rt.
Próbaterhelés: 1946. november 30.
Forgalombahelyezés: 1946. november 30.
Építési költség: 197 574 Ft
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Az eredeti, Sávoly Pál mérnök tervei alapján 1935ben épített hidat a háborús események során 1944ben felrobbantották. Az újjáépített híd szerkezete kétfőtartós, felsőpályás, konzolos vasbeton kerethíd.
Az új hidat a régi híd helyén, a meglévő sík alapok
felhasználásával építették. A híd szerkezetileg merő
leges elrendezésű, az alaptestek viszont a vágányok
tengelyével párhuzamosak. így a keretlábak eltolva
készültek és a főtartók egyik, illetve másik vége kon
zolosan támaszkodik a hídfőre. A hídfők talplemezén
vasbeton felmenőfal épült, ehhez vasbeton bor
dákkal merevített, 3,0 m hosszú, párhuzamos vasbe
ton szárnyfalak kapcsolódnak. A felmenő falazatra
2,0 m hosszú, 30 cm vastag kiegyenlítőlemez tá
maszkodik. A közbenső keretlábak vasbetonalap
tömbre csuklókkal támaszkodnak, felül pedig a főtar
tókhoz ívesen csatlakoznak. A híd végeken egy-egy
beton folyóka, a híd ellentétes sarkainál pedig egy
betonból készült üzemi lépcsőt létesítettek. A hídfők
előtt és a földkúpoknál terméskő burkolat készült.
A felszerkezet pályalemezét vég- és közbenső ke
resztbordák, középen hosszborda merevíti. A fő
tartók 50, a keresztbordák 30 cm vastagságúak. A
keresztbordák a hídtengelyre merőlegesek. A pálya
lemez 17 cm vastag és a bordákhoz kiékeléssel
kapcsolódik. A kocsipályán szigetelés nem készült,
a burkolat 5 cm vastag aszfalt. A hídpályán össze
gyűlt csapadékvizek elvezetését a hossz- és kétol
dali keresztirányú lejtés, a 6 db víznyelő és a beton
folyókák biztosítják. A hidat kétoldalt függőleges tagozású idomacél korlát határolja, ezeket a végeknél
3,2 m hosszú beton mellvédfal zárja el.

A híd teherbírását 1952-ben az 1950-ben kiadott
Hídszabályzat alapján felülvizsgálták, főleg a pálya
lemezben túligénybevételt állapítottak meg, az erő
sítés azonban elmaradt [2].
A híd szélesítése
1966-ban a felüljáró pályalemezét
1,25+7,50+1,25=10,00 m-re szélesítették
Megbízó: KPM Közúti Főigazgatóság, Budapest, Tóth
Ernő és Csányi Mihály műszaki ellenőr
Tervező: Út-Vasúttervező Vállalat, Néveri Imre
Kivitelező: Aszfaltútépítő Vállalat, Szerelőipari Vállalat
Építési költség: 563 767 Ft
A korlátot a mellvédfalakkal együtt lebontották.
A pályalemez burkolatát felbontották, helyébe 17 cm
vastag perlitbetont és öntöttaszfalt burkolatot készí
tettek. Az aszfalt burkolat a régi kiemelt járdalemezre
is áthúzódik, így lehetőség nyílt a kocsipályát 7,5 m-re
szélesíteni. A pályalemez szigetelését alumínium fóliá
val végezték. A kocsipálya szélén vezetőkorlát és 1,25
m széles acélszerkezetű konzolos járda épült.
1974. októberében a Közlekedés és Távközlési
Műszaki Főiskola Hídépítési Tanszéke, Nervetti Gé
za irányításával időszakos hídvizsgálatot végzett.
A vizsgálat súlyos hibákat állapított meg. Felvető
dött a kérdés, hogy érdemes-e egy nagyforgalmú fő
útvonalon „C" terhelési osztályú hidat üzemben tar
tani. Javasolták új híd építését, mely megfelel a 7.
sz. út forgalmi igényeinek.

A Verő Imre tervezte új híd 1963-ban, Közútkezelő tervtára
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Új híd építése (1986-87)
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Támaszközei merőlegesen: 16,37+27,28+16,37 m
Nyílásai merőlegesen: 15,59+25,98+15,58 m
Pályaszélesség kiemelt szegélyek között 10,0 m
Szerkezeti hossz: 71,0 m
Teherbírás: A. osztályú
Megbízó: Közúti Igazgatóság, Veszprém,
Horváth János műszaki ellenőr
Tervező: Út- Vasúttervező Vállalat,
Megyeri Ferencné
Kivitelező: Hídépítő Vállalat, Boros Péter
építésvezető
Forgalombahelyezés: 1987. november 6.
Építési költség: 757 630 Ft
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1986-1987-ben háromnyílású, felsőpályás, EHGTMZS jelű vasbeton gerendás, vasbeton pályalemez
zel együttdolgozó felszerkezetű híd épült.
A rejtett hídfők kétsorú 22-22 db 30 NCS.12 jelű,
a közbenső pillérek háromsorú 36-36 db 30 NCS.6
jelű vert vasbeton cölöpökre támaszkodnak. A híd
fők cölöpsorát betongerenda fogja össze, ezen vas
beton falazat épült. A közbenső pillérek cölöpcso
portját is vasbetontest fogja össze, melyben az előre
gyártott oszlopok részére alaptestenként 3 db kely
het alakítottak ki. A vasbeton oszlopokat felül szin
tén előregyártott vasbeton szerkezeti gerenda zárja
le. A rejtett hídfők és a közbenső pillérek alaptestei
a vasúti vágányokkal nem párhuzamosak. A töltése
ket a hídfővel egybeépített vasbeton párhuzamos
függő szárnyfalak zárják le. A híd két ellentétes sar
kainál egy-egy beton lépcsőlejáró is létesült.

A felszerkezet a szélső nyílásokban üzemben előre
gyártott 2x11 db EHGTMZS-18,80-1,15 A jelű, a kö
zépső nyílásban 1 1 db EHGTMZS-30,80-1,15 A jelű
tartók egymás mellé helyezésével készült. A tartók
együttdolgozását 20 cm vastag helyszínen készült
monolit vasbeton lemez biztosítja. A tartók a táma
szokra műszaki gumiszalag közbeiktatásával feksze
A bontásra előkészített híd,
nek fel. A végkereszttartóhoz 3,5 m hosszú, 20 cm
vastag vasbeton kiegyenlítő lemez csatlakozik. A pá
Juhászné Viniczai Ágnes felvétele
lyalemezen 1 cm masztix
szigetelés, 4 cm homok
aszfalt védőréteg, 4 cm K20 jelű kötőréteg és 4 cm
vastag AB-12 jelű aszfalt
burkolat készült. Mindkét
kiemelt szegélyben a pos
takábelek részére 2-2 db
110 mm-es kemény PVC
csövet helyeztek el. A vá
gányok felett a korlátra mindkét oldalon - 32,0 m
hosszon védőrácsokat sze
reltek fel. A hídon össze
gyűlő felszíni csapadékvi
zek elvezetésére a burko
lat alacsonyabb oldalán,
mind a híd előtt, mind a
felvétele
híd
után előregyártott beA főtartók bontása, Közútkezelő
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Az elbontott főtartó vizsgálata
tonfolyóka épült. A hidat kétoldalt magasított acél veze
tőkorlát, az említett 32,0 m-es szakaszon kettős veze
tőkorlát határolja [3].
A híd építésekor - tapasztalat szerzés céljából a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola bon
tás közben részletes megfigyelést és vizsgálatokat
végzett („boncolás") és egyben kibontott szerkeze

ti elemeket laboratóriumban is megvizsgált. A vég
ső következtetés az volt, hogy a vasbeton szerke
zet jobb állapotban volt, mint amilyennek szemre
vételezés alapján tartották, a híd elégtelen teher
bírása és korlátozott szélessége miatt azonban a
különleges és érdekes hídszerkezet bontása indo
kolt volt [4, 5].

A híd napjainkban, Gyukics Péter felvétele
Irodalom
[1] Harkányi János: Hídépítések a Budapest-gráci
állami közúton, Technika, 1939. 1. sz.
[2] A híd tervei és iratai, Közútkezelő hídtervtára,
Székesfehérvár.
[3] A híd törzskönyve, 1987. Központi hídtervtár,
Budapest.

[4] Szakvélemény a 70. sz. főút 55,408 km
szelvényében elbontott dinnyési felüljáró anyag
os szerkezetvizsgálatáról, ellenőrző statikai
számításáról (témafelelős: dr. Szécsi László) KTMF.
1987.
[5] Dr. Tóth Ernő: A hídgazdálkodás néhány kiemelt
feladata.
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Közúti híd a 7. sz. főút Székesfehérvárt elkerülő szakaszán
a 69+737 km szelvényben a 8 1 . sz. főút felett

meiből készült. A kiemelt szegélysávon magasított
acélszalag vezetőkorlátot helyeztek el. A híd felszí
nén összegyűlő csapadékvizek elvezetését a kocsi
pálya kereszt- és hosszesése, valamint két folyóka
biztosítja a Veszprém felőli hídfőnél.

Építés éve: 1980-1982.
Támaszközök merőlegesen:
10,60+22,67+10,60 m
Támaszközök ferdén: 10,65+22,60+10,65 m
Nyílások merőlegesen: 10,39+22,58+10,39 m
Nyílások ferdén: 10,45+22,71+10,45 m
Pályaszélesség: 0,50+17,00+0,50=18,0 m
Szerkezeti hossz: 45,84 m
Vonalvezetés: egyenes, a 8 1 . sz. utat 83°50'
szög alatt hidalja át
Teherbírás: „A" osztályú
Megbízó: KPM Közúti Igazgatóság,
Székesfehérvár, Bognár Tibor és Bíró János
műszaki ellenőrök
Tervező: Út- Vasúttervező Vállalat,
Vinkovics Erzsébet
Kivitelező: Hídépítő Vállalat
Forgalombahelyezés: 1982. november 10.
Építési költség: 9 332 772 Ft

A híd háromnyílású, felsőpályás, többtámaszú,
EHGT gerendatartós felszerkezetű. A rejtett hídfők
és a közbenső támaszok síkalapozásúak. Az alépít
mények az „A" jelű hídfő kivételével az M l autópá
lyán alkalmazott előregyártott elemekből készültek.
Az „A" jelű hídfő öt oszlopos, ferde vasbeton járom.
A "D" jelű hídfő, továbbá a közbenső pillérek alap
testeibe 1,04 m mélységű kelyheket alakítottak ki
az oszlopok részére. Az oszlopelemeket a kehelybe
helyezték, központosító tüskére állították. A kehely
fal és az oszloptörzs között helyszíni kitöltőbeton ké
szült.
A felszerkezet 22-22 EHGT 10,80-70, illetve 22
EHGT 22,80-70 jelű tartóból és B280 minőségű
helyszíni vasbeton pályalemezből áll. A pályalemez
vastagsága a hídfőknél és a hídnyílások közepén 20
cm, a pillérek felett 25 cm. A pályalemezre egy réteg
dehidro szigetelés és erre keresztirányban változó
vastagságú, 4-20 cm vastag védőbeton került. A pá
lyaburkolat két rétegben felhordott aszfalt. A hídsze
gély a Hídépítő Vállalat előregyártott vasbeton ele
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Az EHGT- tartós felszerkezet a 81. sz. útról nézve
Közútkezelő felvétele

A híd vizsgálata az 1996-ban történt tartórongálás miatt
gyakrabban indokolt, Közútkezelő felvétele
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Polgardi közúti híd a 7. sz. főút 83+038 km szelvényében
a Szabadbattyan-tapolcai vasútvonal és egy ipari út felett

dat átadták a forgalomnak, a végleges átadás-átvé
tel később történt. Az építési munkákat a Hídépítő
Vállalat (Tatár József építésvezető) végezte.

Építés éve: 1983-1984.
Támaszközei merőlegesen: 22,31+18,26 m
Támaszközei ferdén: 23,10+18,90 m
Nyílásai merőlegesen 21,25+17,29 m
Nyílásai ferdén: 22,00+18,00 m
Pályaszélessége: 0,50+10,95+0,50=11,95 m
Szerkezeti hossza: 43,0 m
Vonalvezetése: egyenes, a vágánytengelyt 75°-os
szög alatt keresztezi
Megbízó: KPM Közúti Igazgatóság
Székesfehérvár, Bíró János műszaki ellenőr
Tervező: Uvaterv, Kovács Zsolt
Kivitelező: Hídépítő Vállalat, Prjevara Mihály
építésvezető
Próbaterhelés: nem volt, a KM Főfelügyelet
a próbaterhelés alól felmentést adott
Forgalombahelyezés: 1984. július 10.
Építési költség: 9 6 3 1 900 Ft.

Az 1951-ben épült kerethíd lovaskocsi-forgalommal,
Hídlap 1958, Közútkezelő tervtára

Előzmény
A 7. sz. főúton Polgardi ipartelepek állomás mellett
szintbeni kereszteződés volt a Szabadbattyan-tapol
cai vasútvonallal. 1950-ben külön szintű kiépítést
határozott el a KPM. 1950. szeptember 6-án vázla
tos tervet készített a Mélyépítési Tervező Vállalat,
kéttámaszú, négyfőtartós hegesztett acéltartókkal
együttdolgozó vasbeton pályalemezű híd építésére.
1950. szeptember 14-én helyszíni tárgyaláson az
út vonalvezetésében kisebb módosítást javasoltak
a résztvevők.
A Mélyépterv már 1950. október 2-án elkészítette
a kivitelezés alapjául szolgáló tervet, mely kéttáma
szú konzolos, kétcsuklós vasbeton keretszerkezetet
tartalmazott (7,5+23,0+7,5 támaszközökkel). A híd
síkalapozással 0,75+7,00+0,75 m szélességgel
épült.
Az útkorrekció építési munkáinak munkahelyát
adása október 11-én volt. A híd terveit a KPM 1 9 5 1 .
május 26-án hagyta jóvá, az építés feszített ütem
ben folyt, próbaterhelés után, augusztus 31-én a hi

A 7. sz. főút téli útüzemeltetése a 60-as évek vé
gén már sózással történt, s ez erősen károsította a
hídszerkezetet. A kísérleti jellegű javítás nem volt
igazán eredményes. A kopóbetonos pályaburkolat
cseréje során oly mértékű károk keletkeztek a pá
lyalemezben, hogy a híd átépítését határozták el [1].
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A füst- és sókorróziótól rongált híd 1970 körül,
Közútkezelő tervtára
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A felszerkezet nyílásonként 15-15 db EHGT jelű
előregyártott vasbeton gerendákból áll. A Budapest
felőli nyílásban EHGT-90 A jelű 22,50 m hosszú, a
Siófok felőli nyílásba 18,80 m hosszú tartót helyez
tek el. A tartók neoprén gumicsíkra támaszkodnak.
A tartók együttdolgozását 20-28 cm vastag monolit
vasbetonlemez biztosítja. A kocsipályán 1 cm szi
getelés, 6 cm védőbeton és két rétegben felhordott
8 cm vastag aszfaltburkolat készült. A kiemelt sze
gélysávon magasított vezetőkorlátot helyeztek el.
A csapadékvíz elvezetését a kocsipálya kétoldali
lejtése és a hídfők mögött kialakított betonfolyókák
teszik lehetővé. A rejtett hídfő előtt az 1:1,5 hajlású
földrézsűt 15 cm vastag betonburkolattal látták el,
melyhez kétoldalt terméskővel burkolt földkúp csat
lakozik. A híd ellentétes sarkainál előregyártott üze
mi lépcsőt készítettek.

A híd felújítása Berger hídvizsgáló berendezésről,
Közútkezelő tervtára
Az új híd kétnyílású, felsőpályás, előregyártott
vasbetongerendás felszerkezetű.
A támaszok fúrt cölöpalapozásúak. A hídfőnél 6-6
db 14,5 m hosszú, a közbenső támasznál 10 db
9,50 m hosszú, 520 mm átmérőjű cölöpöt alkal
maztak. A cölöpsort a hídfőknél vasbeton szerkezeti
gerenda, a közbenső támasznál vasbeton talpge
renda fogja össze. A talpgerendában három kelyhet
alakítottak ki, ebbe helyezték az előregyártott vas
beton oszlopokat, majd pontosítás és kiékelés után
a kelyhet kibetonozták. A pilléroszlopokat felül 2 db
0,59x1,40x6,00 m méretű, szintén előregyártott
vasbeton szerkezeti gerenda fogja össze.

A híd bontása 1983-ban, Közútkezelő felvétele

A híd napjainkban, Bíró János felvétele
Irodalom
[1] A híd tervei és iratai, Közútkezelő hídtervtára, Székesfehérvár
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Mezofalvi közúti felüljáró a 6228 j. út 11+474 km szelvényben,
a Dunaújváros-Rétszilas vasútvonal fölött

Építés éve: 1953-1954
Támaszközök merőlegesen: 5,10+03,17+5,10 m
Nyílások merőlegesen: 4,50+12,33+4,50 m
Pályaszélesség: 0,75+6,50+0,75=8,0 m
Szerkezeti hossz: 31,35 m
Teherbírás: I. osztályú
Megbízó KPM Közúti Igazgatóság,
Székesfehérvár
Tervező: UVATERV, Firbás Zoltán
Kivitelező: 3. sz. Mélyépítő Vállalat

Az áthidaló szerkezet háromnyílású, felsőpályás, kétbordás, kétcsuklós, mindkét oldalon konzolosan túl
nyúló vasbeton keretszerkezet. A konzolok végére
3,90 m hosszú befüggesztett lemez támaszkodik.
A pillérek alapteste szádpallók között síkalapo
zással készült.
A felszerkezetet alaptestenként 2-2 oszlop tá
masztja alá. A felszerkezet kétbordás vasbeton geren
datartó, keresztirányban a támaszok fölött, a középső
nyílásban és a konzolvégeken vasbeton bordák, vala
mint a pályalemez merevíti. A kocsipályán szigetelés
nem készült, burkolata korabeli kopóbeton, melyre
később 1-2 cm vastag aszfaltburkolatot hordtak fel. A
felüljárónak a tervek szerint hossz-esése nincs. A ko
csipálya keresztirányú esése a hídtengelytől jobbra
balra 2 %. A csapadékvíz elvezetését a beépített víz
nyelők teszik lehetővé. A kiemelt szegélysávon víz
szintes tagozású vasbeton oszlopos hídkorlát készült.
A rejtett hídfők előtti töl
tésrézsűt és a töltést le
záró földkúpokat termés
kővel burkolták.
Az 1980. évben a Köz
lekedési és Távközlési
Műszaki Főiskola által
végzett vizsgálat megál
lapította, hogy a követke
zőkben felsorolt munká
kat kell elvégezni: javí
tani kell a keretlábakon

ésfőbordákon észlelt beton kicsorbulásokat, le kell
bontani és át kell építeni a kiemelt szegélyeket és a
beton korlátokat, a felüljárót a burkolat átépítésével
egyidejűleg szigetelni kell. A csuklóhézagot vízzáróan kell kialakítani, a közvetlen környezetet rendezni
kell.
A KPM Közúti Igazgatóság a szakvélemény alap
ján megbízta a KTMF-et a felújítási tervdokumentá
ció elkészítésével.
A tervdokumentáció alapján a kivitelezéssel meg
bízott Hídépítő Vállalat 1984-ben a következő felújí
tási munkákat végezte el: A keretoszlopokon észlelt
hibás betonrészeket levéste, majd bebetonozta. A
betonfelület végleges tisztítását homokfúvással és
cementhabarcs torkrétozással látta el. A két kiemelt
szegélysávot a vasbeton korláttal együtt, a vasbeté
tek sértetlenül hagyásával elbontotta. Egyidejűleg el
bontották a teljes pályaburkolatot a vasbeton leme
zig. A bontott felületet szigetelésre alkalmas állapot
ba hozták, majd kellősítés után 1 cm maxtix habarcs
szigetelő réteget hordtak fel. A szigetelő rétegre 3 cm
AB12 védőaszfalt és 4 cm vastag AB12 kopóréteg
került. A kiemelt szegélysáv 0,75 m helyett 0,50 m
szélességben készült el és vasbeton korlát helyett
kettős vezetőkorlát került rá. A felszerkezeten és a
csatlakozó befüggesztett lemezen a pályamegszakító
szögacélokat nem bontották ki, hanem a szögvasak
közé hézaglefedő lemezt helyeztek el. A megsérült,
illetve besüllyedt kőburkolatokat helyreállították.

A nem tipikus felüljáró, Hídlap 1964. Közútkezelő tervtára
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Közúti híd újjáépítése a 8113 j . út 9+855 km szelvényben

Építés éve: 1950-1951
Támaszköze merőlegesen: 14,0 m, ferdén: 16,3 m
Nyflása merőlegesen: 13,0 m
Nyílása ferdén: 15,02 m
Pályaszélesség: 0,75+6,50+0,75-8,0 m
Szerkezeti hossza: 16,73 m
Vonalvezetés: egyenes, a vágányokat 60° alatt
keresztezi
Teherbírás: I. rendű
Megbízó: KPM V/2. Hídosztály
Tervező: Állami Mélyépítési Tervező Intézet
Kivitelező: Közúti Hídfenntartási Vállalat,
Tóth Lajos építésvezető, Útfenntartó Vállalat
Próbaterhelés: 1 9 5 1 . február 12.
Forgalombahelyezés: 1951. január 19.
Építési Költség: 368 200 Ft

A híd a Budapest-hegyeshalmi kétvágányú villamosí
tott vasútvonal felett épült a felrobbantott, régi vasbe
ton szerkezetű híd helyén. A régi híd beton hídfői, tám
falai az egyik oldalon épen maradtak, a másik oldalon
részben megrongálódtak. Az új híd négyfőtartós, két
támaszú, felsőpályás, előfeszített vasbeton gerendás
felszerkezetű. A felszerkezetet a régi alapokon nyug
vó, átalakított beton hídfőkre helyezték.
A felszerkezet négy Hoyer-rendszerű előfeszített
vasbeton tartóját a Közúti Hídfenntartási Vállalat
budapesti telepén gyártották le. A tartók hossza
16,5 m, magasságuk 1,0 m. A tartók elhelyezésé
hez állvány nem készült, azokat egyenként, emelő
daruval rakták helyre. A tartók együttdolgozását a
vasbetonlemez, a két végkereszttartó, a nyílás köze
pén kialakított kereszttartó, valamint a bekötőkam
pók biztosítják. A pályalemezen szigetelés nem ké-

Az ős Hoyer-gerendás híd korróziós károkkal, Közútkezelő felvétele
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szült, a burkolat 5 cm vastag kopóbeton, a gyalog
járókon 2 cm p.c. simítás. A járdákat kétoldalt szab
ványos acélkorlát határolja. A csapadékvíz elvezeté
sét a kocsipálya kétoldali lejtése, valamint a víznye
lők segítik elő [ 1 , 2, 3, 4].
1988-ban a hidat felújították.
Megbízó: Közúti Beruházási Vállalat, Budapest
Laczkó Sándor műszaki ellenőr
Tervező: Út- Vasúttervező Vállalat, Vakarcs László.
Kivitelező: Hídépítő Vállalat, Windisch László
építésvezető
Építési költség: 5 950 000 Ft.

kapott. A műtárgy alsó részén lévő repedések és
kitörések is tipox védelmet kaptak. A pályalemez
végeken a feljáró úthoz történő csatlakozás csúszólemezes dilatációval történt, melyen a szigete
lés áthalad. A kiemelt szegély utólagos betonozás
sal készült. A külső felületét előregyártott vasbeton
szegélylemezekkel burkolták, belső élére élvédő
szögacélt helyeztek.
A hidat kétoldalt kettős acélszalagkorlát szegé
lyezi, a vágányok felett pedig 10-10 m hosszon vé
dőhálót helyeztek el. A csapadékvizek elvezetését a
kocsipálya kétoldali (6 cm-es) és hosszirányú lej-

A felújított híd vezetőkorláttal, Közútkezelő felvétele
A gyalogjárdák és a régi kopóbeton elbontása
után, a pályalemezre kiegyenlítő betont hordtak
fel. A kiegyenlítő beton felületre masztix szigetelés
és erre két rétegben felhordott, 8 cm vastag AB-12
jelű hengerelt aszfaltburkolat készült. Mivel az asz
faltburkolatot kézzel terítették, a felülete nyitott
maradt. A nyitottság megszüntetésére az újonnan
épített burkolat felületi zárást kapott.

tése, valamint a beton folyókák teszik lehetővé.
A híd ellentétes sarkainál egy-egy szolgálati lépcső
készült.

A műtárgy alsó felületének koromtalanítása a
tervezett homokfúvásos tisztítással szemben a
MÁV előírása miatt csiszolókorongos technológiá
val történt. A szegély felső és oldalsó felülete só el
leni védelem céljából tipox IHS jelű bevonást
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Kápolnásnyéki közúti híd a 8117 j . út 0+348 km szelvényében,
a 7. sz. út és a Budapest-székesfehérvári vasútvonal felett
Építés éve: 1975-1976
Támaszközei ferdén:

14,80+14,94+20,94+20,94+20,81 m
Nyílásai ferdén:

14,04+14,04+20,04+20,04+20,04 m
Pályaszélesség: 0,55+11,00+0,62=12,17m
Szerkezeti hossz: 93,56 m
Vonalvezetés: egyenes, a vágányokat 72°07'30"
szög alatt keresztezi.
Megbízó: KPM Közúti Igazgatóság,
Székesfehérvár
Tervező: Uvaterv, Kerényi György
Kivitelezők: Székesfehérvári KÉV,
Pest Megyei KÉV
Forgalombahelyezés: 1976. június 25.
Építési költség: 11 6 7 1 000 Ft

Az M7-es autópálya kápolnásnyéki csomópontjától
a 7. sz. főút csak a Budapest-székesfehérvári vasút
vonal szintbeni keresztezésével volt elérhető. En
nek kiküszöbölésére épült ez a híd.
A támaszok cölöpalapozással készültek. Az Adony
felőli hídfőnél 26 db 3 0 / 3 0 cm keresztmetszetű NC120 jelű, a Veréb felőli hídfőnél 48 db NC-90-es jelű,
a közbenső támaszoknál egyenként 32, illetve 26 db
NC-90-es jelű cölöpöt használtak fel. Az oszlopok
60x110 cm keresztmetszetűek és 8,0, illetve 12,1
m hosszúak. A 85x85 cm-es előregyártott szerkezeti

Helyére kerül a fejgerenda, Rigler István felvétele

Előregyártott oszlop beemelése, Rigler István felvétele
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gerendák keresztmetsze
te a konzolos részeken
40x85 cm-re csökken,
hosszméretük: 12,6 m,
súlyuk 26,6 tonna. A szer
kezeti gerenda a felszer
kezethez csuklóvasalás
sal kapcsolódik. Az állan
dó keresztmetszetű elő
regyártott oszlopok a
monolit vasbeton alap
testekben kialakított kelyhekben vannak elhe
lyezve. Az alépítményi ele
meket
az
Építés
tudományi Intézet szent
endrei telepén gyártották.
A felszerkezet egymás
mellé helyezett 14,6 m,
illetve 20,6 m hosszú
EHGE előregyártott ge-
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Vasút és közút feletti hidak

Gyorsan kibontakozik a híd pillérsora, Rigler István felvétele

dékvíz elvezetését a fe
lüljáró hossz- és kereszt
irányú lejtése és a hídfő
mögött létesített beton
folyóka biztosítja.
Ez a híd volt hazánk
ban az első, amely teljes
előregyártással készült.
Az alépítmények előregyártását az indokolta,
hogy a terep és a híd pá
lyaszintjének különbsége
a 13 m-t is meghaladta,
így monolit pillérek építé
se igen jelentős zsaluzási
és állványozási munkát
igényelt volna. Az Adony
felöli hídfőnél nem volt
célszerű előregyártott al
építményt tervezni, mert
itt a hídfő magassága lé
nyegesen kisebb a többi
nél.

A statikai számításban
az építésközbeni állapot
különös figyelmet igé
nyelt egyrészt az oszlo
poknál, ahol a pontatlan
elhelyezést (az oszlop
hossz 1 %-át elérő kül
pontosságot) is számítás
ba kellett venni, más
részt azt, hogy a felszer
kezet előregyártott tartóit
csak az egyik nyílásban
helyezik el, valamint a
Az EHGE gerendás beemelés akrobata mutatvánnyal is járt, Rigler István felvétele hídfőoszlopnál a töltés elrendákból áll. A geren
dákat Jones 8 5 1 típusú
40 tonnás teherbírású
daruval emelték fel. A
vasúti nyílásban a tartó
kat MÁV gőzdaru helyez
te el. A felszerkezeten
17-29 cm közötti vastag
ságban
együttdolgozó
monolit vasbetonlemez
készült, melyre 1 cm szi
getelés, 4 cm védőbeton
és 5 cm vastag aszfalt
burkolat került. Kétoldalt
a kiemelt szegélysávon
magasított vezetőkorlá
tot helyeztek el. A csapa

A vasútvonal felett a gőzdaru munkájára volt szükség, Rigler István felvétele
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A híd építését 1975.
augusztus 28-án kezdték,
az első előregyártott osz
lopot október 28-án emel
ték be, november 27-ére
az összes alépítmény el
készült és minden EHGE
tartót is beemeltek.
A kedvezőtlen téli időjá
rás miatt az építési munka
1976. március 1-jéig szü
netelt. A 100 m hosszú hi
dat, mely a megye orszá
gos közúti hídjainak legna
gyobbika június 25-én át
adták a forgalomnak. Fi
gyelemre méltó, hogy csak
6 hónapig tartott az 1100
m2 felületű híd építése. Az
újszerű hídépítés komoly
szakmai feladat volt, a ter
A teljes elöregyártás első próbája hazánkban sikeres volt, Rigler István felvétele vezők, kivitelezők sikerrel
vizsgáztak, sikerült jól épít
hető hídszerkezetet megvalósítani [1, 2].
készültét a felszerkezet együttdolgoztató vasbeton
lemezének elkészülte előtt. A tervezés további rész
letei a szakirodalomban megtalálhatók [1].

A ma már 30 éves hídon a háttöltéssüllyedésen
kívül lényeges hibák nem adódtak.

A megye leghosszabb hídja az országos közúthálózaton napjainkban, Gyukics Péter felvétele
Irodalom
[1] Kerényi György: A kápolnásnyéki felüljáró tervezése
és építése, Uvaterv Műszaki Közlemények, 1977. 1.

[2] Dr. Tóth Ernő: Közúti vasbeton és feszített beton
hidak előregyártott szerkezetekkel, Fejér Megyei
Műszaki Élet, 1979. 1-2. sz.
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Székesfehérvár területén közúti hidak a volt 7. sz. főút 69+590 és 69+670 km-ben
a Székesfehérvár-veszprémi, Ml. a Székesfehérvár-komáromi vasútvonal felett

Építés éve: 1940-41.
Nyílása merőlegesen: 7,00 m, ferdén: 7,58 m
Támaszköze merőlegesen: 7,50 m
Támaszköze ferdén: 8,09 m
Pályaszélesség: 1,03+8,00+1,05=10,10 m
Szerkezeti hossz: 8,2 m
Pályafelület: 61,4 m 2
Vonalvezetése: egyenes, keresztezési szöge

67°15'
Teherbírása: I. osztályú
Megbízó: M. kir. Kereskedelemés Közlekedésügyi Minisztérium
Tervező: Sávoly Pál oki. mérnök
Kivitelező: Sárközi György oki. mérnök,
vállalkozó
Próbaterhelés: 1 9 4 1 . április 5.
Forgalombahelyezés: 1 9 4 1 . május 5.

A híd egynyílású, felsőpályás vasbeton lemezkeret
szerkezet. A hídfők a vágány tengelyével párhuza
mosan helyezkednek el. A keretlábak alapozása fa
szádfal védelme mellett, két sorban levert facölö
pökkel történt. A cölöpcsoportot összefogó beton
testet az agresszív víz miatt szigetelt téglafallal vet
ték körül. Az alaptestre vasbeton talplemez került.
Ezen áll a keretláb, amely a talplemezhez és a pá
lyalemezhez mereven kapcsolódik. A kertláb két vé
géhez 30 cm vastag, a hídtengellyel párhuzamos
függőszárnyfal kapcsolódik. A szárnyfalakat három
keresztirányú vasbeton gerenda köti össze egymás
sal. A szárnyfalak mellett a töltés megtámasztását
terméskővel burkolt földkúpok biztosítják.

A felszerkezet monolit vasbeton lemeze 48 cm
vastag, szerkezeti magassága 73 cm. A kiemelt gya
logjárda lemeze 12 cm vastag, l - l méterre kon
zolosan túlnyúlik. A járda belső élén élvédő szögva
sat, a külső szélén beton
korlátbábok között vas
beton korlátot helyeztek
el. A pályalemezen há
romrétegű ragasztott bi
tumenes lemez szigete
lés, 4 cm védőbeton, 2
cm homokágyba fekte
tett 8 cm magas kiskoc
kakő burkolat, a gyalog
járdákon 2 cm p.c. simí
tás készült. Az összegyűlt
csapadékvizek elvezeté
sét a kocsipálya egyoldali
5 %-os lejtése és a be
épített
2 db víznyelő segí
A komáromi vasútvonal feletti műtárgy elkészült szerkezete,
ti
elő.
Molnár Tibor felvétele, Fejér Megyei Múzeum
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A balatoni (7. sz.) főút korszerűsítése kapcsán a
Székesfehérvár-veszprémi és a Székesfehérvár
komáromi vasút vonalfelett két - lényegében
azonos - műtárgy épült, a II. világháborúban mind
kettőt felrobbantották.
Mindkét híd újjáépítése 1947-ben történt meg, az
eredeti tervek szerint.

járó lemez külső szélére. A gyalogjárda belső sarkán
os a hídvégeken élvédő szögvasakat építettek be. A
csapadékvizek elvezetését a kocsipálya egyoldali 3
%-os lejtése biztosítja.
Székesfehérvár területén közúti hidak szélesítése
a volt 7. sz. főút 69+670 és 69+670 km-ben

Vasút feletti közúti hidak erősítése a volt 7. sz.
főút 69+590 és 69+670 km sz-ben
Erősítés éve: 1952.
Pályaszélesség: 1,05+8,00+1,05-10,10 m
Szerkezeti hossz: 8,20 m
Pályafelület: 66,40 m2
Vonalvezetés: egyenes, bal ferdeségű, keresztezési
szöge 67°15'
Teherbírás: l/A osztályú
Lebonyolító: Közúti Hídberuházási Vállalat,
Maczák György műszaki ellenőr
Tervező: Mélyépítési Tervező Vállalat, Knebel Jenő
Kivitelező: 2. sz. Mélyépítési Vállalat, Vájna Zoltán

építésvezető
Forgalombahelyezés: 1952.
Építési költség: 66 900 Ft
Az erősítési munka a burkolat, a védőbeton és a
szigetelés bontásával kezdődött. A pályalemez be
tonját felérdesítették, vízsugárral lemosták, majd a
rabetonozás részére a betonlemezbe méterenként
4 db lyukat fúrtak és 20-as tüskéket betonoztak be.
Ehhez erősítették a 12 mm-es vasból készült háló
vasalást. A rabetonozás 10 cm vastag B220 minő
ségű betonból készült, melyre 5 cm vastag kopóbeton burkolat került. A gyalogjáró lemezen a régi
típusú korlátot elbontották. A 20 cm vastag lemez
be az oszlopok leerősítésére gömbvaskengyeleket
helyeztek el és ezzel erősítették a korlátot a gyalog

Szélesítés éve: 1965.
Pályaszélesség: (1,0 m változó)+8,50+1,25 m
Vonalvezetés: R=224,25 m sugarú ívben van,

keresztezési szöge 67°15'
Teherbírás: J/A" osztályú az 1950 évi KH szerint
Megbízó: KPM Közúti Igazgatóság, Székesfehérvár
Tervező: Út-Vasúttervező Vállalat, Barna Bertalan
Generálkivitelező: Aszfalt útépítő Vállalat
Alvállalkozó: Hídépítő Vállalat, Budapest

A 7. sz. főút korszerűsítésekor mindkét vasút feletti
hidat megszélesítették. Az
építés ideje alatt a közúti
forgalmat egy nyomon
fenn kellett tartani. A szé
lesítés során a hidakat
majdnem teljes egészé
ben érintetlenül meghagy
ták, csupán az útburko
latot, a töltéslezáró kőkúpot, illetve a felüljáró
pálya jobb szélén egy 75
cm széles sávot bontottak
vissza, hogy egy szélesebb
és hosszabb gerendát
szervesen hozzá tudjanak
építeni. A gerendát vasbe
ton cölöpök támasztják
alá, melyek vasai a gerenAz újjáépített kerethíd, Hídlap 1964, Közútkezelő tervtára
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A komáromi vasút feletti híd falfirkával "díszítve", Osztotics Zoltán
dába
benyúlnak.
Szükséges volt a töltés
szélesítése is, melyet alul
ról számított 2/3 magas
ságig gyeptéglával bur
koltak a híd közelében. A
pályalemezre 10 cm rábetonozás került, majd há
romrétegű ragasztott bitu
menes lemezszigetelés, 4
cm védőbeton és 9 cm
vastag topeka burkolat, a
gyalogjárdán 2 cm p.c. si-

mítás készült. A gyalog
járdajobboldalán új közúti
hídkorlát, a belső szélén
kettős szalagkorlát ké
szült. A baloldalon a régi
korlátot érintetlenül meg
hagyták.
A csapadékvizek elve
zetését a kocsipálya egy
oldali lejtése, a kerékve
tőtől 20 cm távolságban
fekvő mélyvonallal kikép
zett folyóka és a termés
kőből készült surrantok
biztosítják.

A szombathelyi villamosított vonal feletti híd 1999-ben, Osztotics Zoltán felvétele)

A két vasút feletti kerethíd, dr. Imre Lajos ecsetrajza
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v

Dunaújvárosi közúti Felsőfoki-árok-híd a volt 51124 j.. jelenleg önkormányzati úton

MMM/

y

Építés éve: 1951.
Támaszközök: 4,00+12,50+13,00+8,00+4,00 m
Nyílások merőlegesen: 11,20+11,70+6,90 m,
Nyílások ferdén: 11,70+12,20+7,20 m
Pályaszélesség: 1,25+7,00+1,25=9,50 m
Vonalvezetés: egyenes, a Felsőfoki-árok vízfolyás
tengelyével 72°50' szöget zár be
Teherbírás: l/A osztály
Megbízó: Közúti Hídberuházási Vállalat,
Bozó Kis Ákos műszaki ellenőr
Tervező: Mélyépítési Tervező Vállalat, Bölcskei
Elemér, Sigmond Endre
Kivitelező: Dunamenti Mélyépítő Vállalat, Nyiredy
Richárd építésvezető
Próbaterhelés: 1951. július 19. KPM Hídosztály,
Tráger Herbert
Forgalombahelyezés: 1 9 5 1 . július 20.
Építési költség: 1 277 843,34 Ft

A híd szerkezetileg két kétcsuklós keretszerkezet,
melyekre egy kéttámaszú befüggesztett tartó
támaszkodik.
A támaszok két-két db 2,80 m körkeresztmetszetű,

3,75 m magas vasbeton gyűrűre támaszkodnak fel.
A gyűrűk alsó 1,00 méterén 200 kg/m 3 , felette 150
kg/m 2 cement adagolású kitöltőbeton készült.
A keretlábak a kitöltőbeton fölötti vasbeton testre
támaszkodnak, felül a felszerkezethez ívesen egy
beépülve kapcsolódnak és párhuzamosak a Feisőfoki-árok tengelyével.
A felszerkezet kétfőtartós a pályalemezzel egy
beépült, keresztbordákkal merevített, a középső
nyílásban és a hídvégeken konzolosan túlnyúló vas
beton szerkezet. Szerkezeti magassága nyílás
középen 1,10 m. A két szélső főtartó vastagsága 40
cm, a középső hosszbordáé 30 cm. A középső
nyílásban 6,90 m hosszú kéttámaszú befüggesztett
vasbeton szerkezet készült. A rejtett hídfő előtt a
földrézsűt betonba ágyazott terméskővel burkolták.
A híd látható felületeit cementtejjel vonták be. A ko
csipályán háromrétegű bitumenes lemez szigetelés,
4 cm védőbeton és 5 cm vastag kopóbeton, a gya
logjárdán 2 cm portlandcement simítás készült.
A csapadékvíz elvezetését a kocsipálya kétoldali
és hosszirányú lejtése teszi lehetővé.
A híd rekordidő alatt, 1 9 5 1 . április 10. július 20.
között épült meg [1]. A
hídon megépítése óta ál
lagmegóvó munkák tör
téntek, így 1992-ben a
Széchenyi István Főis
kola, Győr tervei szerint,
a Hídépítő Vállalat kivite
lezésében.

A százlábúként ismert Gerber-csuklós híd. Közútkezelő tervtára
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[1] A híd törzskönyve
(1953), Központi
hídtervtár, Budapest
[2] A híd tervei és építési
iratai, Közútkezelő
hídtervtár,
Székesfehérvár
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EGYÉB HIDAK
Ercsi és Adony között (sörkevári) Váli-víz-híd a 6. sz. főút 44+946 km szelvényben

szerkezet. A hídfők a vízfolyás tengelyével párhuza
mosan helyezkednek el.
Mindkét hídfő síkalapozással készült. A felmenő
falazathoz hátul 4,75 m hosszú párhuzamos függő
szárnyfalak csatlakoznak.
A felszerkezet négyfőbordás, keresztbordákkal
merevített vasbetonlemezes szerkezet, magassága
nyílásközépen 1,08 m, a hídfőknél 1,37 m, az alsó
élvonala a hídfőkhöz kissé ívesen kapcsolódik.
A pályalemez vastagsága 16 cm.
A kocsipályán három rétegű ragasztott szigetelés,
4 cm védőbeton és homokágyba rakott bazalt kis
kockakő burkolat készült. A híd végein - a függő
szárnyfal fölött - egy-egy beton korlátbáb készült,
ezek között a gyalogjárdán ferdén rácsozott idom
acél hídkorlátot helyeztek el. A csapadékvíz elve
zetését a kocsipálya kétirányú lejtése teszi lehetővé
[!]•

Építés éve: 1913-1914.
Nyílása merőlegesen: 12,00 m, ferdén: 15,78 m
Pályaszélesség: 0,60+4,80+0,60=6,0 m
Szerkezeti hossz: 25,28 m
Vonalvezetés: egyenes, a Váli-víz tengelyét 50°-os
szög alatt keresztezi
Teherbírás: I. rendű
Megbízó: M. kir. Államépítészeti Hivatal,
Székesfehérvár, Balázs Szilárd kir. mérnök,
műszaki ellenőr
Tervező: dr. Zielinski Szilárd mérnök tervező
irodája, Csallner Károly kir. mérnök
Kivitelező: Lakos Miklós oki. mérnök, vállalkozó
Próbaterhelés: 1915. január 8.
Forgalombahelyezés: 1915. január 8.
Építési költség: 62.260.56 korona

A híd rendszere betonhídfőkön nyugvó, egynyílású,
felsőpályás, ferde, bordás vasbeton lemezes fel

Megjegyzés: Hargitai Jenő hídleírásában Zielinski
Szilárd szerepel tervezőként, a híd törzskönyvében
Csallner Károly.

A háborús sérülések után a hidakat 1947-1948-ban újjáépítették
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kiékelt hossz- és keresztbordákkal merevített ke
retszerkezet, melyen a vasbeton pályaszerkezet 17
cm vastag. A kocsipályán 5 cm vastag kopóbeton
burkolat, a gyalogjárókon 2 cm p.c. simítás készült.
A hidat kétoldalt függőleges lécosztású idomacél
hídkorlát határolja. A csapadékvíz elvezetését a ko
csipálya kétoldali és hosszirányú lejtése teszi lehe
tővé. A hídfők két oldalán a földfeltöltést terméskő
vel burkolt földkúp biztosítja [2].

Nyílása merőlegesen: 15,40 m, ferdén: 20,13 m
Pályaszélesség: 1,15+6,00+1,15-8,30 m
Szerkezeti hossz: 25,80 m
Vonalvezetése: egyenes, a Váli-víz tengelyét
50°-os szög alatt keresztezi
Teherbírás: I. rendű
Megbízó: Államépítészeti Hivatal,
Székesfehérvár, Pózna János főmérnök,
műszaki ellenőr
Tervező: Menyhárd István oki. mérnök
Kivitelező: Enyedi István és Présel Gusztáv,
Budapest
Próbaterhelés: 1948. április 2.

Az új vasbetonhíd egylabas keretszerkezet. A
keretláb alkotja az Adony felőli hídfőt, ehhez
kétoldalt 2,50 m párhuzamos szárnyfal csatlakozik.
Az Ercsi felőli hídfő csömöszölt beton felmenőfalból
készült, melyen a felszerkezet 5,0 m hosszban túl
nyúlik és amelyre fix csuklókkal támaszkodik. Az
Adony felőli alaptestet Larssen vasszádpallók, az
Ercsi felőlit pedig faszádpallók veszik körül.
A felszerkezet kétfőbordás, konzolosan túlnyúló,

Az újjáépített híd 1968-ban, Közútkezelő tervtára

Uj híd építése 1967-68

Nyílása merőlegesen: 15,50 m
Nyílása ferdén: 20,26 m

A híd szélessége és teherbírása a 60-as évek
ben már nem volt megfelelő, ezért át kellett épí
teni.

Pályaszélesség: 0,50+11,00+0,50-12,0 m
Szerkezeti hossz: 29,70 m
Teherbírás: „A" osztály
Megbízó: KPM Közúti Igazgatóság,
Székesfehérvár.
Tervező: Út-, Vasúttervező Vállalat, Huszár Gyula
Kivitelező: Hídépítő Vállalat.
Próbaterhelés: nem volt
Forgalombahelyezés: 1968

Az Ercsi felőli hídfő megmaradó részén a régi híd
főt körbefogó betontest egy-egy vasbeton kútalapra
támaszkodik. A körbefogó beton köpenyt tüskézéssel kapcsolták össze a megmaradó hídfővel. A 2,0
m átmérőjű vasbeton kutakat vízalatti kotrással
süllyesztették le. Az Adony felőli hídfő kialakításá
hoz a keretláb megmaradó részét 60 cm vastag
hozzábetonozással erősítették meg és az így előál
ló 90 cm vastag felmenő falra került az Ercsi felőli
hídfőhöz hasonló vasbeton köpeny. A meglévő
alaptest itt 10,90 m hosszú és így a kutakkal való
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tozó. A támaszok felett
2,00-2,00 m hosszban a
híd végén, valamint a
nyílás közepén 0,50 m
hosszban a keresztmet
szet tömör beton. A pá
lyaburkolat vastagsága
12 cm, melyen 1 cm szi
getelés, 4 cm védőbeton
és 7 cm aszfaltburkolat
van. A felszerkezet a híd
főkre betonacél csuk
lókkal támaszkodik.
A hídra víznyelőket
nem építettek be, a csa
padékvíz elvezetését a
kocsipálya hossz- és ke
resztirányú lejtése és a
A híd szélesítése és felszerkezet cseréje a munkák kezdetén, Közútkezelő felvétele hídvégeken kialakított fo
lyókák biztosítják.
A kiemelt szegélysávokon magasított szalagke
szélesítésre nem volt szükség. A töltés lezárása a
rékvetőt helyeztek el. A híd két ellentétes sarkán
hídhoz való csatlakozásnál 2:1 hajlású rézsűn kőbur
üzemi lépcső létesült. A híd építése alatt a közúti
kolással és függőszárnyfalakkal történt.
forgalmat a hídtól kb. 25 méterre, egy 6,00 m szé
A konzolos kéttámaszú tartó teljes hossza
les kocsipályával épített hídprovízórium bonyolította
4,14+21,40+4,14-29,70 m. A konzolvégekhez
le [2].
3,50 m hosszú kiegyenlítőlemez csatlakozik. A
szerkezet magassága 1,16 m. A keresztmetszet

A harmadik vasbeton híd napjainkban, Gyukics Péter felvétele
konzolos takaréküreges vasbeton lemez. Alsó szé
lessége 8,80 m, tíz 60 cm átmérőjű, bitumenes hor
dókból alakított takaréküreget tartalmaz. A pályale
mez konzoljának vastagsága 12-30 cm között vál-

145

Irodalom
[1] A híd törzskönyve, 1934, Kiskőrösi Közúti
Szakgyűjtemény.
[2] A híd terve, iratai, Közútkezelő hídtervtára,
Székesfehérvár
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Székesfehérvári közúti Gaja-patak-híd szélesítése
a volt 63. sz. főút 96+968 km szelvényében

Hármas-hídnak hívják, az előbb említett ártéri hidat
pedig Cifra-hídnak.
A Budapest-gráci út korszerűsítésekor 1935-ben
új nyomvonalon mindössze 6,0 m nyílású Gaja-híd
épült Somlyó József oki. mérnök tervei szerint [3].
Hasonló nyílású ártéri híd is épült, ezek azonban
súlyosan károsodtak az 1940-es pusztító árvízben.
Ekkor épült a ma is - szélesített formában álló konzolos gerendahíd (4+13+4 m nyílással).

Szélesítés éve: 1963-1964.
Támaszközei merőlegesen: 4,15+13,60+4,15 m
Nyílásai merőlegesen: 3,95+13,46+3,95 m
Nyílásai ferdén: 5,00+17,00+5,00 m
Pályaszélesség: 1,25+9,30+1,25=11,80 m
Szerkezeti hossz: 28,20 m
Vonalvezetés: egyenes, a patakot 52°20' szög
alatt keresztezi
Teherbírás: „A" osztályú
Építtető: KPM Közúti Igazgatóság,
Székesfehérvár, Csányi Mihály és Tóth Ernő
műszaki ellenőrök
Tervező: Hídépítő Vállalat, Kenderesy János
és újító társai.
Kivitelező: Hídépítő Vállalat, Kiss Imre
építésvezető.
Építési költség: 3 308 842 Ft

Előzmény

A 1935-ban épült híd, Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény

A Fehérvárról Várpalota felé vezető úton, a Palotai
kapun túl a Gaja (a középkorban Celény) felett va
lószínűleg 100 m hosszú híd állt a királyi székhely
alapításától kezdve [1].
Ez a híd a török megszállás alatt is (1543-1688)
fennállt, s neve, bár ennél hosszabb híd is volt
egyes időszakokban, Hosszú-híd volt. Az I. katonai
felmérésen (1783) öt kisebb híd látható a had
mérnöki felvételen. Többször árvíz rongálta meg ezt
a hidat is, ezért 1818-ban kőhíddá építették át. Fon
tos, szép műtárgy lehetett, az ősi bazilika köveiből
építették, megörökítették a híd építőit: Riedler
József kőműves mester és Fiedler Mihály főpallér
nevét is [1].
A „hosszú" híd helyett a sokkal rövidebb kőhíd
csak 63 évig szolgálta a közlekedőket, árvíz pusztí
totta el, ekkor (1881-82) a Gaja és ártere fölött
előrelátóan két 18,0 m nyílású acéltartós híd épült
[2]. A hazai vashídépítés korai jeles alkotásai voltak,
egyikük - már funkció nélkül - még a közelmúltban
is állt, ma hídskanzenben való felépítésre vár.
Érdekes, hogy 1851-től a Gaja-hidat a mai napig

A híd 1940-ben, Fejér Megyei Múzeum
A régi híd 7,0 m kocsipályája és a hozzá csat
lakozó, korszerűsített 8,0 méteres út sok baleseti
veszélyt rejtett magában. Ezért a KPM a híd korsze
rűsítését is tervbe vette. Az Uvaterv a régi híd teljes
elbontását és új híd építését tervezte meg, amit a
KPM 1963. április 23-án jóváhagyott. A terv átdol
gozására a Hídépítő Vállalat újítási javaslatot nyúj
tott be, melyet a KPM Közúti Főigazgatóság elvben
elfogadott. A javaslat szerint a régi híd megtartásá
val, nagyobb teherbírású új főtartók beépítésével
egyszerre a szélesítés és az erősítés is megoldódik.
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1940-ben Sávoly Pál tervei szerint kéttámaszú konzolos híd épült. Molnár Tibor felvétele, Fejér Megyei Múzeum
A régi és az új főtartók keresztirányú összefeszítésével igen jó együttdolgozás alakul ki. Ezt a megoldást
igen gazdaságossá teszi az, hogy ily módon új ala
pok készítése elmarad, a postakábelek és vízveze
tékek áthelyezése is szükségtelenné válik.
A régi facölöpöket vasbeton gerenda fogja öszsze, mely sovány kemény agyagtalajban épült, bent
hagyott 3,5 m hosszú faszádpallók védelme mellett.
A feltárás szerint az alapok a keretlábnál 1,0-1,0
méterrel hosszabbak, így lehetőség volt arra, hogy a
keretláb szélesítését a régi alapokra lehetett ráépí
teni. Az alaphoz és a keretlábhoz való csatlakozás
nál a felületeket feldurvították és bekötő acéltüské
ket helyeztek el. A töltésrézsűk lezárását a támfallal
egybeépített szárnyfal biztosítja. A lezáró földkúpok

A megszélesített felszerkezetbe befoglalt vízcső
1994-ben, Közútkezelő tervtára

A Hármas-híd a vízvezetékkel, Hídlap 1958, Közútkezelő tervtára
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védelmére 10 cm vastag, kavicságyba helyezett
kúpburkolat készült, 2 5 cm vastagságban.
A felszerkezet kéttámaszú, konzolos, befogott
alapú hétfőtartós keretszerkezet. A régi híd f ő t a r t ó i 
nak felhasználásával került sor a műtárgy szélesíté
sére. A felszerkezet szélesítését két új főtartó be
építésével oldották meg. Az új főtartók a régiekkel
azonos vonalozásúak, alsó élük a régiekkel azonos
magasságban v a n , szélességük 5 0 c m . Mivel a régi
szélső főtartók vasalása a t á m a s z o k n á l a k i e m e l t
szegélybe fut, ezért a kiemelt szegélyt nem bontot
t á k el. Ez a tény t e t t e szükségessé azt, hogy az új

Építtető: Közúti Igazgatóság, Veszprém.
Tervező: Közúti Beruházó Vállalat (Utiber), Dakos
Zoltán m ű s z a k i ellenőr.
Kivitelező: Székesfehérvári Közúti Építő Vállalat.
A hídon lévő b u r k o l a t o t a híd félszélességű
lezárása m e l l e t t felbontották. A gyalogjárdák burko
lata jó állapotú volt, viszont az élvédő szögacél mel
lett keletkezett repedéseket g u m i b i t u m e n n e l kellett
kiönteni. A járdaszegélyek belső felületét két réteg
vdw 1 0 6 j e l ű bevonattal látták el a sózás elleni
védelem céljából. A l e b o n t o t t burkolatszerkezet

helyére 1 cm vastag
masztix szigetelést, 2x4
c m vastag Ö-2 öntöttasz
f a l t o t , a híd előtt és utáni
szakasz marása után 4
c m vastag Ö-2 öntöttasz
f a l t o t hordtak f e l . A dila
t á c i ó k két oldalán lévő
5 0 - 5 0 cm széles szerke
zeti betont két réteg vdw
1 5 7 bevonattal látták el.
A kocsipályára j u t ó víz
elvezetésének biztosítá
s á r a a burkolatot hídten
gelytől jobbra-balra 3,53 , 5 m szélességben 2,3
%-os oldaleséssel alakí
t o t t á k ki, míg a kocsipá
lya 1,15 m széles sávja
v á l t o z ó esésű, hogy a
A híd teherbírását az 1995-ben végzett próbaterhelés igazolta, Agárdy Gyula felvétele
csapadékvíz a víznyelők
h
ö
z
j
u
s
s
o
n
.
A
dilatációknál
a víz elvezetésére U-65főtartók lényegesen magasabban vannak. így a régi
ös
idomacélt
építettek
be
a
lezáró t á m f a l b a , HILTI
szegélyek közötti 1 6 c m magasságot soványbeton
hüvelyes
felerősítéssel.
A
híd
a környező burkolat
nal töltötték ki. A régi és új főtartók együttdolgozá
szakaszokhoz
képest
m
a
g
a
s
ponton van, így rását úgy biztosították, hogy a kereszttartókat elbon
folyás
nincsen.
A
híd
végeinél
kimosások n e m vol
t o t t á k . Helyettük új kereszttartók épültek, kereszt
tak
tapasztalhatók.
irányú feszítéssel. A kereszttartók utófeszítése csu
pán a régi és új f ő t a r t ó k tökéletes együttdolgozása
é r d e k é b e n készült. A kereszttartók feszítése 8 d b
2 6 mm-es Dywidag-rendszerű feszítőrúddal t ö r t é n t .
A rudak hossza 1 3 , 0 4 m, anyagminősége 9 0 . 6 0
Bm. A feszítőrudak főtartókon való átvezetését, ké
zierővel kibontott nyílásokon végezték. A feszítés
Kékedy-féle NF csavaros feszítőberendezéssel tör
tént. A pályalemezen háromrétegű ragasztott le
mezszigetelés, 4 cm védőbeton, 5 cm aszfalt bur
kolat, a gyalogjárdán 2 cm öntöttaszfalt készült.
A hidat kétoldalt a régi, függőleges lécosztású
idomacél hídkorlátok határolják. A csapadékvizek
elvezetését a kocsipálya oldalesése és a 8 db víz
nyelő biztosítja.

A tartórácsként számított felszerkezet tényleges
viselkedését próbaterheléssel igazolták [5].
Irodalom
[1] Juhászné Viniczai Ágnes: Székesfehérvár útjai
és hidjai, Székesfehérvár, 1997.
[2] Seefehlner Gyula: A vashidak előállítása,
fenntartása és biztonsága, Magyar Mérnök
és Építész Egylet Közleménye, 1893.
[3] A 8. sz. főút korszerűsítésének tervei, iratai,
Közútkezelő úttervtára, Székesfehérvár.
[4] A híd tervei és iratai, Közútkezelő hídtervtára,
2006-ban átadva Székesfehérvár városnak.
[5] Agárdy Gyula:A 63. sz. főúton levő Gaja-patak-híd
keresztirányú együtdolgozásának vizsgálata,

A hidat 1986-ban felújították.

EMMI, 1994.
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Sárszentmihályi Sárvíz-malomcsatorna-híd a 72301 j . út 2+519 km-ben

Építés éve: 1960
Támaszköze: 7,15 m
Nyílása: 6,90 m
Pályaszélesség: 0,50+7,90+0,50=8,0 m
Szerkezeti hossz: 7,90 m
Vonalvezetés: R=130 m sugarú ívben fekszik,
a csatornát 85°-os szög alatt keresztezi
Teherbírás: „B" osztályú az 1956 évi KH szerint
Megbízó: KPM Közúti Igazgatóság,
Székesfehérvár
Tervező: Út-Vasúttervező Vállalat,
Királyföldi Lajosné
Kivitelező: Hídépítő Vállalat, Molnár Zoltán
építésvezető
Építési költség: 456 070 Ft

irányba 18 helyen Freyssinet-féle kábelekkel feszítet
ték össze. A tartók külső oldalán a takarék üregeket 4
cm vastag betondugóval zárták le és a külső felülete
ket cementhabarccsal fröcskölték be. A feszítés után
készült el a helyszínen készített 8 cm vastag kiegyen
lítőlemez és a kiemelt kerékvetők. A pályalemezen
háromrétegű ragasztott bitumenes szigetelés, 4 cm
védőbeton és 10 cm vastag végigvezetett makadám
burkolat készült. A kiemelt szegélyekre és a szárnyfa
lakra szabványos acél hídkorlát került. A csapadék
vizek elvezetését a kocsipálya egyoldali 4 %-os hossz
irányú esése teszi lehetővé.
Ennél a hídnál kísérletként készült ez az előfeszí
tett lemezsávos felszerkezet, mely a teljes előregyártás megvalósítására volt hivatva. A kísérlet sike
res volt: 10 hónap alatt, kedvező (54 ezer Ft/fm)
költséggel épült, mégsem ez, hanem az ún. fordított
T tartós gerendás felszerkezet lett egyeduralkodó a
2-10 m nyílású hidak építésénél, mivel 1960-ban a
feszített lemezsávok gyártásához, szállításához a
feltételek kevéssé álltak rendelkezésre [ 1 , 2].

A keresztezesi szelvénytől feljebb 10,0 méterre 7,0
m nyílású fahíd vezetette át az út forgalmát. A fahíd
rossz állapota miatt a bekötőutat korrigálva, új híd
készült. Az építés alatt a fahíd bonyolította le a for
galmat, majd a híd elkészülte után a fahidat elbon
tották. Az új híd kéttá
maszú, előregyártott ta
karéküreges tartógeren
dás, utófeszített szerke
zetű. Mindkét hídfő sík
alapozáson nyugszik. A
beton alaptestek Pátria
lemez védelme mellett
készültek. A felmenő be
ton falazat kétoldalt 2,2
m hosszú, a hídtengellyel
párhuzamos
vasbeton
függőszárnyfalak kapcso
lódnak. A hídfők a híd
A lemezsávos híd napjainkban, Bíró János felvétele
tengelyére merőlegesek.
A felszerkezetet 18 db 50x40 cm keresztmetszetű
7,8 m hosszú, előregyártott, hosszirányban Hoyer
rendszerrel előfeszített tartó alkotja. A tartók 30 cm
énként elhelyezett, 14 cm keresztirányú takaréküre
gekkel készültek. Az előregyártott elemeket kereszt

Irodalom
[1] Apáthy Árpád: Feszített hidak az országos
közutakon, KMSz. 1993. 5. sz.
[2] Kísérleti hidak értékelése, KPM kézirat, 1965.,
ÜKIG archívum.
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VASÚTI HIDAK
Székesfehérvári Széchenyi úti aluljáró
Székesfehérvár központ
jában a Széchenyi úti alul
járó három lépcsőben
nyerte el mai formáját. A
különszintű vasúti keresz
tezés a mai napig igen fon
tos szerepet tölt be a vá
ros közlekedésében. Elő
ször (I. ütem) 1931-ben
megépült egy igen szűk és
keskeny merevbetétes,
acéloszlopos műtárgy két
6,82 méteres nyílással.
Az átadást követően
viszonylag hamar, 1938ban (II. ütem) a műtárgyat
két irányban meghosz- ez 1932-ben épített, vasút alatti műtárgy, Molnár Tibor felvétele, Fejér Megyei Múzeum
szabbították, hogy a gya
logosok részére 2-2 méter széles átvezetést le
hessen kialakítani a főút két oldalán. A gyalogjárdák
régi nyílásból való kihelyezésével a két régi nyílást
alkalmassá lehetett tenni irányonként két forgalmi
sáv átvezetésére. Ekkor a hidat szélesítették is, hogy
több vasúti vágányt át lehessen vezetni.
A II. világháborút a híd kisebb sérülésekkel átvé
szelte, majd 1952-ben korszerűsítették a felüljárót
(III. ütem), átépítették a vízelvezetését és ismét
megszélesítették a megváltozott vasúti igényekhez
igazodva. A híd teljes szélessége tölcséres kialakí
tással 44,6-52,0 m lett.
Az alátámasztások az I. ütemben acéloszlopok, a
A 75 éves híd acél pillére, Molnár Tibor felvétele
II. ütemben bebetonozott acéloszlopok, a III. ütem
ben vasbeton oszlopok
voltak. A híd alatti út sülylyesztve épült, ezért a víz
elvezetés szivattyúzással
történt, sok gondot okoz
va az út kezelőjének.
A híd két szélesítésekor
sín betétes lemezszerke
zetek készültek
Irodalom:
[1] Vasúttörténeti
lexikon l-VII. kötet
[2] MÁV Rt. Hídtervtára,
Budapest,
Andrássy út
[3] Közútkezelő
hídtervtára,
A híd napjainkban, a gyalogosok számára bővítve és kétszer szélesítve, MÁV felvétele
Székesfehérvár.
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Székesfehérvár - Komárom vasútvonal Gaja-patak-hídja

Az 1899-ben készített, Tokajból 1949-ben a Gaja-patak fölé beépített, szegecselt, rácsos vasút/ híd,
MÁV Vezérigazgatóság tervtára

A Székesfehérvár - Komárom vasútvonalat 1860ban adták át a forgalomnak. Székesfehérvár hatá
rában a Gaja-patak fölött ekkor egy 6,0 méter nyílá
sú hidat kellett építeni. A hidat a II. világháborúban
felrobbantották.
A Gaja-patak igen ferde keresztezése miatt az új
jáépítéskor lényegesen nagyobb nyílásra volt szük
ség. 1948-ban a híd újjáépítése teljesen új alépít
ményeken valósult meg síkalapozású, súlytámfal
hídfőkkel. A felszerkezet egy vándorhíd lett, amely a
Tokaj - Rakamaz közötti Tisza-ártéri Hosszú híd kö
zépső főnyílása volt. Ezt az alsópályás rácsos, oszlo
pos rácsozású hídnyílást 1899-ben építették. A II.
világháborút követően sérüléseit kijavították és ide
átszállították. Az újjáépített híd támaszköze így 35,4
méterre növekedett.
Az 1899-ben készített hídszerkezet károsodásai
miatt az 1987-es hídvizsgálat során először 40
km/h, majd 20 km/h sebességkorlátozást kellett
bevezetni. A közel száz esztendős hídszerkezet te
herbírási és korróziós hiányok miatt már nem felelt
meg a követelményeknek, ezért a híd átépítése ke
rült előtérbe.
Az 1999-ben készült felszerkezetcsere során
választott kialakítás újszerű és sok szempontból kü
lönleges. Az új híd szimmetrikus, oszlop nélküli rá
csozású, ortotrop pályalemezzel, ágyazatátvezetés
sel, klasszikus alsóöv nélküli kialakítással. A híd
szerkezet illesztései hegesztettek, helyszíni NF csa
varos kapcsolatokkal.

Az ortotrop pályalemez tölti be klasszikus érte
lemben a főtartó alsóöv, kereszttartó, hossztartó és
féktartó feladatait. Ennek statikai számítását térbe
li statikai váz felépítésével és számítógépes model
lezéssel lehetett elvégezni. így az egyes elemek
együttdolgozása a komplex szerkezet miatt már a
számítás során maximálisan megjelenik, ami jelen
tékeny acélanyag-megtakarítást, kisebb szerkezeti
magasságot és egyszerűbb gyártást eredményez. Az
ortotrop pályalemez 16 mm vastag, a trapéz alakú
hosszbordák magassága 300 mm.
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A felszerkezetcseréhez szükséges vágányzári idő
minimalizálása érdekében a kivitelező MÁV Hídépí
tő Kft. az oldalirányú betolást választotta. A tendereztetés során ajánlott hosszirányú betolás hét na
pos időigénye helyett négy nap elegendőnek bizo
nyult.

Az acélrácsos kezelőjárda, MÁV felvétele
A régi híd befolyási oldalán a hullámtér fölött ke
rült kialakításra a szerelőtér 11000 és 1400 tartók
beépítésével. A kifolyási oldalon egyszerűsített sze
relőtér készült a régi híd kitolásához és annak bon
tásához. Mind a szerelőtér állványanyagát, mind az
új híd legyártott elemeit vasúti kocsikon szálították

a helyszínre. A szállításhoz szükséges daruzási
munkákat éjjelente, 23 és 4 óra között el lehetett
végezni.
A legnagyobb és egyben legsúlyosabb szerkezeti
elem a két darabban kiszállított, 4 2 tonna tömegű
pályaszerkezet volt 3,0 x 1,5 x 36,6 méter befoglaló
méretekkel. Ennek beemelését a MÁV Rt. EDK
1000-es vasúti darujával végezték.
A hídszerkezet teljes összeszerelését követően
elvégezték a korrózióvédelmi munkákat és a pálya
lemez szigetelését. Felszerelték a rácsos főtartók
külső oldalára az üzemi járdákat és kábelcsatorná
kat is. Az elkészült és mozgatásra előkészített új
szerkezet tömege 136 tonna volt.
Az első vágányzári napon elkészült a régi
szerkezet kitolása és az új híd betolasa. Ezt
követően, a második napon az új hidat saruira állí
tották és a harmadik nap végére befejezték a híd
főknél szükséges csatlakozási munkákat, a dilatá
ciók építését. A vágányzár negyedik napjára marad
tak a vasúti pályaépítési munkák és a nap végére a
kész híd próbaterhelése. Sikeres terhelési próba
alapján 1999. szeptember 5-én a hidat átadták a
forgalomnak. A befejező munkákat már a forgalom
fenntartása mellett is el lehetett végezni.
Az újszerű szerkezet sikerét jelzi, hogy az itt elő
ször alkalmazott, klasszikus alsóöv nélküli ortotrop
pályalemezes kialakítással készült el az elmúlt
években számos további új vasúti híd.

Az alsóöv nélküli, acél pálya-lemezes Gaja-híd napjainkban, a MÁV felvétele
Irodalom:
[1] Gyurity Mátyás, Gál András, Sélley Tivadar:
Vasúti acélhidak tervezése, gyártása és szerelése,
a Székesfehérvár - Komárom vasútvonal Gaja-patakhíd átépítése, in Sínek Világa 2000/1 Különszám

[2] Szaip Lászlóné: Fejér megye vasúti hidjai (kézirat)
[3] Vasúttörténeti lexikon l-VII. kötet
[4] MÁV Rt. Hídtervtára, Budapest, Andrássy út
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Székesfehérvár - Inota közötti vasúti acélhidak

A hagyományos Nádor I. híd hosszmetszete és felülnézete, a híd tervéből, MÁV Vezérigazgatóság

A Székesfehérvár - Celldömölk vasútvonalon köz
vetlen Székesfehérvár után három jelentős acélhíd
áll, amelyeknek történetét a szoros kapcsolatuk
miatt együtt érdemes tárgyalnunk. A vasútvonal
62+24 hm szelvényében található a 18 méter nyí
lású Gaja-patak-híd. Alig másfélszáz méterre, a
63+62 hm szelvényben van a szintén 18 méter
nyílású I. Nádor-csatorna-híd és a 124+75 hm szel
vényben található a 27,1 méter nyílású II. Nádorcsatorna-híd.
i
A vasútvonal három érintett hídját közel egy
időben háromszor építették át. A vasútvonal építé
sekor viszonylag kis nyílású fahidak épültek 6,0 és
10,5 méter szabad nyílással. A fatartókat felsőpá
lyás gerinclemezes vastartókkal váltották ki, amely
szerkezetek a II. világháború pusztításáig szolgálták
a vasúti közlekedést.
1945-ben mindhárom hídszerkezetet felrobban

A hagyományos Nádor I. híd keresztmetszete, a híd ter
véből, MÁV Vezérigazgatóság

tották. Még 1945-ben provizórikus tartókon megin
dult a forgalom. A hídszerkezeteket azok ideiglenes
jellege miatt a teljes újjáépítésig többször kellett
részben átépíteni. A három híd újjáépítésének ter
veit 1949-ben a vasút elfogadta. A vízügyi igények-
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kel összhangban ekkor nagyobb szerkezeteket ter
veztek és két hídnál a szerkezet alsó élét is meg kel
lett emelni.
A 18,8 méter támaszközű, 18,0 méter szabad
nyílású Gaja-patak-hidat 1952. november 25-én he
lyezték forgalomba. Az új híd a régivel azonosan,
merőlegesen keresztezi a vízfolyást. Az új alsópá
lyás gerinclemezes gerendahíd főtartóinak magas
sága 1750 mm. Az új süllyesztett szekrényalapokat
a régi híd pillérei mögött építették meg.
A Gaja-patak-híddal teljesen azonos kialakítással
épült újjá az I. Nádor-csatorna-híd, azzal a különb
séggel, hogy a merőleges szerkezettel a csatorna
60 fokos szöget zár be. A hidat 1952. december 30án helyezték forgalomba. Az új alapokat a Gaja-pa
tak-híddal azonosan itt is a régi alépítmények mögé
helyezték el.
Az újjáépített II. Nádor-csatorna-hidat 1955. de
cember 23-án adták át. Az új 22,5 méter támasz
közű ferde szerkezetet a vízfolyás korrekciójában a
régi híd előtt építették meg. Az alsópályás gerincle
mezes acélhíd merőleges nyílása 12,0 méter.
A pályaszerkezet hídfás kialakítással készült, de
mindkét végén 3,75 méter hosszban tartóbetétes,
ágyazatátvezetéses pályaszerkezetet alakítottak ki.
E vegyes pályaszerkezetet a pálya dilatációs
mozgásainak kedvezőbbé tétele érdekében ter
vezték be. Az új hídfők vasbeton cölöprácson
nyugszanak.
Az 1990-es években mindhárom felszerkezet
ismét átépült. Az átépítésre az elégtelen űrszelvény
és az ágyazatátvezetés igénye miatt került sor. A há
rom híd korszerű, ortotrop pályalemezes kialakítás
sal készült el, közülük kettő ágyazatátvezetéses.
A Gaja-patak-híd átépítési terveit az MSc Kft.

Az ortotrop pályalemezes Gaja-híd,
MÁV KFV felvétele
készítette el 1997-ben. Az alépítményeket kisebb
átalakítás mellett fel lehetett használni, így a híd
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támaszköze és szabad nyílás változatlan maradt. Az
új felszerkezet hegesztett kivitelű alsópályás gerinc
lemezes szerkezet, hossztartós ortotrop pályale
mezzel. A híd szerkezeti magassága 1250 mm.
A főtartók külső oldalán üzemi járdák készültek.
A híd szerelése egy hosszirányú helyszíni illesztés
sel történt. A készre szerelt szerkezetet daruval
emelték végleges helyére.

A Nádor I. híd hagyományos talpfás kialakítású,
a MÁV KFV felvétele
Az I. Nádor-csatorna hidat 1994-ben építették át
hagyományos alsópályás gerinclemezes, talpfás fel
szerkezettel.
A II. Nádor-csatorna-hidat 1997-ben építették át a
Pont-TERV Rt. tervei alapján. Az új felszerkezet he
gesztett kivitelű alsópályás gerinclemezes szerke
zet, hossztartós ortotrop pályalemezzel. A híd szer
kezeti magassága 1390 mm.

Az 1997-ben épült Nádor-híd korszerű, ortotrop
pályalemezes kialakítású, a MÁV KFV felvétele
Irodalom:
[1] Vasúttörténeti lexikon l-N/lI. kötet
[2] MÁV Rt. Hídtervtára, Budapest, Andrássy út
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Hidak, utak levéltári, múzeumi értékei
,Nézd, mi mögötted van, s mi előtted,
lásd meg előre:
így tesz a bölcs Janus, két arccal
kétfelé néz szét."
Cato

A törvényhatóság első tisztviselőjének, az alis
pánnak éves jelentésben, részletesen be kellett
számolnia a Közgyűlés előtt az általa vezetett hiva
tal munkájáról, a közigazgatás állapotáról, az utak,
hidak, egyéb műtárgyak építési, karbantartási mun
kálatairól. Ezek az alispáni jelentések fontos, hite
les dokumentumok, egyebek között a közutak, hi
dak vonatkozásában is.

Könyvünk következő néhány oldalán szakmai múl
tunkat idézzük fel - nem
teljes körűen - csak epi
zódokban, mint ahogy a
régészek sem tudják a ta
lált ásatási anyagból újjá
varázsolni - csak héza
gosan rekonstruálni - a
korabeli tárgyakat, épüle
teket, a letűnt időket.
Minél messzebb me
gyünk vissza múltunk meg
ismerésében, annál halvá1900. évi alispáni jelentés első oldal
nyabb, ritkább közegbe ke
rülünk, egyre nagyobb bi
1 8 9 1 . évi jelentését az alispán a törvényhatósági
zonytalansággal állapíthatunk meg eseményeket, talál
utak és hidak vonatkozásában már az 1890. évi I.
hatunk felhasználható értékeket. Meddig érdemes visztörvénycikkben meghatározottak szerint tette meg:
szamenni - a gyökerekig? Hol vannak a gyökereink?
A magyarság a Kárpát-medencébe érve mikor épített
először közlekedési létesítményt? Ennek felderítésére
ezen fejezetben nem vállalkozhattunk.
Úgy tekintjük, hogy konkrét bizonyítékok, írásos
dokumentumok szakmánk, a közúti adminisztráció
- közúti igazgatás - az út-híd fenntartás kialakulá
sára, fejlődésére a Kiegyezés időszakától vannak.
Fejezetünkben az Államépítészeti Hivatalok (ÁÉH-k)
megalakulását (1867) tekintjük kiindulásnak. Az
ÁÉH-kat elődünknek tekintjük. Innen indulva nyo
mon követhető a megyei útügyi igazgatás, az út
fenntartó szervezetek fejlődése.
1887-ben szabályozták az ÁÉH-k szolgálatát, ha
táskörét. 1890-ben az I. te. a közutakról és vámok
ról szól. Ez a törvény megfogalmazásában, teljes kö
rűségében bátran versenyre kelhet bármelyik mai
jogszabállyal.
A fejezet további részében - levéltárból, múze
umból, saját tervtárunkból - összegyűjtött doku
mentumokat, idézeteket mutatunk be rövid ismer
tető, összekötő szöveg kíséretében.
Részlet a jelentés 11. oldaláról
Visszatekintésünk elején fontos eseményként
kell megemlítenünk az 1870. XLII. tc-et, mely a köz
Az 1890. évi I. törvénycikk részletesen szabályoz
törvényhatóságok rendezéséről szól. Ez a törvény
szabályozta többek között a vármegyei közigazgatá
ta (20. §) a törvényhatóság első tisztviselőjének ha
si szervezetet.
táskörét.
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burkolatfajtáktól és a motorizációtól). Különösen fi
gyelemre méltó a következő félmondat:
s különö
sen mérlegelendő, vájjon nem volt-e hiba az útháló
zat túl gyors fejlesztése a fenntartás rovására."
Az államépítészeti hivatalok kezelték az állami,
és külön alapból (forrásból) a törvényhatósági uta
kat. Már az idézett 1890. évi I. te. is így rendelke
zett, lehetőséget adva a vármegyéknek más megol
dásra is a törvényhatósági utak vonatkozásában.
Fejér Vármegyében az ÁÉH kezelte a törvényható
sági utakat az alispán felügyelete mellett.
Az 1888. évi alispáni jelentés 10. oldalán tájékoz
tatást ad a folyó évben végzett közúti munkákról, és
azok költségeiről, majd így summázta mondandóját:
„A törvényhatósági utak, mint a Tekintetes vár
megyei közönség előtt tudva van, felügyeletem alatt
az államépítészeti hivatal által kezeltetnek. A Vár
megye részéről a kezelésnél alkalmazva vannak a
járási útbiztosok és az azok alá helyezett útkaparók.
A lefolyt évben alkalmazva volt 1 központi, 6 ke
rületi útbiztos és 58 utász.
Az utak kezelési költsége 7022 Frt 97 kr-t tett,
mely a 64.697 Frt + 62 kr. összes kiadással szem
ben megfelelőnek jelezhető."
Az alispáni jelentések minden évben közzététet
tek a tanácsi közigazgatás bevezetéséig. Az alispán
felügyeletet gyakorolt az ún. vicinális, azaz községi
utak vonatkozásában - bár ezek karbantartása a
községi elöljáróság feladata volt.
Hogy az alispán teljesítette ezen kötelességét, tény
legesen felügyeletet gyakorolt egy helyi hatóság a te
lepülési utak felett (sajnos napjainkban ez nem így
van), jól bizonyítja az alábbi levél, melyet itt idézünk.

I. TÖRVÉN YCZIKK
a közotakról és vámokról.
(Saentesitést nyert 1890. évi február hó 4-én. — Kihirdettetett az
>Országos Tőrvénytárt-han 1890. évi febiaar hó 12-én.)

I. RÉSZ.

A közutat osztályozása, építése, kezelése
és fentartása.
1. §•
A jelen törvényben tárgyalt közutak követ- * ^,"*^'
kezőleg osztályoztatnak:
1. átlamutak, melyek országos fontossággal
bírnak és az állam költségén építtetnek, kezel
tetnek és tartatnak fenn;
2. törvényhatósági utak, melyek a törvény
hatóság által épiltetnek és annak költségén
kezeltetnek és tartatnak fenn ;
3. a vasúti állomásokhoz vezető utak, melyek
a1 vasúti állomásokat a legközelebbi állami,
törvényhatósági vagy községi utakkal vagy
községekkel összekötik és a melyek létesítésé
nek, kezelésének és fen tartásának költségei a
törvényhatóság, az érdekelt község vagy köz
ségek, az érdekelt kereskedelmi és iparvállala
tok, végül az illető vasat által aránylagosan
viselendők és rendszerint a tőrvényhatóságok
által kezelendők;

! 890:1. TÖRVÉNVCZIKK

21

ezen ágára is kiterjed, és különösön nemcsak
jogában, hanem kötelességében is áll az útalap
pénztár rendellenes kezelése esetén intézkedni,
hogy a felelős közegek ellen az 1886 : XXI.,
illetve 1886 : XXIII. t.-cz. rendelkezései alkal
maztassanak.
20. §.

A törvényhatósági utak közigazgatása a jelen ^ S , ^ . 6 *
törvény határozatainak keretében, első sorban 11 " 1 ,*^.' 1 '"
a törvényhatóság első lisztviselőjének hatás
köréhez tartozik, ki anoak szorosan törvény
es szabályszerű vezetéseért és intézéseért első
sorban felelős.
Ezen hatáskörben a törvényhatóság első
tisztviselőjének, teljesítvén mindazt, a mit a
jelen törvény reá biz, a következő főbb feladatai
vannak:
1. a törvényhatósági utak közigazgatá
sában Leijesiti a végrehajtó szolgálatot és intéz
kedéseinek tényleges végrehajtását ellenőrzi;
2. a törvényhatósági utak építésére, keze
lésére és fenlartására vonatkozó költségelő
irányzatot és zárszámadást törvényszerűen össze
állítja, tárgyaltatja és azoknak további fölter
jesztése iránt esetenkint intézkedik;
3. a törvényhatósági útalapnak a költség
előirányzatban megállapított vagy azon túl
engedélyezett bevételeinek kivetése, nyilvántar
tása, behajtása és kezelése, úgyszintén a hátra
lékok nyilvántartása és behajlása tekintetében

„FEJÉR VARMEGYE ALISPÁNJÁTÓL.
Tárgy: Községi közdűlő utak karbahelyezése
Szám: 4095/1947.
VALAMENNYI KÖZSÉGI ELÖLJÁRÓSÁG

Az 1936. évi jelentésében az alispán mintha a mai
állapotokat ecsetelné (eltekintve az akkori és mai

A szokatlanul hosszú és csapadékos téli időjárás
után bekövetkezett hirtelen olvadás az utak nagy
részét teljesen járhatatlanná tette.
Utbeutazásom során megállapítottam, hogy külö
nösen a községi közdűlő és községi közlekedési (vi
cinális) utak állapotában következett be igen nagy
fokú károsodás, ugy, hogy ezidoszerint az utvonalak
jelentős része járhatatlan.
Felhívom a község Elöljáróságát, hogy közmunka
igénybevételével az utak járhatóvá tétele érdekében
haladéktalanul kövessen el mindent, és amenynyiben az árviz a hidakat megrongálta, azoknak ideigle
nes helyreállítása érdekében ugyancsak intézkedjen.
Ott, ahol a viszonyok azt indokolják, és más megoldá
si lehetőség nincs, az utmenti fák törvényhatósági ut-
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biztos bevonásával történő kitermelésével és fel
használásával is gondoskodni kell arról, hogy az öszszes hidakon a forgalom fenntartható legyen.
Amennyiben ezzel kapcsolatos különleges nehéz
ségei lennének a községnek, arról fenti számra hi
vatkozással, haladéktalanul jelentést kérek.
Székesfehérvár, 1947. évi március hó 12. napján.
A kiadmány hiteléül:
XY, Írod a igazgató h.

Dr. Kispéter István sk.
alispán"

kumentumok azt bizonyítják, hogy elődeink - főleg
az ún. békeidőben, az I. világháborút megelőző idő
szakban, de a két világháború között is - gondos
gazdái voltak mind az állami, mind a törvényhatósá
gi úthálózatnak.
A már idézett ÁÉH-k szolgálatára vonatkozó általá
nos és műszaki utasítás nagyon részletes szabályo
zást ad a Hivatal működésére minden tekintetben.
Példaként néhány idézetet mutatunk. Az általános utasítás 49. § a következőket tartalmazza:

„Útbeutazásom során
megállapítottam"
- for
gatva az 50-150 éves ira
tokat bizonyságot nyer,
hogy a most használatos
több
szakkifejezésünk
milyen régi keletű pati
nás szó - jó, hogy ezeket
megőriztük, és használ
juk, pl.:
- vállalatba adás,
- házilagos kivitelezés,
- útkiigazítás,
- útáthelyezési
munkálatok,
- úthálózati kimutatás.
Az alispáni jelentések
arról is számot adtak,
hogy az aktuális évben mi
lyen szabályrendeleteket
alkotott a Közgyűlés.
Két szabályrendelet kó
piáit mutatjuk be - mind
kettő fontos szakmatör
téneti dokumentumnak
tekinthető.
A hófúvásokra, hegy
omlásokra
vonatkozót
1890 után, a Nádor-csa
torna hídjaira vonatkozót
1887. július 27-én hagy
ta jóvá Baross Gábor mi
niszter.
Érzékelhető a helyható
sági önállóság és a szak
mai felügyelet összhang
ja - a szabályrendelete
ket a helyi hatalom maga
alkotta és a szakmai felü
gyeletet ellátó szaktárca
vezetőjével jóvá kellett
hagyatnia.
Az általunk fellelt do-
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„49. §. Az állami közutak rendes beutazása
A hivatal kezelése alatt álló összes állami közutak
- évenként két hónap kivételével - minden hónap
ban beutazandók.
Az évnek azt a két hónapját, a melyekben az álla
mi közutakat beutazni nem kell, minden egyes hiva
talra nézve - a hivatal javaslatának meghallgatásá
val - az illetékes közúti kerületi felügyelő jelöli ki.
Ha valamely az út beutazására kijelölt hónapban
a beutazás elmarad, - a mi fontos okoknál fogva
engedhető meg - akkor ezt a ministernek be kell je
lenteni, az elmaradt beutazást pedig mielőbb pótol
ni kell.
Ha valamely hónapban az út másodszori beu
tazása válnék szükségessé, a minister előzetes
engedélye kérendő ki."
A műszaki utasítás a hidak fenntartásával, vizs
gálatával nagyon részletesen foglalkozik, ebből
idézünk egy részletet:
„63. §. Általános megjegyzések a hidak fenntar
tására vonatkozólag
A hidaknak gondos fenntartása, valamint azok
nak biztossága és tartóssága szempontjából nagy
fontossága van a rendszeres, szakszerű megvizsgá
lásnak, a folytonos tisztántartásnak és a mutatkozó
hiányok kellő időben való megszüntetésének.
A hivatalok tehát a hidak megvizsgálásának és jókarban tartásának ügyét rendszeresen szervezzék
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és az ide vágó teendők és kötelességek pontos tel
jesítésére szigorúan ügyeljenek.
Szabatos - ha szükséges, Írásbeli - utasításban
kell mindenek előtt azt megállapítani, hogy az úti
személyzet részéről való állandó szemmel tartástól
és egyes elemi események (árvizek, nagyobb esőzé
sek, stb.) után végzendő vizsgálatoktól eltekintve,
minő időközökben tartoznak az útmesterek a szaka
szaikon levő hidakat rendszeresen megvizsgálni, és
e vizsgálatoknál minden egyes útmester különösen
mire terjeszkedjen ki.
A rosszabb állapotban lévő, vagy szerkezetüknél
fogva nagyobb figyelmet igénylő hidaknál (pl. a füg
gőműves fahidaknál) természetesen gyakoribb és
részletesebb vizsgálatot kell előírni, mint más, meg
bízhatóbb szerkezeteknél.
Az útmesterek csak olyan vizsgálatokkal bízassa
nak meg, a melyeknek elvégzésére őket ismereteik
képesítik. Különleges szerkezeteknek olyan szem
pontból való megvizsgálása tehát, a mely a szerke
zet erőtani viszonyainak ismeretét tételezi föl, nem
bizható az útmesterekre, hanem az ilyen vizsgála
tokat a hivatalnak valamely tagja végezze.
Az útmestereknek adandó utasítások tekinteté
ben elvül tekintessék, hogy az összes fahidak éven
te legalább háromszor, a többi hidak pedig évente
legalább egyszer behatóan és rendszeresen meg
vizsgáltassanak.
Figyelmeztetni kell e mellett az útmestereket,
hogy a hidakat az előírt, beható megvizsgálásokon
kívül minden kínálkozó alkalommal - különösen pe
dig árvizek, vagy nagyobb megterhelések után, vagy
egyéb rendkívüli esetekben - megvizsgálják és az
útkaparókat a hidaknak rendben- és tisztán tartása
körüli teendők lelkiismeretes teljesítésében gyak
ran és szigorúan ellenőrizzék.
A hivatal főnöke, vagy az út beutazását teljesítő
tagja, minden beutazás alkalmával figyelmet fordít
son a hidakra és különösen azokat, a melyeknél
hiányok vannak, valamint az összes fahidakat,
évente legalább egyszer (a függőműves fahidakat
pedig évente legalább kétszer) behatóbban is vizs
gálják meg.
A nagyobb hidaknak 10 évenként végzendő, egé
szen részletes, időszakos vizsgálata, valamint az ily hi
dakra vonatkozó törzskönyvek vezetése tekintetében
a közúti hidakról szóló szabályrendelet intézkedik.
Különös gondot fordítson a hivatal mindenne
mű hídjavítási munkánál, különösen pedig a hídpálya felbontásánál arra, hogy a közlekedés biztossá
ga érdekében szükséges intézkedések (elkorlátolások, éjjeli világítás, forgalmi korlátozás, ennek meg
felelő jelzése, kihirdetése stb.) megtétessenek és a
megállapított rendszabályok pontosan be is tartas
sanak.

A nagyobb vízfolyásokon átvezető hidaknál a leg
nagyobb árvíz szine állandó jellel (bevéséssel, vagy
vörös olajfestékkel stb.) megjelölendő és nagy árvi
zek idejében a meglevő jelek helyessége ellenőri
zendő.
Az útmestereket utasítani kell, hogy minden na
gyobb árvíz alkalmával a víz legmagasabb állását a
már megjelölt vízszínhez, vagy - a hol még nincsen
jel - a hídnak valamely állandó pontjához mérve je
gyezzék fel és a árvíz színéig érő karókat verjenek le.
A hivatal feladata e feljegyzéseket az útbeutazások alkalmával egyéb adatokkal összehasonlítani,
az árvízszín megjelölése iránt - ott, a hol ez még
nem történt meg, vagy a hol az eddigi jel nem egye
zett az árvíz színével - intézkedni, a szükséges szin
tezéseket elvégezni és az összegyűjtött adatokat az
illető hidakra vonatkozó tervekben és vázlatraj
zokon, valamint az esetleges törzskönyvekben, az
év és hónap feljegyzése mellett kitüntetni."
Ékes bizonyítéka a közúti adminisztráció jól szer
vezett működésének az 1903-ban kiadott „Kézi
könyv a magyar királyi állami útmesterek részére"
című, közel 500 oldalas, keménykötésű tankönyv,
mely közigazgatási-műszaki alap-, és szakmai isme
reteket egyaránt tartalmaz. Az útmesterek fontos,
megbecsült tagjai voltak a közúti szervezetnek. Az
állást pályázat útján lehetett betölteni, esküt kellett
tenni, amiről igazolást kapott. Részlet a szolgálati
utasításból:
Az állami közutak fentartásánál alkalmazott kir.
állami útmesterek szolgálati utasítása.
I. RÉSZ.
A m. kir. állami útmesterek szolgálati viszonya.
1&
A kir. állam útmestereket a minister nevezi ki.
Az útmesteri állomásokra történő kinevezéseknél
a kiszolgált és az 1873. évi II. t.-cz. értelmében iga
zolvánnyal ellátott altisztek elsőbbséggel birnak.
Ezen kinevezés rendszerint ideiglenes s az illető
államútmesterek állásában csak akkor lesz végle
gesítve, ha a szabályszerű képességi vizsgát letette,
mire rendesen egy évi határidő tűzetik ki.
Az útmesterek közvetlenül az államépítészeti hi
vataloknak vannak alárendelve, kötelesek tehát
azoknak a szolgálatra vonatkozó rendeleteit felelős
ség terhe alatt lelkiismeretesen, pontosan, jól és
gyorsan teljesíteni, valamint a kiadott utasításhoz
szorosan alkalmazkodni."
Az 1903-ban kiadott útmesteri
néhány ábrát mutatunk be:
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A II. világháború, és az azt követő időszak
Fejér megye hadászatilag, stratégiailag fontos
földrajzi elhelyezkedése folytán különösen sokat
szenvedett a II. világháború során. A front átvonu
lása után közvetlenül a III. Ukrán Front megbízottja
visszaadta kezelésre a megye főútjait, erről szól az
itt bemutatott levél, mely 1945. április 20-án kelt,
és ennek hatására íródott (egyéb eszköz híján kéz
zel) egy lakásigénylési lapra az alispánt helyettesítő
főjegyző levele az ÁÉH részére:

7
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„Gondoskodni kell az
utakon lévő és a forgal
mat akadályozó torlaszok, gép- és járművek eltá
volításáról, víz szivárgók, eltömődött utmenti árkok
karbahelyezéséről, padkák rendbehozataláról, hul
lák eltakarításáról."
Volt mit eltakarítani, hogy a polgári élet megin
dulhasson.

Az AEH 25/1945. sz. felterjesztésében adott je
lentést a Kereskedelmi és Közlekedésügyi Minisz
ternek a Fejér vármegyében felrobbantott hidakról.
Ennek első oldalát - a hitelesség érdekében - fotó
kópiaként, a 2., 3. és 4. oldalát szó szerint átírva (a
könnyebb olvashatóság érdekében) adjuk közre.
Cser István hivatalfőnök, műszaki tanácsos részle
tesen beszámolt a megye hídjainak állapotáról, a
helyreállítás várható nehézségeiről. A tételes kimu
tatást helyhiány miatt nem közöljük.
„Nagyobb árvizek egyébként nem is voltak, ugy,
hogy a hídroncsok miatt nagyobb árvízkárok nem
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voltak. A harcok elvonulása után a hivatal a meder
kitakarítás'! munkákat megindította, de az aratási
munkaidény beköszöntével munkáshiány miatt a
munkák megakadtak, annál is inkább mert a vm. al
ispánjának rendeletére az aratási és cséplési mun
kák befejezéséig közmunka nem vehető igénybe.
A hídroncsok eltakarítása ügyében a hivatal prog
ramja a következő.- Mihelyt az aratási és cséplési
munkák befejeződnek, a hivatal újból megkezdi a
kisebb hidak, vagy a mederben levő kisebb roncsok
félbehagyott eltávolítását, útőri személyzettel, köz
munkával, továbbá kisebb iparosok bevonásával.
Remény van arra, hogy ily módon az előbbi fejezet
ben fel sorolt hidakon kívül a többi híd roncsai
annyira eltávolíthatók lesznek, hogy az őszi árvizek
nagyobb károsodás nélkül levonulhatnak.
Az alább felsorolt hidak roncsainak eltávolítása
egyszerűbb eszközökkel nem hajtható végre. A ron
csok eltávolítása sürgős, mert nagyobb károkkal já
ró duzzasztás veszélye fennáll.
Ezen műtárgyak a következők:
a 6.sz. budapest-mohács-eszéki utón Ercsi és
Adony között a Vali víz felett levő híd /: 1.1. 1. kimu
tatás 1. sorszámot.:/,
a 7. sz. budapest-nagykanizsa-varasdi állami köz
úton Tárnok községnél a Zámori patak felett levő
híd/:1.\. kimutatás 4. sorszámát.:/,
az adony-sárkereszturi th. közúton Adony község

után a belviz levezető csatorna felett levő híd/: 1. I.
kimutatás 21. sorszámát.:/,
a Nádor-csatorna és a Malom-csatorna felett levő
hidak közül az I. kimutatás 11., 12., 19., 43., 63.,
68., 70., 72., 76. sz. a. felsoroltak.A hivatal véleménye szerint ezen munkák kellő
időre való elvégzése katonai műszaki osztag igény
bevételével lenne biztositható. Ez idő szerint csak
katonai műszakiosztag rendelkezik olyan felszere
léssel, munkaerővet és hozzáértéssel, ami a mun
kák határidőre való végrehajtásához szükséges.
A fenti adatokat az itteni Kultúrmérnöki hivatallal
is közöltem azzal, hogy azokat a Földművelésügyi
Minisztérium Árvízvédelmi csoportjának jelentse.
Kérem Miniszter Urat, hogy a katonai műszaki osz
tag beállítása érdekében intézkedni méltóztassék.
Megjegyzem, hogy az árvízre veszélyes hídroncsok
néhány kivételével csaknem mind th. kezelésben levő
utakon vannak. A hatóságnak a munkák elvégzésére
semmiféle fedezete nincs, pedig ezen munkák köz
munkával semmiképpen el nem végezhetők.
A hídroncsok eltávolítása után elkerülhetetlen a
meglevő ideiglenes hidak megerősítése, átépítése
vagy ahol nincs, ideiglenes híd épiíése. A hídroncsok
eltávolítása után számos ideiglenes hidat újra kell
építeni, mert a jelenlegi híd a roncsokra épült. A 7.sz.
budapest-nagykanizsa-varasdi utón levő ideiglenes
hidak építése illetve átépítése ügyében Miniszter Úr
már részben intézkedett. Megjegyzem még, hogy ad
dig is, ameddig a többi ideiglenes híd megerősítésére
vagy átépítésére sor kerül, már most szükséges volna
a többi felrobbantott, tönkrement, valamint ideig
lenes híd részletes felmérése, hogy annak idején a
szükséges adatok rendelkezésre álljanak.
Jelentem még, hogy a hivatal működési területén
hídépítésnél vagy javításnál számbavehető anyagok
alig találhatók.
Szükséges anyagok a vm. északnyugati részében
levő erdőkből csak kitermelés utján biztosithatók,
az is korlátolt mértékben. Vasgerendákból a Dunapentele hajóállomáshoz vezető út végén 6 drb. 50
cm. nagy I. tartó található, részben parti fövenybe
beiszapolva.- A tartók 20 fm. hosszúak, a szabvá
nyosnál szélesebb övlemezzel, úgyhogy ideiglenes
hidaknál jól használhatók. A tartókat a környékbe
liek tájékoztatása szerint a vörös hadsereg hagyta
ott akkor, mielőtt a tél folyamán Dunapentelénél
megkezdett vasúti híd építése félbe maradt.
Kérem, hogy a vastartók felhasználására az en
gedélyt megszerezni és arról a hivatalt értesíteni
szíveskedjék.
Székesfehérvár, 1945. július hó 22.
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Említésre méltó kezdeményezésről szól az alábbi
dokumentum:

A közúti igazgatóságok a közúti kirendeltségekből
(hivatali rész) és a korábban az ÁÉH-któl az útfen
ntartó vállalatokhoz ke
rült útmesteri, útori állo
mányból jött létre. Ezzel
egyidőben az útfenntartó
vállalatok többi részéből
közúti üzemi vállalatokat
szerveztek.
Később 1965-tel kezdődőleg minden megyé
ben megalakult a Közúti
Igazgatóság.
Itt véget is ér rövid viszszatekintésünk. 1965-től
kezdődően rendelkezünk
útjaink, hídjaink ismereté
hez szükséges minden
dokumentummal. Az álla
mi közutak kezelői remél
hetőleg minden megyében
őrzik iratanyagukat, gon
dozzák út-híd tervtárukat.

1950 - a fordulat éve, szokták mondani. Valóban
jelentős változást hozott a közúti igazgatásban is.
Megszüntették az útalapot, ami a törvényhatósági
utak finanszírozására szolgált, megkezdték a közu
tak államosítását. Megszüntették az ÁÉH-kat. Ezek
helyett jöttek létre a megyei tanácsoknál a Közleke
dési osztályok, hivatalos neve Fejér megyében: Fejér
megyei Tanács VB.IX. Közlekedési Osztály. Az ÁÉH-k
útőri állománya az útfenntartó vállalatokhoz került.
1954. április l-jétől a megyei tanácsok közleke
dési osztályainak felügyelete a KPM-hez került. A
KPM még ebben az évben 12 megyeszékhelyen
közúti kirendeltségeket szervezett, 12-re csökken
tették az útfenntartó vállalatok számát, melyek köz
pontja a közúti kirendeltségek székhelyén volt.
A hivatalosan, név szerint is az állami közutak je
lenlegi kezelői jogelődjüknek az 1958-ban a
2 0 / 1 9 5 8 . sz. KPM-utasítással létrehozott KPM köz
úti igazgatóságokat tekinthetik.

Javasoljuk valamennyi
üknek, hogy legyenek
kapcsolatban a megyei
levéltárral és a napi mun
kához már nem szük
séges „levéltárnak áta
dandó" jelzésű irataikat
adják át részükre. A ké
sői utókornak csak ily
módon lesz lehetősége
megismerni jelenünket,
amire egyébként okulá
sul hibáinkból és sikereinkből szükségük lesz.
Felhasznált irodalom:
Fejér Megyei Levéltár
- Fejér megye alispánjának általános iratai: x 126
268 útépítés, útfenntartás 1945 -1948;
269 hidad építése, fenntartása 1945 -1950
- alispáni jelentések 1885 -1950,
- Megyei Tanács VB Építési ill. Közlekedési Osztályának
iratai 1952 - 1954-ig; 1957 -1958.
- Szabályrendeletek gyűjteménye
Szent István király Múzeum adattára
- Molnár Tibor építész fotógyűjteménye
Kézikönyv a Magyar Királyi állami útmesterek
részére 1903
A Magyar Királyi államépítészeti hivatalok szolgálatára
vonatkozó általános és műszaki utasítás 1912
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Szabadbattyán-Polgárdi térsége az I. és II. katonai felmérés idején. Hadtörténeti Intézet és Múzeum
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A Sárvíz völgye az I. és II. katonai felmérés idején, Hadtörténeti Intézet és Múzeum
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Térképek

Forgalomszámlálási térkép, 1894
Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény

1793

-magyar

Úthálózati térkép (2001), a hidakat is feltünteti
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Nyilvántartások

A Kápolnásnyék-pákozdi út hídnyilvántartása (1938), Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény

Hídnyilvántartások, 1958,1962,
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A 7. sz. főút hidjai (1965), Közútkezelő tervtára

A tanácsi hidak nyilvántartásának

részlete (1972), Fejér megyei Közlekedési Felügyelet
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Nyilvántartások

Mellékletek

Hídkárkimutatás (1945), Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény

muwrgywc

U2.-tif°

"
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Az M7 autópálya tervezői nyilvántartása, Uvaterv
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Nyilvántartások

¥
A Fejér megyei főutak számozásának változásai
1934
6
7

1948
6
7

1965
6*
7* (70)

2006
6

8

8
61
62

8
61*
63*

8*
61
63**

71
81

71*
81*

71
81

—
—
—

—
—
—

—
—
—

61
62
71
81
86
601
602
603
611
621
711
802
804
805
806
811

603
611
621
711

"7**

62*

62

—

—

64*

64

—

—

80

1*

1

—

—

—

805
806

-

*
*
**
*
*
*

811*

811

—
-

—
-

Megjegyzés (*)
A nyomvonal több helyen módosult
1965-67 között nyomvonal korrekciók
2005-ben Székesfehérváron új nyomvonal
Székesfehérváron a nyomvonal többször változott
Az út végpontja változott
Az út végpontja, a szelvényezés iránya változott

* * Az út Székesfehérváron rövidebb lett
* A Polgardi-Balatonakarattya közötti szakasz a 7205. j . út lett
* A nyomvonal és a szelvényezés iránya változott
Kápolnásnyék-Pákozd között a 7. sz. út régi szakasza volt
Ma a 6209. j . adony-kálózi út
Ma nem folyamatos (6208. és 6215. j . utak)
* A szelvényezés iránya változott
*
*
*

Ma a 6 2 3 1 . j . paks-cecei út
Jelentős nyomvonal-korrekciók
Ma a 7116. j. út
Új nyomvonalon épült
Ma a 8 1 1 1 . j . Baracska-alcsútdobozi út
Változott az út végpontja
Ma a 8126. j . Söréd-bicskei út
Ma a 8209. és 8216. j . utak

Sárvíz-/Nádor-csatorna-h idak
Híd helye

1. Nádasdladány
2. Vasút
3. Gusztuspuszta
4. Sárszentmihály
5. Vasút
6. Sárpentele
7. Urhida
8. Szabadbattyán
9. 7. sz. út
10.7. sz. ut mellett
1 1 . M7
12.Vasút
13. Lajostelep
14.Tác
15. Világospuszta
16. Csősz
17.Soponya
18. Kálóz
19.Zichymajor
20. Kishörcsök
2 1 . Nagyhörcsök
22. Sárhatvan
23. Örspuszta
24.Gazd. vasút
25. Réti puszta
26. Vasút
27.Cece
28. Pálfa

vízfolyás
szelvénye
107, 150
104, 2 5 0
99,127
96,862
96,250
95,900
93,800
91,750
90,700
(90,600)
(88,900)
88,900
88,860
85,800
(83,800)
(80,100)
75,100
72,100
70,000
66,400
64,100
59,250
56,800
56,100
51,680
51,000
46,744
40,038

1935
kezelő

anyag

Kezelő

2006
anyag

Építés éve

AEH
MAV
önkormányzat
önkormányzat
MAV
önkormányzat
AEH
uradalom
AEH

vasbeton
acél
fa
fa
acél
vasbeton
vastartós
fa
vasbeton

közút
MAV
önkormányzat
önkormányzat
MAV
önkormányzat
közút

vasbeton
acél
vasbeton
vasbeton
acél
vasbeton
vasbeton

1958
1997
1970
1950*
1994
1961
1973

MAV
önkormányzat
önkormányzat

acél
fa
fa

AEH
AEH
uradalom
AEH
önkormányzat
önkormányzat
AEH
nincsadat
nincsadat
MAV
AEH
ÁÉH

vasbeton
vasbeton
fa
vasbeton
fa
fa
vasbeton
fa
fa
acél
vasbeton
fa

közút
önkormányzat
Autópálya Kezelő
MAV
önkormányzat
önkormányzat
egyéb
önkormányzat
önkormányzat
közút

vasbeton
provizórium
vasbeton
acél
vasbeton
vasbeton
provizórium
provizórium
acél
vasbeton

1949
1967*
1969, 1979
1949
1935*
1955
1960*
nincs adat
1996
1953

közút

vasbeton

1960

közút

vasbeton

1949

közút
MÁV
közút
közút

provizórium
acél
vasbeton
vasbeton

nincs adat
1954
1981
1960

/legjegyzés: ÁÉH = Állam Építészeti Hivatal, * = helyi adatközlőktől származó érték
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i

Törzskönyvek, hídlapok

Törzskönyvek, hídlapok

/4 sörkevari híd törzskönyve (1934), Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény

A cecei Nádor-csatorna-híd törzskönyvi adatai, Központi hídtervtár
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Törzskönyvek, hídlapok

Mellékletek
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Törzskönyvek, hídlapok

Mellékletek

Az 1851-ben épült boltozat adatai (1938), Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény

A 7. sz. főút 68,410 km szelvényében levő híd hídlapja (1956), Közútkezelő tervtára
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Törzskönyvek, hídlapok

Az Ml elődjének hídlap mellékletei (1963), Közútkezelő tervtára

Ercsi különleges boltozatának hídlapja (1964), Fejér megyei Közlekedési Felügyelet
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Törzskönyvek, hídlapok

8fí6. Kápolnásnyék -Pákozd
&+7Í0 Küpös patak

8-M6. Kápo/ndsnyék - Pá kőzd
9*HÖ Wzfo/L/as

BJÍ6. Kápolnásnyék -Pákozd
7+5Í0 Vízfolyás

Hsz. 8116/F-56

Hsz.

Hsz.öm/F-57

Sm/F-58
8117.

K ápoLnásnyék - Lovasberény

1 3 a AO ( A - í f l e )

A w / t Duda/ "országút" hídlapjainak fotói (1966),, Közútkezelő tervtára
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Hsz.
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*'i

Törzskönyvek, hídlapok

:•

11
Q127. Mór-Kocs
10+011 Tővíz hid

Wsi.mi/kk

8127. hör-Kocs
8 + tt05 Áialér vízfolyás

8127. Mór-Kocs
10*580 Puszfavámi vízfolyás

Hsz.8ffl/k8

8121 Mór-Kocs
-H *23k Puszfavámi vízfolyás

A Mórról Kocsra vezető út boltozatai, 1966, Közútkezelő tervtára
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HszM7/k5

Hsz. 812?'/tf
,-u*>.u I^S-K^

Törzskönyvek, hídlapok

Mellékletek

Vasút/ h/cfa/< törzskönyve/ (1909), MÁV Vezérigazgatóság tervtára
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Iratok, levelezés, tájékoztatók

Iratok, levelezés, tájékoztatók

1
Dr. Gáli. imre nem publikált Fejér megyei kutatási anyagai, Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény
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Iratok, levelezés, tájékoztatók

Mellékletek

A Mezőkomáromi Sió-híd építésére kiadott különleges

Felülvizsgálati jegyzőkönyv (1931), Közútkezelő tervtára

feltételek

Az ÁÉH-megbízólevél (1949), Közútkezelő tervtára
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Iratok, levelezés, tájékoztatók

Hídépítések iratai, Közútkezelő tervtára
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Iratok, levelezés, tájékoztatók

Mellékletek

Próbaterhelési jegyzőkönyv, Közútkezelő tervtára, 1950

Tömör műszaki leírás (1954), Közútkezelő tervtára

Adatlap hídépítésről (1963), Közútkezelő tervtára

Konferencia meghívó (1996), ÜKIG archívum
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Iratok, levelezés, tájékoztatók

AUTOOT
BUDAPEST—SIÓFOK

M6 Autópálya Építési Kkt.

n

BlLFlNGER BERGER
Baugesellschaft m b H

já

Az M6 Érd
Dunaújváros közötti
első szakaszának
finanszírozása,
tervezése, létesítése,
üzemeltetése és
fenntartása
PPP-modellben.
Tájékoztató az M7-ről (1970)

Tájékoztató az M6 építéséről (2006)

NEMZETI AUTÓ
Székesfehérvá i

-ONÚT ZRT.
ar Közút KHT.

sz. főút Székesfehérvár eikeriü

A Székesfehérvárt elkerülő út átadási szalagja, Közútkezelő tervtára
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Tervek

Mellékletek

Tervek

Fahíd mintaterv 1895-ből, Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény

/A Székesfehérvár-sárbogárd/' út hídja, Közútkezelő tervtára

A székesfehérvár-sárbogárdi út hídja, Közútkezelő tervtára
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Tervek

H$&>

Fahíd mintaterv 1895-ből, Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény

8-IOM.NYILASÚ FŰRÉSZELT FAHIDAK TERVE
M.*1:25.
10 m. NYÍLÁSÚ HIO.

Hídprovizórium mintaterve, 1945, Közútkezelő tervtára
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Tervek

Házilagos "papírtakarékos" hídterv, 1957, Közútkezelő tervtára

Vasúti hidak törzskönyvei (1909), MÁV Vezérigazgatóság tervtára
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Tervek
11

&Ó3

A székesfehérvári Álba Plaza
gyalogoshíd terve, Uvaterv, 1999

/Az elbontott Cifra hídból tervezett gyalogos
és kerékpáros híd, Kánya és Társai

186

.

1.57

,«,

Mellékletek

Hargitai Jenő hídleírásainak jegyzéke
M7 autópálya

1. sz. főút

6. sz. főút

7. sz. főút

8. sz. főút
61. sz főút
62. sz. főút

63. sz. főút

64. sz. főút

71. sz. főút
8 1 . sz. főút

811. sz. főút

6209 j. út
6213 j . út

Dűlőúti híd a pálya felett a 25+429 km szelvényben
A Csákvár-velencei út hídja a pálya felett, annak 4 4 + 6 3 1 km szelvényében
Gyalogos híd az autópálya felett a 45+012 km szelvényben
Híd a Velencei-tóhoz vezető út felett az 50+081 km szelvényben
Székesfehérvár mellett híd a Budapest-Nagykanizsai vasút felett a 60+469 km szelvényben
Székesfehérvár-Szabadbattyán között híd a vasútvonal felett a 66+621 km szelvényben
Nádor-csatorna-híd a 69+127 km szelvényben
Bicske - Szár között Váli-víz-híd a 36+350 km szelvényben
Szár - Tatabánya között Váli-víz-híd a 41+580 km szelvényben
Szári híd a Budapest-Hegyeshalom vasúti vágányok fölött a 40+618 km szelvényben
Vasút feletti híd Szabadbattyán-Ercsi között a 32+582 km szelvényben
Ercsi volt iparvágány feletti híd átépítése a 36+770 km szelvényben
Ercsi-Adony között Váli-víz-híd a 44+946 km szelvényben
Ercsi-Adony között Váli-víz-híd újjáépítése a 44+946 km szelvényben
Ercsi-Adony között Váli-víz-híd átépítése a 44+946 km szelvényben
Ercsi - Adony között Cikolai-víz-híd felújítása a 48+594 km szelvényben
Adony - Dunaújváros között időszakos vízfolyás-híd az 56+143 km szelvényben
Dunaújvárosi közúti híd iparvágány felett a 66+830 km szelvényben
Dunaújváros elkerülő szakaszán vasút feletti híd a 72+196 km szelvényben
Dunaújvárosi vasút feletti híd felújítása a 72+196 km szelvényben
Dunaújváros-Kisapostag között vízfolyás-híd újjáépítése a 76+415 km szelvényben
Baracsi Baracs-patak-híd a 81+184 km szelvényben
Kisapostag-Dunaföldvár között Baracs-patak-híd a 81+184 km szelvényben
Marton vásári Szent László-vízfolyás-híd a 32+621 km szelvényben
Baracskai Váli-víz-híd a 36+064 km szelvényben
Baracskai Váli-víz-híd átépítése a 36+064 km szelvényben
Gárdony területén időszakos vízfolyás-híd az 50+492 km szelvényben
Dinnyési híd az 55+425 km-ben a Budapest-Székesfehérvári vasútvonal felett
Dinnyési híd újjáépítése az 55+425 km szelvényben
Dinnyési híd szélesítése az 55+425 km szelvényben
Dinnyési híd átépítése az 55+425 km szelvényben
Székesfehérvár elkerülő szakaszán híd 69+737 km-ben, a 8 1 . sz. út felett
Szabadbattyáni Sárvíz-híd a 76+264 km szelvényben
Szabadbattyáni Sárvíz-híd megerősítése a 76+264 km szelvényben
Szabadbattyán belterületén Malom-csatorna-híd erősítése a 76+420 km szelvényben
Polgárdi híd a 83+112 km-ben a Szabadbattyán-tapolcai vasútvonal és ipari út felett
Polgárdi területén Cinca-patak-híd a 86+737 km szelvényben
Csór területén Malom-csatorna-híd erősítése a 18+854 km szelvényben
Cecei Sárvíz-híd a 26+060 km szelvényben
Cecei Sárvíz-híd átépítése a 26+060 km szelvényben
Perkáta belterületén Pistolai-vízfolyás-híd átépítése a 14+763 km szelvényben
Szabadegyháza - Perkáta között Szabadegyházi-vízfolyás-híd a 18+623 km szelvényben
Seregélyes belterületén Seregélyesi-vízfolyás-híd a 31+027 km szelvényben
Seregélyes mellett Kajtor-csatoma-híd a 34+042 km szelvényben
Cece-Rétszilas között Gyula-majori vízfolyás-híd a 46+310 km szelvényben
Cece - Rétszilas között Alap-cecei-vízfolyás-híd szélesítése a 48+820 km szelvényben
Aba -Sárkeresztúr között Kajtor-csatoma-híd újjáépítése a 72+766 km szelvényben
Székesfehérvári Gaja-patak-híd 96+968 km szelvényben
Igari Bozót-patak-híd a 2+378 km szelvényben
Dég határában Tófarka-patak-híd a 15+367 km szelvényben
Enying belterületén Cinca-Csikgát-patak-híd a 33+055 km-ben
Híd az M7 autópálya fölött Lepsény-Balatonkenese között a 2+702 km szelvényben
Sárkeresztes területén időszakos vízfolyás-híd a 9+680 km szelvényben
Sárkeresztes területén Malom-csatorna-híd a 9+808 km szelvényben
Sárkeresztes területén vízfolyás-híd a 8+610 km szelvényben
Sárkeresztúr - Mór között patakhíd a 12+346 km-ben
Székesfehérvár - Lovasbereny között Császár-víz-híd a 7 + 6 1 1 km szelvényben
Alcsútdoboz - Felcsút között Váli-víz-híd újjáépítése a 36+646 km szelvényben
Felcsút - Bicske között Váli-víz-híd a 41+582 km szelvényben
Adony - Szabadegyháza között Keserűvölgyi-árok-híd a 0+739 km szelvényben
Sárkeresztúri Sárvíz-híd a 31+008 km szelvényben
Pákozd - Dinnyés között Császár-pata k-híd a 11+835 km szelvényben
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1965-1966
1966-1967
1967
1967-1968
1969-1970
1973-1975
1969-1976
1961-1962
1959
1965
1969
1979-1980
1913-1914
1947-1948
1967-1968
1986
1949
1950-1951
1951-1952
1981-1982
1947-1948
1949-1950
1989
1965
1909
1965-1966
1965
1935
1946
1966
1986-1987
1980-1982
1949
1952
1951-1952
1983-1984
1964
1958
1946-1947
1980-1981
1980
1970-71
1968
1971-1972
1971
1981
1948
1980-1982
1975
1973
1976
1969-1970
1950
1950
1952
1951
1978
1955
1978
1974
1952-1953
1979
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6 2 1 4 j. út
6 2 2 8 j. Út
6305 j. út
6306 j. út
6 3 1 1 j. út
6 4 0 2 j. Út
7 2 0 1 j. Út
7 2 0 4 j. Út
8 1 0 8 j. Út
8 1 1 3 j. Út
8 1 1 6 j. Út

8 1 1 7 j. út

8 1 1 9 j. út
8 1 2 6 j. út

8203 j. út

8204 j. Út
8 2 1 6 j. Út
6 2 1 2 3 j. Út
7 2 3 0 1 j. út
8 1 1 1 6 j. Út

Seregélyes - Szabadbattyán között Kajtor-csatorna-híd az 5+260 km szelvényben
Mezőfalvai híd a Dunaújváros-Rétszilas vasútvonal fölött a 11+474 km szelvényben
Mezőfalvai vasút feletti híd felújítása a 11+474 km szelvényben
Sárbogárd - Nagyhörcsök között Sárvíz-híd a 8+197 km szelvényben
Sárszentmiklós - Mezőszilas között Nádor-csatorna-híd a 4+519 km szelvényben
Vájta - Pálfa között Sárvíz-híd újjáépítése a 2+500 km szelvényben
Szabadhídvég - Mezőkomárom között Sió-híd helyreállítása a 12+027 km szelvényben
Úrhidai Sárvíz-híd építése a 3+993 km szelvényben
Nádasdladány belterületén Malom-csatorna-híd a 0+099 km szelvényben
Nádasdladányi Nádor-csatorna-híd a 2+412 km szelvényben
Etyek területén Kútvölgyi-patak-híd a 0+467 km szelvényben
Szár és a 8 1 0 1 j . út között vasút feletti híd újjáépítése a 9+855 km szelvényben
Szár és a 8 1 0 1 j . út között vasút feletti híd felújítása a 9+855 km szelvényben
Kápolnásnyék területén Bágyom-ér-híd a 0+603 km szelvényben
Sukoró határában vízfolyás-híd a 6+010 km szelvényben
Pákozd - Sukoró között vízfolyás-híd a 8+735 km szelvényben
Pákozd belterületén Pákozdi-úsztató-híd a 12+652 km szelvényben
Kápolnásnyéki vasút feletti híd a 0+348 km szelvényben
Kápolnásnyék területén Cibulka-víz-híd az 1+090 km szelvényben
Pázmánd területén Vereb-Pázmándi-víz-híd a 7+033 km szelvényben
Lovasberény belterületén Rovákja-patak-híd a 16+997 km szelvényben
Lovasberény belterületén Rovákja-patak-híd a 12+854 km szelvényben
Csákvár területén Nagyréti-patak-híd a 20+356 km szelvényben
Vértesboglár területén vízfolyás-híd a 25+390 km szelvényben
Felcsút - Bicske között VáIi-vízfolyás-híd a 31+935 km szelvényben
Moha - Sárkeresztes között Gaja-patak-híd a 0+217 km szelvényben
Moha - Fehércsurgó között új Gaja-patak-híd az 5+400 km szelvényben
Mór mellett Aka-Velegi-vízfolyás-híd a 26+958 km szelvényben
Mór területén vízfolyás-híd korszerűsítése a 32+448 km szelvényben
Előszállás- Kisszentmiklós között Nagykarácsonyi-vízfolyás-híd az 1+371 km szelvényben
Sárszentmihályi Sárvíz-malom-csatorna-híd a 2+519 km szelvényben
Magyaralmás területén időszakos-vízfolyás-híd a 3+100 km szelvényben

1963
1953 1954
1984
1960
1948 1949
1959
1962 1963
1973
1958
1958 1959
1985
1950 1951
1988
1983 1984
1851
1882
1929
1975 1976
1976
1984 1985
1987
1889
1949
1970
1955
1979 1980
1978 1980
1977
1962 1963
1960
1960
1900

Önkormányzati utakon
Székesfehérvár belterületén Sóstói-lecsapoló-csatorna híd átépítése a volt 63. sz. út 92+547 km szelvényben
1970
Székesfehérvári Gaja-patak-híd szélesítése a volt 63. sz. út 96+968 km szelvényben
1963-1964
Székesfehérvári Gaja-patak-híd felújítása a volt 63. sz. út 96+968 km szelvényben
1986
Székesfehérvár területén vasút feletti híd a volt 7. sz. út 69+590 km szelvényben
1940
Székesfehérvár területén vasút feletti híd erősítése a volt 7. sz. út 69+590 km szelvényben
1952
Székesfehérvár területén vasút feletti híd szélesítése a volt 7. sz. út 69+670 km szelvényben
1965
Dunaújvárosi Felsőfoki-árok-híd a volt 51124 j . út 2+123 km szelvényében
1951
Bicske belterületén közúti híd a Budapest - Hegyeshalom vasútvonal felett
1978
Bicske belterületén Tolbuchin úti vasút feletti híd a 455+13,57 hm-ben
1978
Martonvásár területén völgyhíd a Brunswick-kastélyhoz vezető úton
1700 körül
Velence területén Pázmándi-patak-híd a bekötőút 4+075 km szelvényében
1818 körül
Vál község területén Váli-víz-híd
1850 körül

Közúti felüljáró Bicskén a Budapest-Hegyeshalom
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vasútvonal felett

Mellékletek

24+156

1009

24+362
26+754

1010

Etyek-háromrózsai 1. Kígyós-patak-híd
Etyek-háromrózsai dülőút feletti híd

1011

Etyek-háromrózsai 2. Sajgó-patak-híd

30+133
30+360

1012

Bicskei Szent László-patak-ártéri-híd

1013

Bicskei 2, Szent László-patak-híd

31+313
36+350

1014

Bicskei időszakos vízfolyás híd

1015

Obaroki 2. Váli-víz-híd

31+694
32+582

1189
1190

Százhalombattai időszakos vízfolyás híd

36+770

1192

44+946

1193

48+594

1194

Adonyi Váli-víz-híd
Adonyi 2. Cikolai-víz-híd

56+143

1195
1196

Kulcsi időszakos vízfolyás híd
Dunaújvárosi időszakos vízfolyás híd

66+664
66+830

1197

Dunaújvárosi Felsőfoki-patak-híd

1198

67+505

1199

Dunaújvárosi (Hajóállomási) vasút feletti híd
Dunaújvárosi Lebuki-patak-híd

69+019

1200
1201

65+020

72+196
76+415
76+954
81+184
31+795
32+621
36+064
46+098
46+584
49+222
50+492
53+190

1202
1203
1205
1516

Százhalombattai (Bpest-Pécs) vili. vasút feletti híd
Ercsi földút feletti híd

Dunaújvárosi 2. Alsófoki-patak híd
Dunaújvárosi (Dunaújv.-Rétszilas) vasút feletti híd
Kisapostagi időszakos vízfolyás híd
Kisapostagi 1. vízfolyás híd
Baracsi Nagyvenyim-Baracsi-ér-híd (új)
Martonvásári vízfolyás híd

1517
1518

Martonvásári Szent László-patak-híd

2577
1519

Velencei gyalogút feletti híd

1520
1521

Baracskai Váli-víz-híd
Velencei időszakos vízfolyás híd
Gárdonyi időszakos vízfolyás híd
Gárdonyi Gárdonyi-határárok-híd
Agárdi gyalogút feletti híd

54+389

1522
1523

55+425

1524

Dinnyési (Budapest-Szfvár) vasút feletti híd

57+418
58+291

1525
1526

Dinnyési 2. Dinnyés-Kajtori-csatorna-híd
Dinnyési 2. tó levezető árok híd

61+168

Székesfehérvári (Szfvár-Bicske) vasút feletti híd

65+473

1528
2548

Székesfehérvári 3. Ászal-völgyi-árok-híd

69+737

2549

Székesfehérvári 81.sz. főút feletti híd

70+556
71+063

2550
2767/1

71+063
71+861

2767/2
2768/1

71+861
72+066

2768/2

Székesfehérvári (Szfvár-Komárom) vasút feletti híd
Székesfehérvári (Szfvár-Komárom) vasút feletti híd

2769/1

Székesfehérvári ART út feletti híd (Szárazrét)

72+066
73+257

2769/2
2770/1

Székesfehérvári ART út feletti híd (Szárazrét)

Dinnyésí 1. tó levezető árok híd

Székesfehérvári 1. Gaja-patak-híd
Székesfehérvári 1. (Szárazréti) gyal-kp út feletti híd
Székesfehérvári 1. (Szárazréti) gyal-kp út feletti híd

Székesfehérvári 2. Gaja-patak-híd

1. sz. főút 24+362

km-ben lévő híd

1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
3
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
3
1
3
1
1
1
2
2
1
1
1

460
500
580
500

550
580
680
580

1540

2050

380
690
300

450
790
400

2250

6250

860

1100

2030

2970

560
580
300
600

700
690
380
720

1300

3410

420
320

500
420

1720

4000

320
260

410
340

2000

2160

350

420

1200

1880

850
450
320
220
600
360
300

960
540
430
320
700
430
400

3000

7100

400
390
800
500

500
520
2270

600

2271

4584

2590

2770

400
400

480
480

1500

3294

1500

3294

1795

1990

1795

1990

3165

3314

88
64
137
66
243
67
154
49
755
140
359
82
64
37
291
324
188
89
374
43
39
266
58
262
119
110
48
55
109
51
49
800
61
64
273
162
830
507
55
56
384
502
380
380
383

Hídépítés éve

Híd neve

Híd felület(m2)

Törzssz.

Szerkezeti
hossz [cm]

1
1
1
1
1
1
1
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Szelvény

Legnagyobb
nyílás [cm]

Útszám

Nyílások [db]

Országos közúti hidak nyilvántartása

Híd felszerkezet anyaga

1960

Monolit vasbeton keret

1960
1960

Monolit vasbeton keret
Monolit vasbeton keret

1960
1960

Monolit vasbeton keret
Monolit vasbeton lemez

1960
1959

Monolit vasbeton keret

1969
1969
1980

Fordított T tartós
Takaréküreges vasbeton

Monolit vasbeton keret

1971

Fordított T tartós
Monolit vasbeton lemez

1947

Monolit vasbeton lemez

1949

Monolit vasbeton lemez

1949

Monolit vasbeton lemez
Monolit vasbeton keret

1951
1951
1951
1951

Monolit vasbeton lemez
Monolit vasbeton keret
Vasbeton boltozat

1951
1900

Vasbeton bordás lemez

1951
1989

Monolit vasbeton lemez

1966
1966

Monolit vasbeton keret
Monolit vasbeton lemez

1965
1991

Monolit vasbeton lemez
Monolit vasbeton keret

1952
1966

Monolit vasbeton lemez
Monolit vasbeton lemez

1965

Fordított T tartós
Monolit vasbeton keret

1977
1963
1987
1946
1946
1967
1982
1982

Kő vagy tégla boltozat
EHGT(tip.) tartós

Fordított T tartós
EHGT(tip.) tartós
Monolit vasbeton lemez
Monolit vasbeton lemez
Fordított T tartós
Fordított T tartós
EHGT(tip.) tartós
EHGTftip.) tartós

1982
2005
2005

Monolit vasbeton keret
Monolit vasbeton keret

2005

EHG/F tartós

2005

EHG/F tartós

2005

Monolit vasbeton lemez

2005

Monolit vasbeton lemez

2005

FCI tartós

1. sz. főút 30+360 km-ben lévő híd
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yKmCí

Mellékletek

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
61
61
62
62
62
62
62
63
63
63
64
64
64
64
81
81
81
81
81
81
81

73+257
74+368
74+368
74+780
74+780
75+496

2770/2
2771/1
2771/2
2772/1

Székesfehérvári 2. Gaja-patak-híd
Székesfehérvári 4. Aszalvölgyi-árok-híd

2772/2
2773/1

75+496
78+947

2773/2
2649

78+4105

1534
1535
1536
1537
1538
1540

78+4261
78+6362
83+038
86+738
89+425
91+753
94+575
96+356
1+987
1+987
12+745
14+130
15+950
15+950
17+083
17+083
17+879
18+854
19+618
26+060
13+342
14+763
18+623
31+027
34+042
46+310
48+820
72+766
2+378
7+798
15+367
33+055
6+292
8+610
9+680
9+808
12+342
20+479
26+248

1541
1543
1544
2702/1
2702/2
1331
2680
2701/1
2701/2
1332/1
1332/2
1333

Székesfehérvári
Székesfehérvári
Székesfehérvári
Székesfehérvári
Székesfehérvári
Székesfehérvári

4. Aszalvölgyi-árok-híd
(Celldömölk) vili. vasút feletti híd
(Celldömölk) vili. vasút feletti híd
2. (Pentelei) gyal-kp út feletti híd
2. (Pentelei) gyal-kp út feletti híd
1. 7-8. sz. közös főutak feletti híd

Szabadbattyánt Sárvíz(Nádor)-csatorna-híd
Szabadbattyáni Sárvíz-malomcsatorna-híd
Kőszárhegyi Csiliag-völgyi-árok-híd
Kőszárhegyi (Szfvár-Tapolca) vasút feletti híd
Polgárdi Cinca-Csíkgát-patak-híd
Polgárdi időszakos vízfolyás híd
1 Lepsényi időszakos vízfolyás híd
Lepsényi 1. Cinca-Csíkgát-patak-híd
Lepsényi 2. Cinca-Csíkgát-patak-híd
Szfvári (Szfvár-Nagykanizsa) vili. vasút feletti híd
Szfvári (Szfvár-Nagykanizsa) vili. vasút feletti híd
Székesfehérvári Aligvárí-árok-híd
Székesfehérvá ri Iszkasze ntgyörgyi-á rok-híd
Csőri pihenő gyalogos átjárója feletti híd
Csőri pihenő gyalogos átjárója feletti híd
Csőri 1. időszakos vízfolyás híd
Csőri 1. időszakos vízfolyás híd
Csőri 2. időszakos vízfolyás híd

1334
2033
2034
2086
2087

Csóri 3. időszakos vízfolyás híd
Alapi Hardi-ér-híd
Cecei Sárvíz(Nádor)-csatorna-híd
Perkátai Perkátai-vízfolyás-hid
Perkátai Pistolai-patak-híd

2088

Szabadegyházai Szabadegyházai-vízfolyás-híd
SeregélyesiSárosd-Seregélyesi-vízfolyás-híd

2089
2090
2097
2098
2099
2103
2104
2105

Seregélyesi Dinnyés-Kajtori-csatorna-híd
Cecei időszakos vízfolyás híd
Rétszilasi Alap-Cecei-vízfolyás-híd
Sárkeresztúri Dinnyés-Kajtori-csatorna-híd

2106

Enyingi 1. Cinca-Csíkgát-patak-híd
Sárkeresztesi 1. időszakos vízfolyás híd
Sárkeresztesi 2. időszakos vízfolyás híd
Sárkeresztesi 3. időszakos vízfolyás híd

2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318

Igari Bozót-patak-híd
Mezőszilas időszakos vízfolyás híd
Dégi Tófarka-patak-híd

Sárkeresztesi 4. időszakos vízfolyás híd
Magyaralmási időszakos vízfolyás híd
Sörédi időszakos vízfolyás híd
Móri 2. Káposzta-ér-híd

7. sz. főút 61+168 km-ben lévő híd

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
3
3
1
1
1
3
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1

3165
1684
1684
2600
2600

3314
1808
1808
2817
2817

600
600

700
700

1900
1810

4140

720
330

800
430

2200

4330

700
300
400
400
360

810
400
500
500
460

2500
2500

6480
6480

220
300
300
300
310
310
400
400
600

320
410
360
360
410
410
570
480
700

1800

4120

400
600
800
800
800
700
600
750
790
310
610

560
700
900

1870

1850
2040

800
700
850
2500

440
710

1030

2070

340
520
300
470
350
300
510

440
590
400
520
420
400
600

383
209
209
326
326
111
81
506
195
80
52
515
97
49
61
71
57
753
748
90
91
48
48
46
46
54
82
85
508
53
86
108
211
246
97
72
73
303
68
85
247
73
50
47
52
77
68
143

Hídépítés éve

Híd neve

Híd felület (m2)

Törzssz.

Szerkezeti
hossz [cm]

Szelvény

Legnagyobb
nyílás [cm]

Útszám

Nyílások [db]

• i

2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
1999
1949
1949
1951
1984
1964
1966
1966
1946
1946
2003
2003
1935
2002
2003
2003
2003
2003
1958
1935
1975
1981
1948
1980
1971
1968
1972
1971
1981
1948
1975
1930
1973
1977
1951
1952
1951
1952
1951
1951
1951

Híd felszerkezet anyaga
FCI tartós
EHG/F tartós
EHG/F tartós
EHG/F tartós
EHG/F tartós
Monolit vasbeton keret
Monolit vasbeton keret
FCI tartós
Bordás vasbeton lemez
Oszvértartós híd
Monolit vasbeton lemez
EHGT(tip.) tartós
Monolit vasbeton lemez
Fordított T tartós
Fordított T tartós
Monolit vasbeton lemez
Monolit vasbeton lemez
EHG/F tartós
EHG/F tartós
Monolit vasbeton lemez
Monolit vasbeton lemez
Monolit vasbeton lemez
Monolit
Monolit
Monolit
Monolit
Monolit

vasbeton
vasbeton
vasbeton
vasbeton
vasbeton

Fordított T tartós
EHGT(tip.) tartós
Oszvértartós híd
Fordított T tartós
Fordított T tartós
Fordított T tartós
Fordított T tartós
Fordított T tartós
KCS tartós
Oszvértartós híd
Fordított T tartós
Monolit vasbeton lemez
Fordított T tartós
Fordított T tartós
Monolit vasbeton keret
Monolit vasbeton keret
Monolit
Monolit
Monolit
Monolit

vasbeton
vasbeton
vasbeton
vasbeton

keret
lemez
keret
keret

Monolit vasbeton keret

63. sz. főút 72+766 km-ben lévő híd
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lemez
lemez
lemez
lemez
lemez

81
811
811
811
811
811
811
811
811
811
811
1104
1104
1104
6204
6207
6207
6207
6208
6208
6208
6209
6209
6209
6209
6209
6209
G209
6209
6209
6211
6213
6213
6214
6215
6215
6219
6221
6223
6228
6228
6231
6231
6301
6305
6305
6305
6306

33+422
3+055
7+611
12+658
15+733
18+700
26+593
27+264
34+319
36+651
41+582
0+604
2+982

2319
2524
2525
2558
2529
2530
2531
2533
2534

Móri Forrás-patak-hid
Székesfehérvári 2. Aszal-völgyi-árok-híd
Csalai Császár-víz-híd
Pátkai 1. Rovákja-patak-híd
Lovasberényi Usztató-csatorna-híd
Lovasberényi 1. Rovákja-patak-híd
Vértesacsai Forrás-víz-híd
Vértesacsai Vértesacsai-vízfolyás-híd
Alcsutdobozi Váli-víz-híd
Felcsúti Váli-víz-híd

3+433
10+589

2535
2536
3013
6102
6103
4607

4+063

4608

6+307
8+448
2+965
7+210
8+210

4609
4610
4611
4612
4613
4614

Pusztaszabolcsí Keserű-völgyi-árok-híd
Pusztaszabolcsi Sváb-völgyi-árok-híd
Adonyi Adonyi főcsatorna-híd
Perkátai Keleti-völgyi-árok-híd

4615
4616

Adonyi Sváb-völgyi-árok-híd
Perkátai Keleti-Híppolyt-árok-híd
Perkátai Nyugati-Hippolyt-árok-híd

0+739
2+506
8+065
9+274
18-319
30+489
31+008
33+136
33+391
4+883
10+560
11+855
5+260
6+354
7+734
0+128
3+981
5+187
11+474
27+856
19+575
21+611
6+780
7+344
7+764
8+197
4+519

4617
4631
4618
4619
4621
4622
7564
4623
4624
4626
7561
7560
6083
7563
4629
4630
6068
4636
4637
4648
4650
4651
4652
4653

Felcsúti 2. Váli-víz-híd
Bicskei 1. Szent László-patak-híd
Mányi Sajgó-patak-mellékág-híd
Mányi Sajgó-patak-híd
Martonvásári vízfolyás híd
Adonyi 1. Cikolai-víz-híd

Perkátai Nyugati-völgyi-árok-híd
Adonyi Keserű-völgyi-árok-híd

SárosdiSárosd-Seregélyesi-vízfolyás-híd
Sárkeresztúri időszakos vízfolyás híd
Kálozi Sárvíz(Nádor)-csatorna-híd
Kálozi Fekete-víz-híd
Kálozi Sárvíz-malomcsatorna-híd
Nagykarácsonyi Nagykarácsonyi-vízfolyás-híd
Dínnyési Dinnyés-Kajtori-csatoma-híd
Dinnyési Császár-víz-híd
Belsőbárándi Dinnyés-Kajtori-csatoma-híd
Kislóki Lóki-patak-híd
Kislóki időszakos vízfolyás híd
Dunaújvárosi 1. Alsófoki-patak-híd
Apátszállási Nagyvenyim-Baracsi-ér-híd
Alapi Alap-Cecei-vízfolyás-híd
Mezőfalvai (Dunaújváros-Rétszilas) vasút feletti híd
Hantostelepi Sárosd-Seregélyesi-vízfolyás-híd
Németkéri Hardi-ér-híd
Németkéri időszakos vízfolyás híd
Mátyásdombi Kislángi-árok-híd
Nagyhörcsöki Sárvíz(Nádor)-csatorna-híd
Nagyhörcsöki Fekete-víz-híd
Nagyhörcsöki Sárvíz-malomcsatorna-híd
Örspusztai Sárvíz(Nádor)-csatorna-híd

64. sz. főút 33+055

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
2
3
1
1
3

310
360

400
590

1200

1330

700
480
210
500
700
510
880
790
400
400

830
610
220
640
800
620
1000
2800

510
510

1500

1640

500

570

1100

1190

800
400
400
210
210
800
700
210
700
700
250

900
460
480
220
260
910
800
220
800
860
350

1520

2820

500
630
800
400
800
700
310
210
400
760
900

600
720
900
500
1850
1680

410
310
500
900
1000

1310

2460

800
280
270
210

900
390
430
520

1920

3230

600
900
1520

710
1000
2800

69
125
164
102
56
26
69
79
50
97
370
36
87
184
59
108
90
48
44
17
27
91
80
137
72
103
31
216
49
56
54
37
185
129
33
24
49
72
106
201
81
35
40
46
267
57
80
219

Hídépítés éve

Híd neve

Híd felület (m2)

Törzssz.

Szerkezeti
hossz [cm]

Szelvény

Legnagyobb
nyílás [cm]

Útszám

Nyílások [db]

Mellékletek

1951
1962
1978
1978
1955
1980
1984
1959
1940
1955
1978
1923
1989
1989
1974
1955
1975
1976
1940
1977
1983
1974
1978
1999
1981
1962
1952
1952
1952
1952
1930
1957
1979
1963
1948
1948
1986
1961
1968
1954
1979
1930
1930
1977
1960
1967
1967
1949

Híd felszerkezet anyaga
Monolit vasbeton keret
Monolit vasbeton boltozat
EHG/F tartós
Fordított T tartós
Monolit vasbeton lemez
Hullámosított acéllemez
KCS tartós
Monolit vasbeton lemez
Oszvértartós híd
Monolit vasbeton lemez
Fordított T tartós
Monolit vasbeton lemez
KCS tartós
EHGTttip.) tartós
Monolit vasbeton keret
Monolit 3 bordás vasbeton
Fordított T tartós
Monolit vasbeton keret
Monolit vasbeton lemez
Hullámosított acéllemez
Előregyártott vasbeton cső
Fordított T tartós
Fordított T tartós
Hullámosított acéllemez
Fordított T tartós
Fordított T tartós
Monolit vasbeton lemez
Monolit 2 vasbeton bordás
Monolit vasbeton lemez
Monolit vasbeton lemez
Monolit 4 bordás vasbeton
Monolit vasbeton lemez
Fordított T tartós
Fordított T tartós
Monolit vasbeton lemez
Monolit vasbeton lemez
Fordított T tartós
Monolit vasbeton lemez
Fordított T tartós
Monolit 2 vasbeton bordás
Fordított T tartós
Monolit vasbeton lemez
Monolit vasbeton lemez
Elöregyártott vasbeton cső
Monolit vasbeton lemez
Fordított T tartós
Fordított T tartós
Monolit 2 vasbeton bordás

6228. j. út 27+856 km-ben lévő híd

km-ben lévő híd

191

6306
6306
6307
6307
6307

5+434
12+953
5+099
17+022

6307

23+050
23+299

6307
6307
6307
6307

23+753
26+966
32+629
38+858

6307
6311

42+727
2+500

6401

0+724

6402
6402
6407

11+018
12+027
1+510

7201
7201

1+690
3+993

7201
7202
7204
7204
7205
7205

4+066
13+165
0+099

8101

11+046

8101
8101
8101
8101

13+716
16+917
17+016

2+412
1+667
6+410

j

Örspusztai Sárvíz-malomcsatorna-híd
Mezőszilasi Bozót-patak-híd

4656

Sáregresi időszakos vízfolyás híd
Nagyhörcsöki időszakos vízfolyás híd
Kálozi 1. időszakos vízfolyás híd
Kálozi 2. időszakos vízfolyás híd

4657
4658
4659
4660
4661
4662
4663
4665
7573
4702
4704
4705
4709

Kálozi 3. időszakos vízfolyás híd
Kálozi Lobdi-árok-híd
Soponyai Kerekdombi-árok-híd
Táci Cinca-patak-híd
Szabadbattyáni időszakos vízfolyás híd
Pálfai Sárvíz(Nádor)-csatorna-híd
Enyingi 2. Cinca-Csíkgát-patak-híd
Mezőkomáromi időszakos vízfolyás híd
Mezőkomáromi Sió-híd
Vámpusztai időszakos vízfolyás híd

6205
5019
5020
5021
5027

Székesfehérvári 2. 7-8, sz. közös főutak feletti híd
Urhidai Sárvíz(Nádor)-csatorna-híd
Urhidai Sárvíz-malomcsatorna-híd

5028
5031

Nádasdladányi Sárvíz(Nádor)-csatorna-híd
Polgárdi 1. Cinca-Csíkgát-patak-híd

5032
5483
6187

Fülei Káposzta-ér-híd
Etyek-háromrózsai 2. Kígyós-patak-híd

5484
5485

Nádasdladányi parki-árok-híd
Nádasdladányi Sárvíz-malomcsatorna-híd

Etyek-háromrózsai 1. Sajgó-pata k-h id
Bicskei malomcsatorna híd
Bicskei 3. Szent László-pata k-h id

23+378
5+456
10+696
11+238

5486
5501
5503
5504

0+467

5505
5506
5507
5508
5509
5510

Etyeki Botpusztai-vízfolyás-hid
Etyek-háromrózsai 3. Sajgó-patak - híd
Vali Rónai közi-árok-híd

8111
8113

2+358
5+146
10+566
15+782
19+155
4+430

5511

8113

6+216

8113
8116
8116
8116
8116
8116

6+798
0+603
1+650
3+254
4+032

5512
5513
5515
5516
5517

Szári 2. Sósi-ér-híd
Szári időszakos vízfolyás híd
Szári 1. Sósi-ér-híd

8116

12+652
15+661

8106
8106
8106
8108
8108
8108
8111
8111

8116

8+735

5518
5521
5523
5524

Obaroki 1, Váli-víz-híd
Etyeki 2. Sajgó-pata k-h id
Göböljáráspusztai Szent László-patak-híd
Göböljáráspusztai időszakos vízfolyás híd
Etyeki 1. Sajgó-patak-híd

Tabajdi vízfolyás híd
Alcsútdobozi időszakos vízfolyás híd

Kápolnásnyéki 1. Bágyom-ér-híd
Kápolnásnyéki 1. Cibulka-patak-híd
Velencei Csont-réti-patak-híd
Velencei időszakos vízfolyás híd
Sukorói Kanca-hegyi-árok-híd
Pákozdi Bella-patak-híd
Szfvár-Kisfaludi Császár-víz-híd

6401. j. út 0+724 km-ben lévő híd

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
5
1
2
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

730
600
250
500
300
230
410
400
210
400
430

820
700
350
610
400
320
500
480
310
500
490

2070
1000

3370
1100

300

400

3250

5730

240

250

2000
2150

4250
2310

620
210
860

690
220
1010

1250

1850

700
300
460
440
500
910
600
220
910
340
700
390
210
300
500
300
650
250
220
700
400
230
500
390
330
510

800
400
550
530
620
980
720
320
1020

470
800
570
220
380
600
400
780
300
300
800
500
330
600
630
450
610

66
57
34
56
34
27
59
53
26
57
130
282
108
33
413
29
524
201
55
20
93
154
77
31
42
43
50
79
62
35
104
43
77
49
29
43
46
74
63
22
25
92
112
30
62
57
40
59

Hídépítés éve

Híd neve

4654
4655

Híd felület (m2)

Törzssz.

Szerkezeti
hossz [cm]

Szelvény

Legnagyobb
nyílás [cm]

Útszám

Nyílások [db]

Mellékletek

Monolit vasbeton lemez

1963
1890
1963
1949
1940
1964

Monolit vasbeton lemez
Kő vagy tégla boltozat
Fordított T tartós

1973

Fordított T tartós
Monolit vasbeton lemez
Fordított T tartós

1940
1967
1971
1959
1970
1966
1963
1980
2003
1973
1949
1974
1958
1958
1926
1927
1960
2002
1949
1948
1955
1900
1974
1900
1985
1900
1977
1971
1948
1958
1958
1940
1940
1984
1976
1928
1965
1890
1900
1929

7205. j. út 1+667km-ben

192

Híd felszerkezet anyaga

1949

Monolit vasbeton lemez
Monolit vasbeton lemez
Fordított T tartós

Monolit vasbeton keret
Monolit vasbeton lemez
Fordított T tartós
Fordított T tartós
Monolit 2 vasbeton bordás
Hullámosított acéllemez
EHG/F tartós
Monolit 2 vasbeton bordás
Oszvértartós híd
Hullámosított acéllemez
Monolit vasbeton lemez
Monolit
Monolit
Monolit
Monolit

vasbeton
6 bordás
vasbeton
vasbeton

lemez
vasbeton
boltozat
keret

Monolit vasbeton lemez
Oszvértartós híd
Oszvértartós híd
Monolit vasbeton lemez
Kő vagy tégla boltozat
Fordított T tartós
Lőtt betonos boltozat
KCS tartós
Kő vagy tégla boltozat
Hullámosított acéllemez
Fordított T tartós
Monolit vasbeton lemez
Monoi t vasbeton lemez
Monolit vasbeton lemez
Monolit vasbeton lemez
Monolit vasbeton lemez
KCS tartós
Monolit vasbeton lemez
Monolit vasbeton lemez
Fordított T tartós
Kő vagy tégla boltozat
Kő vagy tégla boltozat
Monolit vasbeton lemez

lévő híd

8119
8119
8119
8119
8123
8123
8123
8123
8126
8126
8126
8126
8126
8126
8126
8126
8126
8127
8127
81.27
8127
8127
8127
8203
8203
8203
8204
8205
8205
8208
8209
8209
8209
8209

0+348
1+090
7+033
12+127

5525
5526
5529

14+584
16+997

5532
5533
5535
5536
5537
5538

12+854
22+461
24+622
32+628
5+884
13+793
14+647
20+568
2+010
3+308
5+700
10+996
20+356
25+390
27+648
29+921
31+935
2+708
4+100
8+401
10+005
11+236
12+777
0+217
1+230
1+350
5+400
0+730
1+030
2+013
1+213
1+325
4+682
4+859
8+188
8+981
2+528
4+608

8209
8209
8212
8212
8212
8216
8216

8+572
18+972
21+799

8216

26+958

Kápolnásnyéki vili. vasút és a 7. sz. főút feletti híd
Kápolnásnyéki 2. Cibulka-patak-híd
Pázmándi Bágyom-ér-híd
Verebi Vereb-Pázmándí-vízfolyás-híd

5531

5550
5551
5552
5553
5554
5555
5556
5557
5558

Verebi időszakos vízfolyás híd
Lovasberényi 2. Rovákja-patak-híd
Lovasberényi 3. Rovákja-patak-híd
Csákvári 1. időszakos vízfolyás híd
!

Csákvári 2. Nagyréti-patak-híd
Csákvári időszakos vízfolyás híd
Székesfehérvári 1, Aszal-völgyi-árok-híd
Zámolyi Burján-árok-híd
Zámolyi 2. Forrás-patak-híd
Gánti időszakos vízfolyás híd
Sörédi időszakos vízfolyás híd

1 Csákberényi Burján-felső-patak-híd
Csákberényi időszakos vízfolyás híd
Zámolyi 1. Forrás-patak-híd
Csákvári 1. Nagyréti-patak-híd

5559
5560
5561
5562
5563
5564
5565

Vértesbogiári Boglári-vízfolyás-híd
Bodméri Bodméri-vízfolyás-híd

5566
5567

Pusztavámi Száraz-hegyi-vízfolyás-híd
Pusztavámi 1. időszakos vízfolyás híd
Pusztavámi 2. időszakos vízfolyás híd
Sárkeresztesi Móri-víz-híd
Mohai Gaja-patak-híd
Mohai Malom-patak-híd

5568
5615
5616
5617
5618
5619

Bodmérí Sósi-ér-híd
Felcsúti 1. Váli-víz-híd
Móri 2. Kút-ér-híd
Móri 1. Kút-ér-híd
Pusztavámi Altal-ér-híd

Fehérvárcsúrgói Uj vízfolyás-híd
Fehervarcsurgo1 Malomarok-híd

5620
5622
5625
5626
5627
5629

Fehérvárcsurgói Móri-víz-híd
Bakonycsernyei Dalosdi-patak-híd
Bodajki 1. Móri-víz-híd

5630
5631
5635

Balinkai-ér-híd
Balinka-Mecsértelepi Gaja-patak-híd
Fehérvárcsurgói Gaja-patak-híd

5634

Fehérvárcsurgói Isztimér-vízfolyás-híd
Bakonykúti időszakos vízfolyás híd
Bakonycsernyei Súri-patak-híd

5633
5647
5648
5649

Bodajki időszakos vízfolyás híd
Balinkai malomcsatorna híd
Balinkai Gaja-patak-híd

Bakonycsernyei Fekete-berki-vízfolyás-híd
Balinkai Aka-velegi-vízfolyás-híd

8204. j. út 5+400 km-ben lévő híd

5
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4

2000

9360

1143

1976

EHGE tartós

600
600
210
500
700
400
240
360
210
370
320
400
220
300
280
280
250
240
700
400
280
700
360
270
300
260
410
400

740
700
440
600
830
500
500
500
220
500
400
500
340
400
400
420
350
340
800
480
360
810
490
370
420
360
510
500

1976
1985

Fordított T tartós
KCS tartós
Hullámosított acéllemez

2210

2320
1290

88
78
58
54
95
36
46
43
25
49
42
40
31
33
34
35
29
31
72
41
29
71
80
30
34
29
54
40
267
125
95
274
70
23
27
58
47
59
62
41
94
137
48
46
47
35
196

1160

740

870

2210

2320

730
210
290
540
410
420
610
300

850
220
390
650
510
540
710
400

1000
1200

1110
1340

400
440
280
270
410

500
550
350
380
2000

8216. j. út 26+958

193

Hídépítés éve

Híd neve

Szerkezeti
hossz [cm]

8117
8117
8117
8117
8117

Törzssz.

Legnagyobb
nyílás [cm]

8117

Szelvény

Nyílások [db]

Útszám

Híd felület(m2)

Mellékletek

1973
1980
1987
1890
1972
1963
1974
1900
1961
1959
1940
1957
1957
1957
1949
1949
1970
1948
1949
1955
1962
1951
1949
::949
1968
1958
1980
1958
1958
1980
1964
1973
1934
1949
1928
1951
1956
1972
1963
1972
1928
1900
1982
1948
1977

Híd felszerkezet anyaga

Fordított T tartós
KCS tartós
Kő vagy tégla boltozat
Hullámosított acéllemez
Fordított T tartós
Hullámosított acéllemez
Lőtt betonos boltozat
Monolit vasbeton lemez
Monolit vasbeton lemez
Monolit vasbeton lemez
Monolit vasbeton lemez
Monolit vasbeton lemez
Monolit vasbeton lemez
Oszvértartós híd
Öszvértartós híd
Fordított T tartós
Monolit vasbeton lemez
Oszvértartós híd
Monolit vasbeton lemez
Fordított T tartós
Monolit vasbeton lemez
Kő vagy tégla boltozat
Kő vagy tégla boltozat
Fordított T tartós
Monolit vasbeton lemez
EHGT(tip.) tartós
Monolit vasbeton lemez
Monolit vasbeton lemez
EHGT(tip.) tartós
Monolit vasbeton lemez
Hullámosított acéllemez
Monolit vasbeton lemez
Oszvértartós híd
Monolit vasbeton lemez
Monolit vasbeton lemez
Monolit vasbeton lemez
Fordított T tartós
Fordított T tartós
Monolit vasbeton lemez
Monolit vasbeton lemez
Monolit vasbeton lemez
Előregyártott vasbeton cső
Monolit vasbeton lemez
Előregyártott vasbeton cső

km-ben lévő híd

8216

28+192

5650

Balinkai időszakos vízfolyás híd

8216

32+448

5651

Móri Móri-víz-híd

8216

33+427

5652

Móri 81. sz. főút feletti híd

8216

34+057

5653

Móri 1. Káposzta-ér-híd

8216

34+188

5654

Móri 3. Kút-ér-híd

11117

2+881

7014

Csabdi Szent László-patak-híd

11119

1+243

7015

Bicskei Kiskút-patak-híd

51125

0+301

7478

Kisapostagi 2. vízfolyás híd

62115

8+922

7559

Kisvenyim-alsópusztai időszakos vízfolyás híd

62121

3+020

7562

Baracsi Nagyvenyim-Baracsi-ér-híd

62123

1+371

7567

Előszállás! Nagykarácsonyi-vízfolyás-híd

62123

6+018

7568

Daruszentmiklósi időszakos vízfolyás híd

63105

0+425

7571

Lepsényi Cinca-Csíkgát-patak-híd

63109

1+457

7572

Dégi Bozót-patak-híd

64106

0+147

7591

Enying-Leshegyi vízfolyás híd

72301

2+519

9064

Sárszentmihályi Sárvíz-malomcsatoma-híd

81108

5+585

7919

Tordasi Szent László-patak-híd

81108

8+787

7920

Gyúrói vízfolyás híd

81114

1+701

7921

Pátkaí 2. Rovákja-patak-híd

81116

3+100

7923

Magyaralmási vízfolyás híd

81305

0+140

9070

Bicskei csapadékcsatorna híd

81313

0+040

9071

Pátkai időszakos vízfolyás híd

82101

1+344

7928

Nagyvelegi Tímári-vízfolyás-híd

82101

3+857

7929

Nagyvelegi Hancsakosi-vízfolyás-híd

82101

6+445

7931

Nagyvelegi időszakos vízfolyás híd

82302

0+126

9074

Bodajki Malomárok-híd

82302

0+232

9075

Bodajki 2. Móri-víz-híd

Összesen: 264 db híd

8216. j. út 32+448

3 3 1 nyílás

1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

210
210

260
660

1050

1250

470
330
600
430
780
300
420

580
390
700
540
970
400
500

1020

1120

600
460
400
800
690

780
540
500
860
790

1000

1100

500
280
240
300
700
280
260
400
600
610

680
410
350
400
800
410
360
500
700
710

2804 m szerkezeti hossz

34
75
101
70
82
59
49
107
33
40
109
65
46
52
82
72
105
65
31
27
41
77
31
26
48
74
75

Hídépítés éve

Híd neve

Szerkezeti
hossz [cm]

Törzssz.

Legnagyobb
nyílás [cm]

Szelvény

Nyílások [db]

Útszám

Híd felület (nf)

Mellékletek

1977

Híd felszerkezet anyaga
Előregyártott vasbeton cső

1979

Hullámosított acéllemez

1951

Monolit vasbeton keret

1963

Monolit vasbeton lemez

1962

Monolit vasbeton boltozat

1960

Monolit vasbeton lemez

1940

Monolit vasbeton lemez

1967

Fordított T tartós

1968

Fordított T tartós

1961

Monolit vasbeton lemez

1960

Monolit vasbeton lemez

1967

Monolit vasbeton lemez

1949

Oszvértartós híd

1958

Monolit vasbeton lemez

1969

Fordított T tartós

1960

HOYER tartós

1970

Fordított T tartós

1995

KCS tartós

1940

Monolit vasbeton lemez

1900

Kő vagy tégla boltozat

1934

Monolit vasbeton lemez

1965

Fordított T tartós

1940

Monolit vasbeton lemez

1940

Monolit vasbeton lemez

1963

Fordított T tartós

1971

Fordított T tartós

1951

Monolit vasbeton lemez

32 014 m2 hídfelület

8216. j. út 33+427 km-ben lévő híd

km-ben lévő híd

6. sz. főút 81+184 km-ben a régi és új híd

6209. j. út 18+319 km híd alatti gyalogút átvezetés

194

Kronológia

Függelék

FÜGGELÉK
Kronológia
46-49
260
970
997
1018
1037
1249
1279
1344
1399
1405
1437
1543
1546
1601
1602
1631
1687
1711

1738

1743

1746
1747

1764-66
1766

1778

Gorsiumnál a Sárvíz átkelőjének
védelmére tábor épült.
Mezőkomáromnál a Sión átkelő volt.
körül Fehérváron két kapuhíd volt.
Úrhidánál híd állt.
Fehérvár új fontos közlekedési
csomópont volt.
Ercsinél révátkelő volt.
Fehérváron a Gaján már két híd állt
(Hosszú híd és pons Mony)
Perlekedés Battyánnál az ott épített
híd miatt.
Hydweg (Hídvég) neve jelzi a Sión lévő
átkelőt.
Zsigmond király Battyánnál révvámot
engedélyezett.
Magyaralmáson Septer nevű hídról
van adat.
Úrhida vámjának említése oklevélben.
Battyánnál a török lerombolta az ott
álló hidat védő erősséget.
Fehérváron árvíz pusztította a hidakat.
Fehérvár visszafoglalása és erődítése.
Már 11 híd állt a városban, köztük
három 100 m körüli hosszúságú volt.
Hídvég vámjáról van említés.
Pentelénél hajóhíd épült.
Erődítések kezdődtek Fehérvár
visszafoglalt várában, 12-re nőtt
a hidak száma, Fehérvárról ágyúkat
szállítottak, ezért a hidakat meg kellett
erősíteni.
Fehérváron három kapu-és hat
várárok-híd állt és tovább nőtt
a hidak száma.
Fehérváron útbiztost neveztek ki
Parraghy János személyében.
Cecénél a Helytartótanács híd építését
rendelte el.
Adonynal a vármegye a hidak javítását
szorgalmazta.
Battánál (ma Százhalombatta)
szerződést kötöttek a „római" híd
javítására.
Böhm Ferenc felmérte a Sárvizet.
Hídnyilvántartás készült 98 hídról,
ezek közül 86 faszerkezetű volt.
Hídvég vámtételét rögzítették,
elkészült a Sárvíz szabályozási terve.
Fejér, Tolna, Somogy és Veszprém
vármegye megállapodott Cecénél
töltés építés ügyében.

1792

1796

1810
1818

1821
1825
1826
1827
1839

1849
1857
1859
1860

1861

1864
1867
1870

1875
1881
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Csapó Benjámin megyei földmérő
elkészítette a Dinnyés-kajtori
csatorna tervét.
Fehérváron a Királyhidai kőhíddá
építették át és neve Szent János híd
lett.
Megalakult a Sárvízi Csatornatársulat
Részletes hídnyilvántartás készült,
ebben 6 7 6 műtárgy, köztük 132
boltozott szerepelt.
Cecénél háromnyílású jármos fahíd
terve készült el.
Battánál a boltozott híd hosszát
47 ölben rögzítették.
Fehérváron a Hosszú hidat kőből
építették meg, felhasználva a romos
bazilika köveit is.
Fehérváron 1 0 1 híd állt, köztük már
22 kőhíd volt.
Martonvásáron a kanálison álló
kőhídról történt említés.
Érden (akkor Fejér megyéhez tartozott)
két hidat épített Geist János.
A Sárvíz-csatornát ettől kezdve
Nádor-csatornának hívták.
Elkészült a kereskedő utak
nyilvántartása, ezeken a hidak fele
kőhíd volt.
Aulich hidat vert Ercsinél.
A II. katonai felmérés térkép
szelvényein 12 Sárvíz-híd található.
Tác/Föveny vámtételei ismertek.
Boltozat épült a Buda-fehérvári úton.
Ez a híd Baracskánál az út régi
szakaszán ma is megtalálható.
A vasútépítések során több boltozat
épült, köztük a legnagyobb
Baracskánál a Váli-víz felett
(11,38 m nyílású).
Adonynal a iváncsai töltésben az
uradalom pompás hidat épített.
Pontos térkép készült az állami
és országos utakról.
Fehérváron csatornák beboltozása
kezdődött, 1893-ig öt csatorna több,
mint 1000 m hosszban készült el,
ezzel tíz híd került a föld alá.
Elkészült a battyáni/csikvári
Nádor-csatorna-híd.
Alcsúton a kastélykertben szép
boltozat épült, mely ma is eredeti
formájában áll.

Függelék
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Fehérváron a Gaján és árterén
vastartós hidak épültek, melyek
országos viszonylatban is az első
jelentős műtárgyak közé tartoztak.
Úrhidánál és Nádasdladánynál szintén
acéltartós hidak épültek.
Bicske vasútállomáson hosszú
téglaboltozat épült.
Pénzes Imre megépítette az
Aszalvölgyi árok három boltozott hídját
Az alcsút-etyeki úton öt faragott kőhíd
épült, melyhez a követ József főherceg
uradalma szállította.
A törvényhatósági utakon 139 híd volt.
Sárbogárdon (az örspusztai úton) 18 m
nyílású Monier-rendszerű vasbeton híd
épült, hazánkban ez volt a második
ilyen rendszerű híd.
Az alispáni jelentés szerint 189 híd és
3 2 1 áteresz volt az önkormányzatok
tulajdonában.
Rétszilasnál rácsos Sárvíz-híd épült.
A törvényhatóságok 121 hídja közül
28 híd javítását végezték el.
Szabadbattyánnál a Nádor-csatornán
acélfelszerkezetűre építették át
a vasúti hidat.
Székesfehérváron gyalogos felüljáró
épült a vasútvonal felett, Baracskánál
szép boltozat épült a Budára vezető
úton, ez ma is megtalálható a 7. sz.
főút régi szakaszán.
Zielinski Szilárd elkészítette a Sió-híd
terveit, de megépítésük később történt
meg, Sörkevárnál - a mai 6. sz.
főúton - elkészült a Váli-víz vasbeton
gerendahídja.
előtt megépült a Mihailich Győző
tervezte, vasút feletti vasbeton
kerethíd Dinnyés és Székesfehérvár
felett.
Nádasdladányál vasbeton
felszerkezetűre átépítették
a Nádor-csatoma-hidat.
Székesfehérváron elkészült
a Széchenyi úti aluljáró első építési
üteme.
A Nádor-csatornán 22 híd volt: tíz fa,
nyolc vasbeton, három acél és egy
vastartós.
Kialakították a főközlekedési utak
rendszerét, mely az út tulajdonjogától
függetlenül tartalmazta az egyes
útszakaszokat.
Elkészült Sávoly Pál tervei szerint a
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1940
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45° ferdeségű dinnyési, vasút feletti
kerethíd és a 8. sz. főúton az új
Gaja- és Gaja-ártéri híd.
A 7. sz. főúton Lepsény/Balatonaligánál
gerinclemezes vasúti híd épült.
Ráckeresztúron elbontották
a kétnyílású, „rómainak" tartott
boltozatot.
Hídlapok maradtak fenn a főutakról:
5 1 híd közül 23 volt boltozott, a többi
híd zömében vasbetonlemez, ill.
vasbetongerendahíd volt.
Elkészült Székesfehérváron a
Széchenyi út feletti vasúti híd
szélesítése.
Nagy árvíz pusztított
Székesfehérváron, megrongálta az öt
évvel korábban épült Gaja-hidat is.
Vasút feletti hidak épültek a városban
a komáromi és a celldömölki
vasútvonalak felett, Sávoly Pál tervei
szerint és átépült a mai formában
a Gaja-híd is.
Baracskánál megszélesítették
az 1861-ben épült vasúti boltozatot.
A Seregélyes-szabadbattyáni úton
a murakeresztúri vasútvonal felett
még állt a vasbeton híd, mely a II.
világháborúban elpusztult és nem
épült újjá máig sem.
A részletes kimutatás szerint 89 híd
pusztult el a megyében, valójában
a kár ennél nagyobb volt, mert egyes
községekben belterületi hidak is
elpusztultak. A helyreállítás
provizóriumokkal történt. Több helyen,
így például Székesfehérváron, a 7. sz.
út 1940-ben épült szakaszán
a felüljárók helyreállításáig kerulouton
haladt a forgalom.
A 7. sz. főúton öt hidat véglegesen
újjáépítettek, köztük a dinnyési
kerethidat is a vasút felett.
Változott a megye területe, elcsatolták
Ercsit, Százhalombattát.
Székesfehérváron újjáépültek
a vasútvonalak feletti hidak, Cecénél
a Nádor-csatorna-híd.
Intézkedtek a törvényhatósági utak
államosítására.
Újjáépült a 6. sz. főúton a sörkevári
Váli-víz-híd.
30 hídnál elkészült a roncsok
eltávolítása, elkészült
Szabadbattyánnál, Úrhidánál,

Függelék
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1955
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1958
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, i\ M.

Örspusztánál a Nádor-csatorna-híd
újjáépítése, újjáépült a szabadbattyáni
vasúti Nádor-híd is.
Ismét változott a megye területe,
idekerült az Enyingi járás,
megszüntették az Államépítészeti
hivatalokat, az utak, hidak kezelése,
átmenetileg a megyei tanácsokhoz
került.
Elkészült a 8 1 . sz. főút nagyvonalú
korszerűsítése, a településeket
elkerülő úton nyolc új híd, zömében
vasbeton kerethíd épült,
Székesfehérváron 22 híd volt az
önkormányzat kezelésében,
Száron, a hegyeshalmi vasútvonal
felett előregyártott gerendás
felszerkezettel épült újjá az 1944-ben
elpusztult híd.
Befejeződött az 1948-ban kezdődött
korszerűsítési munka a 6. sz. főúton,
új vasút feletti hidak épültek
Dunapentele térségében.
Székesfehérváron a Széchenyi úti
vasúti híd újabb szélesítése készült el,
Polgárdinál kéttámaszú, konzolos
kerethíd épült a vasúti keresztezésben,
A Vali- és a Szent László-víz rendezése,
ezzel együtt hidak építése kezdődött.
Rendkívüli árvíz pusztította a hidakat,
Székesfehérváron a Takarodó útnál
gyalogos híd épült a vasútvonal felett.
Kálóznál újjáépült a Nádor-csatorna-híd,
Erdőhátpusztánál a vasút felett V-lábú
vasbeton híd épült.
Megkezdődött a kishidak korszerűsítése,
ennek során több öreg boltozat eltűnt.
A rév és kompügyek tanácsi kezelésbe
kerültek, eddig a Vízügy által kezelt
hidak önkormányzati kezelésbe kerültek.
Nádasdladányban elkészült
a Nádor-híd újjáépítése.
Elkezdődött a 80. sz. főút autóúttá
építése (I, E5 jelzéssel), a megye
területén hat új híd épült.
Tanácsi kezelésből ismét az
államépítészeti hivatalok utódjának
tekinthető közúti igazgatóságok
kezelésébe került az országos úthálózat.
Nagyhörcsöknél és Pálfán újjáépült
a Nádor-csatorna-híd,
Sárszentmihályon lemezsávos,
előregyártott felszerkezetű
Malomcsatorna-híd épült.
Befejeződött a I, E5 autóút építése,
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ennek keretében Szárnál háromnyílású
vasút feletti műtárgy készült.
Eddig a MÁV kezelésében volt vasút
feletti hidak kerültek a közúti
igazgatóság és önkormányzatok
kezelésébe.
10 m nyílású kishidak korszerűsítése
előregyártott, ú.n. FT tartós
felszerkezettel folyt a megyében.
Újjáépült a mezőkomáromi Sió-híd
befüggesztett része, árvízkárok voltak
a megyében, a 7. sz. főúton két híd
elpusztult.
Az országos közutakon 253, a tanácsi
utakon 310 híd volt, közülük
fafelszerkezetű négy, illetve 141 volt.
Nagyütemű korszerűsítés folyt a 7. sz.
főúton, az M7 autópálya szakaszos
kiépítéséhez igazodóan, ennek
keretében több öreg boltozat átépült
és megszélesítették a din nyesi
felüljárót is.
Az M7 építése elért Marton vásárig.
Elkezdődött a százhalombattai erőmű
terjeszkedésével kapcsolatban új,
vasút feletti híd építése.
Elkészült az M7 autópálya megyei (kb.
60 km hosszú) szakasza 64, zömében
változatos kialakítású monolit
vasbeton híddal.
Elkezdődött az autópálya jobb
pályájának építése,
Megépült a megyében az első
hullámosított acéllemez műtárgy
(ma 1 1 van az országos utakon).
Vízrendezési okból új híd épült
Úrhidánál a Nádor-csatornán, 18 m
nyílású, kétfőtartós monolit vasbeton
szerkezettel.
A tanácsi utakon 287 híd volt, köztük
92 fa- és 54 boltozott felszerkezetű.
Megkezdődött Kápolnásnyéknél hazánkban első alkalommal - teljes
előregyártással a 7. sz. főút és
a Budapest-Székesfehérvár közti vasút
feletti, ötnyílású híd építése.
Elkezdődött a 8. sz. főút
Székesfehérvár belvárosát elkerülő
szakaszának építése. 1983-ban
készült el, három híd épült rajta.
Megkezdődött az M l autópálya új
nyomon történő építése. Az 1985-ben
elkészült, 2 1 km hosszú Fejér megyei
szakaszon 19 híd épült.

Függelék
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Cecén háromnyílású EHGT tartós
Nádor-csatorna-híd épült.
Átépült Polgárdinál a vasút feletti híd
kétnyílású, előregyártott felszerkezetűvé.
Megépült az első KCs tartós híd
a megyében.
Termelőszövetkezetek kezelésében 80
híd volt: 7 1 vasbeton, hét boltozat
és két vastartós híd.
Dinnyésnél átépült a vasút feletti
műtárgy.
Önkormányzati kezelésben 220 híd
volt, közülük 32 fahíd.
Átépült a Székesfehérvár-celldömölki
vasútvonalon két Nádor-csatorna-híd
felszerkezete.
Elkezdődött a Székesfehérvárt

1999

2001
2005

nyugatról elkerülő út építése.
Többszöri ütközési kár után átépült
a 7. sz. főút fölött Balatonaiiga
határában lévő vasúti híd előfeszített
vasbeton felszerkezettel,
a Székesfehérvár-Komárom
vasútvonalon újszerű rácsos vasút
Gaja-híd épült, Székesfehérváron
a Piac térnél érdekes gyalogos híd
készült.
Elkezdődött az M7 autópálya hídjainak
felújítása.
Elkezdődött az M6, M8 Fejér megyei
szakaszának építése a dunaújvárosi
Duna-híddal együtt.
Elkészült a Székesfehérvárt nyugatról
elkerülő út.

Az M6 egyik műtárgya és a Dunaújvárosi Duna-híd ártéri nyílásainak építése,
ár. Imre Lajos ecsetrajzai
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Tervezők, kivitelezők
Tervezők
Mihula és Barnafy
Zielinski Szilárd dr.

Mihailich Győző dr.
Kovács Sebestyén Aladár és Póka Dezső
Sávoly Pál

Verő Imre
Székely Hugó dr.
Menyhárd István
ÁMTI
Böröcz Imre
Sigmond Endre
Csaba László
Bölcskei Elemér

Ercsi, Csokonai utcai boltozat
Székesfehérvár-simontornyai út 8,350 km
Sörkevári Váli-víz-híd
Sió-hidak
Székesfehérvár-Dinnyés közti vasút feletti híd
Mezőkomáromi Sió-híd
Dinnyés, vasút feletti híd
Székesfehérvár, vasút feletti hidak
Székesfehérvár, 8. sz. úti Gaja-híd
Dinnyés vasút feletti híd
Cece, Nádor-csatorna-híd
Sörkevári Váli-víz-híd

1809
1913
1913
1914
1922 előtt
1927
1935
1940
1940
1945
1946
1947

Örspuszta, Nádor-csatorna-híd
Szabadbattyán, Nádor-csatorna-híd
8 1 . sz. főút 5,680 km híd
6. sz. főút 66,825 km híd
6. sz. főút 81,216 km híd

1948
1949
1950
1950
1950

63. sz. főút 48,701 km híd
63. sz. főút 72,701 km híd
Csákvár, Nagyréti-patak-híd
Szabadbattyán, Malomcsatorna-híd
Dunaújváros, Felsőfoki-patak feletti híd

1948
1948
1949
1951
1951

6. sz. főút 71,963 km híd
Nádasdladány Nádor-csatorna-híd
6. sz. főút Váli-víz-híd
Mezőfalva, vasút feletti híd
8 1 1 . sz. főút Váli-víz-híd
Pálfa, Nádor-csatorna-híd
Sárszentmihály vasútállomási út
M7 Kápolnásnyéki gyaloghíd
Nagyhörcsök, Nádor-csatorna-híd
Mezőfalva, Sió-híd
7.sz. főút, Váli-víz-híd
1. zs. főút, vasút feletti híd
M7, Velence-Csákvár-tatai út átvezetés
M7 Nádor-csatorna-híd
Kápolnásnyék, vasút feletti híd
M7 nagykanizsai vasútvonal feletti híd
64. sz. főút 2,378 km híd
64. sz. főút 33,055 km híd
8 1 1 . sz. főút 41,555 km híd
8. sz. főút, 8 1 . sz. főút feletti híd
7. sz. főút, Polgárdi, vasút feletti híd
7. sz. főút Dinnyés, vasút feletti híd
Székesfehérvár, Álba Plaza gyaloghíd
62. sz. főút 18,621 km híd
63. sz. főút 46,305 km híd
8 1 1 . sz. főút 7,632 km
62. sz. főút Pistolai-árok-híd
Komáromi vasútvonal, Gaja-híd

1951
1958
1967
1953
1955
1958
1959
1966
1960
1962
1965
1965
1966
1969
1974
1974
1974
1975
1978
1980
1983
1986
1999
1970
1971
1971
1979
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ÁÉH
Arday-Janka Barnabás
Feczkó István
Mélyépítési Tervező Vállalat
Uvaterv
Huszár Gyula

Firbás Zoltán
Szuroviák Tamás
Bots Dénes
Királyföldi Lajosné
Bognár Ferenc
Szegedy István
Csölle Endre
Kármán Péter
Balázs Zoltán
Reviczky János
Kerényi György
Néveri Imre
Tóth Imre
Bodor Lajos
Vinkovics Erzsébet
Kovács Zsolt
Megyeri Ferencné
Bedics Antal
KDT Vízügyi Igazgatóság
Székesfehérvári KÉV
Dunaújvárosi Vízi Társulat
Magyar Scetauroute (MSc)
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Székesfehérvár-lnota vasútvonal, Gaja-híd
Székesfehérvár-lnota vasútvonal, Nádo r-híd
Dunaújváros, Duna-híd ártéri része
Dunaújvárosi Vízi Társulat, Tompái Sándor 6209.j.út 8,065 km híd
Főmterv
Horváth Adrián,
Nagy Zsolt
M8 Duna-híd mederszerkezet
Hidro Kft., Kerék János
8 1 0 1 . j . út hídja
Encon
Bagócsi Árpád
8. sz. főút 15,950 km híd
Sárdi Ferenc
7.SZ. főút 74,368 km híd
Kánya és Társai Bt.
Tóth László Ákos
7. sz. főút 71,063 km híd
Speciálterv Kft.
Pál Gábor
7. sz. főút 71,861 km híd
Quali Plán Mérnökiroda
Kerényi Dénes
7. sz. főút 72,066 km híd
Pont-TERV

Megjegyzés:
A hidak tervét a 18-19. században legtöbbször a ki
vitelező ácsok, kőművesek, pallérok készítették, ám
előfordult, hogy a megyei mérnök (földmérő) készí
tett valamilyen tervet. A nagyobb hidak építését ver
senyeztették, ehhez mai szóval tendertervet a közút
kezelője, legtöbbször az államépítészeti hivatal ké
szített. Nehezíti a kivitelező személyének megállapí
tását, hogy gyakran nincs a terveken aláírás. A ma
gántervező irodák (pl. Zielinski híres irodája) feltün
tették a felelős tervező nevét.
A II. világháború után a hidak újjáépítési terveit ma
gántervezők, a Közlekedési Minisztérium és az ál
lamépítészeti hivatalok készítették. Állami tervező
irodák szervezése 1948 augusztusában kezdődött
az Állami Mélyépítéstudományi és Tervezőintézet
(ÁMTI) megalakulásával. 1950. július elején három
vállalatot szerveztek ebből, köztük a hídépítésben

1997
1997
2004
1999

2002
2002
2003
2005
2005
2005
2005

fontos szerepet játszó Út- Vasúttervező Vállalatot és
a Mélyépítési Tervező Vállalatot. Fontos tervezői
munka folyt és folyik a Fővárosi Mérnöki Tervező Iro
dánál.
Kisebb hidak terveit megyei tervezőirodák és a köz
úti igazgatóságok is készítették.
A rendszerváltás után (1989-től) az Uvatervből több
tervező kivált és önálló irodát szervezett, s új, né
hány személyes tervezőirodák is alakultak, ezek kö
zül több mára erős, jelentős vállalkozás: Céh Rt,
Magyar Scetauroute, Pont-TERV Rt, Speciál Terv
Kft. stb.
Hídvizsgálatokat és tervezési munkát is végeznek
oktatási intézmények. A Budapesti Műszaki Egye
tem, a győri Széchenyi István Egyetem és több intéz
mény, pl. ÉMI és mások. A vasúti hidak tervezését a
MÁV Tervező Intézet, MÁV Hídépítő végezte és
végzi.

Kivitelezők
Riedler József kőműves
és Fiedler Mihály főpallér
Pátzelt Antal kőműves
Geist János kőfaragó
Wayss, G. A.
Lakatos Miklós oki. mérnök
Sárközy György
Magyar Altalános Útépítő Rt.
Pázmándi Gyula építőmester
Enyedi István, Présel Gusztáv
Szőcsik Dezső
Zoller Jenő kőműves
Szentandrási Gyula
Mélyépítő és Mélyfúró NV

Székesfehérvár, Hosszú-híd
Székesfehérvár több híd
Erd több hídja
Sárbogárd Nádor-csatorna-híd
Sörkevári Váli-víz-híd
7.sz. főút, Székesfehérvár, vasút feletti hidak
7. sz. főút Dinnyés, vasút feletti híd
7. sz. főút Dinnyés, vasút feletti híd
Cece, Nádor-csatorna-híd
6. sz. főút Váli-víz-híd
63. sz. főút 48,701 km híd
63. sz. főút 72,775 km híd
6. sz. főút 48,612 km híd
Örspuszta, Nádor-csatorna-híd
Szabadbattyán, Nádor-csatorna-híd
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1818
1822
1826
1890
1913-14
1940
1935
1946
1946-47
1947-48
1949
1948
1949
1948-49
1949

Tervezők, kivitelezők

Függelék

Aszfaltozó és Kövező Vállalat
Dunamenti Mélyépítő Vállalat

Közúti Hídfenntartó Vállalat
2. sz. Mélyépítő Vállalat

3. sz. Mélyépítő Vállalat
Hídépítő Vállalat
Molnár Zoltán
Nagy Mihály
Vájna Zoltán
Orosz Károly
Kiss Imre
Gyukits György
Mező József
Prjevara Mihály
Boros Péter
Székesfehérvári Közúti Üzemi Vállalat
Horváth Dániel
Székesfehérvári Közúti Építő Vállalat

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Sárvízi Malomcsatorna Társulat
Duna Új-Híd Konzorcium
(Vegyépszer Rt, Hídépítő Rt.)
Betonút Szolgáltató és Építő Rt.

8 1 . sz. út 9,680 km és több híd
6. sz. főút 66,825 km híd
Dunaújváros Felsőfoki-patak-híd
6. sz. főút vasút feletti híd
Szár, vasútvonal feletti híd
7. sz. főút, Székesfehérvár, vasút
feletti hidak erősítése
Kálóz, Nádor-csatorna-híd
Mezőfalva, vasút feletti híd

1950
1950
1951
1951-52
1950-51

Sárszentmihály, Malomcsatorna-híd
Seregélyes-szabadbattyáni út 5,260 km híd
Nádasdladány, Nádor-csatorna-híd
Mezőkomárom, Sió-híd
8. sz. főút, Gaja-híd
M7 Kápolnásnyék, gyaloghíd
M7 Nádor-csatorna-híd
Úrhidai Nádor-csatorna-híd
7.sz. főút, Polgárdi, vasút feletti híd
7. sz. főút, Dinnyés, vasút feletti híd

1960
1963
1958-59
1962-63
1963-64
1967
1969
1973
1984
1984

Nagyhörcsök, Nádor-csatorna-híd
62. sz. út 34,038 km híd
64. sz. út 2,378 km híd
64. sz. főút 15,357 km híd
Kápolnásnyék, vasút feletti híd
64. sz. út 33,055 km híd
8 1 1 . sz. út 7,632 km híd
8 1 1 . sz. út 4 1 , 5 8 6 km híd
62. sz. út 1 8 , 6 2 1 km híd
63. sz. út 46,305 km híd

1960
1971-72
1975
1973
1975-76
1976
1978
1978
1971
1971

M8 Duna-híd
8. sz. főút 1,987-17,083 km hidjai
Székesfehérvár nyugati elkerülő ut hidjai

20042003
2005

Megjegyzés:
Egyes kivitelező vállalatok neve és szervezete gyak
ran változott, pl. a Magyar Királyi Államvasutak Gép
gyára (MÁVAG) (1874) neve 1969-től Ganz-MÁVAG,
majd 1988-tól Ganz Acélszerkezeti Vállalat, 1993-tól
Ganz Híd-, Daru és Acélszerkezetgyártó Rt. lett.
A mélyépítési és vasbeton munkák vállalkozói a II.
világháború után Duna-híd Munkaközösség néven
szerveződtek, ezekből alakult 1949-ben a Mélyépí
tő és Mélyfúró Nemzeti Vállalat, majd 1950-ben a
Hídépítő Vállalat. A legnagyobb hídépítő vállalat
1993-ban részvénytársasággá alakult, már 1991ben megalakult speciális feladatokra a Betonplasz
tika, a Hídépítő speciál és a Hídtechnika.
A kisebb hidak építésében nagy szerepük volt a
közúti üzemi, majd a közúti építő nevet viselő vál
lalatoknak. Ezek az 1950-ben alakított útfenntartó
vállalatok utódjaként szerveződtek 1958-ban. Az
újabb átszervezés 1968-ban következett, amikor
közúti építő vállalatokká alakultak.
Útépítő nagyvállalatok: az Aszfaltútépítő és a Beton

1952
1952-53
1954

útépítő Vállalat is sok híd építésében vett részt.
A rendszerváltozás után a Strabag, a MAHID és a
nagyhidak építésére szerveződött konzorciumok jöt
tek és jönnek létre.
Megyei mérnökök, műszaki ellenőrök
Fehérváron 1743-ban Parraghy Jánost útbiztosnak
nevezték ki, ő hídügyekkel is foglalkozott.
Csapó Benjámin megyei mérnök értékes megyei
térkép mellett fontos vízrendezési terveket, s nyil
ván hídterveket is készített.
1867-től volt államépítészeti hivatal, Székesfehér
váron kezdettől volt ez az 1950-ig működő, jól szer
vezett hivatal intézte a hídügyeket. A viszonylag kislétszámú intézményben nem volt külön hídügyekért
felelős, ám bizonyos specializálódás nyilván volt.
Különösen sok hídlap, terv, ügyirat maradt fenn
1945-49 közötti időből, ezekből tudjuk, hogy kü
lönösen sokat foglalkozott hídügyekkel Cser István,
Feczkó István, Arday-Janka Barnabás, Boza Albin,
Csath Béla, Morsányi Nándor, Pózna János.
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Tervezők, kivitelezők

A Székesfehérvári Közúti Igazgatóság hídügyekkel
foglalkozó személyei voltak Szuszky Oszkár, Sormkúthy Gyula, Csányi Mihály, Tóth Ernő (1961-1970),
Damsitsné Mészáros Anna (1970-1978), Lánczos
János ((1978-1983), Fogarasi Gábor (1983-1984),

Juhászné Viniczai Ágnes (1984-1991); Molnár
István (1991-1996), Bíró János (1996-) és műszaki
ellenőrként Formagyi Győző, Bozó Kis Ákos, Győry
Imre, dr. Deme Sándor, Bagócsi Árpád, az UTIBERtől Dakos Zoltán, Mikus Ervin.

Az 1. sz. főút vasút feletti műtárgya Szárnál és a 7. sz. főút ma már nem álló hídja Polgárdinál, dr. Imre Lajos ecsetrajzai
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Kiegészítő irodalom

Kiegészítő irodalom
Általános hídtörténeti irodalom
A magyar közúti hidak, Autópálya Igazgatóság, Bp.
1990.
Ábrahám Kálmán dr.: Utak, Műszaki Könyvkiadó,
Budapest, 1976.
Andai Pál: A mérnöki alkotás története, Műszaki
Könyvkiadó, Budapest, 1959.
Apáthy Árpád - Tráger Herbert: Közúti hidak, MSz.,
1970. 4.
Apáthy Árpád: Az országos közutak négy évtizede,
KMSz., 1970. 4.
Balázs György dr.: Beton és vasbeton II.,
Akadémiai Kiadó, Bp. 1995.
Beké József és munkatársai: Vasbetétes
betonszerkezetek. Jelentés külföldi
tanulmányutakról, Pallas Rt. Budapest, 1904.
Bölcskei - Csaba - Láng-Miticzky: Vasbetonhidak,
Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1959.
Császár László: Korai vas és vasbeton
építészetünk, Műszaki Könyvkiadó, 1978.
Darvas Endre: Közúti és vasúti acélhidak
szerkezetei, Uvaterv, Műszaki Közlemények
1975. 1-2.
És mégis élünk, Magyarország 1920-30.,
Budapesti Hírlap, 1931.
Feszített betonszerkezetek Hl. (Böröcz Imre),
Közlekedési Kiadó, Bp. 1952-53.
Gáli Imre dr.: Néhány adat a XVIII. és XIX. századi
út- és hídépítés történetéhez, KSz. 1970. 9.
Ganz Acélszerkezet Rt. Híd referencialista, Ganz
Híd-, Daru- és Acélszerkezetgyára Rt. 1999.
Hanzély János: Magyarország közútjainak
története, UKI 14. kiadványa, Bp. 1960.
Hídépítő történet (Zsigmondy András), Budapest,
1999.
Magyar műszaki alkotók (Révész-Varga), Műszaki
Könyvkiadó, 1964.
Magyarország közlekedésügye (Pártos Szilárd),
Pallas, Budapest, 1937.
Magyarország közútainak története (1960-90),
KHVM Közúti Közlekedési Főosztály (tanul
mányok), Budapest 1992
Medvéd Gábor dr.: Történetek a világ hídjairól,
Terc Kft., 2 0 0 1 .
Mihailich Győző dr.: A XIX. és XX. századi magyar
hídépítés története, Műszaki Könyvkiadó, 1960.
Mihailich Győző dr.: Vasbeton szerkezetek,
Budapest, 1922.
Palotás - Medvéd - Nemeskéri-Kiss - Tráger: Hidak,
Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1987.
Petur Alajos dr.: Hídépítésünk fejlődése, Uvaterv
Műszaki Közlemények, 1969. 1. sz.

Petur Alajos dr.: Közép- és nagynyílású hídjaink
tervezése korszerűbb építési technológiákkal,
MSz., 1978. 7.
Seefehlner Gyula: A vashidak előállítása,
fenntartása és biztonsága, MMÉEK, 1893. 27.
Sigrai Tibor dr.: A közúti hídépítés fejlődése, MSz.,

1984. 4. 167-178.
Százéves a hídépítés a Ganz-MÁVAG-ban, GanzMÁVAG Közlemények 49. sz. 1979.
Széchy Károly dr.: A magyar hídépítés évszázados
fejlődése, Magyar Technika 1948. 3.
Széchy Károly dr.: Magyarország közúti hídjainak
újjáépítése, Magyar Technika, 1948. 8.
Széchy Károly dr.: A közúti hidak, MSz., 1955.
Szittner Antal: Vas és fémszerkezetek
fejlesztésének újabb irányai, MSz., 1959. 2. sz.
Tanulmány a magyarországi Duna-Tisza hidak
fejlesztésére, Uvaterv, 1985-86.
Technikai fejlődésünk története (1867-1927)
Stádium, MMÉEK Bp. 1928.
Tóth Ernő dr. - Tráger Herbert dr.: A hazai
hídgazdálkodás főbb jellemzői az elmúlt ötven
évben, KMSz., 1996. 2.
Tóth László: Magyarország közútjainak története,
Budapest, 1995.
Tráger Herbert: Előregyártott hídszerkezetek, MTI,
Budapest, 1 9 6 1 .
Tráger Herbert: Közúti hidak, MTI, Budapest, 1962.
Vajda Béla: A légnyomásos alapozás 100 éve
Magyarországon, MSz., 1963. 1.
Vajda Pál: Magyar hidak, magyar hídépítők,
Művelődésügyi Minisztérium, Budapest, 1984.
Windisch Andor: Feszített vasbeton szerkezetek
alkalmazása Magyarországon 1966-ig. Magyar
Építőipar, 1970. 4. sz.
Zsámboki Gábor: Acél szerkezetű közúti hidak
építése hazánkban, 1945-1969 között, 1969.
kézirat.
Földrajzi adottság, úthálózat
Bendefy László: Mikovinyi Sámuel Somogy megyei
térképei, Levéltári Évkönyv 7., Kaposvár 1976.
Kristó Gyula: A vármegyék kialakulása
Magyarországon, Magvető Könyvkiadó, Budapest,

1988.
Soproni Sándor: Előzetes jelentés az alsóhetényi
későrómai erőd feltárásáról, Somogy Múzeumok
Közleményei II., Kaposvár, 1975.
Tóth Endre: Későrómai, belső pannóniai erődök
kérdéséhez, Somogyi Múzeumok Közleményei II.,
Kaposvár, 1975.
Várnai Dezső: Római-kori közlekedési-és hadiutak
Pannóniában, Műemlékvédelem, 1974. 4. sz.
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Fahidak, korai hídtörténelem
Bóna István: Az Árpádok korai várairól: Debrecen,
1995. ETHNICA kiadása.
Vártúrák kalauza II., Medicina, Budapest 1973.
Vas- és acélhidak
Dr. Nemeskéri-Kiss Géza A magyar vasúti
hídépítés története (1878-1914), 2. kötet,
Budapest, 1996.
Rózsás Márton: A híd, ami összeköt, Barcsi
körkép, 2004. május.
Seefehlner Gyula: A hídépítés az ezredéves kiál
lításon, Magyar Mérnök és Építész Egylet
Közlönye, 1896. X. füzet.
Szmodits Zoltán: Délvidéki vasúti helyreállítások,
Technika, 1 9 4 1 . 8. sz.
Vasbeton hidak
Apáthy Árpád: Kishidak korszerűsítésének idősz
erű kérdései, MTI 3808, Budapest 1960.
Gnádig Béla: Feszített beton és előregyártás,
Mélyépítéstudományi Szemle, 1955. 4-5. sz.
Klatsmányi Tibor: Előregyártás a hazai közúti
hidak építésében, KTMF Tudományos
Közlemények, 1975.
Dr. Haviár Győző: Közúti feszített betonhidak
gazdaságos építése, Mélyépítéstudományi
Szemle, 1960. 6. sz.
Knebel Jenő: Vasbeton és feszített vasbeton hidak,
Uvaterv Műszaki Közlemények, 1975. 1-2. sz.

Korda István: Előfeszített beton és alkalmazása
a magyar hídépítésben, Mélyépítéstudományi

Szemle, 1951. 2. sz.
Pál Tibor: Közúti feszítettbeton hídszerkezetek
gazdaságosságáról, Mélyépítéstudományi Szemle,

1958. 6. sz.
Tarpai Gyula: Feszített szerkezetek
a magyarországi közúti hídépítésben,
Mélyépítéstudományi Szemle, 1958. 6. sz.
Az M7 autópálya hidjai
Kemény Ádám-Kisteleki Antal: Az épülő M7
autópálya hidjai, MSz., 1968. 12. sz.
Balázs Zoltán: Az M7 autópálya hidjai, Uvaterv
Műszaki Közlemények, 1 9 7 1 . 2. sz.
Királyföldi Lajosné: Az autópályahidak tervezése
hazánkban, MSz., 1985. 10. sz.
Encsy Balázs-Kisteleki Antal: A magyar
autópályahíd építése 1960-1985 között, MSz

1985. 11. sz.
Rövidítések
MSz: Mélyépítéstudományi Szemle
KMSz: Közlekedésépítés- és Mélyépítéstudományi
Szemle
KSz: Közlekedéstudományi Szemle
MMÉEK: Magyar Mérnök- és Építész Egylet
Közlönye
MTI: Mérnöki Továbbképző Intézet
UKI: Útügyi Kutató Intézet
Uvaterv: Út-, Vasúttervező Vállalat

Velence ősi, ma már elbontott boltozata, dr. Imre Lajos ecsetrajza
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Hídmernoki konferenciák

Hídmernoki konferenciák
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15
16.
17.
18
19.
20.
21.
22.
23.
24.

1962. IV. 26-27.
1962. X. 25-26.
1963. V. 9-10.
1963 VIII. 28-29.
1964. VI. 24-25.
1966. V. 5
1967. V. 17-18.
1968. V. 14-15.
1969. IX. 23-24.
1970. X. 8-9.
1 9 7 1 . X. 14-15.
1972. X. 11-12.
1973. IX. 5-6.
1974. V. 16-16.
1975. V. 6-7.
1976. X. 5-6.
1977. V. 25-26.
1978. IX. 19-20.
1979. IX. 25-26.
1980. III. 26-27.
1 9 8 1 . IV. 7-9.
1982. V. 11-13.
1983. V. 10-12.
1984. V. 8-9.

Budapest
Szolnok
Budapest
Békéscsaba
Zalaegerszeg
Szombathely
Budapest
Győr
Siófok
Szolnok
Budapest
Nyíregyháza
Szeged
Pécs
Tata
Bp.-Visegrád
Eger
Győr
Debrecen
Siófok
Tengelic
Kőszeg
Gyula
Balatonföldvár

57 fő
5 1 fő
45 fő
54 fő
77 fő
48 fő
77 fő
120 fő
114 fő
85 fő
86 fő
90 fő
9 1 fő
104 fő
132 fő
122 fő
88 fő
112 fő
92 fő
80 fő
73 fő
120 fő
95 fő
60 fő

25.
26.
27.
28.

297
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

1984.X. 21-22.
1985. X. 22-24.
1986. X. 7-9.
1987. XI. 9-11
1988. X. 18-20.
1989. VII. 28-30.
1990. X. 9-11.
1991. VIII. 28-30.
1992. IX. 2-4.
1993. V. 26-27.
1994. VI. 8-9.
1995.VI. 7-8.
1996. VI. 3-5.
1997. X. 8-10.
1998. VI. 29-VII.1.
1999. V. 17-19.
2000. X. 11-13.
2001. VI. 27-29.
2002. X. 16-18
2003. VII. 2-4.
2004. V. 25-27.
2005. IX. 21-23.
2006. V. 24-26.

Budapest
37 fő
Balatonföldvár
75 fő
Balatonföldvár
70 fő
Balatonföldvár
70 fő
Budapest
90 fő
Győr
120 fő
Szolnok
160 fő
Kecskemét
142 fő
Balatonfüred
162 fő
Győr
166 fő
Sárospatak
266 fő
Gyula
262 fő
Debrecen
201 fő
Budapest
212 fő
Eger
280 fő
Baja
350 fő
Szolnok
300 fő
Esztergom
254 fő
Szekszárd
349 fő
Szeged
270 fő
Zalaegerszeg
350 fő
Siófok
368 fő
Siófok-Dunaújváros

Képes melléklet

Függelék

Képes melléklet
Archív fotók

Bicske és Százhalombatta fahídja képeslapon, Zempléni múzeum

Római kori kőgát Pátkán, dr. Gáli Imre gyűjteménye

Százhalombattai „római híd"

A hegyeshalmi vasútvonal típushídja Bicske környékén,
Fejér megyei Múzeum

dr. Gál Imre felvétele
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Képes melléklet

Csecsei Pál felvételei

Dunaújvárosi Duna-híd

pillérépítése

A rövidebb ártéri hídrész és a háttérben a medernyílás szerelése 2006. április havában

Nagyátmérőjű hullámosított acéllemez műtárgy építésének két fázisa
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Bíró János felvételeiből
Kastélykertek és szobrok

Nádori kastélykert két öreg boltozata

Beszédes József emléktáblája Szabadbattyánban

Igényes hidacska az Alcsúti arborétumban

Etyek Nepomuki Szent János szobra

Vál különleges hidak védőszentjének szobra
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A közúthálózat kialakulása

A közúthálózat kialakulása

Bíró János felvételeiből
Önkormányzati hidak

A 8. sz főút kétnyílású boltozata 70 éve felhagyott
Székesfehérvár, Varga-csatorna hídja

szakaszon áll

A soponyai szigetre vezető jellegzetes híd

Ercsi vasbeton felszerkezetű hídja egyedi mellvéddel

Vál három boltozata közül a kétnyílású a legérdekesebb
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A közúthálózat kialakulása

A közúthálózat kialakulása

Bíró János felvételeiből
Vasúti hidak

Bicske önkormányzati kezelésű, vasútvonal feletti hidjai

Bicske két, funkció nélküli, vasút feletti /'//., vasút/' hídja

A Váli-völgyben a Budapest-Székesfehérvár közötti
vasútvonal átvezetését szolgálja 145 éve ez a műtárgy

Szabadegyháza térségében a pécsi vasútvonal hídja
vízfolyás és közút felett is átvezet
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Fejér megye az ország középső részén, a Dunántúl
kapujában helyezkedik el. Felszíne változatos, észa
kon a Bakony keleti nyúlványa és a Vértes határolja,
keleten a Duna a természetes határa, déli részét a
Mezőföld alkotja. A domborzat a közlekedés szem
pontjából nem jelent akadályt, a Sárvíz, annak ren
dezéséig kezdetben csak néhány helyen tette
lehetővé az átkelést. A Dunán napjainkig csak
kompközlekedés volt, most épül az első Duna-híd a
megyében.
A megye területe több ízben jelentősen változott.
A megyeszékhely Székesfehérvár mintegy 500 évig
koronázó főváros, majd koronázó város volt.
Az úthálózat már a rómaiak alatt kiterjedt volt,
Gorsiumnál a Sárvíz átkelőhelyénél fontos közlekedé
si csomópont alakult ki. Az államalapításkor a mo
csaraktól védett helyen Fehérvárnál alakult ki a leg
fontosabb útcsomópontban a királyi székhely. Az út
hálózat római alapokon fejlődött, a legfontosabb
utak Budára, Eszékre, Győrbe, Veszprémbe vezettek.
A vízrendezések elkészültével a Székesfehérvár
tól sugarasan kiinduló utakon kívül a megye déli ré
szén is több kelet-nyugati irányú út vált jelentőssé.
A közutak fejlesztésében a Buda-Fehérvár-Vesz
prém irányú út átfogó korszerűsítése 1934-35-ben
történt meg, s ekkor korszerűsítették a Nagykanizsa
felé vezető, a Balatont érintő utat.
A gyorsforgalmi utak építés már 1959-ben elkez
dődött a megyében, először a mai 1. sz. főút elődjét
autóúttá építették, majd több ütemben megépült az
M7 és M l autópálya, napjainkban pedig két új
gyorsforgalmú út: az M6 és M8 épül a dunaújvárosi
Duna-hídhoz csatlakozóan.
Fahidak már az 1. és 2. században voltak Gor
siumnál, a limes úton és a megyében más utakon
is. Úrhidánál 997-ben, Fehérváron 1018 körül már
nagy fahidak álltak a Sárvízen, illetve a várárkokon.
A Sárvíz átkelői között a fövenyi (Tác) és fokoza
tosan a battyáni (Szabadbattyán) vált jelentőssé.
Székesfehérváron a tatárjárás után újabb erődíté
sek s ezzel együtt újabb hidak épültek. A Sión 1344ben biztosan híd állt, amit igazol a Hídvég név. A tö
rök közel 150 évig uralta Fehérvárt és a vízi átkelő
ket is, jelentős úthálózatépítés és hídépítés ezután
következhetett. 1689-ben 12 kapu-, illetve várárok
híd volt. 1766-ból áll rendelkezésre az első hídnyilvántartás: ekkor 85 fa- és 12 kőhíd volt a számba
vett utakon. Az I. katonai felmérés térképszelvé
nyein már tíz Sárvíz-híd található.
Fontos átkelőhely volt Cecénél is, ahol 1818-ban
töltést építettek, s fennmaradt egy háromnyílású
jármos fahíd terve is.

1861-ben a vasútépítés során épült több jelentős
fahíd, így Szabadbattyánnál is, ezek azonban a 20.
században állandó szerkezetűre épültek át.
Fahidak az országos közutakon a II. világháború
előtt alig voltak, az önkormányzati utakon azonban
1964-ben is 141 fahíd állt, számuk 1989-re 32-re
csökkent. Új fahíd elvétve épül gyalogos vagy kerék
páros hídként. Kastélykertekben látványos fahidak
idézik a múltat.
Boltozott hidak lehettek a rómaiak építette uta
kon is, erre utal több településen a „római híd" név
(Százhalombatta, Ráckeresztúr). Bizonyos az, hogy
Battánál 1747-ben javítani kellett az ott álló bolto
zott hidat. 1818-ban részletes felmérés készült a
hidakról, eszerint 132 kő-, tégla anyagú műtárgy volt
a megyében. Kastélyparkokban már a 18. század
ban épültek boltozatok, valószínűleg ebben az idő
ben épült a szép háromnyílású martonvásári kőboltozat. A vasútépítés is több boltozat építésével járt,
közülük a legnagyobb a baracskai, 11,38 m nyílású.
Kő-, tégla boltozat 1964-ben az országos közuta
kon 52, önkormányzati utakon 75 volt, mára ezek
száma csökkent: az országos közutakon csak 16
van, közülük 100 évnél idősebb tíz. Önkormányzati
utakon még ennél több boltozat van.
Vas- és acélhíd már viszonylag korán épült, bár
nagy akadályok áthidalása kevés esetben tette
szükségessé acél felszerkezet alkalmazását. 1882ben Rétszilasnál rácsos vasúti híd épült a Sárvízen,
Székesfehérváron ugyanekkor a Gaján és a Gaja ár
terén építettek 18 m nyílású vastartós hidakat, me
lyek közül az egyik a közelmúltig a helyén állt. A Sár
vízen 1883-ban újabb két vastartós híd épült Úrhi
dánál és Nádasdladánynál. Vasútvonalakon három
Sárvíz-híd acélfelszerkezettel épült a 20. században.
Vasbetonból hazánkban másodikként Sárbogárd
nál épült a Monier-rendszer szerint híd a Sárvízen. E
rendkívül karcsú, 18 m nyílású híd sajnos több tár
sával elpusztult a II. világháborúban. Több kisebb
vasbeton híd mellett 1914-ben Zielinski Szilárd - a
vasbeton hídépítés hazai megteremtője - már Sióhidak terveit készítette el. Csak másfél évized múl
va épült meg Mezőkomáromban kissé módosított
formában a 32 m nyílású, Gerber-csuklós gerendahíd, mely ma is a megye legnagyobb nyílású hídja.
Jelentős műtárgy volt az 1914-ben épült sörkevári
Váli-víz-híd (a mai 6. sz. főúton). Fontos vasbeton
hidak épültek a mai 7. sz. és 8. számú út korszerű
sítésekor (1934-35). A dinnyési, vasút feletti, 45°
ferdeségű kerethíd Sávoly Pál alkotása volt, s szé
kesfehérvári Gaja-hidat és a 7. számú főút vasút
vonalak feletti hídjait is ő tervezte. Ezek közül egye-
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dül a Gaja-híd áll ma is, igaz megszélesítve és meg
erősítve.
1944 őszén, 1945 tavaszán 89 közúti híd pusz
tult el a megyében, ezek újjáépítése, a feltételek
hiánya miatt is, igen nagy feladat volt. Az újjáépíté
sek ötletes, változatos módon történtek. Teljesen új
szerkezettel épült Dinnyésnél a vasút feletti híd,
több esetben az eredeti tervek szerint épült az új
híd, de előfordult, hogy új helyen történt az újjáépí
tés (Szabadbattyán), és több esetben acéltartós,
vasbetonlemezes hidak épültek.
Az újjáépítéssel szinte egyidejűleg a 6. sz. és a
8 1 . sz. főutat korszerűsítették. Az előbbinél Dunapentele térségében új nyomvonalon újszerű (pl. V
lábú) vasút feletti hidak épültek, a 8 1 . sz. főút pedig
új nyomvonalon, új vasbeton keret hidakkal épült.
Új technológiák: a feszítés, az előregyártás is
megjelent a hídépítés kelléktárában: Szárnál a he
gyeshalmi vasútvonal felett Hoyer-rendszerű előre
gyártott gerendás híd, Sárszentmihálynál előregyár
tott lemezsávos felszerkezet épült, 1962-től pedig a
2-10 m-es nyílástartományban ún. FT tartós felszer
kezeteket építettek, általában vertcölöp alapozás
sal (a mai napig 55 ilyen híd épült).
1975-től a 10 m-nél nagyobb nyílású hidak épí
tésére kifejlesztett EHG (előregyártott hídgerenda)
tartós hidak építése kezdődött, elsőként teljes előregyártással épült kápolnásnyéki hidat kell említeni,
melynek pillérei kb. 12 m magasak. A 7. sz. főút és
a nagykanizsai vasútvonal felett vezető híd sikeres
példája az előregyártásnak. Polgárdinál 1984-ben,
Dinnyésnél 1987-ben két, illetve háromnyílású
EHGT tartós felszerkezetűre épült át a korróziós ká
rokat szenvedett két műtárgy. Az előregyártott híd
gerendák több típusa is megjelent a megye híd
építéseinél, így a KCs tartó 1981-ben (hét ilyen híd
van a megyében).
Külön kell szólni az M7 autópálya hídjairól, me
lyek 1965-75-ben épültek. Ezek zöme monolit, vál
tozatos alépítményű és felszerkezetű híd. Esztéti
kus kialakításukkal autópálya hídjaink közül a leg
szebbnek ítélhetők. A Kápolnásnyéknél épült V-lábú
gyaloghíd a legmerészebb köztük.
A Székesfehérvárt nyugatról elkerülő úton 12 híd
épült 1999-2005-ben EHG/F és FCI tartókkal (2631,6 m legnagyobb nyílással).
Acélszerkezetű hidak építése 1999-től vált jelen
tőssé a megyében. A Székesfehérvár-komáromi va
sútvonalon épült újszerű (alsó öv nélküli) rácsos, he
gesztett vasúti híd, Székesfehérváron az Álba
Plázához vezető gyaloghíd, az M6 autópálya H 28
jelű, 21°ferdeségű, tíznyílású, öszvérszerkezetű, va
sút feletti hídja és a dunaújvárosi Duna-híd kiemelt
figyelmet érdemel.
A Duna-híd ártéri hídszerkezetei (17 nyílás) 1369

m hosszú, többtámaszú, folytatólagos, ortotróp pá
lyalemezes szekrénytartós szerkezetek, a meder
szerkezet 307,8 m nyílású kosárfüles ívre függesz
tett gerendahíd, mely kategóriájában a világon a
legnagyobb. A főtartó S460 M/ML minőségű acél
ból készül. A mederhíd beúsztatással kerül a helyé
re ebben az évben.
Az előbbiekben vázolt hídállomány megoszlásá
ban autópályákon 83, az országos közutakon 264,
az önkormányzatok kezelésében 2 3 1 , vasúti híd
pedig 160 van. A folyamatban lévő autópálya-építé
sekkel jelentősen nőni fog a megyei hídállomány,
különösen hídfelületben.
A Fejér megyei hidakat bemutató könyv, a sorozat
14. kötete az eddigiekhez hasonlóan elsősorban
szakembereknek szól, illusztrációi pedig minden ér
deklődőnek tájékoztatást nyújtanak.
A könyv fejezetei földrajzi, vízrajzi adottságok, a
közúthálózat kialakulása, a korai hídtörténet, fahidak, boltozatok, acélhidak, vasbetonhidak, a hidak
újjáépítése, az autópályák, országos közutak, önkor
mányzatok, vasutak hidjai, hídnevek, hidak és mű
vészet, valamint kronológia, tervezők, kivitelezők,
összefoglalás és mellékletek.
A könyv írásában tervezők, kivitelezők, múzeu
mok, levéltárak, kiemelten a közútkezelők nyújtot
tak nagysegítséget, források, illusztrációk rendelke
zésre bocsátásával, köszönet nekik.
A könyv írói mérnökök: André László, Bíró János,
Bognár Tibor, Hajós Bence, Juhászné Viniczai Ág
nes, Kerényi Enikő, Molnár István, Szaip Lászlóné
és dr. Tóth Ernő, aki a szerkesztést is végezte. Az
angol nyelvű összefoglalót dr. Gáspár László, a né
met nyelvűt dr. Tráger Herbert készítette, aki a
könyv lektora is volt.
E könyv a 4 7 . hídmérnöki konferenciára készült.

Az M7 kisíángi bekötőutat átvezető műtárgya,
dr. Imre Lajos ecsetrajza
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Der Komitat Fejér liegt im mittleren Teil des Landes,
im Tor des Transdanubiums. Seine Oberfläche ist
abwechslungsreich,seine Grenzen bilden von Nor
den die Ausläufer des Bakony-Gebirges und das
vertes-Gebirge, von Osten als natürliche Grenze die
Donau, den südlichen Teil bildet das sog. Mezőföld.
Die Höhenverhältnisse bedeuten für den Verkehr
kein Hindernis, der Sárvíz-Kanal ermöglichte aber
die Überquerung vor der Regulierung nur an weni
gen Stellen. Über die Donau gab es bisher nur Fähr
verbindung, jetzt befindet sich die erste DonauBrücke bei Dunaújváros im Bau.
Das Gebiet des Komitates veränderte sich öfters
in bedeutendem Maß.
Der Komitatssitz Székesfehérvár (Stuhlweißen
burg) war 500 Jahre lang Krönungshauptstadt, spä
ter Krönungsstadt.
Das Straßennetz war schon in der Römerzeit aus
gedehnt, bei Gorsium (Überquerungspunkt am Sár
víz-Kanal) entwickelte sich ein Verkehrsknoten
punkt. Zur Zeit der Staatsgründung entstand der
Königssitz an einem, durch Sumpfgebiete vertei
digten Verkehrsknotenpunkt, in Fehérvár. Das
Straßennetz entwickelte sich auf römischen Grund
lagen, die wichtigsten Straßen führten nach Buda,
Eszék, Győr und Veszprém.
Nach der Durchführung der Wasserregulierungs
arbeiten wurden neben den radialen Straßen auch
im südlichen Teil einige Straßen in Ost-West Rich
tung bedeutend.
Im Rahmen der Entwicklung der Straßen wurde
die Straße Buda-Fehérvár-Veszprém in den Jahren
1934-35. grundsätzlich modernisiert, sowie auch
die zum Balaton und nach Nagykanizsa führende
Straße.
Der Ausbau der Schnellverkehrsstraßen begann
im Komitat schon 1959. Zuerst wurde der Vorgän
ger der heutigen Hauptstraße Nr. 1. als Autostraße
gebaut, dann wurde in mehreren Takten die Auto
bahn M7 und M l ausgebaut, und heute befinden
sich zwei neue Schnellverkehrsstraßen, die M6 und
M8 im Bau, anschließend zur neuen Donau-Brücke
bei Dunaújváros.
Hölzerne Brücken standen schon im 1. und 2.
Jahrhundert bei Gorsium, auf der Limes-Straße und
auf anderen Straßen im Komitat. Bei Úrhida 997, in
Fehérvár um 1018 standen große hölzerne Brücken
über die Sárvíz, bzw. über die Burggräben. Unter
den Kreuzungspunkten der Sárvíz wurden Föveny
(Tác) und allmählich Battyán (Szabadbattyán)
bedeutend. In Székesfehérvér wurden nach dem
Tatarenzug neue Festungen und Brücken gebaut.

Über die Sió stand 1344 sicher eine Brücke, das ist
durch den Namen Hídvég (Brückenkopf) bewiesen.
Die Türken hielten Fehérvár und die Kreuzungs
punkte der Wasserläufe nahe 150 Jahre lang ero
bert, bedeutende Straßen- und Brückenbauten wur
den erst nachher möglich. 1689 standen 12 Tor
bzw. Burggrabenbrücken.. Aus dem Jahr 1766 steht
das erste Brückeninventar zur Verfügung: dann
standen 86 hölzerne und 12 steinerne Brücken auf
den registrierten Straßen.
Auf den Karten der I. Militärvermessung sind auf
der Sárvíz zehn Brücken sichtbar.
Ein wichtiger Überquerungspunkt war bei Cece,
wo 1818 ein Damm gebaut wurde und die Zeich
nung einer dreifeldrigen hölzernen Jochbrücke er
halten blieb.
1861 wurden im Rahmen des Eisenbahnbaues
mehrere bedeutende hölzerne Brücken gebaut, z.
B.bei Szabadbattyán, diese wurden aber im 20. Jh.
durch ständige Konstruktionen ersetzt.
Auf den staatlichen Straßen waren vor dem II.
Weltkrieg kaum hölzerne Brücken, auf den Straßen
der Selbstverwaltungen standen aber 1964 noch
1 4 1 solche. Diese Zahl verminderte sich bis 1989
auf 32. Neue hölzerne Brücken werden ausnahm
sweise, für Fußgänger und Radfahrer gebaut. In
Schlossparken erinnern sehenswürdige hölzerne
Brücken auf die Vergangenheit.
Gewölbte Brücken standen wahrscheinlich schon
auf den Straßen der Römer, darauf weisen in eini
gen Ortschaften (Százhalombatta, Ráckeresztúr)
die Namen „Römerbrücke" hin. Es ist sicher, dass
1747 bei Batta die dortige gewölbte Brücke einer
Reparierung bedurfte.
1818 entstand ein detailliertes Inventar der
Brücken: damals standen im Komitat 132 Brücken
aus Stein und Ziegel. In Schlossparken entstanden
schon im 18. Jh. gewölbte Brücken, wahrscheinlich
auch die schöne dreifeldrige in Martonvásár. Auch im
Rahmen des Eisenbahnbaues entstanden gewölbte
Brücken, unter diesen ist diejenige bei Baracska die
größte, mit einer Spannweite von 11,38 m.
1964 standen auf den staatlichen Straßen 52
Gewölbe aus Stein oder Ziegel, auf den Straßen der
Selbstverwaltungen 75. Diese Zahl hat sich seitdem
vermindert: auf staatlichen Straßen nur 16 davon
zehn älter als 100 Jahre, auf Selbstverwaltungs
straßen stehen noch mehr solche Brücken.
Brücken aus Eisen und Stahl wurden verhältnis
mässig frühzeitig gebaut, zwar große Hindernisse
den Bau einer Stahlkonstruktion selten ernötigten.
1882 entstand eine Fachwerkbrücke für die
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Eisenbahn bei Rétszilas über die Sárvíz und in
Székesfehérvár wurden zwei Brücken mit Spann
weiten von 18 m über die Gaja und deren Flutgebiet
mit Stahlträgern gebaut. (Eine der beiden stand bis
zur jüngsten Vergangenheit.) 1883 wurden auf der
Sárvíz zwei weitere Brücken bei Úrhida und Nádasdladány mit Stahlträgern gebaut. Auf Eisenbahnlini
en entstanden drei Stahlkonstruktionen auf der Sár
víz im 20. Jh.
Aus Stahlbeton wurde bei Sárbogárd über die Sár
víz eine Brücke nach dem Monier-System - als die
zweite in Ungarn - gebaut. Leider wurde diese
außerordentlich schlanke Brücke (Spannweite 18 m)
im zweiten Weltkrieg - unter anderen - vernichtet.
Neben kleineren Brücken hat Szilárd Zielinski Gründer des ungarischen Stahlbetonbrückenbauesschon 1914 Pläne von Sió-Brücken errichtet. Erst 15
Jahre später wurde die Sió-Brücke bei Mezőkomárom
nach einem etwas veränderten Plan, als eine GerberKonstruktion mit 32 m Spannweite gebaut. Eine be
deutende Brücke war die Váli-víz-Brücke auf der
Hauptstraße Nr. 6. (1914) und wichtige Brücken ent
standen bei der Modernisierung der Hauptstraßen
Nr. 7. und 8. (1934-35). Die Brücke über die Eisen
bahn bei Dinnyés (eine Rahmenkonstruktion mit
dem Kreuzungsgrad 45°) wurde von Pál Sávoly ent
worfen, sowie auch die Gaja-Brücke und die Über
führungen der Hauptstraße über Bahnlinien in Szé
kesfehérvár. Unter diesen steht heute nur die GajaBrücke, verstärkt und verbreitet.
Im zweiten Weltkrieg (1944-1945) wurden 89
Straßenbrücken vernichtet, deren Neubau war wegen des Mangels an Bedingungen - eine sehr
große Aufgabe. Die Neubauten erfolgten nach Ide
en-, und abwechslungsreichen Methoden. Die er
wähnte Brücke bei Dinnyés wurde mit einer neuen
Konstruktion neugebaut, manchmal erfolgte die
Herrichtung nach originellen Plänen, es kam vor,
dass die neue Brücke auf einer neuen Trasse ent
stand und öfters wurden Stahlträger mit Stahlbe
tonplatte verwendet.
Beinahe gleichzeitig mit den Neubauten wurden
die Hauptstraßen Nr. 6. und 8 1 . modernisiert. Auf
der erst erwähnten wurden im Raum von Dunapentele (heute Dunaújváros) auf der neuen Trasse
neuartige Brücken (z.B. Rahmen mit V-förmigen
Stützen) über die Eisenbahn gebaut, und die andere
wurde auf einer ganz neuen Trasse mit neuen
Stahlbeton rahmen brücken errichtet.
Auch neue Technologien (Vorspannung, Fertig
teile) erschienen auf dem Gebiet des Brücken
baues. Bei Szár entstand über die Eisenbahnlinie
Budapest-Hegyeshalom eine Brücke aus Fertigtei
len nach dem Hoyer-System, bei Sárszentmihály
wurden streifenförmige Fertigteile verwendet, und
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ab 1962 wurden bei freien Öffnungen zwischen 2
und 10 m die sog. umgekehrten T-Träger eingebaut,
meistens mit Rammpfählen gegründet. Bisher ent
standen 55 solche Brücken.
Ab 1975 begann der Bau mit den, für über 10m
langen Öffnungen entwickelten EHG-Trägern
(EHG=Fertigbalken für Brücken). In erster Linie ist
die Brücke bei Kápolnásnyék erwähnenswert, wo
die Pfeiler 12 m hoch sind. Diese Brücke über die
Hauptstraße Nr. 7. und über die Eisenbahn ist ein
erfolgreiches Beispiel für die totale Vorfertigung,
nämlich hier bestehen auch die Pfeiler aus Fertig
teilen.
1984 bei Polgárdi und 1987 bei Dinnyés wurden
zwei, durch die Korrosion angegriffenen Brücken
durch neue, zwei-, bzw. dreifeldrige Brücken aus
Fertigteilbalken ersetzt. Auch andere Typen der
Fertigteile erschienen im Komitat, so der sog. KCsTräger seit 1981. (Sieben solche Brücken stehen im
Komitat.)
Die Brücken der Autobahn M7 - erbaut zwischen
1965 und 1975 - sind besonders erwähnenswert.
Die meisten sind monolytisch, mit abwechslungsre
ichen Unter- und Überbauten. Mit ihrer ästhetischen
Ausbildung sind sie die schönsten Autobahn
brücken. Die kühnste ist die Fußgängerbrücke mit
V-förmigen Stützen bei Kápolnásnyék. Auf der west
lichen Umfahrung von Székesfehérvár wurden zwis
chen 1999-2005 zwölf Brücken mit verschiedenen
Fertigteilen gebaut (größte Öffnungen zwischen
26,0 und 31,6 m).
Der Bau von Stahlbrücken wurde im Komitat ab
1999 bedeutend. Auf der Eisenbahnlinie Székesfe
hérvár-Komárom enstand eine neuartige, gesch
weißte Fachwerkbrücke ohne Untergurtstäbe, inder
Stadt Székesfehérvár die zur Alba-Plaza führende
Fußgängerbrücke. Besonders beachtungswert ist
eine Verbundbrücke der Autobahn M6 über eine
Eisenbahnlinie, mit zehn Feldern und mit einem
Kreuzungsgrad von 2 1 ° , ferner die Donau-Brücke
bei Dunaújváros.
Die Zufahrtbrücken der neuen Donau-Brücke
sind über 17 Feldern, insgesamt 1369 m lang,
durchlaufende Kastenträger mit ortotroper Fahr
bahn. Die Strombrücke ist eine, auf korbgriffförmige
Bögen aufgehängte Balkenkonstruktion, mit 307,8 m
Spannweite, die größte in dieser Kategorie. Die Haupt
träger werden aus Stahl S460 M/ML gefertigt. Die
Strombrücke wird in diesem Jahr eingeschwommen.
Der Bestand der Brücken wird folgendermaßen
kategorisiert: Autobahnbrücken 83, staatliche
Straßen 264, Selbsverwaltungsstraßen 2 3 1 , Eisen
bahnbrücken 160. Der Bestand wird durch die
laufenden Autobahnbauten bedeutend anwachsen,
besonders die Oberflächen.
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Dieses Buch, darstellend die Brücken im Komitat
Fejér, ist der 14. Band der Serie.Es dient in erster
Linie für Fachleute, die Illustrationen geben aber
allen Interessenten Informationen.
Die Kapitel sind die folgende: Geographische und
hydrographische Gegebenheiten, die Entwicklung
des Straßennetzes, frühzeitige Geschichte der Brüc
ken, hölzerne Brücken, gewölbte Brücken, Stahl
brücken, Stahlbetonbrücken, Neubau, Brücken der
Autobahnen, staatlichen Straßen, Selbstverwal
tungsstraßen und Eisenbahnen, Namen der
Brücken, die Brücken und die Kunst, ferner Chrono
logie, Entwerfer, ausführende Firmen, Zusammen
fassung und Beilage.

•

Zum Schreiben des Buches leisteten Entwerfer,
ausführende Firmen, Museen, Archive, besonders
die Verwalter der Brücken durch zur Verfügungs
tellung der Quellen und Illustrationen große Hilfe,
Dank dafür.
Die Authore sind Ingenieure: László Andre, János
Biró, Tibor Bognár, Bence Hajós, Ágnes Juhász, Eni
kő Kerényi,István Molnár, Frau Szaip und Dr. Ernő
Tóth, der letzte war auch Redakteur. Die englische
Zusammenfassung hat Dr.László Gáspár, die
deutsche Dr. Herbert Träger übersetzt, der letztere
wirkte auch als Lektor mit.
Das Buch erschien zur 47. Brückeningenieurkonferenz.
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Summary
County Fejér is situated in the middle of the country,
in the gate of Transdanubia. Its surface is varied,
the county is limited by the eastern extension of the
mountain Bakony and the mountain Vértes in the
north, its natural eastern border is the river Danube,
while the southern part of the county is Mezőföld.
The terrain makes no obstacle for the traffic of the
county, although the Sárvíz made the crossing pos
sible just in some points before the regulation of the
river. There has been only ferry-crossing by now; the
first Danube-bridge is being built in the county just
now.
The area of Fejér county has several times con
siderably changed. The county seat, Székesfehérvár
had been a coronation capital for 500 years, then it
became a coronation town.
The road network was extensive already during
the Roman ages, an important traffic junction was
developed at Gorsium, by the crossing-place of
Sárvíz. By the establishment of Hungarian kingdom,
the royal residence was evolved close to Fehérvár,
in a location protected from marches, in the most
significant road crossing. The road network devel
oped on Roman bases, the major roads led to Buda,
Eszék, Győr and Veszprém. After the regulation of
waterways, several eastern-western roads became
important in the southern part of the county, in addi
tion to the radial roads starting from Székesfehér
vár.
As a part of the road development, a major mod
ernisation of the road Buda-Fehérvár-Veszprém was
earned out in 1934-35, and the road to Nagykani
zsa which leads along the lake Balaton was also mo
dernised then.
Expressway construction started in the county al
ready in 1959, first the predecessor of the present
road no. 1 was rehabilitated to a half-motorway,
then the motorways M7 and M l were built in sever
al phases. Presently, two motorways (M6 and M8)
are being built connected to the Danube-bridge by
Dunaújváros.
There were wooden bridges by Gorsium, along
the "limes" road and some other county roads al
ready in the 1st and 2nd centuries. Large timber
bridges stood across Sárvíz by Úrhida in 997 and
through castle ditches of Fehérvár around 1018.
Among the crossing-places of Sárvíz, that of Föveny
(Tác) and - gradually - that of Battyán (Szabadbattyán) became important. In Székesfehérvár, mo
re fortresses and consequently more bridges were
constructed after the Mongol invasion of Hungary in
1241-42. For certain, there was a bridge across the

river Sió in 1344 proved by the name Hidvég. Fehér
vár and the water crossing-places were under Tur
kish occupation for nearly 150 years, major road
and bridge construction could start only after this
period. In 1689, 12 gate or castle ditch bridges
could be found in the county. The first bridge regis
ter is available from 1766: 85 timber and 12 stone
bridges were recorded then. On the map sections of
1st military survey, already 10 Sárvíz-bridges can be
found.
There was an important crossing-place also by
Cece where an embankment was built in 1818, and
the drafts of a three-spanned bent timber bridge
remained, as well.
In 1 8 6 1 , several major wooden bridges were built
in the course of railway construction, also by Szabadbattyán. They were, however, reconstructed to
permanent structures in the 20th century.
There had been just a few timber bridges in the
national highway network before World War II; how
ever, 1 4 1 timber bridges stood on the local high
way network in 1964, although their number was
reduced to 32 by 1989. New timber bridges are very
rarely built as pedestrian and bicycle bridges.
In castle parks, spectacular timber bridges wake
memories of the past.
Presumably, there were arch bridges on the Ro
man-built roads, the name "Roman bridge" refers to
it in several settlements (Százhalombatta, Ráckeresztúr). It is certain that the arch bridge by Batta
had to be repaired in 1747. In 1818, a detailed
bridge survey was carried out according to which
there were 132 stone or brick structures in the
county. Arch bridges were built in castle parks al
ready in the 18th century. Very likely, the aesthetic
3-spanned stone arch in Martonvásár was built in
this period. The railway construction needed the
building of several arches, the largest one in Ba
racska with 11.38 m span.
In 1964, there were 52 stone and brick bridges
on national highways and 75 on local highways. By
now, their number has been reduced to 16 on
national highways (10 of them with on age of 100 +
years). There are still more arches on local roads.
Iron and steel bridges were built relatively early,
although the bridging of large obstacles only rarely
needed the use of steel superstructure. In 1882, a
truss railway bridge was constructed across Sárvíz
by Rétszilas. That time, through the stream Gaja
and its flood area iron bridges of 18 m span were
built, one of them had stood there till the near past.
In 1883, two more iron bridges were built through
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Sárvíz by Úrhida and Nádasdladány. In the 20th
century, three railway bridges across Sárvíz were
constructed using steel superstructure.
The second Hungarian reinforced concrete bridge
was built by Sárbogárd using Monier-system.
Unfortunately, this slender bridge of 18 m span was
destroyed together with several other ones during
the World War II. In addition to several minor reinforced concrete bridges, Szilárd Zielinski - the "creator" of Hungarian reinforced concrete bridge construction - completed the plans of bridges on Sió in
1914. It was only some 15 years later when the
Gerber beam bridge of 32 m span was constructed
in a slightly modified form which is still the longestspanned bridge of the county. The Váli-víz-bridge by
Sörkevár built in 1914 was also a major structure (it
is on the present main road no. 6). Significant reinforced concrete bridges were constructed when the
present roads no. 7 and 8 were reconstructed in
1934-35. Pál Sávoly was the designer of the frame
structured bridge of 45o scew above railway by
Dinnyés, and the Gaja-bridge by Székesfehérvár, as
well as several bridges of the main road no. 7 above
railway lines. Of these, only the Gaja-bridge is still
standing, although widened and strengthened.
In the autumn of 1944 and the spring of 1945,
89 highway bridges were destroyed in the county.
Their reconstruction was a highly difficult task due
the lack of necessary conditions. The reconstruction
works were done ingeniously using several methods. The bridge above railway by Dinnyés were constructed using a completely new structure. In several cases, the new bridge was built based on the original designs, although, it ocurred that the reconstruction was performed in a new location
(Szabadbattyán). Several bridges with steel girder
and reinforced concrete slab were built.
Actually together with the reconstruction activities, the main roads no. 6 and 8 1 were reconstructed. As a part of the former activities, novel (e.g. Vlegged) bridges over the railway in a new track by
Dunapentele were built. The main road no. 8 1 was
reconstructed in a new track building new reinforced concrete box bridges.
New techniques (tensioning and prefabrication)
presented itself in the bridge construction: a precast girder bridge of
Hoyer-system over the
Hegyeshalom-railway by Szár and a precast slab
lane superstructure by Sárszentmihály were built.
From 1962 on, so-called FT girder superstructures
have been built in the span range of 2-10 m, usually with driven piles {55 bridges have been completed by now using this technique).
From 1975 on, the construction of EHG-precast
girder bridges started which had been developed for
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the building of bridges with spans higher than 10 m.
First, the totally precast bridge by Kápolnásnyék
should be mentioned the pillars of which were
about 12 m high. The bridge over the main road no.
7 and the railway line to Nagykanizsa is a successful example of prefabrication. Two bridges by
Polgárdi and by Dinnyés had been effected by corrosion damages; the first was reconstructed to a
two-spanned EHGT permanent superstructure
(1984) and the other one to a three-spanned similar structure (1987). Various precast bridge girder
types were applied in the county, among others,
KCs-girder in 1981 (there are seven bridges of this
type in county Fejér).
The bridges of the motorway M7 built in 1965-75
are to be mentioned with an emphasis. They are
mainly monolithic with varied substructures and
superstructures. These motorway bridges are the
most aesthetic ones in the country. The pedestrian
bridge with V-leg by Kápolnásnyék is the most slender one.
On the western by-pass road around Székesfehérvár, 12 bridges were built using EHG/F and FCI
girders with maximum spans of 26.0 - 31.6 m in
1999-2005.
The construction of steel bridges has become
important in the county from 1999 on. A special
attention should be paid to the novel truss welded
railway bridge (without bottom chord) on the
Székesfehérvár-Komárom line, the pedestrian
bridge to Alba plaza in Székesfehérvár, the 10spanned, composite bridge of motorway M6 over
the railway which has 21o skewness as well as the
Danube-bridge by Dunaújváros.
The flood plain structures of Danube-bridge (17
spans) are 1369 m long, they are multi-span, continuous box girder structures with orthotropic slag.
The river structure is a 307.8 m spanned girder
bridge
suspended to a "basket ear", a world
recorder in its category. The main beam is made of
steel type S460 M/ML The river span will be transported to its place by flotation this year.
The distribution of the county bridge stock is as
follows: 83 motorway bridges, 264 national highway
bridges, 2 3 1 local highway bridges and 160 railway
bridges. Due to the running motorway constructions, the bridge stock will grow considerably, especially in bridge surface.
The book presenting the bridges in county Fejér,
the 14th volume of the series is estimated mainly to
professionalists, however, their illustrations can
inform anybody interested.
The book has the following chapters: geographical and hydrological conditions, the forming of the
highway system, early bridge history, timber
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bridges, arches, steel bridges, reinforced concrete
bridges, the reconstruction of bridges, motorway
bridges, national highway bridges, local highway
bridges, railway bridges, bridge names, bridges and
art, as well as chronology, designers, contractors,
summary and appendices.
In the completion of this book, designers, contrac
tors, museums, archives, and, especially, road ma
nagers provided a significant help by making sources
and illustrations available, thanks them for that.

The writers of the publication are engineers:
László Andre, János Biró, Tibor Bognár, Bence
Hajós, Ágnes Juhász-Viniczai, Enikő Kerényi, István
Molnár, Mrs. Lászlóné Szaip and Dr. Ernő Tóth, the
editor of the book. The English summary was made
by Dr. László Gáspár and the German one by Dr.
Herbert Träger, the reader of the book.
The book was published for the 47th Bridge
Engineering Conference.

Martonvásár kastélypark boltozata és az M6 autópálya épülő, vasút feletti műtárgya, dr. Imre Lajos ecsetrajzai
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Utószó
Rövid idő alatt kellett Fejér megye hidjai történetét ku
tatni és összefoglalni. Sok kutatnivaló lett volna még,
ám le kellett zárni a munkát. Néhány tovább kutatan
dó, a könyvből kimaradt hidat, fényképet azért emlí
tek, hogy megkönnyítsem azok dolgát, akik kedvet
kapnak a megye hídjainak történetével foglalkozni.
Nem sikerült egyértelmű eredményre jutni a „római"-nak vélt százhalombattai, sörkevári, baracsi,
ráckeresztúri hidak történetében. Most kaptam dr.
Gáli Imre hagyatékából a százhalombattai híd ügyé
ben írt, nem publikált érdekes írását, mely további
régészeti kutatást tart indokoltnak.

és 1964-ből, ezeknek a fele sem található a könyv
lapjain.
Korábban (1950-ig) több község Fejér megyéhez
tartozott, így a 6.sz. főút 29,546 km szelvényében
lévő, vasút feletti híd a Székesfehérvári Államépíté
szeti Hivatal kezelésébe tartozott, a 6 1 . sz. főút érde
kes Gerber-csuklós, vasút feletti hídját 1958-ban a
Székesfehérvári Közúti Igazgatóság tartotta fenn, a
Pálfai Sió-híddal pedig - megyék közti megállapodás
alapján - 1970-ben még e sorok írója foglalkozott.
Önkormányzati hidak közül jó lett volna többet is
bemutatni, a vasúti hidak közül érdemes lett volna
a Székesfehérvár-bics
kei vonal részben már
felhagyott, részben a jö
vőben elbontandó hídjairól, pl. a pátkai űrszel
vény korlátozást okozó
hídról szólni..
Sárbogárdnál
több,
mint 40 éve felmerült a
Százhalombatta „római" hídja, Hargitai Jenő rajzán
vasút feletti műtárgyépí
tése, ennek tanulmány
terve elkészült, emlékeztetőnek nem ártott volna
Az államalapítás-kori, battyáni, fövenyi hidak tör
bemutatni.
ténetében is sok még a fehér folt, pl. még nem sike
rült tisztázni, hogy a Battyáni-Nádorcsatorna-híd mi
Néhány hiányt, kutatási témát említettem, s nem
kor épült meg állandó felszerkezettel, s több Sár
szóltam pl. arról, hogy a Fejér Megyei Levéltárban
víz/Nádor csatorna híd történetét is homály fedi.
igen sok értékes, érdekes irat, térkép van, mely fel
A Dinnyés-Székesfehérvár között Mihailich tervez
dolgozásra, publikálásra vár, s a helyi újságok is ér
te hídról fotót sem sikerült szerezni, pedig sokszor
demesek a kutatásra.
átmentem alatta a vasúton. A Seregélyes-szabadRemélem, hogy a hiányosságok ellenére az ol
battyáni út 13,500 km szelvényében volt vasút fe
vasók rácsodálkoznak, hogy Fejér megyében milyen
letti műtárgy hídfőit 1970-ben még láttam, ma már
sok értékes, érdekes történetű híd van, melyek
nyoma sincs ennek az 1945 után újjáépült hídnak.
megóvása, történetük kutatása indokolt.
Nem sikerült a Székes
fehérvári Közúti Építő
Vállalat terv- és irattárá
nak sem nyomára akad
ni, pedig évtizedekig ez a
vállalat építette a kisebb
hidakat, s erdészeti hi
dakról sem találtam
anyagot.
A hiányok, fehér foltok
mellett a bőség zavara is
fennállt: az autópálya hi
dak közül csak néhányról
található említés, adat,
fénykép ebben a könyv
ben. Sok boltozat fényké
pe maradt fenn 1938-ból

A régi 7. sz. főút boltozata Baracskán, dr. Imre Lajos ecsetrajza
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