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'U��7yWK�(UQ�*: Rövid hidász híradó 1994-2004 
 
$]�HOP~OW�pYHNEHQ�PLQGHQ�pY�YpJpQ�D]�HV]WHQG ��KLGiV]�HVHPpQ\HLU�O��
HUHGPpQ\HLU�O� pV� I�EE� DGDWiUyO� U|YLG�� FVXSiQ� NpW� ROGDODV� |VV]HIRJODOy�
NpV]�OW�� DPHO\� HOV�VRUEDQ� D]� pY� YpJL� +tGRV]WiO \-találkozón került ki-
osztásra. $� ÄNDUiFVRQ\L´� WDOiONR]yQ� V]pS� OpWV]iPPDO� pYU�O-évre talál-
koznak a központi (minisztériumi – UKIG – ÁKMI) Hídosztály 
jelenlegi és egykori dolgozói. 

$]� pYHV� YLVV]DWHNLQWp VHN� HOV�VRUEDQ� D� HtGRV]WiO\� Qp]�SRQWMiEyO�
adnak összegzést, azonban sok hasznos, érdekes adat megtalálható ben-
nük. Az alábbiakban ezeket adjuk közre – lényegi változtatás nélkül – 
mintegy áttekintésül a hidász szakma elmúlt tíz évéU�O� 

1994 

Ebben az évben elhunyt dr. Illéssy József, nem sokkal azután, hogy si-
keresen megvédte kandidátusL�GLVV]HUWiFLyMiW��(POpNpW�PHJ�ULzzük. 

.ROR]VL� *\XOD� D� .+90�.|]~WL� )�RV]WiO\iQ� EHW|OW|WW� KtGV]DNiJL�
I�Pprnöki beosztását felcserélte az UTIBER-nél, az Ámon Tibor halá-
OiYDO�PHJ�UHVHGHWW�EHUXKi]iVL�I�Pprnöki munkakörrel. Helyét a Közúti 
f�RV]WiO\RQ�QHP�W|OW|tték be. 

Sárospatakon, június 8-10-én volt a 35. Hídmérnöki konferencia, 
meO\HQ� PLQGHQ� HGGLJLQpO� W|EEHQ� YHWWHN� UpV]W�� )�EE� WpPiN�� D�
hídrehabilitáció, a korrózióvédelem tapasztalatai, vállalkozók bemutat-
kozása és egyéb kérdések voltak. A helyszíni bemutatón a cigándi Ti-
sza-KtG�pStWpVpYHO�LVPHUNHGWHN�PHJ�D�UpV]WYHY�N��6]pS�KDJ\RPiQ\NpQW�
D� V]HUYH]�-házigazda Miskolci Közúti Igazgatóság elkészítette és a 
megjelent kollégáknak átadta a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei hidak 
történetét összefoglaló színes kiadványt. Igen értékes ajándékot adott a 
résztvev�Nnek a Concretin: a Németh István által összeállított magyar-
német és német-magyar szakmai szótárt. 

Több tanulmányúton, konferencián is részt vehettek ez évben a hi-
dász szakemberek: FIP Kongresszus, tanulmányút Dániában és az 
USA-ban, hídfenntartási konferenciák Ausztriában, Lengyelországban, 
Litvániában. A szokásos autóbuszos külföldi tapasztalatcsere helyszíne 
pedig Szlovákia volt. 

                                                 
*�Q\XJ��KtGRV]WiO\�YH]HW�, UKIG 1024 Budapest Fényes Elek utca 7-13. 



HIDÁSZ ALMANACH 2004 Rövid hidász híradó 1994-2004 

 152 

.LHPHONHG�HQ�MyN�YROWDN�DQ\DJL�OHKHW�VpJHLQN��D�KtGérték közel 1,5 
%-a jutott a hidak fenntartására, felújítására. 

Az M0 és M1 autópályák ez évben elkészült szakaszain egy közúti 
LJD]JDWyViJ�KtGiOORPiQ\iW�HOpU��PHQQ\LVpJ&�KtG�pS�OW��.�O|Q�LV�HPOí-
WpVUH� PpOWy�� KRJ\� KRVV]~� pYHN� XWiQ� HO �V]|U�� ]|Pében monolit hidak 
pS�OWHN��UHPpOKHW�HQ�H]�My irányú választékb�vítést jelent. 

Elkészült másféléves munkával a cigándi Tisza-híd, mégpedig a 
Mihailich professzor tervezte polgári Tisza-híd felhasználásával. A 106 
m hosszú rácsos szerkezetek úsztatása a Tiszán a tokaji híd alatt és a 
tiszalöki duzzasztón iW�MHOHQW�V�V]DNPDL�WHOMesítmény volt. 

Feltétlenül� HPOtWpVUH� PpOWy� D]� RURVKi]L� 6]�O�� N|U~WL� IHO�OMiUy��
DPHO\�V]DNDV]RV�HO�UHWROiVRV�WHFKQROyJLiYDO��D�WHOMHV�KtGIHO�OHW�V]ínezé-
sével, zaj védelmet is szolgáló üvegkorláttal készült. 

A hidak állapotjavítását s]ROJiOWD�PLQWHJ\�����PG)W�pU WpN&�KtGIHQn-
WDUWiVL�PXQND��(QQHN�NHUH WpEHQ����KtGQiO�MHOHQW�VHEE�KtG-rehabilitáció 
történt a Világbank és az EIB hiteltámogatásával. Az 1993-ról áthúzódó 
munkák mellett említésre méltó a váci felüljáró, a csengeri Szamos-híd, 
a pécsi 58. sz. úti és a szegedi Izabella felüljáró felújítása. Elgondolkoz-
WDWy�� KRJ\� QHP� W~O� LG�V� QDJ\REE� KLGDN� IHOújítása esetenNpQW� HOpUL�� V�W�
meghaladja a 100 millió forintot. Határhidak nagyobb javítása 1994-
ben nem történt meg, a záhonyi Tisza-híd felújítása azonban 1995-ben 
nem kis problémát okozva aktuális. A közös közúti-vasúti hidak közül a 
bajai Duna-híd pályaszerkezet-FVHUpMH� OHV]� D� N|YHWNH]�� pYHN� HJ\LN�
nagy feladata. 

Elkészült egy út-, hídfenntartási stratégia, mely addig is, míg nem 
OHV]� P&N|G�Népes, fejlett hídgazdálkodási rendszerünk, megalapozza 
igényeinket, bemutatja a fenntartási munka hatékonyságát. 

Pályázatot írtunk ki a Hídgazdálkodási Rendszer (HGR) kidolgozá-
sára. Sajnos annak�HOOHQpUH��KRJ\�NHOO��V]iP~�SiO\ázó volt, eredmény-
telennek kelOHWW�PLQ�VtWHQL�D�SiO\i]DWRW� 

A Hídszabályzat Bizottság ez évben folytatta munkáját: figyelem-
mel kísérte a tervezések, jóváhagyások tapasztalatait, szabványok ki- és 
átdolgozását kezdeményezte (pl. saruk, dilatációk, hídvizsgálat-
hídnyilvántartás, roncsolásmentes betonvizsgálat, ortotróp pályaleme-
zes hidak szigetelése).�0LYHO�DODSYHW�HQ�PHJYiOWR]RWW a szabványosítás 
HJpV]�UHQGV]HUH��FpOXO�W&]W�N�NL��KRJ\�D]�HGGLJL�N�O|QiOOy�V]DEYiQ\Rk-
ból, azok részbeni átdolgozásával, újra Hídszabályzatot készítünk. 

A már említett Borsod-Abaúj-Zemplén megyei hidak történetének 
megtUiVD�PHOOHWW�*\�UEHQ� WRYiEE� IRO\W� W|EE�KtG�� tJ\� D�����pYH�pStWHWW�



HIDÁSZ ALMANACH 2004 Rövid hidász híradó 1994-2004 

 153 

különleges Rába-KLGDN� W|UWpQHWpQHN� NXWDWiVD�� $� N|]H OM|Y�EHQ� NLDd-
YiQ\W�LV�PHJMHOHQWHW�QN��(ONH]G�G|WW�D�%pNpV�pV�3HVW�PHJ\HL�KLGDN�Wör-
ténetének írása is. Ezúton is kérek minden kollégát, hogy segítse ezt a 
munkát. 

-HOHQW�V� HUHGPpQ\QHN� WDUWRP�� KRJy Kaposváron az elbontott 
GRQQHUL�IHO�OMiUy�HOERQWRWW�HOHPHLE�O�HPOpNHW�iOOtWRWWDN��D�V]DEDdszállási 
alumíniumhíd pedig végre bekerült a Kisk�rösi Közúti Szakgy&jte-
PpQ\EH��$�P&HPOpN�KLGDNNDO�H] évben komoly gondjaink voltak He-
ves megyében, az itteni tapasztalatokat figyelembe kell venni. 

A 4. sz. úton – minden eddiginél pontosabb számítással alátámaszt-
va – mód volt a Hajdúszoboszlónál többször megsérült Keleti-
I�FVDWRUQD-híd alsó keresztkötéseinek eltávolítására. Az útvonal-
engedélyezés miatt fontos ez. 

Fontos kutatások folytak és folynak: így a szigetelések m&szeres 
vizsgálatának fejlesztése, régi acélszerkezetek fáradásának mérése, 
hídhibakatalógusok kiadása, az útvonalengedélyezés számítógépes 
módszerének fejlesztése. 

1995 

Súlyos veszteség érte a hidász társadalmat: elhunyt Apáthy Árpád, 
László Mózes és Zsámboki Gábor. Nekrológok jelentek meg, az UKIG-
QiO�NLV�P&V]DNL�NLiOOtWiV�PXWDWMD�EH�$SiWK\ Árpád életének néhány epi-
zódját. Emléküket meJ�UL]]�N� 

Ezúton is kérem a kollégákat, hogy akik még nem tették meg, küld-
jék el részemre szakmai életrajzukat. 

Ez évben Gyulán volt a 36. Hídmérn|NL�NRQIHUHQFLD��)�EE� Wémák: 
hídrehabilitációk versenyeztetése, értékes boltozott hidak védelme, híd-
esztétika, vállalkozók bemutatása. A helyszíni bemutató Gyomán, a 
Holt-Körös hídjának és Szeghalmon, a Sebes-Körös hídjának felújítása 
volt. Elkészült a konferenciára a Békés megyei hidak történetét bemuta-
tó könyv. 

Több tanulmányúton, konferencián vettek részt ez évben is a hidász 
szakemberek. A szokásos autóbuszos külföldi tapasztalatcsere ez évben 
Ausztriában volt, ahol osztrák kollégák kalauzolásával érdekes, nagy 
KtGpStWpVHNHW�WHNLQWHWWHN�PHJ�D�UpV]WYHY�N� 

A hídgazdálkodási program kidolgozásával kapcsolatban az ameri-
kai PONTIS program adaptálása folyik. Ez évben három Egyesült Ál-
lamokbeli szakembert fogadtunk, akik véleményezték eddigi 
munkánkat és válaszoltak kérdéseinkre. Módunk volt egy konferenciá-
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hoz csatlakozva Kaliforniában tanulmányozni a PONTIS-alkalmazások 
egyes részkérdéseit. 

Több fontos tárgyalást folytattunk az esztergomi Duna- és a záho-
nyi Tisza-híddal kapcsolatban. 

Több mint 50 évi eredménytelenség után sikerült megegyezni – 
még ha részletkérdésekben van is vita – az esztergomi Duna-híd lénye-
gében eredeti alakban való újjáépítésében. A híd elkészültének 100. 
évfordulója alkalmából ünnepi megemlékezés volt Esztergomban, és 
ezen a napon – szeptember 28-án – adta be a két miniszter a közös 
PHARE segélykérelmet Brüsszelben. 

A záhonyi Tisza-KtG�UHQJHWHJHW�V]HUHSHOW�D�VDMWyEDQ��V�W�D�Solitikai 
pOHWEHQ�LV��$�KDWiUiOORPiVRQ�IHQQiOOy�NHGYH]�WOHQ�iOODSRWRNDW�D�KtG� Uo-
vásáUD�tUWiN��(]pUW�LV�NHGYH]�QHN�PRQGKató az a megoldás, mely szerint 
a jelenlegi híd mellé, a meglpY��NLV]pOHVtWHWW�SLOOpUHNUH�~M, nagyteherbí-
UiV~� KtGUpV]HN� pS�OQHN�� H]HN� HONpV]�OWH� XWiQ� D�PHJOpY �� KtG� IHO~MtWiVD�
történik meg. A munka elkészülte után a kamionforgalom az új hídré-
szeken haladhat, így meggyorsulhat a személygépkocsik áthaladása és 
HONHU�OKHW��D�MHOHQOHJL�KtG�W~OWHUKHOpVH��HGGLJ�XJ\DQLV� „kamionparkoló-
ként” m&ködött a híd. 

Az M1 autópályán –� KD]iQNEDQ� D]� HOV�� NRQFHVV]LyV� V]DNDV]RQ� – 
V]iPRV�MHOHQW�V�P&WiUJ\�pS�OW��V�EiU�QHP�D]�RUV]iJos közúthálózat ré-
sze, szólni kell a lágymányosi Duna-KtG�HONpV]�OWpU�l,�PHO\U�O�D�.|]Oe-
kedésépítés- és Mélyépítéstudományi Szemlében részletes ismertetés 
jelent meg. 

Több híd épült a 4. f�XWDW�D]�0��DXWySiO\iYDO�|VV]HN|W�����. szá-
mú f�úton és a 2. sz. I�~t ViFRW�HONHU�O��V]DNDV]iQ� 

Hídjaink állapotjavítását szolgálta a világbanki és EIB hitellel tá-
mogatott híGUHKDELOLWiFLyV� SURJUDP�� PHO\QHN� NHUHWpEHQ� W|EE� MHOHQW�V�
munND� NH]G�G|WW� Hl,� LOOHWYH� IHMH]�G|WW� EH�� tJ\�*\�UEHQ� D� ���� V]�� I�út 
Duna-hídján, Szolnokon az ártéri Tisza-hídon, Sárváron és 
Rábahídvégen a Rába-KLGDNRQ�� (POtWpVUH� PpOWy�� KRJ\� PHJNH]G�G|WW�
önkormányzati és útalapforrásból a régi szegedi Tisza-híd felújítása is. 

A hídszabályzat bizottság ez évben folytatta munkáját, legjelent��
sebb, folyamatos feladata az eddigi ágazati szabványok felülvizsgálata 
és ennek alapján egy korszer& hídszabályzat készítése. E munka jó 
�WHPEHQ�KDODG��VRN�D]RQEDQ�PpJ�D�WHHQG���(POtWpVUH�PpOWy��KRJ\�HONé-
V]�OW�D�KtGQ\LOYiQWDUWiV�pV�KtGYL]VJiODW�P&V]DNL�V]DEiO\R]iViQDN�WHUYe-
zete, és megindult az Eurocode�PpUHWH]pVL�HO�tUiViQDN�D�MHOHQOHJL�KD]DL�
gyakorlattal való összevetése. 
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Fontos kutatási munkák folytak a már említett hídgazdálkodási 
program adaptálása mellett a hídpálya szigetelések és burkolatok vizs-
gálatára és méretezésére, a vasbeton korrózióállóságát fokozó adalék-
szerek használatának vizsgálatára vonatkozóan. 

gU|PPHO�MHOHQWHP��KRJ\�.LVN�U|V|Q�MHOHQW�VHQ�PHJQ|YHNHGHWW�We-
rületen, új épülettel gazdagodva megnyílt az új szakkiállítás, s a 
hídskanzen értékes elemeként ma már megteNLQWKHW�� KD]iQN� HJ\HWOHQ�
alumínium hídja. Kérem minden kolléga segítségét, hogy a skanzen 
GLQDPLNXVDQ�E�Y�OM|Q� 

-HOHQW�V�KtGW|UWpQHWL�NXWDWiVRN�IRO\QDN�H] évben is, a Békés megyei 
hídtörténeten kívül elkészült a Körös- és Berettyó hidak 100 évvel ez-
el�WWL�iOODSRWiW�PXWDWy�DOEXP��OpQ\HJpEHQ�HONpV]�OW�D�3HVW�PHJ\HL�KLGDN�
W|UWpQHWH��0HQWHV� =ROWiQ� NXWDWiVDL� LV� IRO\WDWyGWDN� D�*\�U-Sopron me-
gyei hidak háborús kárai és újjáépítése vonatkozásában. 

7HUYH]HN�HJ\�PHJHPOpNH]pVW�D�KLGDN�~MMipStWpVpU�l, kérem ez ügy-
ben minden kollégámat, hogy fotókkal, személyes élményekkel segítse 
ezt a munkát. 

9pJH]HW�O��LVPpW�V]HUYH]HWL�YiOWR]iV�HO �WW�iOOXQN��UHPpOKHW�OHJ�VLNe-
U�O�HGGLJL�pUWpNHLQNHW�PHJ�UL]QL. 

1996 

Sajnos ismét fájdalmas veszteség érte a hidász szakmát, elhunyt dr. 
TräJHU�+HUEHUWQp� pV� GU�� 6]LOiJ\L� *\|UJ\�� HPOpN�NHW� NHJ\HOHWWHO� �ULz-
zük. 

Nyugdíjas lett Kiss József, az UKIG-hoz került Székesfehérvárról 
Juhászné Viniczai Ágnes. Az „Év hidásza” címet ez évben Vértes Má-
ria, a Gy�ri Min�VpJYL]VJiOy�RV]WiO\�YH]HW�MH�Q\HUWH� Vasdiplomát ka-
pott a hídtörténelem fáradhatatlan kutatója, dr. Gáll Imre. 

-HOHQW�VHQ�YiOWR]RWW�D�.|]~WL�,JD]JDWyViJRN�pV�D]�8.,*�V]Hrvezete 
is. Az igazgatóságok közhasznú társasággá alakultak, az UKIG pedig 
két részre szakadt. Az alapfeladatokat egy kisebb létszámú szervezet 
látja el változatlan néven, az információs, min�ség-ellen�rzési, m&szaki 
szabályozási feladatokat pedig közhasznú társaságként a beO�Oe kivált 
rész ÁKMI néven látja el. A KHVM Közúti f�osztály vezet�je 
Hórvölgyi Lajos 1ett, az UKIG-é Csordás Csaba. 

Örvendetes, hogy a tradicionális – immár 37. alkalommal megren-
dezett – Hídmérnöki konferencia PHOOHWW�� W|EE�� D� KtGV]DNiJDW� pULQW��
konferencia volt. Ráckevén a korró]Ly�HOOHQL�YpGHNH]pVU�O�IRO\W�WDQiFs-
kozás, a Techno-Wato színvonalas nemzetközi konferenciát szervezett 
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a betonjavításról. Debrecenben (június 2-3-án) a hídgazdálkodási fel-
adatok, a hídkorszer&sítési program, a munkák versenyeztetése és vál-
lalkozók bemutatása szerepelt a programban és mód volt szakmai 
bemutatón is részt venni (4. sz. úti KFCS-híd, betonbontás). Június 24-
én dr. Balázs György 70. születésnapja alkalmából tudományos ülés-
V]DN�YROW�D�%XGDSHVWL�0&V]DNL�(J\HWHPHQ��$�EHWRQWDUWyVViJUyO�UHQGe-
zett konferenciát dr. Balázs György összefogásával több egyesület, s 
színvonalas tudományos ülésszakon ünnepelték meg a Szabadság (Fe-
renc József) híd építésének 100. évfordulóját. 

Ez évben az Egerben megtartott Útügyi Napokon is szerepelt hidas 
téma. Külföldön is részt vehettek a magyar hidászok konferenciákon, 
így Innsbruckban és Badenben, Drezdában, Kassán és gyakorló híd-
mérnökök Kaliforniában tanulmányozhatták a hídgazdálkodás gyakor-
latát. 

Kiemelt nagy feladat volt magyar-ukrán együttes munkával a záho-
nyi Tisza-híd átépítése. Hosszas tárgyalások után az a döntés született, 
hogy az ukrán fél az 1962-ben épített rácsos mederhíd mellé egy-egy 
egysávos hidat épít, mindkét fél pedig megépíti a csatlakozó útszaka-
szokat. Novemberre elkészült a két új, extra teherbírású acél szekrény-
tartós, ortotróp pályalemezes hídrész és a magyar kivitelez�k is 
elkészültek az ártéri híd és a csatlakozó út szélesítésével. A soron kö-
vetke]���PiU�HONH]GHWW�PXQND�D� UiF VRV�7LV]D-híd részbeni átépítése és 
felújítása. 

Sajnos nem sikerült érdemben el�relépni a esztergomi Duna-híd új-
jáépítésében, a tervezés azonban folyiN�� V� ~J\� W&QLN�� KRJ\� D� P&V]DNL�
kérdésekben (vízszint, illetve szerkezeti alsó él magassága) sikerül 
megállapodni. 

Foglalkozni kellett és kell Dráva-hídjainkkal is, különös tekintettel 
az IFOR alakulatok mozgására. Barcsnál a pályaburkolat ideiglenes 
javítása megtörtént, s megkezd�dött a drávaszabolcsi híd felújításának 
tervezése is. 

Elkészült Szegeden a belvárosi Tisza-híd – kisebb átalakítást is tar-
talmazó – felújítása és rendkívül tanulságos volt a szolnoki Tisza-ártéri 
híd felújítása. Megépült Túrkevén a Hortobágy-Berettyó-híd a közel 50 
éve itt álló Herbert-híd helyett, melynek egy része a kisk�rösi 
hídskanzenba került. 

Különleges feladat volt Kapuvár-Andau között az 1956. novembe-
rében jelent�V� V]Hrepet játszó fahíd újjáépítése magyar-osztrák együtt-
P&N|Géssel. 
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A hídrehabilitációs programban (26 db) kiemelend��D�N�OV��NiEHOes 
er�sítés, mely ez évben Szolnokon, Zalaegerszegen is jó eszköz volt a 
hidak teherbírásának növelésére. 

Kiemelt, érdekes munka volt a szeghalmi Berettyó-híd pályaszer-
kezetének átépítése, valamint PHARE támogatással a 37. sz. úton új 
Hernád-híd átépítése. 

Megkezd�dött a bajai Duna-KtG�NRUV]HU&VtWpVpQHN�WHUYH]pVH��HQQHN�
léQ\HJH�� D� N|]pSV�� SiO\D� FVDN� D� YDV~WL�� D� NpW� NRQ]RORV� UpV]� SHGLJ� D�
közúti forgalmat fogja viselni. Tanulmányterv készült az igen keskeny, 
közúti-vasúti forgalmat visel� tiszaugi Tisza-híd korszer&sítésére és 
érdekes megoldású terv készült a taksonyi Dunaág-híd szélesítésére 
(f�tartók széthúzása). 

Feltétlenül említést érdemel, hogy útrehabilitációs program folyik a 
33., 42., 37., 61. számú utakon, s ennek keretében az érintett szakaszon 
OHY��KLGDN�IHO~MtWiVD��HVHWHQNpQW�V]pOHVtWpVH�pV�YDJ\�HU�VtWpVH�LV�PHJW|r-
ténik. 

Jelent�V� HO�UHOpSpV� D� KtGUHKDELOLWiFLyV� WHUYHN� ]V&rizése, mely idén 
rendkívül hasznos tapasztalatokkal járt. Jó�OHKHW�VpJ�YROW��KRJ\�N|]SRn-
ti forrásból ingyen kapták a közúti igazgatóságok a Simon hídvizsgáló 
berendezést. 

Befejezés el�tt áll az amerikai PONTIS hídgazdálkodási program 
hazai adaptálása (KTI, SZIF), remélhet�, hogy az igények alátámasztá-
sában, a forráVHORV]WiVEDQ�HO�UHOpSpVW�KR]�HQQHN�DONDOPD]iVD��$�KD]DL�
hídgazdálkodásról célszám jelent meg a Közlekedés- és 
Mélyépítéstudományi Szemlében (1996/2). 

Ugyancsak a közeljöv�EHQ� NpV]�O� HO� D� KtGNRUV]HU&VtWpVL� SURJUDP��
melyet az Uvaterv Rt. készít, s mely a korábbi Duna- és Tisza-híd fej-
lesztési tanulmányhoz hasonlóan a kiemelt hidakkal egyedileg foglal-
kozik. 

Ez pYEHQ�LV�P&N|G|WW�D�+tGV]DEiO\]DW�%L]RWWViJ��HONpV]�OW�D�YDVEe-
WRQ�KLGDN�WHUYH]pVpQHN� ~M�HO�tUiVD��|VV]HKDVRQOtWy�V]iPtWissal vizsgálta 
meg az Eurocode, illetve az eddigi hazai terhek és vasbeton méretezési 
HO�tUiVRN�V]HULQWL�WHUYH]pV�HUHGPpQ\HLW�  

Az eddigi ütemnél nagyobb lépésekben kellene a Közúti Hídsza-
bályzatot kidolgozni, ezért összeállítottuk 1999-LJ�D�P&V]DNL�V]DEiO\o-
]iV�IRUUiVLJpQ\pW��$�P&V]DNL�V]abályozásban együtt m&ködünk a MÁV 
Rt. Híddivíziójával és a Magyar Útügyi Társasággal. 

Ez évben a kutatási (mérés-vizsgálati) feladatok közül a legna-
gyobb a hídgazdálkodás hazai alkalmazását megalapozó munka volt. E 
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feladatot a BMS (Hídgazdálkodás) Bizottság irányította. Említésre mél-
tó, újszer&�HUHGPpQ\W�KR]RWW�D�NRUUy]LyW� FV|NNHQW��DGDOpN�DONDOPazása 
tárgyú vizsgálat �%0(��� )RQWRV� WHHQG�NUH�KtYWD� IHO� D� ILJ\HOPHW� D�%e-
WRQDFpORN� PLQ�VpJpQHN� ILJ\elemmel kisérése, valamint az iG�V]DNRV�
hídvizsgálatok értékelése tárgyú tanulmány (KTI). 

Átvette az UKIG a központi hídtervtárat, s ez 1997-ben a Petrezse-
O\HP�XWFiEDQ�KR]]iIpUKHW��OHV]��V]HPpO\HVHQ�N|OFV|Q]pVL��J\HNEHQ�GU��
Träger Herberthez, vagy Szilassy Ákoshoz kell fordulni. 

Folytattuk a hídtörténeti kutatásokat, a Debrecenben megtartott 
Hídmérnöki konferenciára elkészült a Hajdú-Bihar megyei hidak törté-
QHWH��0HQWHV� =ROWiQ� |VV]HIRJODOWD�*\�r város hídjainak történetét, lé-
Q\HJpEHQ� HONpV]�OW� 3H VW� PHJ\H� KtGW|UWpQHWH�� +DUJLWDL� -HQ�� PHJtUWD� D�
hazai Duna-hidak történetét, a vámosszabadi hídét s jórészt elkészítette 
Tisza-hídjaink történetét összefoglaló tanulmányát. Az 1998. évi át-
adásra elkezdtük a záhonyi Tisza-KtG�W|UWpQHWpQHN�D�J\&MWpVpW� 

A Közlekedési Múzeum segítségével a Kossuth híd építésének 50. 
évfordulója alkalmából (II. Fényes E. u. 7-13.) kamara-kiállítást ren-
dezW�QN�� V� KyQDSRNLJ� J\|Q\|UN|GKHWWHN� XJ\DQLWW� D]� pUGHNO �G|N� Dz I. 
katonai felmérés (II. József kori) színes térképszelvényeiben, ez a párat-
ODQ�pUWpN&�DQ\DJ�PRVW�YiQGRUNLi OOtWisként Székesfehérváron tekintKHW��
meg. 

$� NLVN�U|VL� .|]~WL� 6]DNJ\&MWHPpQ\QHN� ~M� YH]HW�MH� YDQ�� 6]iV]L�
András. El�GMH��7yWK�/iV]Oy�VDMQRV�D�PHJpUGHPHOW�SLKHQpV�HO�WW�|U|kre 
WiYR]RWW� N|U�QNE�l. Ezúton is kérek minden tisztelt hidász kollégát, 
hogy minden tárgyi emléket (feljegyzést, fotót stb.) bocsássanak a 
V]DNJ\&MWemény rendelkezésére. Kérem azokat is, akik még szakmai 
önéletrajzukat nem juttatták el hozzánk, tegyék ezt meg. 

Szakmunkásképzés indult meg ez évben, ebben többek között híd-
építést és hídfenntartást is oktattak munkatársaink.� -|Y�UH�P&szaki el-
OHQ�ri képzés indul, s a tervek szerint a tárca állandó oktatási központtal 
kívánja biztosítani a szakmai továbbképzést. 

1997 

Az országos közutak hídjainak száma 1997. január l-én 5887, felületük 
972 ezer m2. Az önkormányzatok hídjairól friss adatokkal nem rendel-
kezünk. 1988. december 31-én 4416 híd volt, 336 ezer m2 felülettel. A 
PONTIS hídgazdálkodási program hazai adaptálása lényegében elké-
V]�OW��D�UHQGV]HUQHN�PHJIHOHO��iOODSRWIHOYpWHO�PHJNH]G�dött, ez a mun-
ND�M|Y�UH�IHMH]�GLN�EH��$�321TIS legújabb változatának megismerése 
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és hazai kutatások alapján a gazdálkodási rendszer továbbfejlesztése 
esedékes. Elkészült a hídkorszer&sítési tanulmányterv és program is az 
Uvaterv gondozásában. 

A hidak sókorrózió elleni védelmét és a hídvizsgálatok megbízha-
tóságának növelését szolgálja a Berger és Simon berendezések központi 
programja. Tavasszal hídlemosás, az év többi részében hídvizsgálat fo-
lyik. 

1997-ben hídrehabilitáció 34 hídon folyt, illetve folyik. Elkészült 
MHOHQW�VHEE�PXQNiN�� D� ���� ~WL� +HUQiG-híd mellett új öszvérszerkezet& 
híd épült, a szeghalmi Berettyó-híd forgalom alatti pályaszerkezet cse-
réje technikailag érdekes, nehéz feladat volt. A 44. számú úton a régi 
békéscsabai felüljáró küls�NiEHOHV�HU�VtWpVH�pV�D�KtG�PHJPHQWpVH�D�I�~W�
forgalmának eddigi akadályoztatását megszüntette. Elkészült a szegedi 
(északi) Tisza-híd állagmegóvásának els� üteme, folyik a tokaji Tisza-
híd rehabilitációja, elkészül ez évben a szolnoki Kolozsvári úti felüljáró 
felújítása. 

Fontos eredmény a 61. sz. út Kapos-hídjának er�tani vizsgálata és 
rehabilitációja, melynek eredményeképpen a korlátozott teherbírást si-
került 40 t-UD�Q|YHOQL��$� ���� V]�� I�~WRQ� D]�~W� UHKDELOLWiOiVD�HO�WW� HONé-
szült a hortobágyi Kilenclyukú híd állagmegóvása. 

Az alsóberecki Bodrog-híd felújítása során aggasztó, korróziós je-
lenségek mutatkoztak. Hazánk legnagyobb alsópályás ívhídjának vizs-
JiODWiUD�KD]DL� pV�N�OI|OGL� LQWp]HWHNHW�NpUW�QN�IHO��$�NRPSOH[�V]DNpUW �L�
YpOHPpQ\�V]HULQW��EiU�WpQ\OHJHV�NiEHO�V]DNDGiVRN�YDQQDN��H J\HO�UH�N�l-
V�� HU�VtWpVUH� QHP�� IROyamatos megfigyelésre és vizsgálatra azonban 
szükség van. Az utófeszített hidaknál (Vác, Szolnok ártéri híd) tapasz-
talt korróziós károk fokozott óvatosságra intenek mind ilyen hidak ter-
vezésében, mind ezek vizsgálatában, fenntartásában. 

A hídrehabilitációs tervek zs&UL]pVH�UHPpOKHW�OHJ�PLQ�ség-javulást 
fog eredményezni, az egységes tételrend szerinti költségvetés készítés 
SHGLJ�iUHOHP]pVHNUH�DG� OHKHW�VpJHW� 

A határhidak közül a záhonyi Tisza-híd átépítése: két új hídrész 
(ukrán kivitelezésben), a rácsos híd pályaszerkezetének cseréje és a híd 
felújítása megtörtént. A megnövelt kapacitású (szélesebb és nagyobb 
teherbírású) híd kiemelt kormányzati beruházásban folyt, e munkával 
több éve vajúdó problémát sikerült megoldani. 

Jóval kisebb, de fontos munka volt a barcsi Dráva-híd szigetelésé-
nek és pályaburkolatának cseréje. Az esztergomi Duna-híd újjáépítésé-
QHN� HO�NpV]tWpVpEHQ� HUHGPpQ\�� KRJ\� D� NpW� RUV]iJ� P&V]DNL�
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szakembereinek sikerülW�PHJiOODSRGQL�D�P&V]DNL�PHJROGiVEDQ��D�PHg-
pStWpVW�LOOHW�HQ�VDMQRV�D�G|QWpV�NpVLN� 

Ez évben elkezd�G|WW� D� V]DMROL� IHO�OMiUy� NDSDFLWiVE�YtWpVH�� DQQDN�
érdekében is, hogy az utófesztWHWW�JHUHQGiV�UpJL�P&WiUJ\�IHO~MtWiVD�M|Y��
UH�PHJNH]G�GKHVVHQ��$�WDNVRQ\L�'XQDiJ -híd felszerkezetének átépítése 
LV�PHJNH]G�G|WW��D�UpJL�KtGV]HUNH]HW�KDV]QRV tWiViQDN kérdése még nem 
d�OW� HO��$� M|Y�EHQ�QDJ\REE�NRUV]HU&sítési munkák közül a legjelent��
sebb a bajai Duna-KtG�NRQ]ROMDLQDN�HU�VtWpVH��RO\�PyGRQ��KRJ\�D�N|]~W L�
és vasúti forgalom szétválasztható legyen. Jelenleg a tervek készülnek. 
A szintén közös üzem& tiszaugi Tisza-KtG� D� ��� V]�� I�~WQDN� MHOHQOHJ� D�
OHJV]&NHEE� NHUHV]WPHWV]HWH�� $� G|Q WpVHO�NpV]tW�� WDQXOmánytervek sze-
ULQW� D� PHJOpY�� DOpStWPpQ\HNHQ� D� UpJL� V]HUNH]HW�� RO GDOLUiQ\~� HOK~]iV�
után csak vasúti forgalmat viselne, mellette pedig új közúti 
hídfelszerkezet épülne. Jelenleg a tervezési munka versenyeztetése fo-
lyik. 

Az önkormányzati hidak építésére pályá]DWL� OHKHW�VpJ� YDQ�� eUGe-
mes a feltételeket részletesen megismerni, mert az igényelhet� támoga-
tás mértéke esetenként 50%-nál nagyobb is lehet. 

$�P&V]DNL�V]DEiO\R]iVL�PXQNiN�D�+tGV]DEiO\]DW�% izottság irányí-
tásával, a MAÚT összefogásával készülnek. Fontosabb ez évi munkák: 
acélhidak fáradására vonatkozó tanulmány, az Eurocode és a hazai mé-
retezés összehasonlítása, hídkorlátokra vonatkozó új el�írás készítése. 
Az érvényben lév� szabályozások listája a MAÚT-nál megszerezhet�, 
az el�trásokat ugyanott meg lehet vásárolni. 

Az alkalmazási engedélyek listája az�8.,*�PRGHPU�O lekérhet�, az 
engedélyek kiadásában az Építési Törvény hatálybalépése után módo-
sulás várható. 

A Központi hídtervtár az ÁKMI Budapest, II. Petrezselyem utcai 
helyiségében üzemel (dr. Träger Herbert és Szilassy Ákos). Hídvizsgá-
latokhoz, tervezési munkákhoz nagy segítség az eredeti tervek, egyéb 
dokumentumok ismerete, élni kell ezzel a lehetóségge1. Fontos, hogy a 
kivitellel egyez� tervek folyamatosan érkezzenek a tervtárba. 

Jelent�s el�UHOpSpV� D� P&V]DNL� HOOHQ�UL� NpS]pV� EHLQGXOiVD�
(Balatonföldváron). Tavasszal az általános, most �sszel az út-, illetve 
hidas szakmai ismeretek oktatása történik kiadott jegyzetek alapján, 
vizsgakötelezettséggel. Egyéb tanfolyamok is folynak, és igény szerint 
indulnak (ügyintéz�: Havasy István, ÁKMI). 

Szakmai konferenciák 1996-ban: 100 éves a Szabadság-híd, Beton-
tartósság tárgyú (október 29-én, írásos anyag is megjelent), 1997-ben 
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Ráckevén a már szokásos korrózió elleni védekezéssel foglalkozó kon-
ferencia volt. 

Örvendetesen megélénkült a FIP hazai tevékenysége (dr. Balázs L. 
György), érdekes, tartalmas el�adások hangzottak el, érdemes a tagok 
közé belépni. 

Elkészült a Diagnosztikai kézikönyv els� kötete dr. Balázs György 
V]HUNHV]WpVpEHQ��HQQHN�Q\RPGDL�PXQNiODWDL�UHPpOKHW�OHJ ez évben el-
készülnek, szponzorokat várunk még a kiadás támogatására. 

A debreceni Hídmérnöki konferenciáról készített összefoglaló elké-
szült, ezt minden résztvev� megkapja. Sajnos most is néhány el�adó 
NpVYH�DGWD�OH�HO�DGiViQDN�Yi]ODWiW��NpUM�N��KRJ\�H]�PRst ne így legyen, 
mert a rendez� Pest Megyei Állami Közútkezel� Kht. néhány hónapon 
belül szeretné elkészíteni és megküldeni a mostani Konferencia anya-
gát. 

Elkészült Pest megye és Budapest hídjairól, a minden résztvev�nek 
rendelkezésére bocsátott könyv, szeretnénk e sorozatot folytatni, kérjük 
D� UpV]WYHY�NHW��KRJ\� IRWyNNDO�� LQ IRrmációkkal, kutató munkával segít-
sék ezt a munkát. A székesfehérvári Útügyi Napokra elkészült Székes-
fehérvár útjainak és hídjainak története, a hidas szakemberek 
érdekl�désére is számot tart ez a szép kiadvány (Juhászné Viniczai Ág-
nes m&ve). 

A szakirodalmat a Közúti Közlekedés és Mélyépítéstudományi 
Szemle is gazdagítja, tervezünk hidas célszámokat is, kérjük a tervez��
ket, kivitelH]�NHW�pV�PLQGHQ�NRllpJiW��KRJ\�I�EE�WDSDV]WDODWDLW�tUMa meg 
és küldje meg az UKIG hídosztályának, vagy a szerkeszt�ségnek. 

$�.|]OHNHGpVL�0~]HXP�pV� D� .LVN�U|VL�6]DNJ\&MWHPpQ\� J\&MWL� D]�
út-, hídtörténet munkáit. Kisk�rösön a hídskanzent szeretnénk b�víteni, 
elbontott hidak részeit, el�regyárott hídgerendákat, sarukat stb. ki lehet 
itt állítani, szolgáljuk ezzel is a szakmai tájékoztatást. 

Mérés-vizsgálat, kutatás ez évben sajnos elég kevés történt. Emlí-
tésre méltó a 37. úti régi Hernád-híd törésig tervezett próbaterhelése, az 
id�s boltozott hidak értékelése, az M1 autópálya 108 km-EHQ�IHNY� híd 
vasalt-talajtámfalainak vizsgálata, hídügyi bibliográfia készítése. Az 
1995-ben elkészült munkák közül közérdekl�désre tarthat számot az 
LG�V]DNRV�KtGYL]VJiOatok értékelése. 

Személyi hír, többek között, hogy szeptember 16-án volt dr. Träger 
Herbert 70. születésnapja, ezúton is jó egészséget, szakmai sikereket 
kívánunk neki. 
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1998 

A személyi ügyek között örvendetes hír, hogy bár betegségek, balesetek 
QHP�PDUDGWDN�WiYRO��QLQ FV�KtU�KDOiOHVHWU�O��gU|PPHO�N|V]|Qtjük Fekete 
János kollégát, aki 90. születésnapját ünnepelte, s korelnökünket 
.PHWW\�/DMRVW��DNL�NHGYHV��GY|]O��VRURNDW�N�OG|WW�PRVW�LV� 

Az országos közutak hídállománya 1998. január l-én 5904 db, 
felületük 980 727 m2, értékük több mint 200 milliárd Ft. Az 
önkormányzati hidDNUyO� FVDN� ��� pYYHO� H]HO�WWL� DGDWWDO rendelkezünk: 
4416 híd, 336 ezer m2, azóta az önkormányzati ke]HOpVEHQ� OpY��
KtGiOORPiQ\� Q�WW��PHUW� N�OWHU�OHWL� XWDNRQ� OpY��� NRUiEEDQ�PiV� V]HUYHN�
NH]HOpVpEHQ�OpY��P&Wirgyakat vettek át. 

(]�pYEHQ�KtGNRUV]HU&VtWpVL�PXQND�Iolyt a 4. sz. f�út szajoli felüljá-
UyMiQiO�� DKRO� NDSDFLWiVE�YtWpVNpQW� ~M� KtGUpV]� pS�OW�� H]]HO� D� I�út 
négynyomúsítása ezen a szakaszon megoldódik és mód lesz a 
nagyforgalmú vasút feletti híd felújítására is. Taksonynál a Ráckevei-
Dunaág felett régi alépítményen új rácsos közúti felszerkezet épült, ez-
zel megsz&nt az egy forgalmi sáv széles híd miatti várakozás és a híd 
pályalemezének állapota miatti forgalomkorlátozás. Debrecenben a 
KRPRNNHUWL� IHO�OMiUyQiO� LV�NDSDFLWiVE�YtW��pStWNH]pV� W|UWpQW��6]DNDV]o-
VDQ�HO�UHWROW�IHOV]HUNH]HW&�KtG�pS�OW�LWW�D�NRUiEEL�PHOOHWW� 

Az ez pYL�NRUV]HU&VtWpVL�PXQNiN�N|]|WW�NLHPHOW�I RQWRVViJ~�D� EDMDL�
Duna-híd konzoljainak HU�VtWpVH��PHO\�PyGRW� DG� D� N|]~WL� pV� D� YDV~WL�
forgalom kettéválasztására. 

A Duna-hidak sorában ez pYEHQ�HOG�OW��KRJy a korábbi feltételekkel 
a szekszárdi Duna-híd építése koncessziós formában nem indul meg, az 
1985-ben eltervezett, fontos hídkapacitás növelés érdekében más felté-
telekkel azonban megépül ez a híd. 

A dunaföldvári Duna-KtG�iOODSRWD�D]�HOP~OW� LG�EHQ�URPORWW, május 
25-én pedig a SiO\DOHPH]�ORNiOLV�N LO\XNDGiVD�V�UJ�V�LQWpzkedéseket tett 
szükségessé. A� MDYtWiV� U|YLG� LG�Q�EHO�O�PHJW|UWpQW�pV� W|EE�Pydszerrel 
elkészült a pályalemez állapotának vizsgálata, ennek alapján kell meg-
tenni az intézkedéseket. A beépített WHQJHO\V~O\PpU�� EHUHndezés a 
PHJHQJHGHWW� WHQJHO\WHUKHOpV� MHOHQW�V�W~OOpSpVpW�PXWDWMD�Hnnél a hídnál, 
H]pUW�D]�HOOHQ�U]pV��D�V]DQkcionálás feltétlenül szükséges. 

A Tisza-KLGDN�N|]�O� D� WLV]DXJL�KtG�NRUV]HU&VtWpVH� DNWXiOLV� IHODGDW��
az elkészült tervek szerint új közúti hídrész épül, így szétválasztható a 
közúti és a vasúti forgalom. A határhidak közül ez évben a 
drávaszabolcsi Dráva-híd felújítása történt meg. 
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A hídrehabilitációs programban ez évben 39 híd, többek között a 
szegedi északi Tisza-híd, a gyulavári Fehér-Körös-, a szakályi Kapos-, 
a szolnoki Tisza-híd, a 48. sz. úti debreceni felüljáró, a 
csákánydoroszlói Rába-híd szerepelt. 

A hídüzemeltetési és fenntartási munka fontos része a hídtisztítás és 
hídvizsgálat. Ez évben is központi program szerint Simon, Berger esz-
közökkel és alpinista technikával is folyik a hidak lemosása és a híd-
vizsgálat. A tapasztalt hídhibák is indokolják, hogy ezt a tevékenységet 
E�YtWV�N� $�KtGUHKDELOLWiFLyV�pV�KtGNRUV]HU&VtWpVL�PXQNiNKR]�~WPXWDWyW�
készített az UKIG hídosztálya. 

A központi hídtervtár az ÁKMI Budapest Petrezselyem utcai helyi-
ségében üzemel (Szilassy Ákos, dr. Träger Herbert). A hídvizsgálatok-
hoz, hídtervezésekhez elengedhetetlen egy-egy híd eredeti tervének, 
építési dokumentációjának megismerése, a hidak mintegy felének tervei 
itt megtalálhatóak. 

$�P&V]DNL�V]DEiO\R]iVL� PXQND�NHUHWpEHQ�D�0$ÚT összefogásával 
kéV]�OQHN� D� N|YHWNH]�N�� a Közúti Hídszabályzat egyes fejezetei m&�
szaki szabályzat alakjában, D�NLYLWHOH]�L� V]DEYiQ\RN�KHO\pUH� OpS ��P&�
V]DNL� HO�tUiVRN�� D korlátokra, sarukra és dilatációs szerkezetekre 
YRQDWNR]y�P&V]aNL�HO�tUiVRN� D�PHJOpY��KLGDNUD�YRQDWNR]y�HO�tUiVRN��
HJ\HV�UpJHEEL�HO�tUiVRN�iWGROJR]iVD��NRUV]HU&VtWpVH� 

Ebben az évben Egerben volt a Hídmérnöki konferencia, melynek 
egyik f� témája a híddiagnosztika volt, ehhez nyújtott segítséget a 
Techno-Wato ez évben megrendezett III. nemzetközi konferenciája és a 
GU�� %DOi]V� *\|UJ\� V]HUNHV]WpVpEHQ� HONpV]�OW� Np]LN|Q\Y� HOV�� N|WHWH��
PHO\�D]�pUGHNO�G�N�V]iPiUD�EHV]HUH]KHW�� 

$�P&V]DNL�HOOHQ�UL�NpS]pV� H] pYEHQ� IRO\LN�pV� M|Y�� pYEHQ� LV� Lndul 
tanfolyam BalaWRQI|OGYiURQ��$� N|WHOH]�HQ� HO�tUW� Q\LOYiQWDrtásba vétel 
PHOOHWW� H]�D� WDQIRO\DP�HO�UHOiWKDWyDQ� D]�DODSMD� OHKHW�D�YL]VJDEL]RQ\t t-
vány megszerzésének. 

Az eddig is aktív és hasznos FIP a nemzetközi változásnak megfe-
OHO�HQ� fib-bé alakult. Minden, a szakmában dolgozó kolléga számára 
hasznos az egyesület munkájában való részvétel. A civil szervezetek 
között a KTE és a Mérnöki Kamara munkája is igen fontos. A Mérnöki 
Kamarában Hidász Szakosztály alakult, elnöke Mátyássy László (Pont- 
TERV). 

Ez évben is sikerült elkészíteni a konferenciának helyet adó Heves 
megye hídtörténetét bemutató könyvet. Fontos minden, még fellelheW��



HIDÁSZ ALMANACH 2004 Rövid hidász híradó 1994-2004 

 164 

GRNXPHQWXPRW� Q\LOYiQWD UWiVED� YHQQL�� |VV]HJ\&jteni, nehogy éppen a 
mai és a közelmúlt hídépítési emlékei kallódjanak el. 

1999-ben Bács-KLVNXQ�PHJ\H� OHV]�D� V]HUYH]�MH�D� ����+tGPprnöki 
konferenciának, jó lenne, ha a megye hídtörténetéhez fotókat, terveket, 
YLVV]DHPOpNH]pVHNHW�DGQi QDN�D�NROOpJDQ�N�pV�NROOpJiN�  

$� .|]OHNHGpVL� 0~]HXP� pV� D� .LVN�U|VL� .|]~WL� 6]DNJ\&MWemény 
J\&MWL�D]�~W�pV�KtGW|UWpQHWL�HPOpNHNHW��$�KtGVNDQ]HQ� E�YtWpVpKH]�HOERn-
WRWW�KLGDN�UpV]HL��HO�UHJ\iUWRWW�KtGJHUHQGiN�pV�WiUJ\L�HPOpNHN�V]�NVpJe-
sek. Kérjük minden kolléga segítségét ez ügyben is. 

A szakirodalmat a Közúti Közlekedés és Mélyépítéstudományi 
Szemle (neve változott) igyekszik gazdagítani. KpUM�N�D�WHUYH]���NLYLWe-
OH]��pV�IHQQWDUWy�NROOpJiNDW��KRJ\�N�OGMpN�PHJ�WDSDV]WDODWDLNDW��D�MHOHn-
W�VHbb munkák ismertetését, hozzászólásaikat más írásokhoz. 

1999-ben megjelenik a hidász szakirodalom bibliográfiája, remél-
het�leg ez is segíti a gyakorlati munkát. 

Ez évben átadja a stafétabotot az elmúlt tíz év hidász összejövetele-
LQHN�V]HUYH]�MH��UHPpOYH��Kogy továbbra is jó hangulatú év végi – eset-
leg év közbeni –�WDOiONR]yNRQ�LV�PyG�OHV]�D�V]DNPD�P~OWMiUyO��MHOHQpU�O��
jöv�MpU�O�HV]PpW�FVHUpOQL� 

1999 

Az országos közutak hídállománya 1999. január l-én 5911, felületük 
987246 m2, értékük több mint 200 milliárd Ft. Ezen adatok nem tartal-
mazzák a koncessziós autópályák újonnan épített hídjainak adatait. 

Az 1999. évben a hidakra fordítható forrás az elmúlt tél, illetve az 
D]W� N|YHW�� iUYt]� PLDWW� MHOHQWNH]�� W|EEOHWN|OWVpJHN� PLDWW� V]erényebb 
volt. (A központi hirdetéV&� KtGUHKDELOLWiFLy� VRUiQ� D� ��� PXQND� N|]�O�
nagyobb feladatok voltak a körmendi Rába-híd, a balatonhídvégi Zala-
híd, a tokaji Görbe-híd és a gyomai Hármas Körös-híd felújítása). 

$]� H]� pYL� NRUV]HU&VtWpVL�PXQNiN� N|]|WW� NLHPHOW� IRQWRVViJ~� YROW� a 
bajai Duna-híd� NRQ]ROMDLQDN� HU�VtWpVH�� PHO\� PyGRW� DG� D� N| zúti és a 
vasúti forgalom kettéválasztására. A kivitelezési munka október hónap-
ban átadásra került. 

A Tisza-KLGDN�N|]�O� D� WLV]DXJL�KtG�NRUV]HU&VtWpVH� DNWXiOLV� IHladat, 
az elkészült tervek szerint a régi alépítmények kiegészítésével új közúti 
híd épül, így szétválasztható a közúti és a vasúti forgalom. A kivitelezés 
H]�pYEHQ�HONH]G�GLN� 

A dunaföldvári Duna-híd –�D]�HO�]��pYEHQ�–� IHOWHKHW�HQ túlsúlyos 
gépkocsi, valamint a pályalemez leromlott állapota miatt kilyukadt. A 
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pályalemez vizsgálata alapján annak rekonstrukciója elkerülhetetlen. A 
EDMDL� PXQND� EHIHMH]pVpYHO� D� KtG� NRUV]HU&VtWpVH� HONH]G�dik, melynek 
során mód nyílik a közös (közúti-vasúti) üzem megszüntetésére. 

%DNRQV]HJHQ� D]� HOpJWH OHQ� WHKHUEtUiV~� pV� V]pOHVVpJ&� Berettyó-híd 
KHO\HWW�~M�P&WiUJ\�pS�OW� 

Szlovák és magyar közös beruházásként folyik az esztergomi Mária 
Valéria-KtG� ~MMipStWpVpQHN� HO�NpV]tWpVH�� $� NpW� RUV]iJ� P iniszterelnöke 
szeptember 16-án aláírta a híd újjáépítésre szóló megállapodást, a ten-
dertervek elkészültek. Egy dunaszerdahelyi kiadó szép könyvet jelente-
tett meg a hídról. 

$� KtGUHKDELOLWiFLyV� pV� KtGNRUV]HU&VtWpVL� PXQNiNKR]� ~WPXWDW yW� Né-
szített az ÁKMI Hídosztálya. Az 1999. évi rehabilitációs feladatok elbí-
UiOiViQiO� HO�V]|U� YROW� NLprtékelési szempont a� N|WHOH]�� N|OWVpJYHWpVHQ�
kívül az egységárak vizsgálata is. Több esetben a nyertes vállalkozó 
nem a legalacsonyabb árat megajánló lett, mert a tételenként vizsgált 
HJ\VpJiUDLQiO�MHOHQW�V�HOWpUéseket találtunk. 

Az ÁKMI Hídosztályán rendelkezésre áll az 1888-1945 között ki-
DGRWW� KtG� PLQWDWHUYHN� J\&MWHPpQ\H�� (]� RO\DQ� HVH WHNEHQ� KDV]QiOKDWy��
amikor a híd eredeti terve nem�iOO�UHQGHONH]pVUH��GH�QpKiQ\�I�bb méret 
HOOHQ�rzésével�YDOyV]tQ&VtWKHW���KRJ\�D�KtG�PLQWDWHUY�DODSMiQ�pS�OW� 

A központi hídtervtár az ÁKMI 1024. Budapest, Petrezselyem utcai 
helyiségében üzemel (Szilassy Ákos, dr. Träger Herbert). A hídvizsgá-
latokhoz, hídtervezésekhez elengedhetetlen egy-egy híd eredeti tervé-
nek, építési dokumentációjának megismerése. A hidak mintegy felének 
tervei itt megtalálhatóak. 

$�P&V]DNL�V]DEiO\R]iVL� PXQND�NHUHWpEHQ�D�0$ÚT összefogásával 
NpV]�OQHN� D� N|YHWNH]�N�� D� .|]~WL� +tGV]DEiO\]DW� HJ\HV� IHMH]HWHL� P&�
V]DNL� V]DEiO\]DW�DODN MiEDQ�� D�NLYLWHOH]�L� V]DEYiQ\RN�KHO\pUH� OpS ��P&�
V]DNL� HO�tUiVRN�� D korlátokra, sarukra és dilatációs szerkezetekre 
YRQDWNR]y�P&V]aNL�HO�tUiVRN��D�PHJOpY� hidakra vonatkozó el�írások, 
egyes régebbi el�tUiVRN�iWGROJR]iVD��NRUV]HU&VtWpVH� 

$�P&V]DNL�HOOHQ�UL�NpS]pV�H]�pYEHQ�IRO\LN�pV�D�M �v� évben is indul 
tanfolyam Balatonf|OGYiURQ��$� N|WHOH]�en el�írt nyilvántartásba vétel 
mellett ez a tanfolyam alapja lehet a vizsgabizonyítvány megszerzésé-
nek (ügyintéz�: Havasy István). 

Ebben az évben Baján rendeztük meg a 40. Hídmérnöki konferen-
ciát. Mintegy 300 résztvev��D�IRO\DPL�KLGDN�NRUV]HU &VtWpVpU�O��D�KtGGi-
agnosztikáról hallhatott és folytathatott eszmecserét. Szakmai program 
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a bajai Duna-KtG�NRUV]HU&VtWpVpQHN�PHJWHNLQWése volt. Az „év hidásza” 
címet Beloberk László nyerte el. 

Ez évben ünnepelte a Ganz Acélszerkezet alapításának 125. és a 
+tGpStW�� 5W� ���� pYIRUGXOyMiW�� 6]ínvonalas megemlékezések és kiad-
ványok is készültek. 

Ez évben is sikerült elkészíteni a konferenciának helyet adó megye 
hídtörténetét bemutató könyvet. Fontos minden, még fellelhet� 
dokumenWXPRW� Q\LOYiQWDUWiVED� YHQQL�� |VV]HJ\&MWHQL�� QHKRJ\� pSSHQ� D�
mai és a közelmúlt hídépítési emlékei kallódjanak el. Tolna és Jász-
Nagykun-Szolnok megye hídtörténetét szeretnénk megírni, ehhez 
kérjük minden kolléga segítségét. 

$� .|]OHNHGpVL� 0~]HXP� pV� D� .LVN�U|VL� .|]~WL� 6]DNJ\&MWemény 
J\&MWL�D]�~W�pV�KtGW|UWpQHWL�HPOpNHNHW��$�KtGVNDQ]HQ� E�YtWpVpKH]�HOERn-
WRWW�KLGDN�UpV]HL��HO�UHJ\iUWRWW�KtGJHUHQGiN�pV�WiUJ\L�HPOpNHN�V]�NVpJe-
VHN�� -|Y�UH� LGHNHU�O� D]� HOERQWRWW� EDNRQV]HJL���� pYHV�YDVEHWRQ KtG� HJ\�
szelete. Kérjük minden kolléga segítségét ez ügyben is. 

A dr. Balázs György által szerkesztett Beton- és vasbeton szerkeze-
WHN�GLDJQRV]WLNiMD�,,���(VHWWDQXOPiQ\RN��HONpV]�OW�D�0&HJ\HWHPL�.iadó 
gondozásában. A hidakkal nagy terjedelemmel foglalkozó könyvet 
PLQGHQ�pUGHNO�G�QHN�MDYDVROMXN�EHV]HUH]QL� 

A szakirodalmat a Közúti és Mélyépítési Szemle igyekszik gazda-
gíWDQL��NpUM�N�D�WHUYH]���NLYLWHOH]��pV�IHQQWDUWy�NROOpJiNDW��KRJ\�N�OGMpN�
PHJ�WDSDV]WDODWDLNDW��D� MHOHQW�VHEE�PXQNiN�LVPHUWHW pVpW��KR]]iV]yOiVa-
ikat más írásokhoz. 

Ez évben megjelenik a hidász szakirodalom bibliográfiája, remélhe-
W�leg ez is segíti a gyakorlati munkát. 

Szomorú szívvHO� MHOHQWM�N�� KRJ\� H]� pYEHQ� H OWiYR]RWW� N|U�QNE�O�
BerNHV�/iV]Oy�pV�GU��7yWK� -HQ��� WHPHWpV�N|Q�UpV]W  vettünk, emléküket 
PHJ�ULzzük. 

Dr. Träger Herbert aranydiplomát vehetett át és megválasztotta az 
IVBH magyar csoportja elnökének, gratulálunk. Dr. Gáll Imre 90. szü-
OHWpVQDSMiW�V]&N�N|UEHQ�PHJ�QQHSHOW�N��,VWHQ�pOWHVVH�HU�EHQ��HJpV]Vpg-
ben. 

Az ÁKMI Hídosztályára került Romhányi Mihály mérnök kolléga, 
V�UHPpQ\�YDQ�D]�RV]WiO\�WR YiEEL�HU�VtWpVpUH� 

Ez évben is néhány konferencián vettek részt a hídmérnökök 
(Ausztriában, Csehországban, Szlovákiban). A hídmérnökök utazása, a 
hagyományos külföldi tapasztalatcsere (a szokásosnál rövidebb) Auszt-
riában volt, dr. Träger Herbert tolmácsolásával és vezetésével. 
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6]tQYRQDODV� HO�DGiVVRUR]at hangzott el a Lánchíd elkészültének 
150. évfordulóján és tartalmas könyv is megjelent a hídról. 

2000 

Szomorú szívvel jelentjük, hogy ez évben eltávozott körünkE�O�+DUJLWDL�
-HQ���+tGYpJKL�5XGROI� pV� GU�� -iYRU� 7LERU�� WHPHWpVükön részt vettünk, 
emléküket meJ�UL]]�N��$]�È.0,�.KW��+tGRV]WiO\iUD�NHU�OW�6]�NH�-ó-
zsef kolléga, s remény van az oszWiO\�WRYiEEL�HU�VtWpVpUH� 

Az országos közutak hídállománya 2000. január 1-én 6034 db, felü-
letük 1 077 370 m2. Ezen adatok tartalmazzák a koncessziós autópályák 
hídjainak adatait is. 

Ez évben a hidakra fordítható forrás a Duna- illetve Tisza-hidak 
korszeU&VtWpVH� PLDWW� MHOHQW�V�� KtGUHKDELOLWiFLy� D]RQEDQ� FVDN� ��� KtGRQ�
történik mintegy 400 millió Ft költséggel. 

$]� H]� pYL� NRUV]HU&VtWpVL� PXQNiN� N|]|WW� NLHPHOW� IRQWRVViJ~� D�
dunaföldvári Duna-KtG�NRUV]HU&VtWpVH��DPLQHN�HUHGPpQ\HNpQW�PyG� Q\í-
lik a közös (közúti-vasúti) üzem megszüntetésére. A vasbeton pályale-
mez helyett ortotróp szerkezet épül, a forgalom fél szélességben való 
fenntartása mellett. 

A Tisza-hidak közül a tiszaugi híd kapDFLWiVE�YtWpVH�IRO\LN��$�UpJL�
alépítmények kiegészítésével új közúti híd épül, így szétválasztható a 
közúti és a vasúti forgalom. 

Szlovák és magyar közös beruházásként, az EU hathatós támogatá-
ViYDO�PHJNH]G�G|WW�D]�HV]WHUJRPL�0iULD� 9DOpULD-híd újjáépítése. A ki-
vitelezést magyar-szlovák konzorcium végzi. Elkészült a magyar 
oldalon a vámház felújítása, s múzeummá alakítása. Egy 
dunaszerdahelyi kiadó szép könyvet jelentetett meg a hídról. 

A központi hídtervtár az ÁKMI Kht. Budapest, Petrezselyem utcai 
helyiségében üzemel (Szilassy Ákos, dr. Träger Herbert). A hídvizsgá-
latokhoz, hídtervezésekhez elengedhetetlen egy-egy híd eredeti tervé-
nek, építési dokumentációjának megismerése. A hidak mintegy felének 
tervei itt megtalálhatóak. 

$�P&V]DNL�V]DEiO\R]iVL� PXQND�NHUHWében a MAÚT összefogásával 
kéV]�OQHN�� LOOHWYH� HONpV]�OWHN� D� N|YHWNH]�N� a Közúti Hídszabályzat 
HJ\HV�IHMH]HWHL�P&V]DNL�V]DEiO\]DW�DODNMában, D�NLYLWHOH]�L�V]DEYiQ\RN�
KHO\pUH�OpS��P&V]DNL�HO�tUiVRN� a korlátokra, sarukra és dilatációs szer-
kezetekre vonatkozy�P&V]DNL� HO�tUiVRN�� D�mHJOpY�� KLGDNUD�YRQDWNozó 
elírások, HJ\HV�UpJHEEL�HO�tUiVRN�iWGROJR]iVD��NRUV]HU&VtWpVH� 



HIDÁSZ ALMANACH 2004 Rövid hidász híradó 1994-2004 

 168 

Ebben az évben Szolnokon rendeztük meg a hídmérnöki konferen-
ciát. Sikerült elkészíteni a konferenciának helyet adó megye hídtörténe-
tét bemutató N|Q\YHW�� )RQWRV� PLQGHQ�� PpJ� IHOOH OKHW�� GRNXPHQWXPRW�
Q\LOYiQWDUWiVED� YHQQL�� |VV]HJ\&MWHQL�� QHKRJ\� pSSHQ� D�PDL� pV� D� N|]H l-
múlt hídépítési emlékei kallódjanak el. Jelenleg folyik Tolna és Komá-
rom-Esztergom megye hídtörténetének írása ehhez is kérjük minden 
kolléga segítségét. �-|Y�UH� QHP]HWN|]L� NRQIHUHQFLD� OHV]� %XGDSHVWHQ��
Utak és hidak Európában címmel május 21-23-án, melynek szakmai 
bemutatója az esztergomi Duna-híd építése lesz.) 

$� .|]OHNHGpVL� 0~]HXP� pV� D� .LVN�U|VL� .|]~WL� 6]DNJ\&MWemény 
J\&MWL� D]� ~W- és hídt|UWpQHWL� HPOpNHNHW�� $� KtGVNDQ]HQ� E �YtWpVpKH]� Hl-
bonWRWW�KLGDN�UpV]HL��HO�UHJ\iUWRWW hídgerendák és tárgyi emlékek szük-
ségesek. Idekerül az elbontott bakonszegi 90 éves vasbetonhíd és az M1 
autópályán elERQWRWW�KtG�HO�UHJ\iUWRWW�KtGJHUHQGiMiQDN�HJ\-egy szelete. 
.pUM�N�PLQGHQ�NROOpJD� VHJtWVpJpW�D�KtGVNDQ]HQ�E�YtWpVH��J\ében is. 

Ópusztaszeren a Nemzeti Parkban megnyílt a közutas kiállítás, 
mely méltó emléket állít a magyarországi közutas szakmának. 

A dr. Balázs György által szerkesztett Beton és vasbeton szerkeze-
tek diagnosztikája II. (Esettanulmányok) és a Beton és vasbeton szerke-
zetek védelme, javítása és PHJHU�VtWpVH� ,�� c. könyvek elkészültek a 
0&HJ\HWHPL�.LDGy�JRQGR]ásában. 

A szakirodalmat a Közúti és Mélyépítési Szemle is igyekszik gaz-
dagítani, kérjük a terYH]���NLYLWHOH]��pV�IHQQWDUWy�NROOpJiNDW��KRJ\�N�Od-
MpN� PHJ� WDSDV]WDODWDLNDW�� D� MHOHQW�VHEE� PXQNiN� LVPHUW HWpVpW��
hozzászólásaikat más írásokhoz. Ez évben megjelent a hidász szakiro-
GDORP�ELEOLRJUiILiMD��UHPpOKHW�OHJ�H]�LV�VHJtWL�D�J\DNRUODWL�PXQNiW��Npr-
jük, hogy észrevételeiket, kiHJpV]tW��FtPMDYDVODWDLNDW�DGMiN�PHJ�D�.7,�
Könyvtárának (dr. Boros Pál). 

Ez évben is néhány konferencián vettek részt a hídmérnökök 
(Ausztriában, Németországban, Svájcban). 

2001 

Személyi hírek: szomorú kötelességünk megemlékezni elhunyt kollégá-
inkról. Ebben az évben Baczoni István távozott közülünk. Örvendetes 
esemény, hogy az ÁKMI hídosztályára került Hajós Bence (Clark 
Ádám szépunokája) s rubindiplomát kapott dr. Gáll Imre. 

9iOWR]RWW� D�PLQLV]WpULXP�.|]~WL� I�RV]WiO\D�YH]HW�MpQHN� V]emélye, 
az általunk jól ismert Holnapy László tölti be ezt a tisztséget. 
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Ez az év a QDJ\� KtGNRUV]HU&VtWpVHN� pYH� YROW�� HONpV]�OW�
Dunaföldváron a híd pályalemezének átépítése ortotróp 
acélpályalemezre, a forgalom félszélességben való fenntartása mellett. 
JelenW�V� HO�UHOpSpV�� KRJ\� D�KtG�NRUV]HU&VtWpVpYHl sikerült a közös üze-
PHW�PHJV]�QWHWQL��$�IHOKDJ\RWW�YDV~WL� SiO\D�OHKHW�VpJHW�DG�D�YiURVW�We-
KHUPHQWHVtW��~W�PHJpStWpVpUH� 

A fontos tranzitút (52-��� I�~W��PiVLN�IRO\DPL�KtG MD��D� WLV]DXJL� 7i-
sza-KtG�V]&N�NHUHV]WPHWV]et volt (5,3 m széles), ezért örvendetes, hogy 
a PHJOpY�� DOpStWPpQ\HN� IHOKDV]QiOiViYDO� |QiOOy�� IHOV�SiO\iV, változó 
magasságú acél gerendahíd épült itt különleges hosszirányú behúzással. 

Úgy gondoljuk minden hidász régen várta – 1944 karácsonya óta – 
az esztergomi Duna-híd újjáépítését. Ez év október 11-én ünnepélyes 
keUHWHN�N|]|WW�DGWD�iW�D�NpW�PLQLV]WHUHOQ|N�pV�D]�(8�NpSYLVHO�MH�D�KLGDW��
PDMG� Wt]H]UHN�VpWiOWDN�QDSRNLJ�D� UpJLKH]�KDVRQOy�PHJM HOHQpV&�„új” hí-
don. 

Szekszárdnál is megindult a Duna-híd régóta húzódó építése, ezzel 
a Budapest alatti Duna-KtG�V&U&VpJ�LV�MDYXOQL�IRJ��(�KtG�pSíWpVH�M|Y�UH�
kerül látványos szakaszba. 

A gyorsforgalmú utak megindult nagy fejlesztése az M3 autópályán 
Oszlárnál új Tisza-KtG�pStWpVVHO�MiU��D]�DFpO�JHUHQGDKtG�HOV��V]HUNH]HWH 
már a helyén van, a második beúsztatása december 19-én lesz. 

Méltán nevezhetjük ezt az évet a Duna- és Tisza-hidak történetében 
rendkívülinek, hisz ennyi folyami híd egyszerre még nem épült. 

A többi híd szempontjából (ma az országos közutakon 6047 híd 
van�� D� KHO\]HW� NHYpVEp� NHGYH]��� NHYpV� D� KtGUHKDELOLWiFLyUD� IRUGtWRWW�
pénzügyi keret. 

1DJ\MHOHQW�VpJ&��KRJ\�HONpV]�OW�D�.|]~WL�KLGDN� WHUYH]pVL�V]DEiOy-
zatának V]|YHJWHUYH]HWH��D]�HKKH]�FVDWODNR]y�0 &V]DNL�HO�tUiVRN�SHGLJ�
PHJ� LV� MHOHQWHN�� 7|EEpYHV� HO�NpV]tWpV� XWiQ� UHPpOKHW�OHJ� IRQWRV� Ppr-
föOGN�� OHV]�D�KtGWHUYH]pVEHQ�D]�~M�V]DEiO\]DW�pV�D� FVDWODNR]y�HO�írások 
megjelenése, már csak azért is, mert egyébként a korábbi ágazati szab-
YiQ\RN�PiU�QHP�N|WHOH]��pUYpQ\&HN� 

Ebben az évben június 27-29-én Esztergomban volt a 42. hídmér-
Q|NL�NRQIHUHQFLD��PHO\QHN�I��WpPiMD�D�IRO\DPL�KLGDN� MeOHQW�VpJH��H]HN�
tervezési és kivitelezési kérdései voltak. Sikerült úgy szervezni ezt a 
V]DNPDL�WDOiONR]yW��KRJ\�D�UpV]WYHY�N�D�YiUKHJ\U�O��D�9iUP~]HXP�WHUa-
száról nézhették meg a második új hídszerkezet beúsztatását. A konfe-
UHQFLD� UpV]WYHY�L� Np]EHYHKHWWpN� D� .RPiURP-Esztergom megye hídjai 
cíP&� N|Qyvet, mely áttekintést ad a megye igen változatos, érdekes 
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KtGW|UWpQHWpU����$�KtGPprn|NL�NRQIHUHQFLiW�PHJHO�]�HQ�PiMXV���-én az 
Utak, hidak Európában nemzeWN|]L�NRQIHUHQFLD�UpV]WYHY�L�LV�HOOiWRJDt-
WDN�D]��VL�NLUiO\L�V]pNKHO\UH�D]�~MMipS�O��KtG�PHJWHNLQWpVpUH� 

Öröm számunkra az is, hogy második éve Széchy Károly és Palotás 
László díjat kapnak az arra érdemesek, így a körünkbe tartozó Fazakas 
György is, gratulálunk a kitüntetetteknek. 

Több értékes könyv is megjelent ebben az évben, így dr. Mistéth 
Endre Méretezéselmélete, a most 75 éves dr. Balázs György: Barango-
lásaim a betonkutatás területén, A beton és vasbeton IV. kötete, dr. 
Medved Gábor: Történetek a világ�KtGMDLUyO�F��P&YH� 

Az ÁKMI hídosztálya továbbra is kezeli a központi hídtervtárat, s 
foglalkozik mindazzal a hídszakági feladattal, mely segíti a KöViM 
.|]~WL� I�RV]WiO\iQDN� pV� D�PHJ\HL� N|]~WNH]HO�N, KtGNH]HO�N�PXQNiMiW�
(nyilvántartás, hídgazdálkoGiV��P&V]aki szabályozás, kutatás-fejlesztés 
szakmai konzultációja, nemzetközi kapcsolatok stb.) 

.pU�QN� PLQGHQ� NROOpJDQ�W� pV� NROOHJiW�� KRJ\� V]DNPDL� pOHtrajzát, 
QpON�O|]KHW�� tárgyi emlékeit, fotóit stb. bocsássa az ÁKMI hídosztály, 
H]HQ� NHUHV]W�O� D� NLVN�U|VL� .|]~WL� 6]DNJ\&MWHPpQ\� UHQGHONH]pVpUH��
hogy a szakmatörténet ezzel is gazdagodjon. Cím: 1024. Bp. Fényes 
Elek u. 7-13.  

2002 

Személyi ügyek: több kollégánk jeles születésnapot ünnepelt: dr. 
Mistéth Endre 90., dr. Träger Herbert 75 éves. Nekik és minden kollé-
gának NROOpJDQ�QHN�My�HJpV]VpJHW�NtYiQXQN�  

9iOWR]RWW� D� PLQLV]WpULXP� QHYH� �*D]GDViJL� pV� .|]O HNHGpVL��� V�W� D�
.|]~WL� I�RV]WiO\�WUDGLFLRQiOLV�V]pNKHO\H�LV��iWN|OW|ztek a Margit körúti 
PLQLV]WpULXPL� pS�OHWEH�� $� .|]~WL� I�RV]WiO\� YH]HW�MH� YiOWR]Dtlanul 
Holnapy László, az illetékes helyettes államtitkár dr. Ruppert László. 

Az ÁKMI Kht. hídosztályára két új kolléga jött: Kara Katalin és 
Csikós Csaba, munkahelyet változtatott Hajós Bence. Szilassy Ákos 
nyugdíMDV��5RPKiQ\L�0LKiO\�SHGLJ�D�.|]OHNHGpVL�)�IHO�J\HOHW�PXQNa-
társa lett. 

6]RPRU~� KtU�� KRJ\� OHJLG�VHEE� NROOpJiQN� .PHWW\� /DMRV� ���� pYHV�
NRUiEDQ�PHJKDOW��HPOpNpW� V]HUHWHWWHO��UL]]�N� 

$� KtGQ\LOYiQWDUWiVEDQ� MHOHQW�V� IHMOHV]WpV� W|UWpQW�� D]� HGGLJL� DGDWRN�
nem vesztek el, gazdagodott, részben módosult a rendszer (pl. 
felszerkezeti kódok több évtized után változtak). Az országos közuta-
kon – az autópályák nélkül – 5643 híd van, felületük 845 148 m2. 
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A rendkívül eredményes folyami hídépítési program folytatódott. 
Ez évben elkészült az új 920 m hosszú szekszárdi Duna-híd 
felszerkezete és átadták a forgalomnak az M3 autópálya oszlári Tisza-
KtGMiW��0LQGNpW�P&WiUJ\DW� D]�(V]WHUJRPEDQ� LV�DONDOPD]RWW�HPHO �V]Hr-
kezettel emelték be, melyért az alkotók Innovációs díjat kaptak. A 
szekszárdi Duna-híd 100, 120, 66 m-es felszerkezeti elemeit 140 km-es 
vízi úton szállították a helyszínre. 

IJHQ�VRN��MHOHQW�V�KtG�pStWpVpUH�NpV]�OWHN��LOOHWYH�NpV]�OQHN�WHUYHN�D�
gyorsforgalmi utakon (M7 1740 m hosszú völgyhíd, dunaújvárosi Du-
na-híd 320 m nyílással, M0 északi Duna-híd 1847 m stb.). Reméljük, 
hogy ezek a tervek megvalósulnak. Érdemes megemlíteni, hogy 1989 
óta három Duna és hat Tisza-híd épült és két Duna-KtG�NRUV]HU&VtWpVé-
vel sikerült a közúti-vasúti közös üzemet megszüntetni. 

Karbantartási munka 250 hídnál, felújítás 70 hídnál, nagyobb re-
konstrukció 31 hídnál folyt. A rekonstrukciók költsége 1,8 milliárd Ft 
volt. 

Ebben az évben Szekszárdon volt a Hídmérnöki konferencia, még-
KR]]i� ���� I�V� UHNRUGOpWV]iPPDO�� 6]tQYRQDODV� HO�DGiVRN� V]yOWDN� D� Io-
lyami hidak építésén kívül kisebb hídfelújítási, hídbontási munkákról. 
�$�)HULKHJ\L�UHS�O�WpUUH�YH]HW��~W�UpJL�tYKtGMiQDN�ERntása torokszorító 
pUGHNHVVpJ&�� 

A konferenciára jelent meg a megyei hídtörténeti sorozat 10. köny-
ve, Hidak Tolna megyében címmel, 200 oldalon, 400 illusztrációval, 
érdekes, gazdag tartalommal. Negyven hídról egyedi leírás található a 
könyvben, s több újdonság is található e kiadványban: kislexikon, érde-
kes-KXPRURV� W|UWpQHWHN� VWE�� -|Y�UH�6]HJHG� IRJDGMD� M~QLXV� KyQDpban a 
hídmérnököket. A Csongrád megyei hídtörténet kiadását tervezzük, eh-
hez kérjük mindenki segítségét (fotók, érdekes emlékek, tárgyi doku-
mentumok). 

A szekszárdi Hídmérnöki konferencián Molnár István székesfehér-
YiUL�RV]WiO\YH]HW��– korábban hídmérnök – kapta meg az „Év hidásza” 
GtMDW��HOV�VRUEDQ�D�3217,6�KtGJD]GiONRGiVL�SURJUDP�KD]DL�DGDSWiOiVá-
ban, alkalmazásában kifejtett munkájáért. 

(ONpV]�OW�D�KDMGDQ�N|]~WL�+tGV]DEiO\]DWRW�NpSH] ��.|]~WL�KLGDN�WHr-
YH]pVH�ÈOWDOiQRV�HO�tUiVRN��Ò7��-3.401) és az öt kiegéV]tW��HO�tUiV��Ò7�
2-3.411-415)�� $]� HGGLJ� N|WHOH]�HQ� DONDOPD]RWW� QHP]HWL� V]Dbványok 
MSZ-07-3701 és 3702, MSZ-07-3710 és 3711, valamint az ME-07-
3700 és 3709 hatályukat vesztették. Az�HO�tUiV sorozat dr. Träger Her-
bert irányításával, többévi munkával készült. 



HIDÁSZ ALMANACH 2004 Rövid hidász híradó 1994-2004 

 172 

A hidak elnevezésével kapcsolatos útmutató készült részben azért, 
mert az önkormányzatok, civil szervezetek igen aktívak elnevezések 
ajiQOiViEDQ�� UpV]EHQ� D]pUW�� PHUW� pYHN� yWD�P&N|GLN� D� )|OGUDM]LQpY� Ei-
zottság, mely illetékes a hivatalos hídnév elfogadásában, hiányzott 
azonban a névadás menetének a szabályozása. E témakör feldolgozat-
lansága miatt kérjük kollégáink észrevételeit, véleményét. 

Fontos híd építési tárgyú cikkek jelentek meg a Közúti és Mélyépí-
tési Szemlén kívül, dr. Domanovszky Sándor tollából a MAGÉSZ Hír-
OHYpOEHQ�� D� 0pUQ|N� ÒMViJEDQ�� D� 'XQDIHUU� 0&V]DNL� *D]GDViJL�
Közleményeiben (2002/3). Hídtörténeti cikkeket írt Hajós György a 
Mérnök Újságban, dr. Balázs György professzor úr dr. Mihailich Gy��
]��V]�OHWpVpQHN������pYIRUGXOyMiUD�WDUWDOPDV�N|Q\YHW�tUW��V�V]tQYRQDODV�
HO�DGiVRN�KDQJ]RWWDN�HO�D]��QQHS L�PHJHPOpNH]pVHQ� 

Acélszerkezeti Ankét volt (22. alkalommal a BME-n) s ezen a nagy 
IRO\DPL� KLGDN� WHUYH]pVp U�O�� J\iUWiViUyO�� V]HUHOpVpU�O� V]iPRltak be e 
QDJ\�PXQNiEDQ�UpV]WYHY�N� 

Filmsorozat készül a hazai Duna-hidakról, s Németországban a vi-
lág nevezetes hídjait viszik filmre, köztük elkészült a Lánchídról szóló 
(dr. Domanovszky Sándor birtokában van ez a film). Hosszú évek után 
D�6]DEDGViJ�KtG�SHVWL�KtGI�MH�HJ\LN�YROW�YiPV]HG�Ki]iEDQ�NLV�Niállítás 
Q\tOW� �KpWI�Q� pV� FV�W|UW|N|Q� ��-14 óra között van nyitva), a kiállítás 
UHQGH]�L�Nprnek és várnak kiállítható dokumentumokat. 

.LVN�U|V|Q�D�hídskanzen további fejlesztése a cél, ehhez is kérjük a 
NROOpJiN�|WOHWHLW��PHJ�U]pVUH��NLiOOtWiVUD�V]iQW�DQ\DJDLW� 

2003 

Személyi, szervezeti ügyek: szomorú hír, hogy dr. Gállik István az el-
múlt hónapban elhunyt. Az ÁKMI Hídosztályán ismét változás történt: 
&VLNyV�&VDED�D]�ÈOODPL�$XWyS iO\DNH]HO��7iUVDViJKR]�PHQW��$�+tGRVz-
tály 2004. január l-W�O�LVPpW�D]�8.,*�NHUHWpEH Q�IRJ�P&N|GQL� 

A hídállomány –�D]�$XWySiO\DNH]HO��7iUVDViJ�KtGMDL�Qplkül – 5617 
darab, 81 931 fm, 795 ezer m2 hasznos felület. A hazai hídállomány az 
önkoUPiQ\]DWL�NH]HOpVEHQ�OHY��KLGDNNDO��������pYL�DGDW��– autópályák 
nélkül – 12 804 darab, 152 804 fm, 1 311 ezer m2. 

(EEHQ� D]� pYEHQ� QDJ\REE� KtGpStWpVHN� NH]G�GWHN� D]�0�� Dutópálya 
újabb szakaszain Balatonföldvár és Letenye térségében (28 db). 

A 26. sz. f�~WRQ�HONpV]�OW�D�0iW\iV�NLUiO\�QHYpW�IHOYHY��+RVV]~UpYL�
Sajó-híd. $�6iUYiUW� HONHU�O��~WRQ�pUGHNHV�DOVySiO\iV�tYKtG�pS�O�D�5iED�
felett, a behúzás október 10-én történt. 
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Az új, Szekszárd melletti – Szent László nevét felYHY��– több mint 
900 m hosszú új Duna-hidat július 4-én adták át. Nagy esemény ez, hi-
V]HQ������yWD�QHP�pS�OW�KtG�%XGDSHVWW�O�GpOUH�D�'XQiQ��$]�~M�'XQD-híd 
D�KR]]i�FVDWODNR]y�~WWDO�HJ\�WW�MHOHQW�V�PpUQ|NL�DONRWiV��IRQWRV�Uésze az 
úthálózat fejlesztésének. (Beszámoló a Közúti és Mélyépítési Szemle 8. 
számában.) 

Ebben az évben viszonylag kevés hídrehabilitációs munka folyt. 
Közülük kiemelkedik a szegedi Bertalan Lajos Tisza-híd felújítása, 
ezen belül a vasbeton gyalogjárdák átépítése, Ez a híd az országos köz-
úWKiOy]DW� OHJQDJ\REE� IHO�OHW&�� QpJ\� IRUJDOPL� Vávos hídja, felújítása 
több ütemben történt. 

A hídmérnöki konferencia Szegeden volt, július 2.-4. között. Az 
LVPpW�VRN�pUGHNO�G�W�YRQ]y�UHQGH]YpQ\HQ�pUGHNHV�� WDrWDOPDV�HO�DGiVRN�
hangzottak el hídfelújításokról, ~M� KLGDN� pStWpVpU�O� �FV|P|U-kistarcsai 
Auchan áruház csomóponti hídja, sárvári Rába-híd, M7 autópálya 17-
����NP�V]DNDV]iQ�OHY� hidak felújítása, a Széchenyi Lánchíd lánckam-
rájának rehabilitálása és természetesen a Bertalan Lajos Tisza-hídon 
végzett munka. (]�XWyEELW�D�NRQIHUHQFLD�UpV]WYHY�L�D�KHO\V]tQHQ� LV� Wa-
QXOPiQ\R]KDWWiN��6]y�YROW�P pJ�]VDOX]iVL� UHQGV]HUHNU�O��D�QDJ\V]LOiUd-
ViJ~�pV�D]�|QW|P|U|G��EHWRQUyO�pV�PiV�IRQWRV� WpPiNUyO��$�V]HPpO\HV�
beszélgetések, a kiállítás, a városnézés jól szolgálta a megjelentek tájé-
koztatását. A konferenciára megjelent a megyei hídkönyvek 11. kötete. 
(Beszámoló a Közút c. lap 2003. évi 6.-7. számában.) 

A hídszakma ünnepe volt a régi és az új Erzsébet hídról való meg-
emlékezés október 10-én a Budapesti Történeti Múzeumban. Az egész 
QDSRV�UHQGH]YpQ\�OiWYiQ\RV�NLi OOtWiV�PHJQ\LWiViYDO�IHMH]�G|WW�EH��PDMG�
D�N|YHWNH]��NpW�QDSRQ� D�KtGQiO�NLiOOtWiV��D�KRUJRQ\NDPUiN�PHJWHNLQWé-
se és emléktábla avatása zárta a megemlékezést. A centenáriumra meg-
jelent a régi és új Erzsébet hidat bemutató reprezentatív könyv is. A 
N|Q\Y�� D]� HO�DGiV-sorozat, a kiállítás sok ember munkájának eredmé-
Q\H�� I��PR]JDWyMD�� LUiQ\tWyMD� )|OGL�$QGUiV� �06F�� YROW�� �%eszámoló a 
Mérnök Újság 2003. októberi számában.) 

A központi hídtervtár továbbra is a szakma rendelkezésére áll (dr. 
Träger Herbert és Szegedy István). Félfogadás kedden, szerdán és csü-
törtökön 8 és 12 óra között. 

A Közúti Hídszabályzat ügye úgy áll, hogy a vonatkozó útügyi m&�
V]DNL�HO�tUiVRNDW�IHO~MtWMXN�D�V]�NVpJHVVp�YiOW�PyGRVt Wások miatt. Ezek 
megtárgyalására 2004. januárban tervezzük a Hídszabályzat-bizottság 
összehívását. Az ÚT 2-������ V]�� HO�tUiV� V]DEiO\]DWWi�YDOy� HO�léptetése 
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PRVW�QHP�LG�V]HU&��HJ\-két év múlva esedékes lesz a teljes átdolgozás 
az Eurocode fokozott mértéN&�pUYpQ\HVtWpVH�PLDWW� 

Kérünk minden NHGYHV� NROOpJDQ�W� pV� NROOpJiW�� KRJ\� D� V]HPpO\L�
adatokban bekövetkezett változást szíveskedjen jelezni, s aki még nem 
adott szakmai önéletrajzot, ezt pótolja. 

2004 

Személyi, szervezeti ügyek: dr. Gáll Imre rubin diplomás mérnök ez 
évben töltötte be 95. életévét, ma is aktívan publikál, gratulálunk, jó 
egészséget kívánunk. $� +tGRV]WiO\� +tGI�PpUQ|NVpJNpQW� P&N|GLN� D]�
Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság (UKIG) keretében, veze-
W�MH�6LWNX�/iV]Oy� I�RV]WiO\YH]HW���5LJOHU�,VWYiQ�RV]Wi O\YH]HW�NpQW��+a-
lász Lajos és Kara Katalin, továbbá két nyugdíjas dr. Träger Herbert és 
GU��7yWK�(UQ��LQWp]L�D�KtG�J\HNHW��Új telefonszámok vannak: 3368-100 
(központi). A központi hídtervtár (Szegedy István, dr. Träger Herbert) 
továbbra is rendelkezésre áll. 

Az országos közutak hídállománya – a gyorsforgalmi utak hídjaival 
együtt – 6415, szerkezeti hosszuk 116084 m, felületük 1191935 m2. 
Hídnyilvántartásunk (OKA 2000) ma már minden híd szerkezeti vázla-
tát és a hídról készült fotókat is tartalmazza. A hídérték aktualizálása 
folyik (több mint 500 milliárd Ft). 

Ebben az évben 38 kisebb hídrehabilitációs munka indult, ezek 
N|OWVpJH�����PLO OLy�)W�� HO�]�� pYU�O� ���KtG� IHO~MtWiVD�K~]yGRWW� iW��+td-
fenntartásra sajnos az indokoltnál kevesebb forrás állt rendelkezésre, 
UHPpOKHW���KRJ\� D�PRVW� NpV]�O��1HP]HWL�~WIHO~MtWiVL�SURJUDPEyO�D�K i-
dakra is jut forrás. 

A PONTIS hídgazdálkodási rendszert használjuk, megindult – az 
alapelvek megtartása mellett – ennek magyarítása, felhasználóbaráttá 
tétele és az optimalizáció elvének felülvizsgálata. 

Úthálózat-feMOHV]WpVL� PXQNiN� �DXWySiO\iN� pStWpVH�� HONHU�O�� V]DNa-
szok, burkolat-PHJHU�VtWpV��NHUHWpEHQ�MHOHQW�V�KtGNRUV]HU&VtWpVL�pV�pSí-
tési munkák folynak. Az autópálya építések során az M7-en elkészültek 
a Becsehely-Letenye közötti szakasz hídjai, köztük a Koronginak elne-
vezett "extradosed", más szóval függesztett-IHV]tWHWW��PHO\�KD]iQN�HOV��
LO\HQ�V]HUNH]HW&�KtGMD��$]�0��DXWySiO\iQ�QDJ\�KtGpStWpVL� WHYpNHQ\VpJ�
folyik, s elkezG�G|WW� D�.�U|VKHJ\L� Y|OJ\KtG� pStWpVH� LV�� $]�0�� ~MDEE�
szakaszának átadása, Miskolc autópályával történt elérése a közelmúlt-
EDQ�YROW��LWW�LV�MHOHQW�V�P&tárgyak épültek, s közismert, hogy a dunaúj-
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városi Duna-KtG� J\iUWiVD� LV� PHJNH]G�G|WW� Kialakítása miatt említést 
pUGHPHO�D�6iUYiU�HONHU�O��~WMiQ�pS�OW�DFpO�5iED-híd. 

Gazdag volt ez az év konferenciákban, tanulmányutakban, közülük 
néhányat említünk: május 26-28-án volt Zalaegerszegen a 45. Hídmér-
nöki konferencia, ezen az „Év hidásza”� NLW�QWHW�� FtPHW� GU��
Domanovszky Sándor kapta; június 24-26-án volt Újvidéken a Hidak a 
Dunán konferencia 5. rendezvénye, melyen hazai mérnökök is 
résztvettek és el�adásokat is tartottak; augusztus 24-25-én Sárospatakon 
a magyar közúti hídépítés elmúlt és a követNH]��Wt]�pYpU�O�HPOpNH]W�QN�
meg; szeptember 1-3-án a hidászok népes csapata Pozsony 5. Duna-
hídját (acél ívhíd) ismerhette meg, melyhez hasonló – csak nagyobb 
nyílású – lesz� D�'XQD~MYiURVQiO� pS�O��� szeptember 8-10-én Békéscsa-
bán tartották meg az Útügyi napokat, ezen a rendezvényen több, hidak-
kal kapFVRODWRV�HO�DGiV�LV�HOKDQJ]RWW��szeptember 21-én a Közlekedési 
Múzeumban 0DGHUVSDFK�.iURO\UD�HPOpNH]W�QN�pV�H O�DGiVW�KDOOKDWWXQN�
a dunaújvárosi Duna-híd tervezéVpU�O�� $� WUDJLNXV� VRUV~� 0DGHUVSDFK�
Károlyról október 5-én a Hadtörténeti Múzeumban is szép megemléke-
zés volt, a neves hidász aranyozott bronzszobra azóta mHJWHNLQWKHW���
szeptember 22-24 a IABSE konferenciája volt Sanghajban, melyen ma-
gyar mérnökök is részt vettek, megcsodálva a kínai hídépítés eredmé-
nyeit; szeptember 25-én a Magyar Tudományos Akadémiai Magyar 
örökség díjáW�DGWiN�iW�GU��=LHOLQVNL�6]LOiUG�FVDOiGMD�NpSYLVHO�jének és a 
Mérnöki Kamarának; november 16-án Acélszerkezeti ankét volt a Bu-
GDSHVWL�0&V]DNL�(J\HWHPHQ�� H]HQ� D]� HOKXQ\W� GU��3ODWWK\�3iOUyO� pV� Dk-
tuáOLV� NpUGpVHNU�O� YROW�PHJHPOpNH]pV; november 17-én Tiszalökön az 
���pYH�pS�OW�KiURP�.H OHWL�)�FVDWRUQD-hídra emlékezett a szakma és a 
települések, pályázat alapján nevet is kaptak e hidak. 

Nem volt hivatalos megemlékezés, de mindannyian tudjuk, hogy 60 
pYH�NH]G�G|WW�KtGMDLQN�pUWHOPHWOHQ� HOSXV]WtWiVD��PHO\QHN�D� OHJW|EE�i l-
GR]DWRW�N|YHWHO��HVHPpQ\H�D�0DUJ LW-híd felrobbantása volt (november 
4-én). A pusztítások nyomai a Maroson, Ipolyon ma is láthatók. Öröm-
WHOL�KtU��KRJ\�EHOiWKDWy�LG�Q�EHO�O�UHPpQ\�YDQ�QpKiQ\� ,SRO\-híd újjáépí-
tésére. 

A hidász szakirodalom napjainkban igen gazdag: a Beton, az Épí-
WpVWHFKQLND�� D�+tGpStW�N�� D Közúti és Mélyépítési Szemle, a Közleke-
déstudományi Szemle, a KÖZÚT, a MAGÉSZ Acélszerkezetek, a 
0pO\pStWpV��D�0pO\pStW��7�N|UNpS��D�0pUQ|N�ÒM ViJ��D Vasbetonépítés 
LV� N|]|O� KLGDNNDO� NDSFVROD WRV� tUiVRNDW�� $]� iWWHNLQWpV� HO�VHJtWpVpUH�
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igyekszünk a korábban elkészült Hídbibliográfiát folyamatosan aktuali-
zálni. 

Nívós könyvek jelentek meg hidakról: David J. Brown: Hidak, 
Kossuth Kiadó (dr. Medved Gábor fordítása); Perino-Faraggiana: Hi-
dak, Alexandra Kiadó; Visegrádi országok techniNDL� P&HPOpNHL� ,,���
Mérnöki Kamara; Régi és új Erzsébet-KtG� WXGRPiQ\RV�� OpV� HO�DGiVRN�
J\&MWHPénye, MAGÉSZ; dr. Gáll Imre: Budapesti Duna-hidak könyve 
~M�E�YtWHWW�NLDGiVD�LV�NpV]�O� 

ÒW� pV� KtG�J\L�P&V]DNL� HO�tUiVRN� NDUEDQWDUWiViEDQ�� NRUV]HU&VtWpVé-
EHQ�D�+tGI�PpUQ|NVpJ� LV� UpV]W�YHV]��H]  évben jelentette meg, illetve a 
N|]HOM|Y�EHQ�MHOHQWHWL�PHJ�D�0DJ\DU�ÒW�J\L�7iUVDViJ�D�N|YHWNH]��HO��
írásokat: ÚT 2-������ .|]~WL� KLGDN� WHUYH]pVL� HO�tUiVDL� III. Acélhidak; 
ÚT 2-������.|]~WL�KLGDN�WHUYH]pVL� HO�tUiVDL�,9��%HWRQ��YDVEHWRQ�pV�Ie-
szített hidak; ÚT 2-1.403 Hídkorlátok kialakítás. Acélkorlátok és biz-
tonsági elemek; ÚT 2-������ $FpOV]HUNH]HW&� KLGDN� NRUUy]LyYpGHOP L�
fenntartási munkái. 

A Hídmérnöki kRQIHUHQFLD�M|Y�UH�6RPRJ\�PHJ\pEHQ�OHV]�� D�V]Dk-
mai bemutató tárgya a K�röshegyi völgyhíd lesz. Készül a Somogy 
mHJ\H�KtGMDLW�EHPXWDWy�N|Q\Y��HKKH]��KD�D�NROOpJDQ�N��NROOpJiN�IRWó-
kat, érdekes emlékeket, dokumentumokat tudnak rendelkezésre bocsá-
WDQL�MHOH]]pN�H]W�D�V]HUNHV]W�QHN��GU��7yWK�(UQ������-259). 

2005. január 26-27-én lesz Palotás László professzor úr születésé-
nek 100. évfordulója alkalmából megemlékezés a BME-n, jelentkezni 
PpJ� OHKHW�� D� MHOHQWNH]�N� 3DORWiV� SURIHVV]RU� ~U� pOeWpU�O� |VV]HiOOtWRWW�
könyvet térítésmentesen vehetnek át a megemlékezésen. 

Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy ha még nem adott szakmai ön-
éleWUDM]RW��~J\�D]W� V]tYHVNHGMHQ�SyWROQL��PHUW� V]pOHVN|U&�|VV]HIRJissal 
szeretnénk egy életrajzi adatokat tartalmazó kiadványt készíteni a híd-
tervezésben, hídépítésben, hídvizsgálatban, hídfenntartásban tevékeny-
NHG�NU�O� 
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Szarka Judit*: A gesztelyi Hernád-híd átépítése 
 

2004-ben, a gesztelyi Hernád-híd ártéri részét átépítették. A beruházás 

építési módja tudomásunk szerint egyedülálló, ezért érdemes az építke-

zés részletesebb ismertetése. 

A híd története�pV�D�P&V]DNL�DGDWDL 
$]��VLG�N�yWD�IRQWRV�NHUHVNHGHOPL�~W Galíciába vezet. A híd jelen-

OHJ�HJ\�QpJ\V]iPMHJ\&��|VV]HN|W� úton van (3605 j. út 9+618), amely 

egykor��IRQWRV�I�~WYRQDO� YROW��0LVNROF]�– Gerenda –�IHOV�Yt]N|]L�iOOa-

mi közút. A két utóbbi helység Szlovákiában található. Az utat a XIX. 

V]��HOHMpQ�pStWHWWpN�NL��$�NLpStWpV�V]DNV]HU&�HPOpNpW��U]Lk az úton talál-

ható kisebb vízfolyásokra pStWHWW� pV� PD� LV� �]HPHO�� széles és nagyon 

V]pS�N�KLGDN (26 db). Az úton a bort szállították Lengyelországba és a 

sót visszafelé. Az orosz cári hadsereg is ezen az úton jött 1849-ben se-

gítségére az osztrákoknak leverni a magyar szabadságharcot.  
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Jójárt János* – Hajós Bence**:  
Pontonhidak az ezredfordulón 

 
Miért aktuális a pontonhidakról írni az ezredforduló után? Mai napig 
megtalálható a hazai közúti híd palettán a pontonhíd, holott a technika 
már rég túlhaladta. Európa-szerte tudomásunk szerint még Újvidéken 
van pontonhíd, de annak telepítését a három újvidéki Duna-híd lebom-
bázása tette szükségessé. Emellett annak kialakítása korszeU&�QDJ\Eir-
kás, két forgalmi sávot hordoz és nincs rajta súlykorlátozás. 
Természetesen jelen tanulmányban H� NRUV]HU&� SRQWRQKLGDW� QHP� PLQW�
N|YHWHQG��ÄSpOGiW´�V]HPOpOM�N��$�KD]DL�SRQWRQKLGDN�NLVEiUNiVDN��NH s-
kenyek és súlykorlátozottak. Létezésüket nem is a közlekedési igény 
tartja fenn, hanem a szokásjog, a „megváltoztathatatlanság”.  

Nagy folyóinkon, a Dunán és Tiszán sokáig az egyetlen „állandó” 
átNHOpVL� OHKHW�VpJHW� D� SRQWRQKLGDN� MHOHQWHWWpN�� $� KtGpStWpV� IHMO�GpVH�
azonban hamar szinte teljesen kiszorította ezeket.  

A Tiszán jelenleg három pontonhíd található (a folyásirányban 
Lónya – Tiszamogyorós, Tiszadob – Tiszaluc és Csongrád – Csépa). 
Teherbírásuk 10-10 illetve 7,5 tonna, kocsipályájuk keskeny (egy nyom 
széles), minden hajónál nyitni kell, valamint nem m&N|GKHWnek árvíz-
kor, jégzajláskor és télen, forgalmuk nem haladja meg a kompátNHO�N�
kapacitását�� 0LQGH]HN� HOOHQpUH� H]HN� D]� iWNHO�N� P&N|GQHN�� MHOHnW�V�
P&N|GpVL�N|OtVpJHW�HPpV]WYH��0pJLV�PLpU W"�$�YiODV]RNDW�QHP�P&V]DNL�
területen kell keresnünk. 

Jelen rövid tanulmány áttekintést kíván nyújtani a pontonhidak je-
OHQpU�O��H]]HO�LV�VHJtWYH�D�G|QWpVKR]yNDW�D�M|Y��NHUHVpVpEHQ� 
$�KiURP�PHJOpY��SRQWRQKtGUyO 

A három hídszerkezet számos azonos tulajdonsággal rendelkezik. A 
hídszerkezet pontontestei 5 mm falvastagságú, kétcellás elemek. Az 
HUUH�pStWHWW�IHOV]HUNH]HW� MHOOHP]��V]DEDG�Q\tOiVD�Q\tOiVN|]pSHNHQ�PLQ t-
egy 12 méter. A kocsipálya egy nyom széles (2,8-3,8 m), ami csak vál-
WDNR]y� LUiQ\~� IRUJDOPDW� WHV]� OHKHW�Yp�� $� SRQWRQKLGDN� WDUWR]ékaként, 
azzal párhuzamosan mindhárom helyen köteles komp P&N|GLN, amely 
a ponWRQKtG� WHKHUEtUiViW�PHJKDODGy� MiUP&YHNHW�� YDODPLQW� D�SRQWRQKtG�
                                                 
* hídmérnök, Csongrád MÁK Kht. (jojart@csongrad.kozut.hu) 
** hídmérnök, Szabolcs-Szatmár-Bereg MÁK Kht. (hajos@szabolcs.kozut.hu) 
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üzemszüneteiben a teljes forgalmat szolgálja. A kompnak köV]|QKHW�HQ�
FVDN�D�N�O|QOHJHVHQ�V]pOV�VpJHV�Yt]iOOiVRN��D�MpJ]DMOiV�pV�D�7LV]D�EHIa-
gyásakor teljesen kell leállítaQL�D]�iWNHO�W� 

A befagyás, a kezdeti jégzajlás, a befagyott folyó utáni meginduló 
MpJ]DMOiV�N|]WL�N�O|QE|]�VpJHW,�V]pOV�VpJHW�FVDN�3DJDQLQL�WXG WD heged&�
jén érzékeltetni. A révészek-vizes emberek VDMiW�E�U�N|Q�UHQGV]HUHVHQ�
megélik ezt, illetve ennek látványát, a WHUPpV]HWL�HU�Nkel szembeni em-
beri tehetetlenséget. Bizony gyakran van amikor HJ\HG�OL�FpOV]HU&�FVe-
lekvésként 0(1(.h/1,� NHOO� D]� HO�]HWHV� PHJILJ\HOpVHN� pV�
tapasztalatok ésszel való felméréseként. Mindez csak hatalmas vízi-
révész-hidász�J\DNRUODW�ELUWRNiEDQ�YpJH]KHW��PXQND��$�OHJNLVHEE�KLED�
is hatalmas emberi és anyagi károkat okozhat. 

Az utóbbi évtizedben egyre fokozódó gondot okoz még az áradások 
utáni és a Yt]OpSFV�NQpO�PDMG�a folyó kanyarulatokban szigetté összeál-
ló hullámtéri faanyaJ�XV]DGpNWRUODV]RN� URPEROy�KDWiVDL� HO�OL�PHQHNü-
lés (téli elhúzódáshoz hasonlóan). 

A híd teleltetése és egyéb okok miatt a rendszernek szoros tartozé-
ND�HJ\�SiUKX]DPRV�NRPS�]HP��D�OHJQDJ\REE�EDM�pV�JRQG�D]�LG�V]DNRs-
ság mellett a párhuzamosság az összes eszkö]� PHJWDUWiVD� pV� OHKHW��
jókarban tartása végett. 

A pontonhidak üzemeltetéséhez gyakorlott szakember háttér szük-
VpJHV��(J\�SRQWRQKtG��] HPHOWHWpVpKH]��D�KDMy]iV� iOWDO�HO�tUW�PLQLPiOLV�
technológiai létszám miatt 18-19 hidász alkalmazása szükséges! 

A Tisza és a Duna kompjai, üzemeltetésük feltételei, és egyéb kö-
rülményei D� J\DNRUODWEDQ�PHJOHKHW�VHQ� N�O|QE|]�HN��$]� XWyEEL� LG�N�
haMy]iVL� MRJDONRWiViEDQ� UpV]WYHY�� V]DNHPEHUHN� D� 7LV]ira vonatkozó 
V]DEiO\R]iV� VRUiQ� LV� QHP]HWN|]L� pV� MHOHQW�V� QDJ\ViJ~� KDMyIRUJDOPDW�
feltételeztek, és ehhez igazodóan a korábbinál lényegesen összetettebb 
és szigorúbb jogrendszert alkottak. Az EU-csatlakozás miatti új jogsza-
bályok teljesítéséhez szükséges felzárkóztatás forrásbiztosításával kap-
csolatban viszont kételyeink lehetnek. 

Az alábbi fejezetek külön-N�O|Q�LVPHUWHWLN�D�MHOHQOHJ�P&N|G��SRn-
tonhidakat és azok rövid múltját, jelenét. 

Pontonhíd Lónya és Tiszamogyorós között 
A /yQ\D� pV� 7LV]DPRJ\RUyV� N|]|WWL� UpYKHO\� �VL� iWNHO�� D� 7iszán. 

Lónya 1593-EDQ� NDSRWW� HO�V]|U� UpYMRJRW�� 5XGROI� FViV]iU� Niváltságot 
adott Lónyai György, Lónyai János, Lónyai Ferenc és Lónyai Gergely 
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helyi földbirtokosoknak, hogy Nagy-Lónya és Mogyorós területén a 
Tiszán át révet tarthassanak és azon vámot szedhessenek. 

Az I. katonai térképezés idején (1782-1785) is megemlítik a térké-
pekhez csatolt országleírásban, hogy a két község között a Tiszán komp 
közlekedik. 

1945-ben, a háborús események után a köteles kompforgalom ismét 
meginGXOW��$]�iWNHO�QpO�PD�HJ\����WRQQD�WHKHUEtUiV~��PRWRURV�PHJKD j-
tású köteles komp van, amely 1997 óta a pontonhíd tartozéka. 

$�SRQWRQKtG� WHOHStWpVpW�6]&FV�0��6iQGRU�RUV]iJJ\&OpVL�NpSYLVHO���
református lelkész 1990-ben kezdeményezte az országhatár és a Tisza 
közé beékelt észak-beregi térség megközelítKHW�VpJpQHN� MDYtWiViUD��$]�
HOV�� HONpS]HOpVHN� 76� XV]iO\KtG� OpWHVtWpVpU�O� V]yOWDN� $UDQ\RVDSiWL� pV�
Tiszaadony között. A telepíWpVL�pV�P&N|GpVL�N|OWVpJHN�EL]WRVtWDWODQViJD�
miatt a kezdeményezés több évre megtorpant. 

1994 októberében megépült a cigándi II. Rákóczi Ferenc Tisza-híd, 
iWDGiViYDO�PHJV]&QW�D�NRUiEEL�GRPEUiGL�SR QWRQKtG�]HP��(�SRQWRQKtG�
IHOV]DEDGXOiViYDO��LOOHWYH�D�76�XV]iO\RN�7LV]i UyO�LG�N|]EHQ�EHN|YHWNe-
zett elhajózásával pontonhíd telepítése a dombrádi szerkezet felújításá-
val vált reálissá. 

A 182,5 m hosszú dombrádi pontonhídnak 14 nyílása volt, 4 állan-
Gy�DOpStWPpQQ\HO��KtGI�N�pV�D]RNKR]�NDSFVROyGy�HJ \-egy pillér. A híd 
I�WDUWy�KRVV]DL� UHQGUH�D]�DOiEELDN�YROWDN���� ������������������� �������
(12,2 + 10,6 + 12,2) + 12,4 + 9,0 + 9,0 + 10,4 + 12,2 + 21,8 + 12,8 m. 
A 34,9 m széles nyitható hajózónyílást zárójellel jelöltük. A két 21,8 m 
hosszú bejáró nyílás végeire a szomszédos nyílások feltámaszkodtak. 
Ez a két nyílás biztosította a vízszintingadozás követését. A 21,8 m 
hosszú nyílások vége alatt páros-ponton, az összes többi helyen szóló-
ponton vette át a terhelést.  

A dombrádi pontonhíd új helyen való továbbüzemeltetésére további 
lehetséges helyszínként Olcsvaapáti, Balsa, illetve Aranyosapáti köz-
vetlen alternatíváMDNpQW�/yQ\D�PHU�OW�I |O��$�P&N|GpVL�IHOWpWHOHN�EL]Wo-
sítására egyedül Lónya esetében volt határozott helyi kezdeményezés, 
így végül az úszóhíd ide kerülhetett. 

A pontonhidat a szakminiszter 1995. augusztus 4-én az állami cél-
WDUWDOpN�NH]HO�-hasznosító (KHVT) Kht. rendelkezési állományába so-
rolta.  A híd kezelésére a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Önkormányzat, a Bereg Térségi Fejlesztési Társulás, Tiszamogyorós és 
Lónya községek önkormányzata 1995. október 20-án közös társaságot 
alapított Bereg-Szabolcs Híd Kht. (BESZHÍD Kht.) néven. A céltarta-
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lék-NH]HO�� .KW�� PHJEt]iViEyO�� N|]EHV]HU]pVL� HOMiUiV� NHUHWpEHQ� D]�
Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság a hídszerkezetet Tiszalökön 
felújította. A céltartalék-NH]HO�� .KW-tól a BESZHÍD Kht. pontonhidat 
bérbe vette. A híd telepítése, a hozzájáró utak és hídI�N�pStWpVH� iOODPL�
támogatásból valósult meg. 

A pontonhidat 1997 augusztusában a forgalomnak átadták. 
A 7LV]D�������IRO\DPNLORPpWHUpEHQ�IHNY��pontonhíd üzemeltetése 

LG�V]DNRV��-pJ]DMOiV�HO�WW�XJ\DQLV�HO�NHOO�ERQWDQL�pV�D�KtGWDJRNDW�WHOHO��
be kell vontatni. $� KtG� MHOOHP]�HQ� PiUFius-áprilistól november-
GHFHPEHULJ��]HPHOKHW��NH GYH]��Yt]iOOiV�HVHWpQ� 

A pontonhíd üzemszünetei alatt a hidat köteles komp helyettesíti, 
amelynek feljáró útjai folyásirányban felfelé 57,5 méterre vannak. 

A hajóforgalmat a hajózó nyílás (a 47,1 m hosszú kiúszó tag) ideig-
lenes megnyitásával biztosítják. A sportolók részére 8,56 m szélesséJ&��
1,0 méter magasságú nyílás van kitáblázva. 

A hídról a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Tartalékgazdálkodá-
si (KHVT) Kht. 1996-ban jóváhagyott kiviteli tervet készített, amely az 
ü]HPHOWHW�N�UHQGHONH]pVpUH�iOO��$�NLYLWHOL�WHUYKH]�NpSHVW�D�SRQWRQKidat 
FVDN� FV|NNHQWHWW�P&V]DNL� WDUWDORPPDO� WHOHStWHWWpN��$� NLYLWHOL� WHUY� WDr-
talmazza a pontonhíd részletes üzemeltetési szabályzatát is. Elmaradt a 
magasvízi híGI�N�pV�D]�D]RNKR]�FVDWODNR]y�i UWpUL�IL[�Q\tOiVRN�PHJpStWé-
VH��$�NH]HO�QHN�]iUDGpNROW�NLYLWHOL�WHUYGRNXPHQWiFLyMD�QLQFV� 

A pontonhíd szerkezetileg egy-egy lejáróhídból (21,8 m), ezekhez 
FVDWODNR]y�IL[WDJRNEyO���� [������P��pV�D�WHOMHVpUWpN&HQ�IRO\WDWyODJRVVi 
tett négynyílású hajózónyílásból áll (47,1 m). A lejáróhidak az egyik 
YpJ�N|Q� DFpOF|O|S|]pV&� KtGI�UH� �WHUYGRNXPHQWiFLy� V]HUL QWL� DODFVRQy-
vízi), másik végükön pedig a legközelebbi ponton páron kialakított te-
herelosztó acél máglyára támaszkodnak. A lejáróhidakhoz csatlakozó 
fixtagok a lejáróhíd tartóvégére, illetve a hajózónyílással azonosan a 
pontonelemekre épített fa máglyaszerkezetekre támaszkodnak. A fixta-
gok kétnyílásúak, középen együttdolgozás nélküli páros ponton alátá-
masztással, pontononként független máglyaszerkezettel.  

A hajózónyílás határain ál-páros pontonok vannak, majd a hajózó-
nyílást szimpla pontonok hordozzák. Az egyes pontonok fa máglya-
szerkezetei azonos kialakításúak, különbség egyedül magasságukban 
van, a fixtagok 2-2 nyílása a mederközép felé enyhe relatív esésben 
van, a hajózónyílás relatív vízszintes. 

$�SRQWRQKtG�|VV]HVHQ����SRQWRQWDJEyO�iOO��PHO\E�O��-2 db valódi 
párosponton teherelosztó acél máglyával, 2-2 db ál-páros ponton 



HIDÁSZ ALMANACH 2004 Pontonhidak az ezredfordulón 

 5 

együttdolgoztatás nélküli, 2-2 db a hajózónyílás miatt egymás melletti, 
és 3 db teljesen szóló ponton. A 15 üzemi pontonon kívül 7 db tartalék 
SRQWRQ�YDQ��PHO\HN�N|]�O�D�NH]HO�N��-2 darabot folyamatosan a lejáró-
hidak alatt tartanak, hogy hirtelen vízszintemelkedés esetén a lejáróhi-
dak biztonságos kiemeléséhez kéznél legyenek. Összesen tehát a 
pontonhídnak 22 pontoneleme van.  

A pontonhíd 1997-ben elvégzett felújítása során valamennyi ponton 
korrózióvédelmét felújították, az iratok szerint egy réteg Rapid 
cinkkromátos alapozóval és két réteg Durol-222 zománcfestékkel. 

A pontonhíd hídtengelyben tartását és az úszó hídrészek mozgatását 
géphajó segítségével a pontonokra telepített lehorgonyzott drótköteles 
FV|UO�N�EL]WRVtWMiN��gW�SRQWRQRQ�YDQ�RUU-�pV�IDUFV|UO���KpW�SRQWRQRQ�YDQ�
FVDN�RUUFV|UO���YDODPLQW�HJ\�SRQWoQRQ�YDQ�FVDN�IDUFV|UO���(J\�FV|UO�W�
az alvízi jobbpartra telepítve a hídnyitás megkönnyítésére használnak. 

A mintegy 30 m3-es pontonok azonos kialakításúak, 8,0 x 3,5 x 1,3 
P�EHIRJODOy�PpUHW&HN��ún. „Román” pontonok). Az úszótestek kétcellá-
VDN��HJ\�N|]EHQV��Yt]záró válaszfallal. A ponton elején és végén egy-
egy lebújónyílás van. Valamennyi ponton magashomlokú orr-
kialakítású, azaz a fenéklemez orr réV]pQHN� IHUGH� OHFVDSiVD� D� Yt]E�O�
nem emelkedik ki, ez�D]�XV]DGpNRN�IHOWDUWy]WDWiViEDQ�LJHQ�NHGYH]�tlen.  

A lejáróhidak két, egymástól 3,0 m-UH� OpY�� ,3%-800-as f�tartóját 
hat I240-es, illetve I300-as kereszttartó köti össze. A hídtengelyben a 
SiO\iW�N|]EHQV��,���-as hossztartó is alátámasztja. Az összes többi nyí-
lásnak három I400-DV�I�WDUWyMD�YDQ��$� KDMy]óQ\tOiVED�HV��HJ\LN� Q\tOiV�
I�WDUWyLQDN�NRUiEEL�EHpStWpVE�O�V]iUPD]y�RNEyO�D]�DOVy�|YpW� rálemeze-
léssel PHJHU�Vítették.  

A keresztirányú 2”-os (5 cm) fa pályapallózat terheit hat lapjára 
fektetett (200x100x8 mm)� DOXPtQLXP� ]iUWV]HOYpQ\ &� KRVV]WDUWy�� PDMG�
élére állított (100x200x8 mm) alumínium kereszttartók közvetítik. 
Minden harmadik kereszttartó a 4 m-es pályaszélességen 1-1 m-rel túl-
nyúlik az�DFpO�]iUWV]HOYpQ\&�NRUOiW�PHJWiPDV]WiViKR]�  

$� NLHPHOW� NH]HO�MiUGD� SDOOy]DWiW� NpW-két élére állított 200x50x8 
mm-es „U”� V]HOYpQ\&� KRVV]WDUWy�hordozza. A kocsipálya és a kezel��
járda pallózatát hidegen hajlított „Z” profilú lemezek rögzítik, igen 
gyenge kialakítású csavarkapcsolattal. 

A kocsipálya szélessége 2,8 m, amelyhez két oldalon 0,6-0,6 m szé-
OHV� NH]HO�MiUGD� FVDWODNR]LN�� (]HNHQ� NtY�O� KHO\H ]NHGLN� HO� D]� DFpO� ]iUt-
V]HOYpQ\&� NRUOiW�� $� NRUOiW� |VV]HVHQ� KiURP� Yt]V]LQWHV� FV�WDJEyO� iOO�� D�
kézlécet is beleértve. 
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A�KtGI�N�VDUXV]HUNH]HWHL��YDODPLQW�D�EHMiUyKLGDNUD�Ui�OWetett fixtag 
támaszainak sarui korlátozott hosszmozgást, illetve szögelfordulást 
(vízszintes síkban) engednek. Ezen kívül a hajózónyílások széleinek 
ovális (stadion) alakú csapreteszei szintén engednek hosszirányú 
dilatálást. A lejáróhidak mindkét végében és a hajózónyílás szélein acél 
csapólemezes dilatációs szerkezetek vannak.  

A hídon 10 tonnás súlykorlátozás, 5 km/órás sebességkorlátozás és 
valamennyi gépkocsi részére 50 m legkisebb követési távolság van táb-
lákon� HO�tUYD��$]� HJ\� NRFVLQ\RP� V]pOHV� KtGSiO\iUD� „YLJ\i]]� ~WV]&Nü-
let” tábla figyelmeztet. 

$�KLGDW��]HPHO��%HV]KtG�.KW��D�SRQWRQKtG�����-es átadása óta díjat 
szed. Az átkelési díjak: juh, kecske: 30 Ft; gyalogos, ló, szarvasmarha: 
50 Ft; motorkerékpár: 100 Ft; lovasfogat: 200 Ft; személygépkocsi, 
XWiQIXWy�� SyWNRFVL�� ���� )W�� WHKHUJpSNRFVL��PLNUREXV]�� HU �JpS�� ���� )W��
Kizárólag Lónya és Tiszamogyorós lakosai részére kedvezményes bér-
let váltása lehetséges, melynek éves díja MiUP&UH�V]yOyDQ������)W��QpYUH�
szólóan 9000 Ft. A díjbevéWHOHNE�O�V]iPtWRWW�QDSL�iWNHOpVHN�V]iPD����-
�����D]�iWODJRV�QDSL�IRUJDORP�WHKiW� ����HJ\VpJMiUP&UH�EHFV�OKHW���Èt-
lagosan 60-70 darab bérlet van évente forgalomban. 

Pontonhíd Tiszadob és Tiszaluc között 
A tiszadobi Pontonhíd a 3612.�MHO&�tiszaluc – nagycserkeszi össze-

N|W�� ~W� ������ NPV]-ben van (a híd törzsszáma 3917). A Tiszát 
Tiszadob külterületén az 500+100 fkm-ben keresztezi.  

Polgáron az utolsó polgári pontonhíd 1942-ben vált feleslegessé az 
állandó híd megépítésével. Azonban helyi lobbi a feleslegessé vált úszó 
V]HUNH]HWHW� PHJ�UL]WH� 7LV]DGRERQ� – mind a mai napig. 7LV]DGRE� �VL�
iWNHO��KHO\��a legkorábbi hivatkozás Anonymus Gestájában olvasható. 
A jelenlegi híd helyén 1942-W�O��]HPHO�SRQWRQKtG��DPLNRU�D�SROJiUL�il-
landó híd megépítése után az ott felszabaduló ideiglenes hidat áthelyez-
ték Tiszadobra.  

$�KLGDW�D�QpPHW�KDGVHUHJ������ �V]pQ� IHOUREEDQWRWWD��~MMipStWpVpUH�
1949-ben került sor. A szerkezet mai formáját az 1986. évi átépítéskor 
kapta. 1986-ban a pontonok közti acél hossztartók fölötti fa kereszttar-
tókat alumínium tartókra cserélték.  

$�SRQWRQKtG��]HPHOWHWpVH�LG�V]DNRV��-pJ]DMOiV�HO�WW�XJ\DQLV�HO�NHOO�
ERQWDQL� pV� D� KtGWDJRNDW� WpOL� WHOHO�EH� NHOO� YRQWDWQL��ÈOWDOiEDQ� iSULOLVWyO�
GHFHPEHULJ��]HPHO��GH�D]��] HPHOWHWpVW�D�MHOHQW�VHEE�iUKXOOiPRN�LV�Nor-
látozzák.  
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$� 7LV]iQ� MHOOHP]�� V]pOV�VpJHV� Yt]iOOiVRN� LGHMpQ� W|UWpQ�� DONDOPa-
]iVW�D]�DODFVRQ\Yt]L�KtGI�U�O�D�PDJDVYt]L�KtGI�UH��YDJ\�D�PDJDVYt]L�Ktd-
I�U�O�D]�DODFVRQ\Yt]L�KtGI�UH�YDOy�iWiOOiV�WHV]L�OHKHW�Yp� 

A hajóforgalmat a hajózó nyílás (a 49 m hosszú kiúszó tag) ideig-
lenes megnyitásával biztosítják. 

A pontonhidat minden év tavaszán – az üzembe helyezéskor – 
SUyEDWHUKHOLN��$� ��� WRQQiV� WHUKHO�MiUP&� (20% túlterhelés) áthaladása-
kor mérik a pontonok merülését, amelyeknek ekkor is több mint 30 cm-
rel ki kell emHONHGQLH�D�Yt]E�O�� 

7pOL�LG�V]DNEDQ�D�SRQWRQKLGDW�NRPS�KHO\HWWHVtWL��DPHO\QHN�IRO\is-
irányban lefelé kb. 100 m-re külön kisvízi és nagyvízi le-, illetve feljáró 
útja van. 

A hídról az Uvaterv 1956-ban vázlatos felvételi tervet készített, 
DPHO\�D]�h]HPHOWHW�N rendelkezésére áll.  

A Nyírterv 1984-ben javaslatot tett a híd teherbírásának növelésére, 
de a javaslat nem valósult meg.  

A pontonhíd jóváhagyott fenntartási tervdokumentációja 1998-ban 
készült el. 

A pontonhíd üzemeltetése a vonatkozó utasítás szerint, kLW&Q��V]Hr-
YH]HWWVpJJHO�W|UWpQLN��5HQGV]HUHV� pV�My�D�NDSFVRODW�D�7LV]DO|NL�(U�P&�
YHO�� tJ\� D� KLUWHOHQ� Yt]V]LQWYiOWR]iVRNU yO� W|EEQ\LUH� HO�UH� pUWHV�lnek. 
Hirtelen áradások során azonban az uszadék felhalmozódásakor (feltor-
OyGiVDNRU� D� SRQWRQRN� HO�WW�� D� NH]HO�NQHN� UHQGNtY�OL� pV� LJHQ� K�Vies 
munkát (kárelhárítást) kell végezniük.  

A pontonhíd szerkezetileg egy-egy fel-, illetve lejáróhídból és a tu-
ODMGRQNpSSHQL�SRQWRQKtGEyO�iOO��$����P�WiPDV]N|]&�DFpOUiFVR]DW~�IHO-, 
illetve lejáróhidak az egyik végükön a kis-, vagy QDJ\Yt]L� KtGI�NUH��
másik végükön pedig a legközelebbi pontonra (ponton párra) támasz-
kodnak. A tulajdonképpeni pontonhíd viszont a 10 db úszótagból (a 30 
m3-es pontonokból) és az azokra támaszkodó vegyes (acél, alumínium 
pV�ID��DQ\DJ~�IHOpStWPpQ\E�O�iOO�� 

A híd parti tagjai (a fel-, illetve lejáróhidak) ún. Herbert hidak. Tá-
maszközük: 30-��� P�� $� I�WDUWyMXN� D]� osztrák-magyar monarchiabeli 
KDGLKtG��KiURP|Y&��WpUEHOL�DFpO�UiFVR]DWWDO��FVXNOyV�FVRPySRQWL�NDSFVo-
latokkal. Kereszttartóik I-340-es szegecselt gerinclemezes tartók, 
hossztartóik pedig I-160-as szegecselt tartók.  

$]�DFpOOHPH]E�O�NpV]�OW� ���[����P-es úszótagok (pontonok) vízki-
szorítása 30 m3��$]��]HPEHQ�OpY��SRQWRQRN�GDUDEV]iPD�������LNHU�pV���



HIDÁSZ ALMANACH 2004 Pontonhidak az ezredfordulón 

 8 

szóló). Minden ponton orr-� pV� IDUFV|UO�YHO� YDQ� HOOiWYD�� $]� HVetleges 
meghibásodás esetére 1+4 db tartalékponton áll rendelkezésre.  

$� IHOV]HUNH]HWHW� D� SRQWRQRN� IHOHWW� DOXPtQLXP� ]iUW� V]HOYpQ\HNE�O�
készült máglya támasztja alá.  

A pontonokra támaszkodó hídnyílások 4-4 db I-400-as hengerelt 
f�tartókból, az ezekre fektetett 100x200x8 mm-es alumínium kereszt-
gerendákból és I-300-as acél végkereszttartókból állnak. A pallóterítést 
a kereszttartók felett 9 db, nyílásukkal lefelé fordított 200x50x8 mm-es 
8�V]HOYpQ\&�KRVV]WDUWy�WDUWMa.  

$�KtGRQ�YpJLJ�HJ\UpWHJ&���´-os keresztirányú keményfa palló bur-
kolat van.  

A kocsipálya szélessége 2,70 m (a Herbert hídon), illetve 2,80 m (a 
Herbert hidak között), amelyhez kétoldalt kiemelt szegélysáv csatlako-
zik. Ennek szélessége az úszó hídrészen 0,65-0,65 m, a Herbert hídon 
pedig 0,85-0,85 m, de az utóbbiból a hasznos szélesség (a ferde 
rácsrudak miatt) csak mintegy 0,4-0,4 m. 

$�NRUOiW�DOXPtQLXP�]iUW�V]HOYpQ\E�O�NpV]�OW�� 
A Herbert hidak végein, valamint a fix és a kiúszó tagok között 

csuklók, illetve acél csúszólemezes dilatációs szerkezetek vannak.  
$�YDVEHWRQ�KtGI�NQHN�YHUW�YDVEHWRQ�F|O |S�DODSR]iVD�YDQ�� 
A pontonhíd kis-, illHWYH� QDJ\Yt]L� KtGI�MpEHQ� D� +HUEHUW� KtGWDJRN�

PHJHPHOpVpW�pV�NHUHV] WLUiQ\~�PR]JDWiViW�iWHPHO��EHUHQGH]pV�EL]WRVtt-
MD�� DPHO\� UiFVRV� DFpORV]ORSRNUD� WHOHStWHWW� FVLJDVRURV�HPHO�� FV|UO�NE�O�
pV�D�KtGWHQJHO\UH�PHU�OHJHV�DFpOJHUHQGD�iWK~]ySiO\iEyO�iOO�� 

A pontonhíd hídtengelyben tartását és az úszó hídrészek mozgatását 
HJ\UpV]W� D� SDUWL� GUyWN|WHOHV� FV|UO�N�� PiVUpV]W� D� SRQWRQRNRQ� WHOHStWHWW�
OHKRUJRQ\]RWW�GUyWN|WHOHV�FV|UO�N�EL]WRVtWMiN�� 

Az összesen 169,0 m támaszhosszat a bal parttól a jobb felé halad-
va 30,0 m Herbert híd + 11,7 m kis fix tag + 49,0 m kiúszó tag (hajózó 
nyílás) + 48,3 m nagy fix tag + 30,0 m Herbert híd alkotja.  

A támaszközök, illetve a pontonközepek (esetenként a pontonpár-
közepek) távolsága a szelvényezés irányában rendre: 30,0 + 11,7 + 12,3 
+ 2 x 12,2 + 12,3 + 3 x 12,2 + 11,7 + 30,0 m, összesen 169,0 m. 

A hídon 10 tonnás súlykorlátozás, 5 km/órás sebességkorlátozás és 
tehergépkocsik részére 100 m legkisebb követési távolság van táblákon 
HO�tUYD�� 

 
 



HIDÁSZ ALMANACH 2004 Pontonhidak az ezredfordulón 

 9 

Pontonhíd Csongrád és Csépa között  
A pontonhíd a 4513 j. csépa –�FVRQJUiGL�|VV]HN|W��~W��������NP�

szelvényében keresztezi a Tiszát (247,2 fkm szelvény). A közút neve 
alapján illene Csépa-Csongrád elnevezést használni, azonban D]�iWNHO��
tradicionálisan &VRQJUiGKR]�N|W�GLN�pV�N|]LJD]JDWiVLODJ�LV�D]���WHU�Oe-
tén található. 

$�PD�LV��]HPHO��KtGV]HUNH]HW�építési éve 1957, teherbírása 7,5 ton-
na, szélességi beosztása (0,2)+3,20+(0,2) m, teljes hossza 200 m, leg-
nagyobb szabadnyílása 12,9 m, hasznos hídfelülete 717 m2, hídnyílások 
�PH]�N��V]iPD�����GRPERUXO DWD�pV�KRPRUXODWD�D�KtGPH]�N�PR]JDWiVá-
val változik. Hossz-szelvényileg����IRNRV�W|UpVV]|J�HO�IRUGXOhat, a leg-
QDJ\REE� HPHONHG��a hídon 5,7 %, míg a KR]]iYH]HW��~WRQ����. A híd 
HO�WW� D� V~O\NRUOiWR]iVW� pV� az 5 km/ó sebességkorlátozást tábla jelzi. A 
váltakozó irányú forgalmat kézi ve]pUOpV&�MHO]�OiPSiYDO�V]DEiO\R]]iN. 
A híd a Tisza folyót a 242,2 folyamkilométerben keresztezi, ahol az 
árvédelmi töltések közötti távolság 850 m. Mintegy 100 m sugarú víz-
szinteV�tYQHN�PHJIHOHO��Wöréssel lehet – közvetlen a lakott terület szélén 
OpY�����NP�y�VHEHVVpJNRUOiWozású útszakaszon keresztül – az egyébként 
egyenes hidat megközelíteni. 

A pontonhíd tradicionális,� UpJL� iWNHO�KHO\�� D� MHOHQOHJL� N|]YHWOHQ�
HO�GMpQHN�D]�������XWin újjáépített fa hajóhidat kell tekinteni, mely ezen 
a nyomYRQDORQ��HJ\H]��WiPDV]NLRV]WiVVDO����WRQQD�WHKHUEtUiVVDO�pV�PiU�
akkor is úgynevezett bakos hajókkal (állítható kocsipályaszinttel) volt 
kialakítva. 1944-ben háborús cselekmények során MHOHQW�V�UpV]ét meg-
URQJiOWiN��PHJVHPPLVtWHWWpN�� D]� LG�� WHOWpYHO� D�PDUDGpN� iOODSRWD� LV� Oé-
nyegesen romlott. A hidat 1949-ben ideiglenesen újjáépítették, amikor 
a SDUWL�EDNRNRNDW�PiU�KHQJHUHOW�DF pOV]HOYpQ\HNE�O�Nészítették (tölgyfa 
hiánya miatt) és 6 db vas félponton került a hajózási kapunyílásba, rá-
épített pályával, a változtatható pályaszintes megoldáshoz képest visz-
szalépésként. 

1950-ben a városi tulajdonú hajóhíd állami tulajdonba került. A 
QHP� NLIRJiVWDODQ� iOODJ�� V�W� HQQHN� URPOiVD� pV� WHKHrbírás elégtelenség 
miatt a koUV]HU&VtWpVL� WHUYHW� D]� 8vaterv készítette (Dóra Tibor, 
+DELQ\iN� $QWDO�� pV� D� .30� ,;���� +tGRV]WiO\D� �'U�� +DYLiU� *\�]���
Lébényi László)� KDJ\WD� MyYi�� NLYLWHOH]�MH� D�+tGpStW�-Közgép Vállalat 
(Kiss István) lett. 

$�NRUV]HU&VtWpV�OpQ\HJH: a szinte mindenütt acél anyagra való átté-
rés és a háborús hídhelyreállítások utáni hátramaradt, bontott (provizó-
rikus) anyagkészletek (fel)használása. 
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1956-ra készült el a jelenlegi formájában lényegében ma is meglé-
Y��V]Hrkezet (hivatalos forgalomba állítása áthúzódott 1957-re). 

20 alátámasztásból 11 fix-járom, a többi zárt-IHGpO]HW&�DFpO�SRnton. 
A fix alátámasztások tölgyfa cölöpjei (mint vert cölöpalapok cca. 6 m 
hosszal) terepszint közelben visszavágásra kerültek, rájuk monolit be-
ton fejbe ágyazottan összetett, hengerelt acélszeOYpQ\HNE�O� IHOpStWPé-
nyi oszlopok készültek. 

(3 „cölöp” van egy oszlop alatt, az oszlop-párok közül egymással 
|VV]HN|WYH�FVDN�D]� HO�Yt]IRO\iVKR]�OHJN|]HOHEE�HV �N�YDQQDN��D�W|EELe-
ket oldalról hengerelt acélszelvénnyel támasztották ki, hídtengely 
irányban az oszlopokat L-V]HOYpQ\&� DFpO-párral „KiWUD� I&]WpN�� KRUJo-
nyozták”.) A fix támaszok egymástól mért távolsága 9-9,2 m. 

Az acél sor-SRQWRQRN�HUHGHWL�I��PpUHWHL����� x 3,50 x 1,25 m. 
Ezek egymás mellett (párban) kerültek alkalmazásra. A parti fix 

támaszhoz legközelebbi ponton egymagában, de nagyobb 10,0 x 4,0 x 
1,25 m méretével támasztja alá az itt még rövid 9,2 m-es hídmez�ket. 

A pontonok fedélzetén talpgerendákra – a fixekhez hasonló, de más 
V]HOYpQ\HNE�O� – összetett, hengerHOW� DFpOV]HOYpQ\&� V]LQWpQ� OpWUDfogas 
bak-oszlopok annak telepítve. 

A bak-oszlop párok tartják a „létrafog-hézagokba”�LOOHV]NHG��pV�Ll-
OHV]WKHW���U|YLG�UHWHV]HO��JHUHQGiN�VeJtWVpJpYHO�D�NHWW�V�„U”�V]HOYpQ\&�
kereszttartókat. 

Ezekre a kereszttartókra támaszkodnak a felszerkezeti elemek, a 
gerendaUiFV�I�WDUWyM~�KtGPH]�N��PHO\HN�NpWWámaszúak, illetve konzolos 
kéttámaszúak (helyenként) és végeik egymáshoz csuklósan csatoltak. 

$]�~V]y�DOpStWPpQ\HN�KtGPH]�NE�O�hatnak a hossza 13,4 m. 
A rövid gerendarácsok 6-9 db I 240-HV�KHQJHUHOW� DFpOV]HOYpQ\&�Je-

rendából, a hosszúak 4 db I 280-DV� V]HOYpQ\E�O��GH�DOVy� IHV]tW�P&YHV�
gyámolítású gerendából állnak. A rácsgerendák támaszközelben inkább 
csak távtartásra szolgáló „kereszttartókkal” összefogottak, a rövidek 
középen 1 db, a hosszúak középre szimmetrikusan 2 db, kengyelekkel 
össze(fel)szorított kereszttartóval rendelkeznek. 

A gerendarácsok tetején közvetlen keresztbe fekteteWW� MHOOHP]�HQ�
10 cm vastag fa (keményfa) gerenda borítás szolgál kocsipályaként (ke-
UpNYHW��JHUHQGiYDO�pV�HJ\pE�PyGRQ�Oeszorítva). 

A pontonsort hídtengely irányban (a bakoszlopok vonalában) ge-
UHQGDVRU�I&]L�|VV]H� �WiYROViJRW�WDUW�pV�NRUOiWR]RWW�FVXNOyPR]JiVsal, va-
lamint hajlító alakváltozással a koncentrált teher több ponton közötti 
megoszlásában, a süllyedéskülönbség csökkentésében közrejátszik). 
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A hídnak a folyó sodrásával szembeni egyenes vonalban tartását a 
PHGHUIHQpNUH�� HO�UH� YHWHWW� KRUJRQ\]issal, kötélzetének a ponton-
RUURNRQ�OpY��IHGpO]HWL�FV|UO�NNHO�YDOy�KRVV]-szabályozásával lehet biz-
tosítani. 

(J\LGHM&OHJ�HO�IRUGXOy�KHYHV��D� IRO\iV� LUiQQ\Dl ellentétes szél (al-
V]pO��pV�PpUVpNHOW�VHEHVVpJ&�Yt]IRO\iV�HVHWpUH�V]�NVpJHV�D�KtG�KiWUDKRr-
gonyzása is (eO�UHWDUWiV�– egyéb funkciókkal együtt – 8 db, hátratartás 2 
db kötéllel). 

A hídnál a sodrással-V]pOOHO�V]HPEHQL�pV�D�IL[�KtGI�NNHO�YDOy�iOODn-
dó egyvonalban tartás, a vízszint-ingadozás miatti kötélzet-hossz-
változtatások szisztematikusak és gyakoriak (egyebeken kívül ezért 
SUDNWLNXV� D� FV|UO�]pVHV�PHJROGiV�� QR�PHJ� D� IHOOpS�� HU�KDWiVRN� pV� D]�
HPEHUL�HU�NLIHMW��NpSHsség közti különbség áthidalása miatt). 

A folyó vízszintjének ingadozása a kocsipálya szintjét változtatja, a 
part a „fix-pont” pedig egymagasságban áll. Nagyon alacsony vízállás-
QiO�D� SDUWpOW�O��-6 m mélyen van a vízszint. Ha a pontonok fedélzetén 
IL[� WHOHStWpV&� OHQQH�D�NRFVLSiO\D��FVDN�UHQGNtY�O� meredek úton lehetne 
reája bejutni, majd róla felkapaszkodni. 

$� OpWUDIRJDV�� LOO�� IRJKp]DJRV� EDNROiVRN� O HKHW�Yp� WHV]LN�� KRJ\� DOa-
csony vízálláskor a ponton-fedélzet fölé mintegy 3 m-UH� HPHOKHW�� Oe-
gyen a kocsipálya szintje és így csökkenMHQ� D� OHMW�� pV� HPHONHG��
meredeksége. Hogy a csongrádi pontonhíd ezt tudja,�H]�D�OHJI�EE�NXUi-
ózuma. Polgári igényt elégít ki (uszályhíd, katonai pontonhíd ezt a „tu-
dományt”� FVDN� W|EE�� OHJDOiEE� �� GE� N�O|QE|]�� PDJDVViJRQ� OpY��
KtGI�YHO� pV� HNNRU� PiU� OHJDOiEE� �� GE� YRQDOEDQ� YDOy� HOKHOyezkedéssel, 
KR]]iYH]HW��~WWDO�OHQQH�NpSHV� WHOMHVtWHQL, mint Tiszadob – Tiszaluc kö-
zött.) 

A létrafog-Kp]DJ�EDNRV�IHOPHQ��V]HUNH]HWHNHQ�D�PDJDVViJL�V]DEá-
lyozás módszere az, hogy az éppen dolgozó reteszgerendán nyugszik a 
felszerkezet, egy segéd reteszgerendának a dolgozó feletti behelyezésé-
YHO�� HQQHN� pV� HPHO�P&QHN� D� VHJtWVpJpYHO� D� GROJR]y� UH WHV]JHUHQGiUyO�
való felszerkezet leemelés után a dolgozó retesz kiemelheW�� pV� D�
IHOV]HUNH]HW� �� GE� OpWUDIRJJDO� IHOMHEE� HPHOKHW�� YDJ\� �� GE� OpWUDIRJJDO�
OHMMHEE� V�OO\HV]WKHW�, természetesen a célhelyre a reteszgerenda alkal-
PDVDQ�iWKHO\H]HQG�� 

$]�HPHOpVL�P&YHOHW�WHUKHOHWOHQ�KtGRQ��W|EEQ\LUH�D�SiO\iQ�WDUWy]No-
Gy� pV� GROJR]y� NH]HO�V]HPpO\]HW� PXQNiMiYDO�� SUDN WLNXV� FpOV]Hrszám, 
szerkezeti elemek és hidraulikus sajtó segítségével történik (néhány 
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perc alatt egy foknyi mozdítás, majd forgalom áteresztés és újabb cik-
lus). 

A hajózási kapu kinyitása és becsukása a pontonhíd kezelésének vi-
szonylag rendszeres, legmunkaigényesebb és legbonyolultabb, legfele-
O�VVpJWHOMHVHEE�P&YHOHWH�D�NH]HO�V]Hmélyzet számára. Manapság az 53 
m széles hajózó kapu nyitása 3-5 perc, becsukása 15-25 perc, gyakori-
sága átlagosan�����QDS��OpWV]iP�LJpQ\H���I���D�YLV]RQ\ODJ�J\RUV�EHFVu-
kás feltétele a mintegy 60 k:� WHOMHVtWPpQ\&� ~V]y� PXQNDJpS�
(kisgéphajó). A kinyitáskor a folyóvíz sodrási energiája kihasználásra 
kerül, becsuNiVNRU�HQQHN�HOOHQWHWWMpW�NHOO��FpOV]HU&�JpSSHO��NLIHMWHQL��KD�
moWRUJpS�QLQFV��HPEHUL�H U�YHO��Np]L�FV|UO�]pVVHO�pV�HQQHN�PHJIHOHO�HQ�
KRVV]DEE�LG�WDrtammal). 

Mérsékelt éghajlati övezetben a folyóvizek télen befagynak és gya-
korlatilag� IRO\yHO]iUiVW� MHOHQW�� SRQWRQKLGDW� D� EHIDJ\RWW� IRO\yiOODSRW, 
HO�WWL� pV utáni jégzajlás ellen a mai technikai szinten megvédeni nem 
leKHW��H]pUW�WpOUH�PHQHGpNNLN|W�EH�NHOO�D]�~V]yP&YHV�UpV]W�iOOtWDQL��GHF��
15.-márc. 10. között). Ez az évi egyszeri szét és összeszerelés alkal-
PDQNpQW�D�WHOMHV�NH]HO�V]HPpO\]HW�PiVIpO-NpW�QDSSDOL�P&V]DNMiW, mun-
kavégzését igényli. 

Ekkor a mintegy����� WRQQiQ\L� W|PHJ&�~V]yP&YHV�UpV]W�NHOO�PHg-
mozgatni, 4 egységnyi darabban és a csatolásokat, horgonyzásokat bon-
tani-elkészíteni, biztonsági és környezeti munkákat elvégezni, közben 
OHKHW�OHJ�D�IRUJDOPDW�OHJNHYpVEp�Ki WUiOWDWQL��HOOHKHWHWOHQtWpVét elkerülni. 

A 35-��� WRQQD� |VV]WHKHUKRUGy� NpSHVVpJ&� NRPS�|VV]V~O\D� D� KRUd-
NpSHVVpJpYHO� D]RQRV�� I��PpUHWHL� ���� x 6,4 x 1,0 m, 1966-ban épített 
acélszerkezet, melyet ún. kötélvezetéses üzemmódban használnak (kis-
géphajó segít a gyors fordulók lebonyolításában, amelynek maximális 
sebessége 3 forduló/óra, gyakorlata 2 forduló/óra). A komp segít a pon-
tonhíd karbantartási és/vDJ\�MDYtWiVL�PXQNiLQDN�LG�V]DND�DODWW�D�IRUJa-
lom lebonyolításában. 

A hullámteret meghaladó vízállásnál négy v. több kerekes közúti 
MiUP&�iWNHOpV�V]�QHWHO��H]�pYL��-��KpW���DPLNRU�V]HPpO\W�O�PRWRUNHUpk-
SiULJ� WHUMHG�� iWV]iOOtWiV céljából� NLV� PHU�OpV&�� �� WRQQiLJ� WHUKHOKHW��
~V]yP&� �DONDOPDWRVViJ��GHUHJO\H��pV�NLVKDMy�HU�IRUUiV�VHJtWVpJJHO�Upv-
közlekedést kell lebonyolítani. 

$]��]HP�P&N|GpVpW� HQJHGpO\HN� V]DEiO\R]] iN�� KDWyViJRN�YL]VJil-
ják, szemlézik, üzemeltetési és technológiai utasítások segítik a dolgo-
zókat. A mXQNDIDMWiN� PHJOHKHW�VHQ� V]éles körébe és változatos 
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KHO\]HWHLEH�YDOy�EHJ\DNRUOiV�LG�LJpQ\HV��VHP�IL]LNailag, sem szellemi-
OHJ�QHP�N|QQ\&�LJD]iQ�MyO�FVLQiOQL� 

$�IRO\DPDWRV��]HP�W HOMHV�NH]HO�L�OpWV]iPD����I���UHQGNtY�OLHQ�pO��
munka igényes és magas üzemeltetésL�pV�IHQQWDUWiVL�LJpQ\&�D]�REMHktum 
(sokan így tartják, de a hajdani beruházás minimum szintje miatti silány 
állapotra és a körülményekre semmit nem tekintenek). Igen problemati-
kus a haszon-lecsapódási szférának nem tetszés szerinti alakíthatósága, 
a ráfordítások egy KHO\U�O�V]iUPD]iViYDO�V]HPEHQ��$]�iWNHOp V�KDV]QiOa-
ta díjtalan, a forgalma abszolút megítélésben nem nagy és lokális. 

$�KiURP�KD]DL�SRQWRQKtG�M|Y�NpSH 
$� KD]DL� SRQWRQKLGDN� M|Y�MpW� XJ\DQ� QHKp]� PHJMyV ROQL�� D]RQEDQ� D�

hatályos jogrendszer és gazdasági körülmények alapján lehetnek elkép-
zeléseink. Új pontonhíd létesítését a jogszabály csak rendkívül indokolt 
esetben engedi, bár a legjózanabb szakmai érvek is sarokba kerülhetnek 
NHOO��SROLWLNDL�HOOHQV]pOEHQ��PLQW�D]�YROW�D�SRQWRnhidak több évszázados 
fejO�GpVW|UWpQHWpEHQ�LV� 

$� EHYH]HW�EHQ� pOHVHQ� V]HPEHiOOtWRWWXN� D]� ~MYLGpNL� 'XQD-
pontonhidat a Tiszán úszó kistestvéreivel. Igaz, ezen összevetést meg-
WHKHWQpQN�D�KD]DL�IHMOHV]WpV&�76�XV]iO\KtGGDO�NDSFVRODWRVDQ�LV��(�V]Ln-
tén nagybárkás pontonhidat eddig csak katonai és építési provizórikus 
jelOHJJHO�DONDOPD]WiN�� -H OOHP]�� H� WpQ\UH��KRJ\�D�EiUNiN�N|]�O� V]iPRV�
KtGpStWpVHNQpO� V]ROJiO�� HOV�VRUEDQ� D� QDJ\iWPpU�M&� IRO\DPL� F|O|S|]é-
seknél. A TS uszályok csak egy nyom szélesek, azonban súlykorlátozás 
nélkül szolgálhatják a közúti forgalmat. Az, hogy ezen uszályok több 
évtizede rendelkezésre állnak, ám a három tiszai pontonhíd közül ko-
molyabban sehol sem merült fel alkalmazásuk, tisztán mutatja a pon-
tonhidak gazdaságtalanságát. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a TS 
uszály vitatKDWDWODQ� HO�Q\HL� PHOOHWW� KiWUiQ\RV� WXODMGRQViJRNNDO� LV� EtU��
HOV�VRUEDQ�D�7LV]iQ� RO\� MHOOHP]��XV]DGpNRNNDO� V]HPEHQL�NLPRQGRWWDQ�
NHGYH]�WOHQ�YLVHONHGpVH�PLDWW�� 

9LVV]DWpUYH�D� KiURP��]HPHO��SRQWRQKtG�HVKHW�VpJHLUH�D�JD]GDViJL�
DODSKHO\]HW�NHWW�V�DUFRW�PXWDW��.HWW��D]�RUV]iJRV�N|]~W�ÄUpV]HNpQW´�Ln-
J\HQHV�� PtJ� HJ\QpO� D]� �]HPHOWHW�� GtMDW� V]HG�� .LQHN� YDQ� ÄLJD]D´"� $�
SRQWRQKtG�D]�HGGLJ� IHOYi]ROW�RNRN�XWiQ�OX[XVQDN� WHNLQWKHW��D�NRPSSDO�
szemben, míg az állandó híddal szemben csupán csenevész megoldás. 
Ha a pontonhíd a komp alternatívája, ami a jelen három esetben a cse-
kély forgalom alapján fennáll, akkor a pontonhíd üzemeltetését inkább 
díjszeGpVE�O��VHPPLQW�H[WUD�iOODPL�IRUUiVEyO�NtYiQDWRV�YpJH]QL��,WW�NHOO�
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megemlítenünk, hogy a pontonhíd a komppal szemben két jelenW�V�
HO�QQ\HO� EtU�� QHP� NHOO� NLYiUQL� D� NRPS� IRUGXOyLGHMpW� ��-15 perc) és a 
NRPSSDO�V]HPEHQ� pMV]DND�LV��]HPHOKHW��(]HQ�XWyEEL�HO�Q\�D�NRPSN|z-
lekedésre vonatkozó jogszabály-módosítással bizonyosan eloszlatható, 
hiszen az éjszakai kompozásnak nincs MHOHQW�V�P&Vzaki akadálya, ter-
mészetesen számos fejlesztést, szervezést igényel. 

A pontonhíd probléma végleges megoldása állandó híd építésével 
PHJROGKDWy�� D]RQEDQ� ~M� iOODQGy� KtG� KHO\pQHN� NLYiODV]WiVD� MHOOHP]�HQ�
I�JJHWOHQ�D]��]HPHO��SRQWRQKtG�KHO\pW�O��+D�SHGLJ�D�SRQWonhíd áttele-
pítéssel átvészeli az új híd megépültét, a pontonhíd probléma csak újra-
WHUPHO�GLN�� PLQW� D]� V]LQWpQ� W|EE� DONDORPPDO� PHJHVHWW� PiU� D� KD]DL�
pontonhíd-történelemben. 

$�SRQWRQKLGDN� WDUWR]pNDNpQW�P&N|G��N|WHOHV�NRPSRN�PD� WHOMHVHQ�
EL]RQ\WDODQ� M|Y�MH�D�SRQWRQKLGDN�M|Y�MpW�O�HOYiODV]WKDWDWODQ��$�MHOHQOe-
gi köteles kompüzem igen optimális révközlekedési szempontból, 
„csupán” a szabad hajóforgalmat akadályozza. A kompkötél alternatí-
vái (magasvezetés, mélyvezetés, géphajós komptest, önjáró komp) 
mind problémáN� VRUiW� YHWL� IHO��PHO\HN� QHP� FVDN� JD]GDViJL� MHOOHJ&ek. 
(J\LN�YDOyV�JRQG�D�NRPS�IRUGX OyLGHMpQHN�MHOHQW�V�KRVV]DEERGiVD��DPL�
a komp átkelés teljesítményét rontja, illetve korlátozza. E problémakör 
teljes bemutatására nem térünk ki, azonban a kompprobléma megoldása 
DNiU�D�SRQWRQKtG�NLYiOWiViW� LV�HUHGPpQ\H]KHWL��$� MHOHQOHJ��]HPHO��Ká-
rom tiszai pontonhíd forgalmát bizonyosan hosszú távon szolgálná 
|QiOOyDQ��D]D]�SRQWRQKtG�QpON�O��HJ\�~M��NRUV]HU&, nagy teherbírású és 
WHOMHVtW�NpSHVVpJ&�NRPS��(�PHJROGiV�HO�Q\H��Kogy költségigénye elfo-
gadható lehet és a szokásjoggal összeütN|]��SRQWRQKtG-felszámolás élét 
FV|NNHQWL�D�NRPS�PLQ�VpJL�V]tQYRQDO�HPHOp VH� 

Mint jelen tanulmányból is kitetszik, a téma igen szövevényes és 
számos kutatásra-közlésre méltó részterületet ölel fel. Az eddigi igen 
szegényes pontonhíd irodalom hiányán reményeink szerint valamelyest 
enyhít írásunk, azonban további cikkek, kitekintések szükségesek. Ezek 
közül itt csak két interdiszciplináris terület említünk példaként, a pon-
WRQKLGDN��]HPHOWHWpVpW�O�HOválaszthatatlan hidro-fizikát vagy éppenség-
gel a hídüzemeltetésben a mai napig használatos szókincset (hogyan is 
fagy be a folyó?, -0,2 Celsius foknál pillézik, jégkristályok, jégtáblák... 
vagy a hidász nyelvhasználat klasszikusan szép magyar kifejezései: ré, 
rév, dereglye, lenta, burcsella (Szegeden)�� ELOOHQ�KtG-zsámoly, süveg-
gerenda, superolás-hajóácskodás, borda, gerinc, burkony, tat, timony-
kormány,�HYH]�-kormánylapát, vízszélgerenda, pisztoly…). 
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Az aktuális jogi szabályozás�~WYHV]W�LEHQ, a követelmények 
Az alábbiakban rövid bepillantást kívánunk adni a pontonhíd 

�]HPPHQHWUH�YRQDWNR]y�MRJV]DEiO\�HUG��pUGHNHVHEE�SRQWMDLED� 
A 2000. évi XLII. törvény szerint: 

3.§. a)  helyi közkomp� P&N|G�NpSHVVpJpQHN� D� EL]WRVtWiVD�
önkormányzati feladat. 

24.§ (1) …komp…üzembentartója számára … hajó-IHOHO�VVpJ-
biztosítás�N|WHOH]�� (hatályba lépés kéV�EE� 

26.§ (1) Úszólétesítményt csak külön jogszabályban meghatározott 
NpSHVtWpV&�V]HPpO\]HW m&ködtethet. 

31.§ (2) ...komp fedélzeti … személyzet ... munkáltató által biztosított 
formaruhát köteles viselni. 

43.§ (2) ...munkavállalók napi munkavégzésL� LG�WDUWDPD� OHJIHljebb 
14 óra hosszú. 

48.§ (2) ...úszólétesítményen szolgálat csak szolgálati könyv birtoká-
ban látható el. 

51.§ (1) Hajózási tevékenységhez … hajózási hatósági engedély kell. 
A �����eUWHOPH]�� UHQGHONH]pVEHQ����IRQWRVDEE�IRJDORP�PDJ\DUá-

zatából néhány: 1. belvízi út; 3. csónak; 6. gazdasági célú hajózási te-
vékenység; 8. hajó; 12. hajózási létesítmény; 13. hajózási tevékenység; 
17. havaria; ���� NLN|W�; 24. komp; 32. révhajó; 34. személyhajó; 39. 
~V]yP&; 40. üzembentartó. 

A 17/2002 KöViM rendelet 3.§ szerint a Tisza a 160-254 fkm kö-
tött (Csongrád) IV. osztályú, a 254-403 fkm között II. osztályú, a 403-
612 fkm között (Tiszadob) III. osztályú, a 612-685 fkm között (Lónya) 
I. osztályú nemzetközi víziút, melyen a 7.§. e) bekezdés szerint min-
denW�O�I�JJHWOHQ�WRYiEEL� IHODGDW�2010. április 7-ig a kompkötél, a leg-
nagyobb hajózási vízszint (LNHV) fölé 15 m magasságba való 
felhelyezése. $�MRJV]DEiO\L�KDWiULG�W� HJ\V]HU�PiU�PyGRVtWRWWiN����05. 
áprilisról!). A 7.§ d) bekezdés értelmében új pontonhíd nem készülhet, 
D�PHJOpY�N�IHQQWDUWiViW�N�O|Q�MRJV]DEiO\�V]HUL QW�NHOO�YpJH]QL��$]�HVHt-
OHJHV�NRUV]HU&Vítés nem engedélyezett.  

A 49/2002�*.0�UHQGHOHW�V]yO�D�NLN|W���NRPS��WRYiEEi�PiV�K DMy]á-
si létesítmények általános üzemeltetési szabályairól. Ennek a III. fejezet 
12.§ (1)-����� EHNH]GpVHL� YRQDWNR]QDN� D� N RPSiWNHO�KHO\Hkre, míg a 
15.§ (1)-(4) bekezdései a hajóhídra. 

Az 50/2002�*.0�U��D�NLN|W���NRPS��WRYiEEi�PiV�KDMy]iVL� OpWHVtt-
mények használatba vételér�O�� �]HPEHQ� WDUWiViUyO� UHQGHONH]LN�� DPHOy-
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nek 2.§.(1) b) bekezdése szerint a komp� HQJHGpO\H]�� KDWyViJD� D�me-
gyei közlekedési felügyelet. A 3.§.(2) bekezdése szerinti hatósági eljá-
rások (értelem szerint) mindegyike szükséges: a) elvi létesítési, b) 
létesítési, c) használatba vételi, d) üzemben tartási, e) fennmaradási, f) 
UHQGHOWHWpVW�O�HOWpU��KDV]QiODWL��J) megszüntetési, h) adatváltozás átve-
zetési engedély. A 9.§ ����EHNH]GpVH� V]HULQW��]HPHO�� iWNHO�KHO\������
m-es körzetében … minden esetben elvi engedélyt is kell kérni. A 47.§ 
(1) bekezdés hatályos 2003. II. 28-tól. A 48.§.(2) bekezdés szerint 
2007. I. 1-W�O� OpWHVtWPpQ\ csak a rendeletben foglalt paraméterekkel 
tartható korlátozás nélkül üzemben. A rendelet 1. sz. melléklete a 
NRPSiWNHO�KHO\HNUH�YRQDWNR]y�UpV zletes szabályokat tartalmazza. 

A 39/2003. GKM rendelet 2003. október 1-jével léptette hatályba 
az új Hajózási SzabályzatRW��PHO\QHN�N�O|QE|]��KHO\HNHQ�OpY��FLNNe-
O\HL�IRJODONR]QDN�D�IRO\yiWNHOpVHNNHO��-HOOHP]��HUUH�D�,,� rész, belvizek-
re vonatkozó szabályozásának különleges szabályai:  

4.01 cikk Utas-�pV�MiUP&V]iOOtWiV�NRPSRQ�... 
4.02 cikk Hajóhíd 2. Hajóhíd megközelítésekor a rádióhasználatra 

N|WHOH]HWW�Yt]L�MiUP&YHN�N|WHOHVHN�D�KtG��]HPL�FVDWR UQiMiQ�MHOH]QL�pUNe-
zésüket és – ha arra az üzemeltetési rend leKHW�VpJHW�DG�– a nyitást kez-
GHPpQ\H]QL�pUNH]pV�HO�WW�OHJDOiEE���yUiYDO� 

$]�LGp]HWW� MRJV]DEiO\� UpV]OHWHNE�O�NLW&QLN��KRJ\�D� MRJUHQGV]HU�Qk-
ben némileg idegen test a pontonhíd.  

Összefoglalás 
$� 7LV]iQ� V]ROJiOy� SRQWRQKLGDN� WHKHUEtUiVD� MHOHQW�VHQ� NRUOiWR]RWW��

iJHQ�NHVNHQ\HN��HJ\�V]&N�NRFVLQ\RP���D]�pYQHN�FVDN� HJ\�UpV]pEHQ�P&�
ködhetnek és mellettük párhuzamos kompüzemet kell fenntartani. 

Mindhárom ismertetett pontonhíd új korában is szedett-vetett anya-
gokból összeállított szükségszerkezet volt (hadianyagok, korábbi hadi 
pontonhidak, alumínium hadihíd, hídprovizórium-elemek…). A hidak 
„konzerválták” az ’50-es évek NpQ\V]HU&VpJpEHQ� V]�OHWHWW�� RO\NRU� PD�
már abszurdnak� QHYH]KHW�� P&V]DNL� PHJROGiVDLW�� $� IRO\DPDWRV� Ä IHj-
lesztésben” és „újításban”, HOV�VRUEDQ�&VRQJUiG�MiUW�élen. 

$]��]HPPHQHW�NHWW�VVpJH gazdaságilag igen hátrányos. A ponton-
híd tartozéka a komp, ami ¾ évben, míg a híd télen 1/3 évben áll, illet-
ve a hídszerkezet súlykorlátozása alatt számos alkalommal valóságos 
párhuzamos üzemet kell végezni, ami pedig végképp gazdasági non-
szensz. 
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Az uszadék okozta nehézségekr�O több helyen is tettünk említést. 
Az uszadékok jelenléte folyamatos „harckészültséget” igényel. Ezek az 
ÄiUWDWODQ´�~V]y�V]LJHWHN�J\RUV��V]DNV]HU&�PHQWpV�KLiQ\iEDQ�D]�iUDGiVRN�
alkalmával órák alatt az egész pontonhidat elsüllyesztenék! Ilyen kö-
U�OPpQ\HN�N|]|WW�NHOO�D� OHKHW��OHJNLVHEE�IRUJDORP-zavarással a hidakat 
üzemeltetni. 

$�NHYpVEp��YDJ\�HJ\iOWDOiQ�QHP�LVPHUWHNW�O�való félelem alapveW��
emberi tulajdonság, reflex. De civilizált józan ésszel szükséges és ha-
laszthatatlan a feladatokat legalább megosztani.  

$� SRQWRQKLGDN� IHQQiOOy� �]HPH� HOV�VRUEDQ� V]RNiVMRJRQ�� D� VWDWXV�
quo-Q� DODSXO�� VHPPLQW� N|]OHNHGpVL�� P &V]DNL� V]�NVpJV]HU&VpJHQ�� $]�
�]HPYLWHO�N� DUiQ\WDODQXO� PDJDV� N|OWVpJUiIRUGtWiVVDO� YpJH]KHW��� HOV��
sorban a g\pU� IRUJDORP�� P&V]DNL�DYXOWViJXN��SiUKX]DPRV� �]HP��YDOa-
mint a fentiekben részletesen bemutatott számos további indok miatt. A 
jelen állapoton változtatni leginkább a pontonhíd hátrányára, a komp-
�]HP�IHMOHV]WpVpYHO�FpOV]HU&��D�SRQWRQKtG�OHpStWpVpYHO�pV�PHJVzünteté-
sével, amely stratégiai irány egybeesik a szintén ismertetett jogszabályi 
HO�tUiVRNNDO�pV�NtYiQDOPDNNDO�� 

Reméljük e kis összefoglaló segítséget adhat a döntéshozóknak és a 
helyi lakosságnak is a pontonhíd-problematika áttekintésében és a 
konstruktív együttgondolkodás elindításában. Bízunk benne, hogy a 
MRJV]DEiO\EDQ� HO�tUW�KDWiULG�LJ������-ig kialakulhat a három pontonhíd 
P&V]DNLODJ��JD]GDViJLODJ�pV�WiUVDGDOPLODJ�LV�HOIRJDGKDWy�M|Y�MH� 
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