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'U7yWK(UQ*: Rövid hidász híradó 1994-2004
 KLGiV] HVHPpQ\HLU O
O pV IEE DGDWiUyO U|YLG FVXSiQ NpW ROGDODV |VV]HIRJODOy
NpV]OW DPHO\ HOV VRUEDQ D] pY YpJL +tGRV]WiO \ -találkozón került kiosztásra. $ ÄNDUiFVRQ\L´ WDOiONR]yQ V]pS O pWV]iPPDO pYU O-évre találkoznak 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 bennük. Az alábbiakban ezeket adjuk közre – lényegi változtatás nélkül –
mintegy áttekintésül a hidász szakma elmúlt tíz évéUO
$] HOP~OW pYHNEHQ PLQGHQ pY YpJpQ D] HV]WHQG

HUHGPpQ\HLU

1994
Ebben az évben elhunyt dr. Illéssy József, nem sokkal azután, hogy sikeresen megvédte kandidátusLGLVV]HUWiFLyMiW(POpNpWP HJULzzük.
.ROR]VL *\XOD D .+ 90 .|]~WL ) RV]WiO\iQ E HW|OW|WW KtGV]DNiJL
IPp rnöki beosztását felcserélte az UTIBER-nél, az Ámon Tibor haláOiYDOPHJUHVHG HWWEHUXKi]iVLIPp rnöki munkakörrel. Helyét a Közúti
fRV]WiO\RQQHPW|O W|tték be.
Sárospatakon, június 8-10-én volt a 35. Hídmérnöki konferencia,
meO\HQ PLQGHQ HGGLJLQ pO W|EEHQ YHWWHN UpV]W ) EE WpPiN D
hídrehabilitáció, a korrózióvédelem tapasztalatai, vállalkozók bemutatkozása és egyéb kérdések voltak. A helyszíni bemutatón a cigándi Tisza-KtGpStWpVpYHOLVPHUNHGWHNPH JDUpV]WYHY N6]pSKDJ\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
résztvevNnek a Concretin: a Németh István által összeállított magyarnémet és német-magyar szakmai szótárt.
Több tanulmányúton, konferencián is részt vehettek ez évben a hidász szakemberek: FIP Kongresszus, tanulmányút Dániában és az
USA-ban, hídfenntartási konferenciák Ausztriában, Lengyelországban,
Litvániában. A szokásos autóbuszos külföldi tapasztalatcsere helyszíne
pedig Szlovákia volt.

*

Q\XJKtGRV]Wi O\YH]HW

, UKIG 1024 Budapest Fényes Elek utca 7-13.
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HQMyNYRO WDNDQ\DJLOHKH WVpJHLQN DKtGérték közel 1,5
%-a jutott a hidak fenntartására, felújítására.
Az M0 és M1 autópályák ez évben elkészült szakaszain egy közúti
LJD]JDWyViJ Kt GiOORPiQ\iW HO pU PHQQ\LVpJ & KtG pSOW .O|Q LV HPO íWpVUH PpOWy KRJ\ KRVV]~ pYHN XWiQ HO V]|U ]|P ében monolit hidak
pSOWHNUHPpOK HWHQH]My irányú választékbvítést 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 iWMHOHQWVV]DNPDLWHOMesítmény volt.
Feltétlenül HPOtWpVUH PpOWy D] RURVKi]L 6] O N|U~WL IHOOMiUy
DPHO\V] DNDV]RVHO UHWROiVRVWHFKQROyJLiYDODW HOMHVKtGIHOOHWV] ínezésével, zaj védelmet is szolgáló üvegkorláttal készült.
A hidak állapotjavítását s]ROJiOWDPLQWHJ\PG)WpU WpN&KtGIHQnWDUWiVL PXQND (QQHN NHUH WpEHQ  KtGQiO MHOHQWVHEE 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. ElgondolkozWDWy KRJ\ Q HP W~O LGV QDJ\REE KLGDN IH Oújítása esetenNpQW HOpUL V W
meghaladja a 100 millió forintot. Határhidak nagyobb javítása 1994ben 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) kidolgozására. Sajnos annak HOOHQpUH KRJ\ NHOO  V]iP~ SiO\ ázó volt, eredménytelennek kelOHWWPLQVtWHQLDSiO\i]DW RW
A Hídszabályzat Bizottság ez évben folytatta munkáját: figyelemmel kísérte a tervezések, jóváhagyások tapasztalatait, szabványok ki- és
átdolgozását kezdeményezte (pl. saruk, dilatációk, hídvizsgálathídnyilvántartás, roncsolásmentes betonvizsgálat, ortotróp pályalemezes hidak szigetelése).0LYHO DODSYHW HQPHJYiOWR]RWW a szabványosítás
HJpV] UHQGV]HUH F pOXO W&]WN NL KR J\ D] HGGLJL NO|Qi OOy V]DEYiQ\R kból, azok részbeni átdolgozásával, újra Hídszabályzatot készítünk.
A már említett Borsod-Abaúj-Zemplén megyei hidak történetének
megtUiVD PHO OHWW *\UEHQ WRYiEE I RO\W W|EE KtG tJ\ D  pYH p StWHWW
.LHPHONHG
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különleges Rába-KLGDN W| UWpQHWpQHN NXWDWiVD $ N|]H OM|YEHQ NLD dYiQ\WLVP HJMHOHQWHWQN(ONH]G G|WWD%pNpVpV 3HVWPHJ\HLKLGDNW örténetének írása is. Ezúton is kérek minden kollégát, hogy segítse ezt a
munkát.
-HOHQWV HUHGPpQ\QHN WD UWRP KRJ y
Kaposváron az elbontott
GRQQHULIHOOMiUyHOERQWRWWHOHPHLE OHPOpNHWiO OtWRWWDNDV]DED dszállási
alumíniumhíd pedig végre bekerült a Kiskrösi Közúti Szakgy&jtePpQ\EH $ P &HPOpN KLGD NNDO H] évben komoly gondjaink voltak Heves megyében, az itteni tapasztalatokat figyelembe kell venni.
A 4. sz. úton – minden eddiginél pontosabb számítással alátámasztva – mód volt a Hajdúszoboszlónál többször megsérült KeletiIFVDWRUQD -híd
alsó keresztkötéseinek eltávolítására. Az útvonalengedélyezés 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 UKIGQiONLVP &V]DNLNLiO OtWiVPXWDWMDEH$SiWK\ Árpád életének néhány epizódját. Emléküket meJUL]]N
Ezúton is kérem a kollégákat, hogy akik még nem tették meg, küldjék el részemre szakmai életrajzukat.
Ez évben Gyulán volt a 36. Hídmérn|NL NRQIH UHQFLD )EE Wémák:
hídrehabilitációk versenyeztetése, értékes boltozott hidak védelme, hídesztétika, 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 bemutató 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
KtGpStWpVHNHWWHNL QWHWWHNPHJDUpV]WYHY N
A hídgazdálkodási program kidolgozásával kapcsolatban az amerikai PONTIS program adaptálása folyik. Ez évben három Egyesült Államokbeli 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 záhonyi Tisza-híddal kapcsolatban.
Több mint 50 évi eredménytelenség után sikerült megegyezni –
még ha részletkérdésekben van is vita – az esztergomi Duna-híd lényegében 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]HUHS HOW D VDMWyEDQ VW D Solitikai
pOHWEHQ LV $ KDWiUiOORPiVRQ IHQQiOOy NHGYH] WOHQ iOODSRWRNDW D KtG UovásáUDtUWiN(]pUWLVNHGYH] QHNPRQGK ató az a megoldás, mely szerint
a jelenlegi híd mellé, a meglpY NLV]pOHV tWHWWSLOOpUHNUH ~M, nagyteherbíUiV~ KtGUpV]HN pSOQHN H ]HN HONpV]OWH XWiQ D PHJOpY  KtG IHO~MtWiVD
történik meg. A munka elkészülte után a kamionforgalom az új hídrészeken haladhat, így meggyorsulhat a személygépkocsik áthaladása és
HONHUOKHW D MHOHQOHJL KtG W~OWHUKHOpVH HGGLJ XJ\DQLV „kamionparkolóként” m&ködött a híd.
Az M1 autópályán – KD]iQNEDQ D] HOV  NRQFHVV]Ly V V]DNDV]R Q –
V]iPRV M HOHQWV P&WiUJ\ pSOW  V EiU QHP D] RUV]iJ os közúthálózat része, szólni kell a lágymányosi Duna-KtGHONpV]O WpUl,PHO\U OD.|]O ekedésépítés- és Mélyépítéstudományi Szemlében részletes ismertetés
jelent meg.
Több híd épült a 4. fXWDW D] 0 DXWy SiO\iYDO |VV]HN|W  . számú fúton és a 2. sz. I~t ViFRWHONHU OV]DNDV]iQ
Hídjaink állapotjavítását szolgálta a világbanki és EIB hitellel támogatott híGUHKDELOLWiFLyV SURJUDP PHO\Q HN NHUHWp EHQ W|EE MHOHQWV
munND NH]G G|WW H l, LOOHWYH IHMH]G|WW EH tJ \ *\UEHQ D  V] I út
Duna-hídján, Szolnokon az ártéri Tisza-hídon, Sárváron és
Rábahídvégen a Rába-KLGDNRQ (POtWpV UH PpOWy K RJ\ PHJNH]GG|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
WHPEHQKD ODGVRND]RQE DQPpJDWHHQG (POtWpVUHPpOWyKRJ\HON éV]OWDKtGQ\ LOYiQWDUWiVpVKtGYL]VJiODWP &V]DNL V]DEiO\R]iViQDNWHUY ezete, és megindult az EurocodePpUHWH]p VLHOtUiViQDNDMHOHQOHJLKD]D L
gyakorlattal való összevetése.
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Fontos kutatási munkák folytak a már említett hídgazdálkodási
program adaptálása mellett a hídpálya szigetelések és burkolatok vizsgálatára és méretezésére, a vasbeton korrózióállóságát fokozó adalékszerek használatának vizsgálatára vonatkozóan.
gU|PPHO MHOHQWHP KRJ\ . LVNU|V|Q MHOHQWVHQ PHJQ|YHNHGHWW W erületen, 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
GLQDPLNXVDQE YOM|Q
-HOHQWVKtGW|UWpQHWLNXWDWiVRNIRO\QDNH ] évben is, a Békés megyei
hídtörténeten kívül elkészült a Körös- és Berettyó hidak 100 évvel ezelWWLiOODSRWiWPXWDWyDOE XPOpQ\HJpEHQHONpV] OWD3HVWPHJ\HLKLGDN
W|UWpQHWH 0HQWHV =ROWiQ NXWDWiVDL LV IRO\WDWyGWDN D *\ U -Sopron megyei hidak háborús kárai és újjáépítése vonatkozásában.
7HUYH]HN HJ\ PHJHPOpNH]pVWD KLGDN ~MMipStWpVpUl, kérem ez ügyben minden kollégámat, hogy fotókkal, személyes élményekkel segítse
ezt a munkát.
9pJH]HW OLVPpWV]HUYH]HWLYiOWR]iVHO WWiOOXQNUHPpOKHW OHJVLN eUOHGGLJL pUWpNHLQNHWPHJ  UL]QL .
1996
Sajnos ismét fájdalmas veszteség érte a hidász szakmát, elhunyt dr.
TräJHU +HUE HUWQp pV GU 6]LOiJ\L *\|UJ\ HPOpNNHW NHJ\HOHWWHO ULzzük.
Nyugdíjas lett Kiss József, az UKIG-hoz került Székesfehérvárról
Juhászné Viniczai Ágnes. Az „Év hidásza” címet ez évben Vértes Mária, a Gyri MinVpJYL]VJiOy RV]WiO\ YH]HW MH Q\HUWH Vasdiplomát kapott a hídtörténelem fáradhatatlan kutatója, dr. Gáll Imre.
-HOHQWVHQYiOWR]RWWD.|]~WL,JD ]JDWyViJRNpVD]8. ,*V]H rvezete
is. Az igazgatóságok közhasznú társasággá alakultak, az UKIG pedig
két részre szakadt. Az alapfeladatokat egy kisebb létszámú szervezet
látja el változatlan néven, az információs, minség-ellenrzési, m&szaki
szabályozási feladatokat pedig közhasznú társaságként a beOOe kivált
rész ÁKMI néven látja el. A KHVM Közúti fosztály vezetje
Hórvölgyi Lajos 1ett, az UKIG-é Csordás Csaba.
Örvendetes, hogy a tradicionális – immár 37. alkalommal megrendezett – Hídmérnöki konferencia PHOOHWW W|EE D K tGV]DNiJDW pULQ W
konferencia volt. Ráckevén a korró]Ly HOOHQL YpGHNH]pVU O IRO\WWDQiFskozás, a Techno-Wato színvonalas nemzetközi konferenciát szervezett
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a betonjavításról. Debrecenben (június 2-3-án) a hídgazdálkodási feladatok, a hídkorszer&sítési program, a munkák versenyeztetése és vállalkozók bemutatása szerepelt a programban és mód volt szakmai
bemutatón is részt venni (4. sz. úti KFCS-híd, betonbontás). Június 24én dr. Balázs György 70. születésnapja alkalmából tudományos ülésV]DN YROW D %XGDSH VWL 0&V]DNL (J\HWHPHQ $ EHWRQW DUWyVViJUyO UHQ Gezett konferenciát dr. Balázs György összefogásával több egyesület, s
színvonalas tudományos ülésszakon ünnepelték meg a Szabadság (Ferenc 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 hídmérnökök Kaliforniában tanulmányozhatták a hídgazdálkodás gyakorlatát.
Kiemelt nagy feladat volt magyar-ukrán együttes munkával a záhonyi 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 útszakaszokat. Novemberre elkészült a két új, extra teherbírású acél szekrénytartós, ortotróp pályalemezes hídrész és a magyar kivitelezk is
elkészültek az ártéri híd és a csatlakozó út szélesítésével. A soron követke] PiU HONH]GHWW PXQND D UiF VRV 7LV]D-híd részbeni átépítése és
felújítása.
Sajnos nem sikerült érdemben elrelépni a esztergomi Duna-híd újjáépítésében, 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 megkezddött a drávaszabolcsi híd felújításának
tervezése is.
Elkészült Szegeden a belvárosi Tisza-híd – kisebb átalakítást is tartalmazó – 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 kiskrösi
hídskanzenba került.
Különleges feladat volt Kapuvár-Andau között az 1956. novemberében jelentV V]Hrepet játszó fahíd újjáépítése magyar-osztrák együttP& N|G éssel.
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A hídrehabilitációs programban (26 db) kiemelendDNOVNiEHOes
ersítés, mely ez évben Szolnokon, Zalaegerszegen is jó eszköz volt a
hidak teherbírásának növelésére.
Kiemelt, érdekes munka volt a szeghalmi Berettyó-híd pályaszerkezetének átépítése, valamint PHARE támogatással a 37. sz. úton új
Hernád-híd átépítése.
Megkezddött 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 U pV] 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
(ftartók széthúzása).
Feltétlenül említést érdemel, hogy útrehabilitációs program folyik a
33., 42., 37., 61. számú utakon, s ennek keretében az érintett szakaszon
OHY KLGDNIHO~MtWiVDHVHWHQNpQWV]pOH VtWpVHpVYDJ\HU VtWpVHLVPHJW| rténik.
JelentV HOUHOpSpV D KtGUHKDELOLWiFLyV WHUYHN ]V &rizése, mely idén
rendkívül hasznos tapasztalatokkal járt. JóOHKHWVpJYROW KRJ\N|]SR nti forrásból ingyen kapták a közúti igazgatóságok a Simon hídvizsgáló
berendezést.
Befejezés eltt áll az amerikai PONTIS hídgazdálkodási program
hazai adaptálása (KTI, SZIF), remélhet, hogy az igények alátámasztásában, a forráVHORV]WiVEDQ HOUHOpSpVW KR] HQQHN DOND OPD]iVD $ KD]DL
hídgazdálkodásról célszám jelent meg a Közlekedés- és
Mélyépítéstudományi Szemlében (1996/2).
Ugyancsak a közeljövEHQ NpV]O HO D KtGNRUV]H U&VtWpVL SURJUDP
melyet az Uvaterv Rt. készít, s mely a korábbi Duna- és Tisza-híd fejlesztési tanulmányhoz hasonlóan a kiemelt hidakkal egyedileg foglalkozik.
Ez pYEHQLVP &N|G|WWD+ tGV]DEiO\]DW%L]R WWViJHON pV]OWDYDVE eWRQ KLGDN WHUYH]pVpQHN ~M HOtUiVD |VV]HKDVRQOtWyV]iPtWi ssal vizsgálta
meg az Eurocode, illetve az eddigi hazai terhek és vasbeton méretezési
HOtUiVRNV]HUL QWLWHUYH]pVHUHGPpQ\HLW
Az eddigi ütemnél nagyobb lépésekben kellene a Közúti Hídszabályzatot kidolgozni, ezért összeállítottuk 1999-LJ D P &V]DNL V]DEiO\ o]iVIRUUiVLJpQ\pW$P &V]DNLV] abályozásban együtt m&ködünk a MÁV
Rt. Híddivíziójával és a Magyar Útügyi Társasággal.
Ez évben a kutatási (mérés-vizsgálati) feladatok közül a legnagyobb a hídgazdálkodás hazai alkalmazását megalapozó munka volt. E
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feladatot a BMS (Hídgazdálkodás) Bizottság irányította. Említésre méltó, újszer& HUHGPpQ\W KR]RWW D NRUUy]LyW FV|NNHQW  DGDOpN DONDOP azása
tárgyú vizsgálat %0(  )RQWRV WHHQGNUH KtYWD I HO D ILJ\HOPHW D % eWRQDFpORN PLQ VpJpQHN IL J\elemmel kisérése, valamint az iGV]DNRV
hídvizsgálatok értékelése tárgyú tanulmány (KTI).
Átvette az UKIG a központi hídtervtárat, s ez 1997-ben a PetrezseO\HP XWFiEDQKR]]iIpU KHWOHV]V]HPpO\HVHQN|OFV| Q]pVLJ\HNEHQGU
Träger Herberthez, vagy Szilassy Ákoshoz kell fordulni.
Folytattuk a hídtörténeti kutatásokat, a Debrecenben megtartott
Hídmérnöki konferenciára elkészült a Hajdú-Bihar megyei hidak törtéQHWH 0H QWHV =ROWiQ |VV]HIRJODOWD *\ r város hídjainak történetét, léQ\HJpEHQ HONpV]OW 3H VW PHJ\H KtGW|U WpQHWH +DUJ LWDL -HQ PHJtUWD D
hazai Duna-hidak történetét, a vámosszabadi hídét s jórészt elkészítette
Tisza-hídjaink történetét összefoglaló tanulmányát. Az 1998. évi átadásra elkezdtük a záhonyi Tisza-KtGW|UWpQHWpQHNDJ\&MWpVpW
A Közlekedési Múzeum segítségével a Kossuth híd építésének 50.
évfordulója alkalmából (II. Fényes E. u. 7-13.) kamara-kiállítást rendezWQN V KyQDSRNLJ J\|Q\|UN|GKHWWHN XJ\DQLWW D] pUGHNO G|N D z I.
katonai felmérés (II. József kori) színes térképszelvényeiben, ez a páratODQ pUWpN & DQ\DJ PRVW YiQGRUNLi OOtWisként Székesfehérváron tekintKHW
meg.
$ NLVN U|VL .|]~WL 6]DN J\&MWHPpQ\QH N ~M YH]HW MH YDQ 6]iV] L
András. ElGMH7yWK /iV]Oy VDMQRV D PHJpUGHPHOW SL KHQpV HOWW |U|kre
WiYR]RWW N|UQNE 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 hídépítést és hídfenntartást is oktattak munkatársaink. -|YUH P&szaki elOHQ 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 rendelkezünk. 1988. december 31-én 4416 híd volt, 336 ezer m2 felülettel. A
PONTIS hídgazdálkodási program hazai adaptálása lényegében elkéV]OWD UHQGV]HUQHN PHJIHOHO iOODSRWIHOYpWHOPHJN H]G dött, ez a munND M|Y UH IHMH]GLN EH $ 321 TIS 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 megbízhatóságának növelését szolgálja a Berger és Simon berendezések központi
programja. Tavasszal hídlemosás, az év többi részében hídvizsgálat folyik.
1997-ben hídrehabilitáció 34 hídon folyt, illetve folyik. Elkészült
MHOHQWVHEE PXQNiN D  ~WL +HUQiG -híd mellett új öszvérszerkezet&
híd épült, a szeghalmi Berettyó-híd forgalom alatti pályaszerkezet cseréje technikailag érdekes, nehéz feladat volt. A 44. számú úton a régi
békéscsabai felüljáró külsNiEHOHVHU VtWpVHpVDKtGP HJPHQWpVH DI~W
forgalmának eddigi akadályoztatását megszüntette. Elkészült a szegedi
(északi) Tisza-híd állagmegóvásának els üteme, folyik a tokaji Tiszahíd rehabilitációja, elkészül ez évben a szolnoki Kolozsvári úti felüljáró
felújítása.
Fontos eredmény a 61. sz. út Kapos-hídjának ertani vizsgálata és
rehabilitációja, melynek eredményeképpen a korlátozott teherbírást sikerült 40 t-UD Q|YHOQL $  V] I ~WRQ D] ~W UHKDELOLWiOiVD HO WW HON észült a hortobágyi Kilenclyukú híd állagmegóvása.
Az alsóberecki Bodrog-híd felújítása során aggasztó, korróziós jelenségek mutatkoztak. Hazánk legnagyobb alsópályás ívhídjának vizsJiODWiUD KD]DL pV NOI|OGL LQWp]HWHNHW Np UWQN IHO $ NRPSOH[ V]DNpUW L
YpOHPpQ\ V]HULQW EiUWpQ\OHJHVNiEHOV]DNDGiVRNYDQQDNH J\HO UHN lV HUVtWpVUH QHP IRO yamatos megfigyelésre és vizsgálatra azonban
szükség van. Az utófeszített hidaknál (Vác, Szolnok ártéri híd) tapasztalt korróziós károk fokozott óvatosságra intenek mind ilyen hidak tervezésében, mind ezek vizsgálatában, fenntartásában.
A hídrehabilitációs tervek zs&UL]pVH UHPpOK HWOHJ PLQség-javulást
fog eredményezni, az egységes tételrend szerinti költségvetés készítés
SHGLJiUHOHP]pVHNUHDG OHKHWVpJHW
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 szigetelésének és pályaburkolatának cseréje. Az esztergomi Duna-híd újjáépítéséQHN
HO NpV]tWpVpEHQ
HUHGPpQ\
KRJ\
D
NpW
RUV]iJ
P &V]DNL
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szakembereinek sikerülW PHJiOODS RGQL D P&V]DNL PH JROGiVEDQ D PHgpStWpVWLOOHWHQVDMQRVDG|QWpVNpVLN
Ez évben elkezdG|WW D V] DMROL IHOOMiUy NDSDFLWiVEYtWpVH DQQDN
érdekében is, hogy az utófesztWHWWJHUHQGiVUpJLP &WiUJ\IHO ~MtWiVDM|Y 
UHPHJNH]G GKHVVHQ$ WDNVRQ\L'XQDiJ -híd felszerkezetének átépítése
LVPHJNH]G G|WWDUpJL KtGV]HUNH]HWKDV]QRV tWiViQDN kérdése még nem
dOW HO $ M|Y EHQ QDJ\REE NRUV]HU &sítési munkák közül a legjelent
sebb a bajai Duna-KtGNRQ]R OMDLQDNHU VtWpVHRO\PyGRQKRJ\DN|]~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 WpVHONpV]tW  WDQXOmánytervek szeULQW 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 folyik.
Az önkormányzati hidak építésére pályá]DWL OHKHWVpJ YDQ eUG emes a feltételeket részletesen megismerni, mert az igényelhet támogatás mértéke esetenként 50%-nál nagyobb is lehet.
$ P &V]DNL V]DEiO\R]iVL PXQNiN D +tGV]DEiO\]DW % izottság irányításával, a MAÚT összefogásával készülnek. Fontosabb ez évi munkák:
acélhidak fáradására vonatkozó tanulmány, az Eurocode és a hazai méretezés összehasonlítása, hídkorlátokra vonatkozó új elírás készítése.
Az érvényben lév szabályozások listája a MAÚT-nál megszerezhet,
az eltrásokat ugyanott meg lehet vásárolni.
Az alkalmazási engedélyek listája az8.,*PRGHPUO lekérhet, az
engedélyek kiadásában az Építési Törvény hatálybalépése után módosulás várható.
A Központi hídtervtár az ÁKMI Budapest, II. Petrezselyem utcai
helyiségében üzemel (dr. Träger Herbert és Szilassy Ákos). Hídvizsgálatokhoz, 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.
Jelents elUHOpSpV D P&V]DNL HOOHQUL 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, Betontartósság tárgyú (október 29-én, írásos anyag is megjelent), 1997-ben
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Ráckevén a már szokásos korrózió elleni védekezéssel foglalkozó konferencia volt.
Örvendetesen megélénkült a FIP hazai tevékenysége (dr. Balázs L.
György), érdekes, tartalmas eladások hangzottak el, érdemes a tagok
közé belépni.
Elkészült a Diagnosztikai kézikönyv els kötete dr. Balázs György
V]HUNHV]WpVpE HQ HQQHN Q\RPGDL PX QNiODWDL UHPpOKH WOHJ ez évben elkészülnek, szponzorokat várunk még a kiadás támogatására.
A debreceni Hídmérnöki konferenciáról készített összefoglaló elkészült, ezt minden résztvev megkapja. Sajnos most is néhány eladó
NpVYHDGW D OHHODGiViQDNYi]ODWiW  NpUMNKRJ\H] PRst ne így legyen,
mert a rendez Pest Megyei Állami Közútkezel Kht. néhány hónapon
belül szeretné elkészíteni és megküldeni a mostani Konferencia anyagát.
Elkészült Pest megye és Budapest hídjairól, a minden résztvevnek
rendelkezésére bocsátott könyv, szeretnénk e sorozatot folytatni, kérjük
D UpV]WYHY  NHW KRJ\ IRWyNNDO LQ IRrmációkkal, kutató munkával segítsék ezt a munkát. A székesfehérvári Útügyi Napokra elkészült Székesfehérvár útjainak és hídjainak története, a hidas szakemberek
érdekldésére is számot tart ez a szép kiadvány (Juhászné Viniczai Ágnes m&ve).
A szakirodalmat a Közúti Közlekedés és Mélyépítéstudományi
Szemle is gazdagítja, tervezünk hidas célszámokat is, kérjük a tervez
ket, kivitelH]NHW pV PLQG HQ NRllpJiW KRJ\ I EE WDSDV]WDODWDLW tUMa meg
és küldje meg az UKIG hídosztályának, vagy a szerkesztségnek.
$ .|]OHNHGp VL 0~]HXP pV D .LVN U|VL 6]DNJ\&MWHPpQ\ J\&MWL D]
út-, hídtörténet munkáit. Kiskrösön a hídskanzent szeretnénk bvíteni,
elbontott hidak részeit, elregyárott hídgerendákat, sarukat stb. ki lehet
itt állítani, szolgáljuk ezzel is a szakmai tájékoztatást.
Mérés-vizsgálat, kutatás ez évben sajnos elég kevés történt. Említésre méltó a 37. úti régi Hernád-híd törésig tervezett próbaterhelése, az
ids boltozott hidak értékelése, az M1 autópálya 108 km-EHQIHNY  híd
vasalt-talajtámfalainak vizsgálata, hídügyi bibliográfia készítése. Az
1995-ben elkészült munkák közül közérdekldésre tarthat számot az
LGV]DNRVKtGYL]VJiO atok 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
QHPPDUDGWDNWiYROQLQ FVKtUKDOiOHVHWUOgU|PPHON|V]|Q tjük Fekete
János kollégát, aki 90. születésnapját ünnepelte, s korelnökünket
.PHWW\/ DMRVWDNLNHGYHVGY|]O VRURNDWNOG |WWPRVWLV
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 NOWHUOHWL XWDNRQ OpY  NRUiEEDQ PiV V]HUYH N
NH]HOpVpEHQOpY P &Wirgyakat vettek át.
(] pYEHQ KtGNRUV]HU &VtWpVLPXQND I olyt a 4. sz. fút szajoli felüljáUyMiQiO DKRO NDSDFLWiVEYtWpVNpQW ~M KtGUpV] pSOW H]]HO D I út
négynyomúsítása ezen a szakaszon megoldódik és mód lesz a
nagyforgalmú vasút feletti híd felújítására is. Taksonynál a RáckeveiDunaág felett régi alépítményen új rácsos közúti felszerkezet épült, ezzel megsz&nt az egy forgalmi sáv széles híd miatti várakozás és a híd
pályalemezének állapota miatti forgalomkorlátozás. Debrecenben a
KRPRNNHUWL IHOOMiUyQiO LV NDSDFL WiVE YtW pStWNH]pV W|UWpQW 6]DNDV] oVDQHOUHWROWIHOV]HUNH]HW &KtGpSOWLWWDNRUiE ELPHOOHWW
Az ez pYL NRUV]HU &VtWpVL PXQNiN N|]|WW NLHPHOW I RQWRVViJ~ D EDMDL
Duna-híd konzoljainak HUVtWpVH PHO\ PyGRW DG D N|]~WL pV D YDV~ WL
forgalom kettéválasztására.
A Duna-hidak sorában ez pYEHQHOG OWKRJy a korábbi feltételekkel
a szekszárdi Duna-híd építése koncessziós formában nem indul meg, az
1985-ben eltervezett, fontos hídkapacitás növelés érdekében más feltételekkel azonban megépül ez a híd.
A dunaföldvári Duna-KtG iOODSRWD D] HOP~OW LGEHQ URPORWW , május
25-én pedig a SiO\DOHPH]ORNiOLVN LO\XNDGiVDV UJVLQWpzkedéseket tett
szükségessé. A MDYtWiV U|YLG LGQ EHOO PHJW|UWp QW pV W|EE Py dszerrel
elkészült a pályalemez állapotának vizsgálata, ennek alapján kell megtenni az intézkedéseket. A beépített WHQJHO\V~O\ PpU EHUHndezés a
PHJHQJHGHWW WHQJHO\W HUKHOpV MHOHQW V W~OOpSpVpW PXWDWMD H nnél a hídnál,
H]pUWD] HOOHQU]pVDV]DQ kcionálás 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 eszközökkel és alpinista technikával is folyik a hidak lemosása és a hídvizsgálat. A tapasztalt hídhibák is indokolják, hogy ezt a tevékenységet
EYtWVN $KtGUHKDELOLWiFLyV pVKtGNRUV]HU &VtWpVLPXQNiNK R]~WPXWDW yW
készített az UKIG hídosztálya.
A központi hídtervtár az ÁKMI Budapest Petrezselyem utcai helyiségében üzemel (Szilassy Ákos, dr. Träger Herbert). A hídvizsgálatokhoz, 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 NHUHWp EHQ D0$ ÚT összefogásával
kéV]OQHN D N|YHWN H]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 YR QDWNR]y HO tUiVRN
HJ\HVUpJHEELH OtUiVRNiWGROJR]iVDNRUV]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]WpVp EHQ HONpV]OW Np]LN|Q \Y HOV  N|WHWH
PHO\D]pUGHNO GNV]iPiUDEHV]H UH]KHW 
$ P &V]DNL HOOHQ UL NpS]p V H] pYEHQ IRO\LN pV M|Y  pYEHQ LV L ndul
tanfolyam BalaWRQI|OGYiURQ $ N|WHOH] HQ HO tUW Q\LOYiQWD rtásba vétel
PHOOHWW H] D WDQIRO\DP HO UHOiWKDWyDQ D] DODSMD OHKHW D YL]VJDEL]RQ\t tvány megszerzésének.
Az eddig is aktív és hasznos FIP a nemzetközi változásnak megfeOHOHQ 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 (PontTERV).
Ez évben is sikerült elkészíteni a konferenciának helyet adó Heves
megye hídtörténetét bemutató könyvet. Fontos minden, még fellelheW
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&jteni, nehogy éppen a
mai és a közelmúlt hídépítési emlékei kallódjanak el.
1999-ben Bács-KLVNXQ P HJ\H OHV] D V]HUYH] MH D  +tGPp rnöki
konferenciának, jó lenne, ha a megye hídtörténetéhez fotókat, terveket,
YLVV]DHPOpNH]pVHNHWDGQi QDNDNROOpJDQ NpVNROOpJiN
$ .|]OHNHGpVL 0~]HXP pV D .LVNU|VL .|]~WL 6]DNJ\&MWemény
J\&MWLD]~W pVKtGW|UWpQHWLHPOpNHNHW$KtGVNDQ]HQ EYtWpVpKH]HOER nWRWWKLGDNUpV]HLHO UHJ\iUWRWWKtGJHUHQGiNpV WiUJ\LHPOpN HNV]NVpJ esek. Kérjük minden kolléga segítségét ez ügyben is.
A szakirodalmat a Közúti Közlekedés és Mélyépítéstudományi
Szemle (neve változott) igyekszik gazdagítani. KpUMNDWHUYH]NLYLW eOH] pVIHQQWDUWyNROOpJiNDWKR J\NOGMpNPHJWDSDV]WDO DWDLNDWDMHOHnWVHbb munkák ismertetését, hozzászólásaikat más írásokhoz.
1999-ben megjelenik a hidász szakirodalom bibliográfiája, remélhetleg ez is segíti a gyakorlati munkát.
Ez évben átadja a stafétabotot az elmúlt tíz év hidász összejöveteleLQHNV]HUYH] MHUHPpOYHK ogy továbbra is jó hangulatú év végi – esetleg év közbeni –WDOiONR]yNRQLVPyGOHV]DV]DNPD P~OWMiUyOMHOHQpUO
jövMpUOHV]PpWFVHU pOQL

GRNXPHQWXPRW Q\LOYiQWD UWiVED YHQQL |VV]HJ\

1999
Az országos közutak hídállománya 1999. január l-én 5911, felületük
987246 m2, értékük több mint 200 milliárd Ft. Ezen adatok nem tartalmazzák 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 Zalahíd, a tokaji Görbe-híd és a gyomai Hármas Körös-híd felújítása).
$] H] pYL NRUV]HU &VtWpVL PXQNiN N|]|WW NLHPHOW IRQWRVViJ~ YRO W a
bajai Duna-híd NRQ]ROM DLQDN HU VtWpVH PHO\ PyGRW DG D N| zúti és a
vasúti forgalom kettéválasztására. A kivitelezési munka október hónapban 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]pYEHQHONH]G GLN
A dunaföldvári Duna-híd – D] HO ] pYEHQ – IHOWHKHWHQ túlsúlyos
gépkocsi, valamint a pályalemez leromlott állapota miatt kilyukadt. A
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pályalemez vizsgálata alapján annak rekonstrukciója elkerülhetetlen. A
EDMDL PXQND EHI HMH]pVpYHO D KtG NRUV]HU &VtWpVH HONH]Gdik, melynek
során mód nyílik a közös (közúti-vasúti) üzem megszüntetésére.
%DNRQV]HJHQ D] HOpJWH OHQ WHKHUEtUiV~ pV V]pOHVVpJ & Berettyó-híd
KHO\HWW~MP &WiUJ\pSOW
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 tendertervek elkészültek. Egy dunaszerdahelyi kiadó szép könyvet jelentetett meg a hídról.
$ KtGUHKDELOLWiFLyV pV KtGNRUV]HU &VtWpVL PXQNiNKR] ~WPXWDW yW N észített az ÁKMI Hídosztálya. Az 1999. évi rehabilitációs feladatok elbíUiOiViQiO HOV]|U YROW NLp rtékelési szempont a N|WHOH]  N|OWVpJYHWpVH Q
kívül az egységárak vizsgálata is. Több esetben a nyertes vállalkozó
nem a legalacsonyabb árat megajánló lett, mert a tételenként vizsgált
HJ\VpJiUDLQiOMHOHQWVHOWpUéseket találtunk.
Az ÁKMI Hídosztályán rendelkezésre áll az 1888-1945 között kiDGRWW KtG PLQWDWHUYHN J\& MWHPpQ\H (] RO\DQ HVH WHNEHQ KDV]Q iOKDWy
amikor a híd eredeti terve nemiOOUHQGHONH]pV UH GH QpKiQ\I bb méret
HOOHQ rzésévelYDOyV]tQ &VtWKHW KRJ\DKtGPLQWDW HUYDODSMiQpSOW
A központi hídtervtár az ÁKMI 1024. Budapest, Petrezselyem utcai
helyiségében üzemel (Szilassy Ákos, dr. Träger Herbert). A hídvizsgálatokhoz, 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 NHUHWp EHQ D0$ ÚT összefogásával
NpV]OQHN D N|YHWN H]N D .|]~WL +t GV]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 elírások,
egyes régebbi eltUiVRNiWGROJR]iVDNRUV]HU &VtWpVH
$ P &V]DNLHOOHQULNpS]pVH]pYEHQIRO\LNpVDM v évben is indul
tanfolyam Balatonf|OGYiURQ $ N|WHOH] en elírt nyilvántartásba vétel
mellett ez a tanfolyam alapja lehet a vizsgabizonyítvány megszerzésének (ügyintéz: Havasy István).
Ebben az évben Baján rendeztük meg a 40. Hídmérnöki konferenciát. Mintegy 300 résztvev D IRO\DPL KLGDN NRUV]HU &VtWpVpUO D KtGGiagnosztikáról hallhatott és folytathatott eszmecserét. Szakmai program
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a bajai Duna-KtG NRUV]HU &VtWpVpQHN PHJWHNLQW ése volt. Az „év hidásza”
címet Beloberk László nyerte el.
Ez évben ünnepelte a Ganz Acélszerkezet alapításának 125. és a
+tGpStW 5W  pYI RUGXOyMiW 6] ínvonalas megemlékezések és kiadványok is készültek.
Ez évben is sikerült elkészíteni a konferenciának helyet adó megye
hídtörténetét bemutató könyvet. Fontos minden, még fellelhet
dokumenWXPRW Q\LOYiQWD UWiVED YHQQL |VV]HJ\ &MWHQL QHKRJ\ pSSHQ D
mai és a közelmúlt hídépítési emlékei kallódjanak el. Tolna és JászNagykun-Szolnok megye hídtörténetét szeretnénk megírni, ehhez
kérjük minden kolléga segítségét.
$ .|]OHNHGpVL 0~]HXP pV D .LVNU|VL .|]~WL 6]DNJ\&MWemény
J\&MWLD]~W pVKtGW|UWpQHWLHPOpNHNHW$KtGVNDQ]HQ EYtWpVpKH]HOER nWRWWKLGDNUpV]HLHO UHJ\iUWRWWKtGJHUHQGiNpV WiUJ\LHPOpN HNV]NVpJ eVHN -|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 szerkezeWHNGLDJQRV]WLN iMD,, (VHWWDQXOPiQ\RN HONpV]OWD 0&HJ\HWHPL. iadó
gondozásában. A hidakkal nagy terjedelemmel foglalkozó könyvet
PLQGHQpUGHNO GQHNMDYD VROMXNEHV] HUH]QL
A szakirodalmat a Közúti és Mélyépítési Szemle igyekszik gazdagíWDQLNpUMNDWHUYH] NLYLWHOH]pVIHQQWDUWyNROOpJ iNDWKRJ\NO GMpN
PHJ WDSDV]W DODWDLNDW D MHOHQWVHEE PXQNiN LVPHUWHW pVpW KR]]iV]yOiV aikat más írásokhoz.
Ez évben megjelenik a hidász szakirodalom bibliográfiája, remélheWleg ez is segíti a gyakorlati munkát.
Szomorú szívvHO MHOHQWMN KRJ\ H] pYEHQ H OWiYR]RWW N|UQNE O
BerNHV /iV]Oy pV GU 7 yWK -HQ WHPHWpVN|Q UpV]W vettünk, emléküket
PHJULzzük.
Dr. Träger Herbert aranydiplomát vehetett át és megválasztotta az
IVBH magyar csoportja elnökének, gratulálunk. Dr. Gáll Imre 90. szüOHWpVQDSMiWV] &N N|UEHQP HJQQHSHO WN ,VWHQpOW HVVH HUEHQHJpV]Vp gben.
Az ÁKMI Hídosztályára került Romhányi Mihály mérnök kolléga,
VUHPpQ\YDQD]RV]WiO\WR YiEELHU VtWpVpUH
Ez évben is néhány konferencián vettek részt a hídmérnökök
(Ausztriában, Csehországban, Szlovákiban). A hídmérnökök utazása, a
hagyományos külföldi tapasztalatcsere (a szokásosnál rövidebb) Ausztriában volt, dr. Träger Herbert tolmácsolásával és vezetésével.

166

HIDÁSZ ALMANACH 2004

Rövid hidász híradó 1994-2004

DGiVVRUR]at hangzott el a Lánchíd elkészültének
150. évfordulóján és tartalmas könyv is megjelent a hídról.
6]tQYRQDODV HO

2000
Szomorú szívvel jelentjük, hogy ez évben eltávozott körünkEO+DUJLWDL
-HQ +tGYpJKL 5XGROI pV GU -iYRU 7LERU WHPHWpVükön részt vettünk,
emléküket meJUL]]N $] È.0, . KW +tGRV]WiO\iUD NHUOW 6]NH -ózsef kolléga, s remény van az oszWiO\WRYiEELHU VtWpVpUH
Az országos közutak hídállománya 2000. január 1-én 6034 db, felületük 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 MHOHQWV KtGUHKDELOLWiFLy D]RQEDQ FVDN  KtGRQ
történik mintegy 400 millió Ft költséggel.
$] H] pYL NRUV]HU &VtWpVL PXQNiN N|]|WW NLHPHOW IR QWRVViJ~ D
dunaföldvári Duna-KtGNRUV]HU&VtWpVHDPLQHNHU HGPpQ\HNpQWPyG Q\ílik a közös (közúti-vasúti) üzem megszüntetésére. A vasbeton pályalemez helyett ortotróp szerkezet épül, a forgalom fél szélességben való
fenntartása mellett.
A Tisza-hidak közül a tiszaugi híd kapDFLWiVEYtWpVHIRO\LN $ UpJL
alépítmények kiegészítésével új közúti híd épül, így szétválasztható a
közúti és a vasúti forgalom.
Szlovák és magyar közös beruházásként, az EU hathatós támogatáViYDO PHJNH]GG|WW D] HV]WHUJRPL 0iULD 9DOpULD-híd újjáépítése. A kivitelezést 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 hídvizsgálatokhoz, 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 NHUHW ében a MAÚT összefogásával
kéV]OQHN LOO HWYH HONpV] OWHN D N|YHWNH] N a Közúti Hídszabályzat
HJ\HV IH MH]HWHL P &V]DNL V]DEiO\]DW DOD NMában, D NLYLWHOH] L V]DEYiQ\R N
KHO\pUH OpS P &V]DNLHO tUiVRN a korlátokra, sarukra és dilatációs szerkezetekre vonatkozy P&V]DNL HO tUiVRN D mHJOpY  KLGDNUD YRQ DWNozó
elírások, HJ\HVUpJHEELH OtUiVRNiWGROJR]iVDNRUV]HU &VtWpVH
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Ebben az évben Szolnokon rendeztük meg a hídmérnöki konferenciát. Sikerült elkészíteni a konferenciának helyet adó megye hídtörténetét bemutató N|Q\YHW )RQWRV PLQGHQ PpJ IHOOH OKHW GRNXPHQWXPRW
Q\LOYiQWD UWiVED YHQQL |VV]HJ\ &MWHQL QHKRJ\ pSSHQ D PDL pV D N|]H lmúlt hídépítési emlékei kallódjanak el. Jelenleg folyik Tolna és Komárom-Esztergom megye hídtörténetének írása ehhez is kérjük minden
kolléga segítségét. -|YUH QHP]HWN |]L NRQIHUHQ FLD OHV] %XGDSH VWHQ
Utak és hidak Európában címmel május 21-23-án, melynek szakmai
bemutatója az esztergomi Duna-híd építése lesz.)
$ .|]OHNHGpVL 0~]HXP pV D .LVNU|VL .|]~WL 6]DNJ\&MWemény
J\&MWL D] ~W - és hídt|UWpQHWL HPOpNHNHW $ KtGVNDQ]HQ E YtWpVpKH] H lbonWRWW KLGDN UpV] HL HOUHJ\iUWR WW hídgerendák és tárgyi emlékek szükségesek. Idekerül az elbontott bakonszegi 90 éves vasbetonhíd és az M1
autópályán elERQWRWWKtG HOUHJ\iUWR WW KtGJHUHQGiMiQDNHJ\-egy szelete.
.pUMNPLQGHQNROOpJD VHJtWVpJpWDKt GVNDQ]HQE YtWpVHJ\ 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 szerkezetek diagnosztikája II. (Esettanulmányok) és a Beton és vasbeton szerkezetek védelme, javítása és PHJHU VtWpVH , c. könyvek elkészültek a
0&HJ\HWHPL.L DGyJRQGR] ásában.
A szakirodalmat a Közúti és Mélyépítési Szemle is igyekszik gazdagítani, kérjük a terYH]NLYLWHOH] pVIHQQWDUWyNROOpJiNDWKR J\NO dMpN
PHJ
WDSDV] WDODWDLNDW
D
MHOHQWVHEE
PXQNiN
LVPHUW HWpVpW
hozzászólásaikat más írásokhoz. Ez évben megjelent a hidász szakiroGDORPEL EOLRJUiILiMDUHPpOKHW OHJH]LVVHJt WLDJ\DNRUODWLPXQNiWNp rjük, 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 kollégáinkról. 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 .|]~W L IRV]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 Y ROW HONpV]OW
Dunaföldváron
a
híd
pályalemezének
átépítése
ortotróp
acélpályalemezre, a forgalom félszélességben való fenntartása mellett.
JelenWV HOUHOpSpV KRJ\ D KtG NRUV]HU &VtWpVpYHl sikerült a közös üzePHW PHJ V]QWHWQL $ IHOKDJ\RWW YDV~WL SiO\D OHKHWVpJHW DG D YiURVWW eKHUPHQWH VtW~WPHJpStW pVpUH
A fontos tranzitút (52- I~W  PiVLN IRO\DPL KtG MD D WLV]DXJL 7isza-KtG V] &N NHUHV]WPHWV] et volt (5,3 m széles), ezért örvendetes, hogy
a PHJOpY  DOpStWPpQ\HN IHOKDV]QiOiViYDO |QiOOy IHOVSiO\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
keUHWHNN|]|WWDG WDiWDNpWPLQLV]WHU HOQ|NpVD](8NpSYLVHO MHDKLGDW
PDMG Wt]H]UHN VpWi OWDN QDSRNLJ D UpJLKH] KDVRQOy PHJM HOHQpV& „új” hídon.
Szekszárdnál is megindult a Duna-híd régóta húzódó építése, ezzel
a Budapest alatti Duna-KtG V&U&VpJ LV MDYXO QL IRJ ( KtG p SíWpVH M|YUH
kerül látványos szakaszba.
A gyorsforgalmú utak megindult nagy fejlesztése az M3 autópályán
Oszlárnál új Tisza-KtG pStWpVVHO MiU D] DFpO JHUHQGDKtG HOV V]HUNH]HW H
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\MHOHQWVpJ& KRJ\ HO NpV]OW D .|]~WL KL GDN WHUYH]pVL V]DE iOyzatának V]|YHJWHUYH]HWH D] HKKH] FVDWODNR]y 0 &V]DNL HO tUiVRN SHGLJ
PHJ LV MHOHQWHN 7|EEpYHV HONpV]tWpV XWiQ UHPpOKH WOHJ IRQWRV Pp rföOGN 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 szabYiQ\RNPiUQHPN|WHOH] pUYpQ\ &HN
Ebben az évben június 27-29-én Esztergomban volt a 42. hídmérQ|NL NRQIHU HQFLD PHO\QHN I  WpPiMD D IRO\DPL KLGDN MeOHQWVpJH H]H N
tervezési és kivitelezési kérdései voltak. Sikerült úgy szervezni ezt a
V]DNPDLWDOiONR]yWKRJ \DUpV]WYHY NDYiUKHJ\U OD9iUP~]HXPWHU aszáról nézhették meg a második új hídszerkezet beúsztatását. A konfeUHQFLD UpV]WYHY L Np]EHY HKHWWpN D .RPiURP -Esztergom megye hídjai
cíP& N|Qyvet, mely áttekintést ad a megye igen változatos, érdekes
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$KtGPp rn|NLNRQIHUHQF LiWPHJHO ]HQPiMXV-én az
Utak, hidak Európában nemzeWN|]L NRQIHUHQ FLD UpV]WYHYL LV HOOiWRJDtWDND] VLNLUiO\LV]pNKHO\U HD]~MMipSOKtGPHJWHNLQWpVp UH
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: Barangolásaim a betonkutatás területén, A beton és vasbeton IV. kötete, dr.
Medved Gábor: Történetek a világKtGMDLUyOFP &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 P HJ\HL N|]~WN H]HO N, KtGNH]HO N PXQNiM iW
(nyilvántartás, hídgazdálkoGiV P &V]aki szabályozás, kutatás-fejlesztés
szakmai konzultációja, nemzetközi kapcsolatok stb.)
.pUQN PLQGHQ NROOpJDQ W pV NROOHJiW KRJ\ V]D NPDL pOHtrajzát,
QpONO|]KH W tárgyi emlékeit, fotóit stb. bocsássa az ÁKMI hídosztály,
H]HQ NHUHV]WO D NLVN U|VL .|]~WL 6]DNJ\&MWHPpQ\ UHQGHONH]pVpUH 
hogy a szakmatörténet ezzel is gazdagodjon. Cím: 1024. Bp. Fényes
Elek u. 7-13.

KtGW|UWpQHWpU

2002
Személyi ügyek: több kollégánk jeles születésnapot ünnepelt: dr.
Mistéth Endre 90., dr. Träger Herbert 75 éves. Nekik és minden kollégának NROOpJDQ QHNMyHJp V]VpJHWNtYiQXQN
9iOWR]RWW D PLQLV]Wp ULXP QHYH *D]GDViJL pV .|]O HNHGpVL  VW D
.|]~WL IRV]WiO\ WUDGLFLRQiOLV V]pNKHO\H L V iWN|OW| ztek a Margit körúti
PLQLV]WpU LXPL pSO HWEH $ .|]~WL IRV]WiO\ YH]HWMH YiOWR]D tlanul
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
nyugdíMDV5RPKiQ\L0 LKiO\SHGLJ D.|]OHNHGp VL)IHOJ\HOHWPXQN atársa lett.
6]RPRU~ KtU KRJ\ OHJLG VHEE NRO OpJiQN .PHWW\ /D MRV  pYHV
NRUiEDQPHJKDOWHPOpNpW V]HUHWHWWHO UL]]N
$ KtGQ\LOYi QWDUWiVEDQ MHOHQWV IHMOHV]WpV W|UWpQW D] HGGLJL DG DWRN
nem vesztek el, gazdagodott, részben módosult a rendszer (pl.
felszerkezeti kódok több évtized után változtak). Az országos közutakon – 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 TiszaKtGMiW 0LQGNpW P &WiUJ\DW D] (V]WHUJRPEDQ LV DONDOPD]RWW HPHO V]H rkezettel 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.
IJHQVRNMHOHQWVKtGpStWpVpUHNpV]O WHNLOOHWYHNpV]OQHNWHUYHND
gyorsforgalmi utakon (M7 1740 m hosszú völgyhíd, dunaújvárosi Duna-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 &VtWpVével sikerült a közúti-vasúti közös üzemet megszüntetni.
Karbantartási munka 250 hídnál, felújítás 70 hídnál, nagyobb rekonstrukció 31 hídnál folyt. A rekonstrukciók költsége 1,8 milliárd Ft
volt.
Ebben az évben Szekszárdon volt a Hídmérnöki konferencia, mégKR]]i  I V UHNRUGOpWV]iPPDO 6]tQYRQDODV HODGiVRN V]yOWDN D I olyami hidak építésén kívül kisebb hídfelújítási, hídbontási munkákról.
$ )HULKHJ\L UHS OWpUUH YH]HW  ~W UpJL tYKt GMiQDN ERntása torokszorító
pUGHNHVVpJ&
A konferenciára jelent meg a megyei hídtörténeti sorozat 10. könyve, 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, érdekes-KXPRURV W|UWpQHWHN VWE -|YUH 6]HJHG IRJD GMD M~QLXV KyQDpban a
hídmérnököket. A Csongrád megyei hídtörténet kiadását tervezzük, ehhez kérjük mindenki segítségét (fotók, érdekes emlékek, tárgyi dokumentumok).
A szekszárdi Hídmérnöki konferencián Molnár István székesfehérYiUL RV]W iO\YH]HW  – korábban hídmérnök – kapta meg az „Év hidásza”
GtMDWHOVVRUEDQD 32 17,6 KtGJD]GiONRGiV L SURJUDP KD]DL D GDSWiOiVában, alkalmazásában kifejtett munkájáért.
(ONpV]OWDK DMGDQN|]~WL+tGV]DEiO\]DWRWNpSH] .|]~WLKLGDNW HrYH]pVHÈOWD OiQRVHO tUiVRN Ò7 -3.401) és az öt kiegéV]tW HOtUiV Ò7
2-3.411-415) $] HGGLJ N|WHOH]HQ DONDOPD]RWW Q HP]HWL V]D bványok
MSZ-07-3701 és 3702, MSZ-07-3710 és 3711, valamint az ME-073700 és 3709 hatályukat vesztették. Az HOtUiV sorozat dr. Träger Herbert irányításával, többévi munkával készült.
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A hidak elnevezésével kapcsolatos útmutató készült részben azért,
mert az önkormányzatok, civil szervezetek igen aktívak elnevezések
ajiQOiViEDQ UpV]EHQ D]pUW  PHUW pYHN yWD P &N|GLN D )|O GUDM]LQpY E izottság, mely illetékes a hivatalos hídnév elfogadásában, hiányzott
azonban a névadás menetének a szabályozása. E témakör feldolgozatlansága miatt kérjük kollégáink észrevételeit, véleményét.
Fontos híd építési tárgyú cikkek jelentek meg a Közúti és Mélyépítési Szemlén kívül, dr. Domanovszky Sándor tollából a MAGÉSZ HírOHYpOEHQ D 0pUQ|N ÒMViJEDQ D 'XQDIHUU 0 &V]DNL *D]GDViJL
Közleményeiben (2002/3). Hídtörténeti cikkeket írt Hajós György a
Mérnök Újságban, dr. Balázs György professzor úr dr. Mihailich Gy
] V]OHWpVp QHN  pYIRUGXO yMiUD WDUWDOPDV N|Q \YHW tUW V V]tQYRQDOD V
HODGiVRNKDQJ]RWWDNHOD]QQHS LPHJHPOpNH]pVHQ
Acélszerkezeti Ankét volt (22. alkalommal a BME-n) s ezen a nagy
IRO\DPL KLGDN WHUYH]pVp UO J\iUWiV iUyO V]HUH OpVpUO V]iPR ltak be e
QDJ\PX QNiEDQUpV]WYHY N
Filmsorozat készül a hazai Duna-hidakról, s Németországban a világ nevezetes hídjait viszik filmre, köztük elkészült a Lánchídról szóló
(dr. Domanovszky Sándor birtokában van ez a film). Hosszú évek után
D 6]DEDG ViJ KtG SHVWL KtGIMH HJ\LN YROW YiP V]HG Ki]iEDQ NLV N iállítás
Q\tOW KpWIQ pV FVW|UW|N|Q  -14 óra között van nyitva), a kiállítás
UHQGH] LNprnek és várnak kiállítható dokumentumokat.
.LVNU|V|QD hídskanzen további fejlesztése a cél, ehhez is kérjük a
NROOpJiN|WOH WHLWPHJ U]pVUHNLi OOtWiVUDV]iQWDQ\DJDLW 
2003
Személyi, szervezeti ügyek: szomorú hír, hogy dr. Gállik István az elmúlt hónapban elhunyt. Az ÁKMI Hídosztályán ismét változás történt:
&VLNyV&VDEDD]ÈOODPL$XWyS iO\DNH]HO 7iUVDViJKR]PHQW$+tGRV ztály 2004. január l-WOLVPpWD]8.,*NHUHWpEH QIRJP &N|GQL
A hídállomány –D]$XWy SiO\DNH]HO 7iUVDViJKtGMDLQplkül – 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 KtGp StWpVHN NH]G GWHN D] 0 D utópálya
újabb szakaszain Balatonföldvár és Letenye térségében (28 db).
A 26. sz. f~WRQHONpV] OWD0iW\iVNLU iO\QHYpWI HOYHY+RVV]~UpYL
Sajó-híd. $ 6iUYiUW HONHUO ~WRQ pUGHNHV DOVySiO\iV tYKtG pSO D 5 iED
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, hiV]HQy WDQHPpS OWKtG%XGDSH VWWOGpOUHD'XQiQ$]~M'X QD-híd
DKR]]iFVDW ODNR]y~WW DOHJ\WWM HOHQWVPpUQ|NLDONR WiVIRQWRVU észe 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 közúWKiOy]DW OHJQDJ\REE I HOOHW& QpJ\ IRUJDOPL V ávos hídja, felújítása
több ütemben történt.
A hídmérnöki konferencia Szegeden volt, július 2.-4. között. Az
LVPpWVRNpUGHNO GWYRQ]yUHQGH]YpQ\HQpUGHNHV WDrWDOPDVHO DGiVRN
hangzottak el hídfelújításokról, ~M KLGDN pStWpVpUO FV|P|U -kistarcsai
Auchan áruház csomóponti hídja, sárvári Rába-híd, M7 autópálya 17 NP V]DNDV]iQOHY  hidak felújítása, a Széchenyi Lánchíd lánckamrájának rehabilitálása és természetesen a Bertalan Lajos Tisza-hídon
végzett munka. (] XWyEELW D NRQIHUH QFLD UpV]WYHY L D KHO\V]tQHQ LV WaQXOPiQ\R]KDWWiN 6]y YROW P pJ ]VDOX]iVL UHQGV]HUHNU O D QDJ\V]LOiU dViJ~ pV D] |QW|P|U|G  EHWRQUyO pV PiV IRQW RV WpPiNUyO $ V]HPpO\HV
beszélgetések, a kiállítás, a városnézés jól szolgálta a megjelentek tájékoztatását. 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 megemlékezés október 10-én a Budapesti Történeti Múzeumban. Az egész
QDSRVUHQGH]YpQ\OiWYiQ\RVNLi OOtWiVPHJQ\LWiViYD OIHMH]G|WWEHPDMG
D N|YHWNH]  NpW QDSRQ D KtGQiO NLiOOtWiVD KRUJRQ\NDPUiN P HJWHNLQW ése és emléktábla avatása zárta a megemlékezést. A centenáriumra megjelent a régi és új Erzsébet hidat bemutató reprezentatív könyv is. A
N|Q\Y D] HO DGiV -sorozat, a kiállítás sok ember munkájának eredméQ\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 csütörtökön 8 és 12 óra között.
A Közúti Hídszabályzat ügye úgy áll, hogy a vonatkozó útügyi m&
V]DNL HO tUiVRNDW I HO~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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V]HU& HJ\-két év múlva esedékes lesz a teljes átdolgozás
az Eurocode fokozott mértéN&pUYpQ\HVtWp VHPLDWW
Kérünk minden NHGYHV NROOpJDQW pV NROOpJiW KRJ\ D V] HPpO\L
adatokban bekövetkezett változást szíveskedjen jelezni, s aki még nem
adott szakmai önéletrajzot, ezt pótolja.

PRVW QHP LG

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, vezeWMH 6LWNX /iV]Oy IRV]WiO\YH]HW  5LJOHU ,VWYiQ RV]Wi O\YH]HW NpQW + alász Lajos és Kara Katalin, továbbá két nyugdíjas dr. Träger Herbert és
GU7yWK (UQLQWp]L D KtGJ\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 vázlatát 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 +t dfenntartásra sajnos az indokoltnál kevesebb forrás állt rendelkezésre,
UHPpOKHW  KRJ\ D PRVW NpV]O  1HP]HWL ~WIHO~MtWiVL SURJUDPEyO D K idakra 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 pSt WpVH HONHUO  V]DN aszok, burkolat-PHJHUVtWpV  NHUHWpEHQ MHOHQWV KtGNRUV]HU&VtWpVL pV pSítési munkák folynak. Az autópálya építések során az M7-en elkészültek
a Becsehely-Letenye közötti szakasz hídjai, köztük a Koronginak elnevezett "extradosed", más szóval függesztett-IHV]tWHWW PHO\ KD]iQN HOV 
LO\HQ V]HUNH]HW & KtGMD $] 0 D XWySiO\iQ QDJ\ KtGp StWpVL WHYpNHQ\Vp J
folyik, s elkezGG|WW D . U|VKHJ\L Y|O J\KtG pStWpVH LV $] 0 ~MDEE
szakaszának átadása, Miskolc autópályával történt elérése a közelmúltEDQ YROW  LWW LV MHOHQWV P&tárgyak épültek, s közismert, hogy a dunaúj-
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városi Duna-KtG J\iUWiVD LV PHJNH]GG|WW Kialakítása miatt említést
pUGHPHOD 6iUYiUHONHUO~WMiQpSOWDFpO5iED-híd.
Gazdag volt ez az év konferenciákban, tanulmányutakban, közülük
néhányat említünk: május 26-28-án volt Zalaegerszegen a 45. Hídmérnöki konferencia, ezen az „Év hidásza” NLWQWHW FtPHW GU 
Domanovszky Sándor kapta; június 24-26-án volt Újvidéken a Hidak a
Dunán konferencia 5. rendezvénye, melyen hazai mérnökök is
résztvettek és eladásokat is tartottak; augusztus 24-25-én Sárospatakon
a magyar közúti hídépítés elmúlt és a követNH]Wt]pYpUOHPOpNH]WQN
meg; szeptember 1-3-án a hidászok népes csapata Pozsony 5. Dunahídját (acél ívhíd) ismerhette meg, melyhez hasonló – csak nagyobb
nyílású – lesz D 'XQD~MYiURVQiO pSO szeptember 8-10-én Békéscsabán tartották meg az Útügyi napokat, ezen a rendezvényen több, hidakkal kapFVRODWRV HODGiV LV HOKDQJ]RW W szeptember 21-én a Közlekedési
Múzeumban 0DGHUVSDFK.iURO\UDHPOpNH]WQNpVH ODGiVWKDOOKDWWXQN
a dunaújvárosi Duna-híd tervezéVpUO $ WUDJLNXV V RUV~ 0DGHUVSDFK
Károlyról október 5-én a Hadtörténeti Múzeumban is szép megemlékezés volt, a neves hidász aranyozott bronzszobra azóta mHJWHNLQWKHW 
szeptember 22-24 a IABSE konferenciája volt Sanghajban, melyen magyar mérnökök is részt vettek, megcsodálva a kínai hídépítés eredményeit; szeptember 25-én a Magyar Tudományos Akadémiai Magyar
örökség díjáW DGWiN iW GU =LH OLQVNL 6]L OiUG FVDOiGMD NpSYLVHO jének és a
Mérnöki Kamarának; november 16-án Acélszerkezeti ankét volt a BuGDSHVWL 0 &V]DNL (J\HWHP HQ H]HQ D] HOKXQ\W GU 3ODWWK\ 3iOUyO pV D ktuáOLV NpUGpVHNUO YROW PHJ HPOpNH]pV ; november 17-én Tiszalökön az
 pYH pSOW 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]GG|WW KtGMDLQN pUWHOPHWOHQ HOSXV]WtWiVD PHO\QHN D OHJW|EE i lGR]DWRW N|YHWHO  HVHPpQ\H D 0DUJ LW-híd felrobbantása volt (november
4-én). A pusztítások nyomai a Maroson, Ipolyon ma is láthatók. ÖrömWHOLKtUKRJ\EHO iWKDWyLGQEHOOUHPpQ\YDQQpKiQ\ ,SRO\ -híd újjáépítésére.
A hidász szakirodalom napjainkban igen gazdag: a Beton, az ÉpíWpVWHFKQLND D +tGpStWN D Közúti és Mélyépítési Szemle, a Közlekedéstudományi Szemle, a KÖZÚT, a MAGÉSZ Acélszerkezetek, a
0pO\pStWpV D 0pO\pStW 7N|UNpS D 0pUQ|N ÒM ViJ D Vasbetonépítés
LV N|]|O KLGDNNDO NDSFVROD WRV tUiVRNDW $] iWWHNL QWpV HOVHJtWpVpUH
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igyekszünk a korábban elkészült Hídbibliográfiát folyamatosan aktualizálni.
Nívós könyvek jelentek meg hidakról: David J. Brown: Hidak,
Kossuth Kiadó (dr. Medved Gábor fordítása); Perino-Faraggiana: Hidak, Alexandra Kiadó; Visegrádi országok techniNDL P&HPOpNHL ,,
Mérnöki Kamara; Régi és új Erzsébet-KtG WXGRPiQ\RV  OpV HODGiVRN
J\&MWHP énye, MAGÉSZ; dr. Gáll Imre: Budapesti Duna-hidak könyve
~ME YtWHWWNLDGiVDLVNpV] O
ÒW pV KtGJ\L P &V]DNL HO tUiVRN NDUEDQWD UWiViEDQ NRUV]HU &VtWpVéEHQ D +tGI PpUQ|NVpJ LV UpV]W YHV] H] évben jelentette meg, illetve a
N|]HOM|Y EHQMHOHQWHWLPHJD0DJ\DUÒWJ\L7 iUVDViJDN|YHWNH] HO  
írásokat: ÚT 2- .|]~WL KLGDN WHUYH]pVL HOtUiVDL III. Acélhidak;
ÚT 2- .|]~W L KLGDN WHUYH]pVL HOtUiVDL ,9 %H WRQ YDVEH WRQ pV Ieszített hidak; ÚT 2-1.403 Hídkorlátok kialakítás. Acélkorlátok és biztonsági elemek; ÚT 2- $FpOV]HUNH]HW & KLGDN NRUUy]LyYpGHOP L
fenntartási munkái.
A Hídmérnöki kRQIHUHQFLD M|YUH 6RPRJ\ P HJ\pEHQ OHV] D V]Dkmai bemutató tárgya a Kröshegyi völgyhíd lesz. Készül a Somogy
mHJ\H KtGMDLW EHPXWD Wy N|Q\Y HKKH] KD D NR OOpJDQ N NROOpJiN IRW ókat, érdekes emlékeket, dokumentumokat tudnak rendelkezésre bocsáWDQLMHOH]]pNH]WDV]HUNHV]W QHN GU7 yWK(UQ-259).
2005. január 26-27-én lesz Palotás László professzor úr születésének 100. évfordulója alkalmából megemlékezés a BME-n, jelentkezni
PpJ OHKHW D MHOHQWNH] N 3DORWiV SURIHVV]RU ~U pOeWpUO |VV]HiOOtWRWW
könyvet térítésmentesen vehetnek át a megemlékezésen.
Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy ha még nem adott szakmai önéleWUDM]RW ~J\ D]W V] tYHVNHGMHQ SyWROQL PHUW V]p OHVN|U & |VV]HIRJi ssal
szeretnénk egy életrajzi adatokat tartalmazó kiadványt készíteni a hídtervezésben, hídépítésben, hídvizsgálatban, hídfenntartásban tevékenyNHG NUO
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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 építkezés részletesebb ismertetése.
A híd történetepVDP &V]DNLDGDWDL
$] VLG N yWD IRQWRV NHUH VNHGHOPL ~W Galíciába vezet. A híd jelenOHJ HJ\ Qp J\V]iPMHJ\ & |VV]HN|W  úton van (3605 j. út 9+618), amely
egykor IRQWRV I~WYRQDO YROW 0LVNROF] – Gerenda – IHOVYt]N|]L iOOami közút. A két utóbbi helység Szlovákiában található. Az utat a XIX.
V]HOHMpQpStWHWWpNNL$ N LpStWpVV]DNV]HU &HPOpNpW U]Lk az úton található 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 segítségére 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 lebombázása tette szükségessé. Emellett annak kialakítása korszeU& QDJ\Ei rkás, két forgalmi sávot hordoz és nincs rajta súlykorlátozás.
Természetesen jelen tanulmányban H NRUV]H U& SRQWRQKLGDW QHP PLQW
N|YHWHQG  ÄSpOGiW´ V]HPO pOMN $ KD]DL SRQWRQ KLGDN NLVEiUNiVDN NH skenyek 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 OHKHWVpJHW D SR QWRQKLGDN MHOHQWHWWpN $ K tGpStWpV IHMOGpVH
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|GKHW nek árvízkor, jégzajláskor és télen, forgalmuk nem haladja meg a kompátNHON
kapacitását 0LQGH]HN HO OHQpUH H]HN D ] iWNHO N P&N|GQHN MH OHnWV
P& N|GpVLN|O tVpJHWHPpV]WYH0pJLVPLpU W"$YiODV] RNDWQHP P &V]DNL
területen kell keresnünk.
Jelen rövid tanulmány áttekintést kíván nyújtani a pontonhidak jeOHQpUOH]]HOLVVHJtWYHD G|QWpVKR]yNDWDM|Y NHUHVpVpEHQ
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\tOiV D Q\tOiVN|]pSHNHQ PLQ tegy 12 méter. A kocsipálya egy nyom széles (2,8-3,8 m), ami csak válWDNR]y LUiQ\~ I RUJDOPDW WHV] OHKHWYp $ SRQW RQKLGDN WDUWR] ékaként,
azzal párhuzamosan mindhárom helyen köteles komp P&N|GLN , amely
a ponWRQKtG WHKHUEtUiViW PHJKDODG y MiUP&YHNHW YDODPLQW D SR QWRQKtG

$KiURPPH JOpY

*

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 NO| QOHJHVHQ V]pOVVpJHV Yt]iOO iVRN D MpJ]DMOiV pV D 7LV]D EHIagyásakor teljesen kell leállítaQLD]iWNHO W
A befagyás, a kezdeti jégzajlás, a befagyott folyó utáni meginduló
MpJ]DMOiVN|]WLNO|QE|] VpJHW ,V]pOV VpJHWFVDN3DJDQLQLWXG WD heged&
jén érzékeltetni. A révészek-vizes emberek VDMiW EUN|Q UHQGV]H UHVHQ
megélik ezt, illetve ennek látványát, a WHUPpV]HWLHU Nkel szembeni emberi tehetetlenséget. Bizony gyakran van amikor HJ\HGOL FpOV]HU& FVelekvésként 0(1(.h/1 , NHOO D] HO ]HWHV PHJILJ\HOpVHN pV
tapasztalatok ésszel való felméréseként. Mindez csak hatalmas vízirévész-hidászJ\DNRUODWE LUWRNiEDQYpJH]KHW PXQND$OHJNLVHEEKLE D
is hatalmas emberi és anyagi károkat okozhat.
Az utóbbi évtizedben egyre fokozódó gondot okoz még az áradások
utáni és a Yt]OpSFV NQpOPD MG a folyó kanyarulatokban szigetté összeálló hullámtéri faanyaJ XV]DGpNWRU ODV]RN URPEROy K DWiVDL HOOL PHQHN ülés (téli elhúzódáshoz hasonlóan).
A híd teleltetése és egyéb okok miatt a rendszernek szoros tartozéNDHJ\SiUKX]DPRVN RPS]HPDOHJQD J\REEEDMpVJRQGD]LG V]DNR sság mellett a párhuzamosság az összes eszkö] PHJWDUWiVD pV OHKHW
jókarban tartása végett.
A pontonhidak üzemeltetéséhez gyakorlott szakember háttér szükVpJHV (J\ SRQWRQKtG ] HPHOWHWpVpKH] D K DMy]iV iOWDO HOtUW PLQLPiO LV
technológiai létszám miatt 18-19 hidász alkalmazása szükséges!
A Tisza és a Duna kompjai, üzemeltetésük feltételei, és egyéb körülményei D J\DNRUODWE DQ PHJOHKHW VHQ NO|QE|]HN $] XWyEE L LGN
haMy]iVL MRJDONRWi ViEDQ UpV]WYHY  V]DNHPEHUHN D 7 LV]ira vonatkozó
V]DEiO\R]iV VRUiQ LV QHP]HWN|]L pV MH OHQWV QDJ\ViJ~ KDM yIRUJDOPD W
feltételeztek, és ehhez igazodóan a korábbinál lényegesen összetettebb
és szigorúbb jogrendszert alkottak. Az EU-csatlakozás miatti új jogszabályok teljesítéséhez szükséges felzárkóztatás forrásbiztosításával kapcsolatban viszont kételyeink lehetnek.
Az alábbi fejezetek külön-NO|Q LVPHUWHWLN D MHOHQOHJP &N|G SRntonhidakat és azok rövid múltját, jelenét.
Pontonhíd Lónya és Tiszamogyorós között
A /yQ\D pV 7 LV]DPRJ\RUyV N|]|WWL UpYKHO\ VL iWNHO D 7iszán.
Lónya 1593-EDQ NDSRWW H OV]|U UpYMRJRW 5XG ROI FViV]iU N iváltságot
adott Lónyai György, Lónyai János, Lónyai Ferenc és Lónyai Gergely
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helyi földbirtokosoknak, hogy Nagy-Lónya és Mogyorós területén a
Tiszán át révet tarthassanak és azon vámot szedhessenek.
Az I. katonai térképezés idején (1782-1785) is megemlítik a térképekhez csatolt országleírásban, hogy a két község között a Tiszán komp
közlekedik.
1945-ben, a háborús események után a köteles kompforgalom ismét
meginGXOW$]iWNHO QpOPDHJ\WRQQDWHK HUEtUiV~ PRWRURVPHJKD jtású köteles komp van, amely 1997 óta a pontonhíd tartozéka.
$ SRQWRQ KtG WHOHStWpVpW 6] &FV 0 6iQGRU RUV]iJJ\&OpVL NpSYLV HO
református lelkész 1990-ben kezdeményezte az országhatár és a Tisza
közé beékelt észak-beregi térség megközelítKHWVpJpQHN MDYtWiViUD $]
HOV  HONpS]HOp VHN 76 XV] iO\KtG OpWHVtWpVpUO V]yOWDN $UDQ\RVDS iWL pV
Tiszaadony között. A telepíWpVLpVP&N|GpVLN|O WVpJHNEL]WR VtWDWODQViJD
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 ( SRQWRQKt G
IHOV]DEDGXOiViYDOLOOHWYHD76XV]iO\RN7LV]i UyOLGN|]EHQEHN|YHWN ezett elhajózásával pontonhíd telepítése a dombrádi szerkezet felújításával vált reálissá.
A 182,5 m hosszú dombrádi pontonhídnak 14 nyílása volt, 4 állanGy DOpStWPpQQ\HO Kt GIN pV D]RNKR] NDSFVROyGy HJ \ -egy pillér. A híd
IWDUWy 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 szólóponton vette át a terhelést.
A dombrádi pontonhíd új helyen való továbbüzemeltetésére további
lehetséges helyszínként Olcsvaapáti, Balsa, illetve Aranyosapáti közvetlen alternatíváMDNpQW /yQ\D PHUOW I |O $ P &N|GpVL IH OWpWHOHN EL]W osítására egyedül Lónya esetében volt határozott helyi kezdeményezés,
így végül az úszóhíd ide kerülhetett.
A pontonhidat a szakminiszter 1995. augusztus 4-én az állami célWDUWDOpN NH]HO  -hasznosító (KHVT) Kht. rendelkezési állományába sorolta.
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 céltarta3
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lék-NH]HO .KW PHJEt]i ViEyO 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 hídIN pStWpVH iOODPL
támogatásból valósult meg.
A pontonhidat 1997 augusztusában a forgalomnak átadták.
A 7LV]D   IRO\DPNLORPpWHUpEHQ IHNY  pontonhíd üzemeltetése
LGV]DNRV -pJ]DMOiVHO WW XJ\DQLV HONHOO ERQWDQL pVDKtGWDJRNDWW HOHO
be kell vontatni. $ KtG MHOOHP] HQ PiUF ius-áprilistól novemberGHFHPEHULJ]HPHOKHWNH 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) ideiglenes megnyitásával biztosítják. A sportolók részére 8,56 m szélesséJ&
1,0 méter magasságú nyílás van kitáblázva.
A hídról a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Tartalékgazdálkodási (KHVT) Kht. 1996-ban jóváhagyott kiviteli tervet készített, amely az
ü]HPHOWHWN UHQGHONH]pVp UH iOO $ NLYLW HOL WHUYKH] Np SHVW D SRQWRQKidat
FVDN FV|NNHQWHWW P &V]DNL WDUWDORPPDO WHOHS tWHWWpN $ NLYLWHOL WHUY WD rtalmazza a pontonhíd részletes üzemeltetési szabályzatát is. Elmaradt a
magasvízi híGINpVD]D]RNKR]FVDWODNR]yi UWpULIL[Q\tOiVRNPHJpStW éVH$NH]HO QHN]iUDGpNRO WNLYLWHOLW HUYGRNXPHQWiFLyMDQLQFV
A pontonhíd szerkezetileg egy-egy lejáróhídból (21,8 m), ezekhez
FVDWODNR]y IL [WDJRNEyO  [  P  pV D W HOMHVpUWpN &HQ IRO\WDWyODJRVVi
tett négynyílású hajózónyílásból áll (47,1 m). A lejáróhidak az egyik
YpJN|Q DFpOF|O |S|]pV & KtGI UH WHUYGRNXPHQWiFLy V]HUL QWL DODFVRQ yvízi), másik végükön pedig a legközelebbi ponton páron kialakított teherelosztó acél máglyára támaszkodnak. A lejáróhidakhoz csatlakozó
fixtagok a lejáróhíd tartóvégére, illetve a hajózónyílással azonosan a
pontonelemekre épített fa máglyaszerkezetekre támaszkodnak. A fixtagok kétnyílásúak, középen együttdolgozás nélküli páros ponton alátámasztással, pontononként független máglyaszerkezettel.
A hajózónyílás határain ál-páros pontonok vannak, majd a hajózónyílást szimpla pontonok hordozzák. Az egyes pontonok fa máglyaszerkezetei azonos kialakításúak, különbség egyedül magasságukban
van, a fixtagok 2-2 nyílása a mederközép felé enyhe relatív esésben
van, a hajózónyílás relatív vízszintes.
$ SRQWR QKtG |VV]H VHQ  SRQWRQWDJEyO i OO PHO\E O  -2 db valódi
párosponton teherelosztó acél máglyával, 2-2 db ál-páros ponton
4
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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 YDQPHO\HNN |]ODNH]HO N -2 darabot folyamatosan a lejáróhidak alatt tartanak, hogy hirtelen vízszintemelkedés esetén a lejáróhidak 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|UONEL]WRVtWMiNgW SRQWRQRQYDQR UU-pVIDUFV|UOKpW SRQWRQRQYDQ
FVDN RUU FV|UO YDODPLQW HJ\ SRQW oQRQ YDQ FVDN I DUFV|UO  (J\ FV|U OW
az alvízi jobbpartra telepítve a hídnyitás megkönnyítésére használnak.
A mintegy 30 m3-es pontonok azonos kialakításúak, 8,0 x 3,5 x 1,3
PEHIRJODOyPpUHW &HN ún. „Román” pontonok). Az úszótestek kétcelláVDN HJ\ N|]EHQV  Yt] záró válaszfallal. A ponton elején és végén egyegy lebújónyílás van. Valamennyi ponton magashomlokú orrkialakítású, azaz a fenéklemez orr réV]pQHN IHU GH OHFVDSiVD D Yt]EO
nem emelkedik ki, ezD]XV]DGpNRNIHOWD UWy]WDWiViEDQLJHQNHGY H]tlen.
A lejáróhidak két, egymástól 3,0 m-UH OpY  ,3%-800-as ftartóját
hat I240-es, illetve I300-as kereszttartó köti össze. A hídtengelyben a
SiO\iWN|]EHQV , -as hossztartó is alátámasztja. Az összes többi nyílásnak három I400-DV IWDUWyMD YDQ $ KDMy]óQ\tOiVED HV HJ\LN Q\tOiV
IWDUWyLQDN NRUiEEL EHpS tWpVEO V]iUPD]y RNEyO D ] DOVy |YpW rálemezeléssel 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 túlnyúlik azDFpO]iUWV]HOYpQ\ &NRUOiWPHJWiPDV]WiViKR]
$ NLHPHOW NH]HO MiUGD SDOOy]DWiW NpW -két élére állított 200x50x8
mm-es „U” V]HOYpQ\ & KRVV]WDU Wy 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 széOHV NH]HO MiUGD FVDWODNR]LN (]HNHQ NtYO KHO\H ]NHGLN HO D] DF pO ]iU tV]HOYpQ\ & NRUOiW $ NR UOiW |VV]HVHQ KiURP Yt]V]LQWHV FV WDJEyO iOO D
kézlécet is beleértve.
5
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A KtGIN VDUXV]HUNH]HW HL YDODPLQW D E HMiUyKLGDNUD UiOWetett 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 táblákon HOtUYD $] HJ\ NR FVLQ\RP V]pOHV KtGSiO\iUD „YLJ\i]] ~WV] &Nület” tábla figyelmeztet.
$KLGDW]HPHO %HV]KtG .KWDSRQWRQKtG -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 SyWNRF VL  )W WHKHUJpSNRFVL PLNUREXV] HU JpS  )W
Kizárólag Lónya és Tiszamogyorós lakosai részére kedvezményes bérlet váltása lehetséges, melynek éves díja MiUP&UHV]yOyDQ)WQpYU H
szólóan 9000 Ft. A díjbevéWHOHNE OV]iPtWR WWQDSL iWNHOpVHNV]iPD D] iWODJRV QD SL IRUJDORP WHKiW  HJ\VpJM iUP &UH EHFVOKHW È tlagosan 60-70 darab bérlet van évente forgalomban.
Pontonhíd Tiszadob és Tiszaluc között
A tiszadobi Pontonhíd a 3612. MHO& tiszaluc – nagycserkeszi összeN|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-WO ]HPHO SRQWRQ KtG DPLNRU D SROJiUL illandó híd megépítése után az ott felszabaduló ideiglenes hidat áthelyezték Tiszadobra.
$ KLGDW D QpPHW K DGVHUHJ  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 kereszttartókat alumínium tartókra cserélték.
$SRQWRQ KtG]HPHOWH WpVH LGV]DNRV-pJ] DMOiV HOWW XJ\DQLVHONH OO
ERQWDQL pV D KtGWDJRNDW W pOL WHOHOEH NHOO YRQWDWQL ÈOWDOiEDQ iSULOLVWyO
GHFHPEHULJ]HPHOGHD]] HPHOWHWpVWDMHOHQWVHEEiUKXOOiPRNLVN orlátozzák.
6
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 V]pOV VpJHV Yt]iOOi VRN LGHMpQ W|UWpQ DONDOP a]iVWD]DOD FVRQ\Yt]LKtGI UODPDJDVYt]LKtGI UHYDJ\DP DJDVYt]LKt dIUOD]DODFVRQ\Yt]LKtGI UHYDOyiWiOOiVWHV]LOHKHWYp
A hajóforgalmat a hajózó nyílás (a 49 m hosszú kiúszó tag) ideiglenes megnyitásával biztosítják.
A pontonhidat minden év tavaszán – az üzembe helyezéskor –
SUyEDWHUKHOLN $  WRQ QiV WHUKHOMiUP & (20% túlterhelés) áthaladásakor mérik a pontonok merülését, amelyeknek ekkor is több mint 30 cmrel ki kell emHONHGQLHDYt]E O
7pOL LG V]DNEDQ D SRQW RQKLGDW NRP S KHO\HWWHVtWL DPHO\QHN IRO\i sirányban 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&QV]HrYH]HWWVpJJHO W| UWpQLN 5HQGV]HUHV pV My D NDSF VRODW D 7LV]DO|NL (U P&
YHO tJ\ D KLUWH OHQ Yt]V]LQWYiOWR]iVRNU yO W|EEQ\LUH HO UH pUWHVlnek.
Hirtelen áradások során azonban az uszadék felhalmozódásakor (feltorOyGiVDNRU D SRQWRQRN HOWW  D NH]HO NQHN UHQGNtY OL pV LJHQ K Vies
munkát (kárelhárítást) kell végezniük.
A pontonhíd szerkezetileg egy-egy fel-, illetve lejáróhídból és a tuODMGRQNpSSH QLSRQWRQKtGEyOiOO$PW iPDV]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) támaszkodnak. A tulajdonképpeni pontonhíd viszont a 10 db úszótagból (a 30
m3-es pontonokból) és az azokra támaszkodó vegyes (acél, alumínium
pVID DQ\DJ~IHOp StWPpQ\E OiOO
A híd parti tagjai (a fel-, illetve lejáróhidak) ún. Herbert hidak. Támaszközük: 30- P $ IWDUWyMXN D] osztrák-magyar monarchiabeli
KDGLKtGKiURP|Y &WpUEHOLDFpOUi FVR]DWWDOFVXNOyV FVRPySRQWLNDSFV olatokkal. Kereszttartóik I-340-es szegecselt gerinclemezes tartók,
hossztartóik pedig I-160-as szegecselt tartók.
$] DFpOOHPH]E O NpV]OW [ P -es úszótagok (pontonok) vízkiszorítása 30 m3$]]HPEHQOpY SRQWRQRNGDUDEV] iPD LNHUpV
$ 7LV]iQ MHOOHP]
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szóló). Minden ponton orr- pV IDUFV|UOYHO YDQ H OOiWYD $] HVetleges
meghibásodás esetére 1+4 db tartalékponton áll rendelkezésre.
$ IHOV]HUNH]HWH W D SRQWRQRN IHOHWW DOXPtQLXP ]iUW V]HOYpQ\HNE O
készült máglya támasztja alá.
A pontonokra támaszkodó hídnyílások 4-4 db I-400-as hengerelt
ftartókból, az ezekre fektetett 100x200x8 mm-es alumínium keresztgerendákból és I-300-as acél végkereszttartókból állnak. A pallóterítést
a kereszttartók felett 9 db, nyílásukkal lefelé fordított 200x50x8 mm-es
8V]HOYpQ\ &KRVV]WD UWyWDUWMa.
$ KtGRQ YpJL J HJ\UpWHJ & ´ -os keresztirányú keményfa palló burkolat van.
A kocsipálya szélessége 2,70 m (a Herbert hídon), illetve 2,80 m (a
Herbert hidak között), amelyhez kétoldalt kiemelt szegélysáv csatlakozik. 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]iUWV] HOYpQ\E ONpV]OW
A Herbert hidak végein, valamint a fix és a kiúszó tagok között
csuklók, illetve acél csúszólemezes dilatációs szerkezetek vannak.
$YDVEHWRQ KtGINQHNYHUWYDVEHWRQF|O |SDODSR]iVD YDQ
A pontonhíd kis-, illHWYH QDJ \Yt]L KtGI MpEHQ D +H UEHUW KtGWDJRN
PHJHPHOpVpW pV NHUHV] WLUiQ\~ PR]JDWiViW iWHPHO  EHUHQGH]pV EL]W RVttMD DPHO\ UiFVRV D FpORV]ORSRNUD WH OHStWHWW FVLJDVRURV HPHO  FV|UONE O
pVDKtGWHQJHO\UHPHU OHJHVDFpOJHUHQGDiWK~]ySiO\iE yOiOO
A pontonhíd hídtengelyben tartását és az úszó hídrészek mozgatását
HJ\UpV]W D SDU WL GUyWN|WHOHV FV|UON PiVUpV]W D SRQWRQRNRQ WH OHStWHWW
OHKRUJRQ\]RWWGUyWN|W HOHVFV|UONEL]WRVtWMiN
Az összesen 169,0 m támaszhosszat a bal parttól a jobb felé haladva 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 pontonpárközepek) 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
HOtUYD

8

HIDÁSZ ALMANACH 2004

Pontonhidak az ezredfordulón

Pontonhíd Csongrád és Csépa között
A pontonhíd a 4513 j. csépa – FVRQJUi GL |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 &VRQJUi GKR] N|W GLN pV N|]LJD]JDWiVLODJ LV D]  WHUOetén található.
$PDLV]HPHO KtGV]HUN H]HW építési éve 1957, teherbírása 7,5 tonna, szélességi beosztása (0,2)+3,20+(0,2) m, teljes hossza 200 m, legnagyobb szabadnyílása 12,9 m, hasznos hídfelülete 717 m2, hídnyílások
PH]  N  V]iPD  GRPERUXO DWDpVKRPRUXO DWDD KtGPH] N PR]JDWiV ával változik. Hossz-szelvényilegIRNRVW |UpVV]|JHO IRUGXOhat, a legQDJ\REE HPHONHG  a hídon 5,7 %, míg a KR]]iYH]HW  ~WRQ   . A híd
HOWW D V~O\NRUOiWR]i VW 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 vízszinteVtYQHNP HJIHOHOWöréssel lehet – közvetlen a lakott terület szélén
OpY NPyVHEHVVpJNRUO iWozású útszakaszon keresztül – az egyébként
egyenes hidat megközelíteni.
A pontonhíd tradicionális, UpJL iWNHO KHO\ D MHOHQOHJL N|]YHWOHQ
HOGMpQHND]XWi n újjáépített fa hajóhidat kell tekinteni, mely ezen
a nyomYRQDORQHJ\H] WiPDV]NLRV]WiVVD O  WRQQDWHKHUEtUiVVDOpVPiU
akkor is úgynevezett bakos hajókkal (állítható kocsipályaszinttel) volt
kialakítva. 1944-ben háborús cselekmények során MHOHQWV UpV] ét megURQJiOWiN PHJVHPPLVtWHWWpN D] LG  WHOWpYHO D PDUDGpN iOODSRWD LV O ényegesen 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, ráépített pályával, a változtatható pályaszintes megoldáshoz képest viszszalépésként.
1950-ben a városi tulajdonú hajóhíd állami tulajdonba került. A
QHP NLIRJiVWDO DQ iOODJ V W HQQHN URPOiV D pV WHKHrbírás elégtelenség
miatt a koUV]HU &VtWpVL WHUYHW D] 8 vaterv készítette (Dóra Tibor,
+DELQ\iN $QWDO  pV D . 30 ,; +tGRV]W iO\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 áttérés és a háborús hídhelyreállítások utáni hátramaradt, bontott (provizórikus) anyagkészletek (fel)használása.
9
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1956-ra készült el a jelenlegi formájában lényegében ma is megléV]Hrkezet (hivatalos forgalomba állítása áthúzódott 1957-re).
20 alátámasztásból 11 fix-járom, a többi zárt-IHGpO]HW&DFpOSRnton.
A fix alátámasztások tölgyfa cölöpjei (mint vert cölöpalapok cca. 6 m
hosszal) terepszint közelben visszavágásra kerültek, rájuk monolit beton fejbe ágyazottan összetett, hengerelt acélszeOYpQ\HNE O IHOpStWPényi oszlopok készültek.
(3 „cölöp” van egy oszlop alatt, az oszlop-párok közül egymással
|VV]HN|WYH FVDN D] HOYt]IRO\iVKR] OHJN|]HOHEEHV NYDQQDN D W| EELeket oldalról hengerelt acélszelvénnyel támasztották ki, hídtengely
irányban az oszlopokat L-V]HOYpQ\ & DFpO-párral „KiWUD I&]WpN KRUJ onyozták”.) A fix támaszok egymástól mért távolsága 9-9,2 m.
Az acél sor-SRQWRQRNHUHG HWLIPpUHWHL 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 hídmezket.
A pontonok fedélzetén talpgerendákra – a fixekhez hasonló, de más
V]HOYpQ\HNE O – összetett, hengerHOW DFpOV]HOYpQ\ & V]LQWpQ O pWUDfogas
bak-oszlopok annak telepítve.
A bak-oszlop párok tartják a „létrafog-hézagokba” LOOHV]NHG  pV LlOHV]WKHW U|YLG UHWHV]HO  JHUHQGiN V eJtWVpJpYHO D NHWWV „U” V]HOYpQ\ &
kereszttartókat.
Ezekre a kereszttartókra támaszkodnak a felszerkezeti elemek, a
gerendaUiFVIWDUWyM~KtGPH] NPHO\HNNpWW ámaszúak, illetve konzolos
kéttámaszúak (helyenként) és végeik egymáshoz csuklósan csatoltak.
$]~V]yDOpS tWPpQ\HNKtGPH]NE Ohatnak a hossza 13,4 m.
A rövid gerendarácsok 6-9 db I 240-HVKHQJHUHOW DFpOV]HOYpQ\ & Jerendából, a hosszúak 4 db I 280-DV V]HOYpQ\E O GH DOVy IHV]tWP&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 (keUpNYHW JHUHQGiYDO pVHJ\pEPyGRQO eszorítva).
A pontonsort hídtengely irányban (a bakoszlopok vonalában) geUHQGDVRUI &]L |VV]H WiYROViJRW WDUW pV NRUOiWR]RWW FVXNOyPR]JiV sal, valamint hajlító alakváltozással a koncentrált teher több ponton közötti
megoszlásában, a süllyedéskülönbség csökkentésében közrejátszik).

Y
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A hídnak a folyó sodrásával szembeni egyenes vonalban tartását a
UH YHWHWW KRUJRQ\]i ssal, kötélzetének a pontonRUURNRQ OpY  IHGpO]HWL FV|UONNHO YDOy KRVV ] -szabályozásával lehet biztosítani.
(J\LGHM&OHJ HO IRUGXOy KHYHV D I RO\iV LUiQQ\D l ellentétes szél (alV]pO pVPpUVpNH OWVHEHVVpJ &Yt]IRO\iVH VHWpUHV]NVp JHVDKtGKiWUDKRrgonyzása is (eOUHWDUWiV – egyéb funkciókkal együtt – 8 db, hátratartás 2
db kötéllel).
A hídnál a sodrással-V]pOOHO V]HPEHQL p V DIL[ KtGINNHO YDO y iOODndó egyvonalban tartás, a vízszint-ingadozás miatti kötélzet-hosszváltoztatások szisztematikusak és gyakoriak (egyebeken kívül ezért
SUDNWLNXV D FV |UO]pVHV PHJROGiV QR PH J D IHOOpS  HU KDWiVRN pV D ]
HPEHULH UNLIHMWNpSHsség közti különbség áthidalása miatt).
A folyó vízszintjének ingadozása a kocsipálya szintjét változtatja, a
part a „fix-pont” pedig egymagasságban áll. Nagyon alacsony vízállásQiO D SDUWpOWO  -6 m mélyen van a vízszint. Ha a pontonok fedélzetén
IL[ WHOHStWpV& OHQQH D NRFV LSiO\D FVDN UHQGNtYO meredek úton lehetne
reája bejutni, majd róla felkapaszkodni.
$ OpWUDIRJDV L OO IRJKp]DJRV EDNROiVRN O HKHWYp WHV]LN KR J\ DO acsony vízálláskor a ponton-fedélzet fölé mintegy 3 m-UH HPHOKHW  Oegyen a kocsipálya szintje és így csökkenMHQ D OHMW pV HPHONHG 
meredeksége. Hogy a csongrádi pontonhíd ezt tudja,H] D OHJI EE NXUiózuma. Polgári igényt elégít ki (uszályhíd, katonai pontonhíd ezt a „tudományt” FVDN W|EE OHJDOiE E  GE NO |QE|]  PDJDVViJRQ OpY 
KtGI YHO pV HNNRU PiU OHJDOiE E  GE YRQ DOEDQ YDO y HOKHOyezkedéssel,
KR]]iYH]HW  ~WWDO OHQQH NpSHV WHOMHVtWHQL , mint Tiszadob – Tiszaluc között.)
A létrafog-Kp]DJ EDNRV IH OPHQ V]HUNH]HWHNHQ D P DJDVViJL V]D Eályozás módszere az, hogy az éppen dolgozó reteszgerendán nyugszik a
felszerkezet, egy segéd reteszgerendának a dolgozó feletti behelyezéséYHO HQQHN pV HPHO P&QHN D VHJtWVpJpYHO D GROJR]y UH WHV]JHUHQG iUyO
való felszerkezet leemelés után a dolgozó retesz kiemelheW pV D
IHOV]HUNH]HW  GE O pWUDIRJJDO IH OMHEE HPHOK HW YDJ\  GE OpWUDIRJJDO
OHMMHEE VOO\HV]WKHW, természetesen a célhelyre a reteszgerenda alkalPDVDQiWK HO\H]HQG 
$] HPHOpVL P & YHOHW WHUKHOHWOHQ KtGRQ W |EEQ\LUH D S iO\iQ WDUWy]N oGy pV GROJR]y NH]HO V]HPpO\]HW PXQNiMiYDO SUDN WLNXV FpOV]H rszám,
szerkezeti elemek és hidraulikus sajtó segítségével történik (néhány

PHGHUIHQpNUH HO
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perc alatt egy foknyi mozdítás, majd forgalom áteresztés és újabb ciklus).
A hajózási kapu kinyitása és becsukása a pontonhíd kezelésének viszonylag rendszeres, legmunkaigényesebb és legbonyolultabb, legfeleOVVpJWHOMHVHEE P &YHOHWHDNH]HO V]H mélyzet számára. Manapság az 53
m széles hajózó kapu nyitása 3-5 perc, becsukása 15-25 perc, gyakorisága átlagosan QDS OpWV]iP LJpQ\H  I  D YLV]R Q\ODJ J\RUV EHFV ukás feltétele a mintegy 60 k: WHOMHVtWPpQ\ & ~V]y PX QNDJpS
(kisgéphajó). A kinyitáskor a folyóvíz sodrási energiája kihasználásra
kerül, becsuNiVNRUHQQHNHOO HQWHWWMpWNHOO FpOV]HU&JpSSHO NLIHMWHQL KD
moWRUJpS QLQFV HPEHUL H UYHO Np]L FV|UO ]pVVHO pV HQQHN PHJIHOHOHQ
KRVV]DEELG WDrtammal).
Mérsékelt éghajlati övezetben a folyóvizek télen befagynak és gyakorlatilag IRO\yHO]i UiVW MHOHQW SRQWRQKLGDW D EHIDJ\RWW I RO\yiOODSRW,
HOWWL pV utáni jégzajlás ellen a mai technikai szinten megvédeni nem
leKHWH]pUWWpOUHPHQHGpNN LN|WEHNHOOD]~V]yP &YHVUpV]Wi OOtWDQL GHF
15.-márc. 10. között). Ez az évi egyszeri szét és összeszerelés alkalPDQNpQW D WH OMHV NH]HO V]HPpO\]HW PiVIpO -NpW QDSSD OL P&V]DNMiW , munkavégzését igényli.
Ekkor a mintegy  WRQQiQ\L W|PHJ & ~V]yP&YHV UpV]W NHOO P Hgmozgatni, 4 egységnyi darabban és a csatolásokat, horgonyzásokat bontani-elkészíteni, biztonsági és környezeti munkákat elvégezni, közben
OHKHWOHJDIRUJDOPDWOHJNHYpVEpKi WUiOWDWQLHOOHKHWHWOHQtWpV ét elkerülni.
A 35- WRQQD | VV]WHKHUKRUGy NpSHV VpJ& NRPS |VV] V~O\D D KRU dNpSHVVpJpYHO D]RQRV I  PpUHWHL  x 6,4 x 1,0 m, 1966-ban épített
acélszerkezet, melyet ún. kötélvezetéses üzemmódban használnak (kisgéphajó segít a gyors fordulók lebonyolításában, amelynek maximális
sebessége 3 forduló/óra, gyakorlata 2 forduló/óra). A komp segít a pontonhíd karbantartási és/vDJ\ MDYtWiVL PXQNiLQDN LG V]DND DODWW D IRUJ alom lebonyolításában.
A hullámteret meghaladó vízállásnál négy v. több kerekes közúti
MiUP & iWNHOpV V]Q HWHO H] pYL  - KpW  DPLNRU V] HPpO\W O PRWRUNHUp kSiULJ WHUMHG  iWV]iOOtWiV céljából NLV PHUO pV&  WRQQiLJ WHUKHOKHW
~V]yP & DONDOPDWRVViJ G HUHJO\H  p V NLVKDMy HUIRUUiV VHJtWVpJJHO Up vközlekedést kell lebonyolítani.
$] ]HP P & N|GpVpW HQJHGpO\HN V]DEiO\R]] iN KDWyViJRN YL]VJi lják, szemlézik, üzemeltetési és technológiai utasítások segítik a dolgozókat. A mXQNDIDMWiN PHJOHKHW VHQ V]éles körébe és változatos
12
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KHO\]HWHL EH YDOy EHJ\DNRUOiV LG
OHJQHPN|QQ\

LJpQ\HV VHP IL]LN ailag, sem szellemi-

&LJD]iQMy OFVLQiOQL

L OpWV]iPD I UHQGNtYOLHQ pO
munka igényes és magas üzemeltetésLpVIHQQWDUWiVLLJpQ\ &D]REMH ktum
(sokan így tartják, de a hajdani beruházás minimum szintje miatti silány
állapotra és a körülményekre semmit nem tekintenek). Igen problematikus a haszon-lecsapódási szférának nem tetszés szerinti alakíthatósága,
a ráfordítások egy KHO\U OV]iUPD]iViYDOV]HPEHQ$]iWNHOp VKDV]QiO ata díjtalan, a forgalma abszolút megítélésben nem nagy és lokális.
$ IRO\DPDWRV ]HP W HOMHV NH]HO

$KiURPKD]D LSRQWRQKtGM|Y

NpSH

$ KD]DL S RQWRQKLGDN M|Y MpW XJ\DQ QHKp] PHJMyV ROQL D]RQE DQ D
hatályos jogrendszer és gazdasági körülmények alapján lehetnek elképzeléseink. Új pontonhíd létesítését a jogszabály csak rendkívül indokolt
esetben engedi, bár a legjózanabb szakmai érvek is sarokba kerülhetnek
NHOO SROLWLNDLHOOHQV]pOEHQPLQWD]YROWDSR QWRnhidak több évszázados
fejOGpVW|UWpQHWpEHQLV
$ EHYH]HW EHQ pOHVHQ V]HPEHiOO tWRWWXN D]
~MYLGpNL 'XQD pontonhidat a Tiszán úszó kistestvéreivel. Igaz, ezen összevetést megWHKHWQpQN D KD]DL IHMOHV]WpV& 76 XV]iO\KtGG DO NDSFVRODWRVDQ LV ( V]L ntén nagybárkás pontonhidat eddig csak katonai és építési provizórikus
jelOHJJHO DONDOPD]WiN -H OOHP] H WpQ\UH KR J\ D EiUNiN N|]O V] iPRV
KtGpStWpVHNQpO V]ROJiO H OVVRUEDQ D QDJ\iWPpU M& IRO\DPL F|O|S|] éseknél. 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 komolyabban sehol sem merült fel alkalmazásuk, tisztán mutatja a pontonhidak gazdaságtalanságát. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a TS
uszály vitatKDWDWODQ HOQ\HL PHOOH WW KiWUiQ\RV W XODMGRQViJRNNDO LV EtU
HOV VRUEDQ D 7LV]iQ RO\ MHOOHP]  XV]DGpNR NNDO V]HP EHQL NLPRQGR WWDQ
NHGYH]WOHQYLVHONHGpVHPLDWW
9LVV]DWpUYH D KiURP ]H PHO SRQWRQKtG HVKHWVpJHLUH D JD]GDViJL
DODSKHO\]HW NHWW V DUFRW PXWDW.HWW D] RUV]iJRV N|] ~W ÄUpV]HNpQW´ L nJ\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 csekély forgalom alapján fennáll, akkor a pontonhíd üzemeltetését inkább
díjszeGpVEO VHPPLQW H[W UD iOODPL IRUUiVEyO NtYiQDW RV YpJH]QL ,WW NHO O
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megemlítenünk, hogy a pontonhíd a komppal szemben két jelenWV
HOQQ\HO EtU QHP NHOO NL YiUQL D NRPS IRUGXO yLGHMpW  -15 perc) és a
NRPSSDOV]HPEHQ pMV]DND LV]HPHOKHW(]HQXWy EELHOQ\DNRP SN| zlekedésre vonatkozó jogszabály-módosítással bizonyosan eloszlatható,
hiszen az éjszakai kompozásnak nincs MHOHQWV P&Vzaki akadálya, természetesen számos fejlesztést, szervezést igényel.
A pontonhíd probléma végleges megoldása állandó híd építésével
PHJROGKDWy D]RQEDQ ~M iOODQGy KtG KHO\pQHN NLYiODV]WiVD MHOOHP] HQ
IJJHWOHQ D] ]HPHO  SRQWRQKtG KHO\pW O +D SHGLJ D SRQWonhíd áttelepítéssel átvészeli az új híd megépültét, a pontonhíd probléma csak újraWHUPHO GLN PLQW D] V]L QWpQ W|EE DONDORPPDO P HJHVHWW PiU D KD]DL
pontonhíd-történelemben.
$ SRQWRQ KLGDN WDUWR]pNDNpQW P &N|G  N|WHOHV NRPS RN PD WHOMHVHQ
EL]RQ\WDODQ M|Y MHD SRQWRQKLGDNM|Y MpWOHOYiODV]WKDWDWODQ$MHOHQOegi köteles kompüzem igen optimális révközlekedési szempontból,
„csupán” a szabad hajóforgalmat akadályozza. A kompkötél alternatívái (magasvezetés, mélyvezetés, géphajós komptest, önjáró komp)
mind problémáN VRUiW YHWL IHO PHO\H N QHP FVDN JD]GDViJL MHOOHJ&ek.
(J\LN YDOyV JRQG D NRPS IRUGX OyLGHMpQHN MHOHQWV KRVV]DEERGi VD DPL
a komp átkelés teljesítményét rontja, illetve korlátozza. E problémakör
teljes bemutatására nem térünk ki, azonban a kompprobléma megoldása
DNiU D S RQWRQKtG NLYiOWiViW LV HUHGPpQ\H]KHWL $ MHOHQOHJ ]HPHO  Károm tiszai pontonhíd forgalmát bizonyosan hosszú távon szolgálná
|QiOOyDQ D]D] SRQWR QKtG QpONO  HJ\ ~M NRUV]HU &, nagy teherbírású és
WHOMHVtWNpSHVVpJ& NRPS ( PHJROGiV HO Q\H K ogy költségigénye elfogadható lehet és a szokásjoggal összeütN|]SRQWRQKtG-felszámolás élét
FV|NNHQWLDNRPSPLQ VpJLV]tQYRQDOHPHOp 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 ponWRQKLGDN]HPHOWHWpVpWOHOválaszthatatlan hidro-fizikát vagy éppenséggel 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) ELOOHQKtG-zsámoly, süveggerenda, superolás-hajóácskodás, borda, gerinc, burkony, tat, timonykormány,HYH]-kormánylapát, vízszélgerenda, pisztoly…).
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Az aktuális jogi szabályozás~WYHV]WLEHQ, a követelmények
Az alábbiakban rövid bepillantást kívánunk adni a pontonhíd
]HPPHQHWUHYRQ DWNR]yMRJV]DEiO\HUG pUGHNHVHEE SRQWMDLED
A 2000. évi XLII. törvény szerint:
3.§. a) helyi közkomp P&N|GNpSHVVpJpQHN D EL]WRVtWiVD
önkormányzati feladat.
24.§ (1) …komp…üzembentartója számára … hajó-IHOHOVVpJbiztosításN|WHOH] (hatályba lépés kéVEE
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 LGWDUWDPD OHJIHljebb
14 óra hosszú.
48.§ (2) ...úszólétesítményen szolgálat csak szolgálati könyv birtokában látható el.
51.§ (1) Hajózási tevékenységhez … hajózási hatósági engedély kell.
A  eUWHOPH]  UHQGHON H]pVEHQ  IR QWRVDEE IRJDORP PDJ\DUázatából néhány: 1. belvízi út; 3. csónak; 6. gazdasági célú hajózási tevékenység; 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 kötött (Csongrád) IV. osztályú, a 254-403 fkm között II. osztályú, a 403612 fkm között (Tiszadob) III. osztályú, a 612-685 fkm között (Lónya)
I. osztályú nemzetközi víziút, melyen a 7.§. e) bekezdés szerint mindenWOIJJHWOHQWRYiEEL IHODGDW 2010. április 7-ig a kompkötél, a legnagyobb hajózási vízszint (LNHV) fölé 15 m magasságba való
felhelyezése. $ MRJV]DEiO\ L KDWiULGW HJ\V]HU PiU P yGRVtWRWWiN 05.
áprilisról!). A 7.§ d) bekezdés értelmében új pontonhíd nem készülhet,
DPHJOpY N IHQQWDUWiViWNO|QMRJV]DEiO\V]HUL QWNHOOYpJ H]QL$]HVH tOHJHVNRUV]HU &Vítés nem engedélyezett.
A 49/2002*.0UHQGHOHWV]yODNLN|W NRPSWRYiEEiPiVK DMy]ási létesítmények általános üzemeltetési szabályairól. Ennek a III. fejezet
12.§ (1)-   EHNH]GpVHL YRQDWNR]QDN D N RPSiWNHO KHO\H kre, míg a
15.§ (1)-(4) bekezdései a hajóhídra.
Az 50/2002 *.0 U D NL N|W NRPS WRYiEEi PiV K DMy]iVL OpWHVttmények használatba vételérO ]HPEHQ WD UWiViUyO UHQGHONH]LN DPHO y15
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nek 2.§.(1) b) bekezdése szerint a komp HQJHGpO\H]  KDWyViJD D megyei közlekedési felügyelet. A 3.§.(2) bekezdése szerinti hatósági eljárások (értelem szerint) mindegyike szükséges: a) elvi létesítési, b)
létesítési, c) használatba vételi, d) üzemben tartási, e) fennmaradási, f)
UHQGHOWHWpVWO HOWpU KDV]QiODWL J ) megszüntetési, h) adatváltozás átvezetési engedély. A 9.§   EHNH]GpVH V]HUL QW ]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-WO OpWHVtWPpQ\ csak a rendeletben foglalt paraméterekkel
tartható korlátozás nélkül üzemben. A rendelet 1. sz. melléklete a
NRPSiWNHO KHO\HNUHYRQDWNR]yUpV zletes szabályokat tartalmazza.
A 39/2003. GKM rendelet 2003. október 1-jével léptette hatályba
az új Hajózási SzabályzatRWPHO\QHNNO|QE|] KHO\HNHQOpY FLNN eO\HLIRJO DONR]QDNDIRO\yi WNHOpVHNNHO-H OOHP] HUUHD,, rész, belvizekre vonatkozó szabályozásának különleges szabályai:
4.01 cikk Utas-pVMiUP&V]iOOtWiVNRPSRQ ...
4.02 cikk Hajóhíd 2. Hajóhíd megközelítésekor a rádióhasználatra
N|WHOH]H WWYt]LMiUP &YHNN|WHOHVHNDKtG]HPLFVDWR UQiMiQMHOH]QLpUN ezésüket és – ha arra az üzemeltetési rend leKHWVpJHW DG – a nyitást kezGHPpQ\H]QLpUNH]pVHO WWOHJDOiEE yUiYDO
$] LGp]HWW MRJV]DEiO\ UpV]OHWHNE O NLW &QLN KRJ\ D MRJUHQGV] HUQ kben némileg idegen test a pontonhíd.
Összefoglalás

$ 7LV]iQ V]ROJiOy S RQWRQKLGDN WH KHUEtUiVD MHOHQWVHQ NRUOiWR]RWW
iJHQNHVNHQ\ HN HJ\V]&NNRFVLQ\RP D]pYQHNFVDN HJ\UpV]pEHQP &
ködhetnek és mellettük párhuzamos kompüzemet kell fenntartani.
Mindhárom ismertetett pontonhíd új korában is szedett-vetett anyagokból összeállított szükségszerkezet volt (hadianyagok, korábbi hadi
pontonhidak, alumínium hadihíd, hídprovizórium-elemek…). A hidak
„konzerválták” az ’50-es évek NpQ\V]HU &VpJpEHQ V]OHW HWW RO\NRU PD
már abszurdnak QHYH]KHW  P&V]DNL PHJROGiVDLW $ IRO\DPDWRV Ä IHjlesztésben” és „újításban”, HOVVRUEDQ&VRQJUiGMiUWélen.
$] ]HPPHQHW NHWW VVpJH gazdaságilag igen hátrányos. A pontonhíd tartozéka a komp, ami ¾ évben, míg a híd télen 1/3 évben áll, illetve a hídszerkezet súlykorlátozása alatt számos alkalommal valóságos
párhuzamos üzemet kell végezni, ami pedig végképp gazdasági nonszensz.
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Az uszadék okozta nehézségekrO több helyen is tettünk említést.
Az uszadékok jelenléte folyamatos „harckészültséget” igényel. Ezek az
ÄiUWDWODQ´~V]yV]LJHWHNJ \RUVV]DNV]HU &PHQWpVKLi Q\iEDQD]iUDGiVRN
alkalmával órák alatt az egész pontonhidat elsüllyesztenék! Ilyen köUOPpQ\HN N |]|WWNHOOD OHKHWOHJNLVHEEIRUJD ORP -zavarással a hidakat
üzemeltetni.
$ NHYpVEp Y DJ\ HJ\iOWDOiQ QHP LVPHUWHNW O való félelem alapveW
emberi tulajdonság, reflex. De civilizált józan ésszel szükséges és halaszthatatlan a feladatokat legalább megosztani.
$ SRQWRQ KLGDN IHQQiOOy ]HPH HOV VRUEDQ V]RNiVMRJRQ D VW DWXV
quo-Q DODSXO VHPPLQW N|]OHNHGpVL P &V]DNL V]NVpJV]HU &VpJHQ $ ]
]HPYLWHON DUiQ\W DODQXO PDJDV N|OWVpJUiI RUGtWiVVDO YpJH]KHW  HOV
sorban a g\pU IRUJDORP P&V]DNL DYXOWViJXN SiUKX]DPRV ]HP YDO amint a fentiekben részletesen bemutatott számos további indok miatt. A
jelen állapoton változtatni leginkább a pontonhíd hátrányára, a komp]HP IHMOHV]WpVpYHO F pOV]HU& D SRQWRQ KtG OHpStWpVpYHO pV PHJV züntetésével, amely stratégiai irány egybeesik a szintén ismertetett jogszabályi
HOtUiVRNNDOpVNtYiQDOPD NNDO
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 HOtUW KDWiULGLJ  -ig kialakulhat a három pontonhíd
P&V]DNLODJJ D]GDViJLODJ pVWiUVDGDOPLODJ LVHOIRJDGKDWyM|Y MH
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