
KÖZLEKEDÉSÉPíTÉSI SZEMLE 61. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM 2011. MÁRCIUS

37

VÁltoZÁSoK a HIDaKra VoNatKoZÓ 
ElÔÍrÁSoKbaN
Kolozsi Gyula1  

1  okl. építômérnök, okl. szerk. ép. szakmérnök; e-mail: kolozsi@viapontis.hu

A 2011. év két ok miatt különösen fontos mérföldkôként fog rög-
zôdni a magyar hídépítés szabványosításának történetében. Ez évben 
éppen 100 éves az a dokumentum, amit a szakma az elsô igazi híd-
szabályzatként nevesít. A dokumentum ugyan 1910-ben íródott, de a 
megjelenés és alkalmazás elsô éve egy évvel késôbbre tolódott. Más-
felôl, bátran kijelenthetjük, hogy az elmúlt száz év legnagyobb válto-
zása megy végbe napjainkban, a kiemelt fontosságú mûszaki szabá-
lyozás terén, és ennek részeként újjászületik elôírásaink rendszere.

A száz évvel ezelôtti eseményekhez hasonlóan, kisebb késéssel ugyan, 
de elkészült az új, az Eurocode (EC) elôírásaival harmonizált, új „híd-
szabályzat” rendszer. Ma persze nem hídszabályzatnak nevezzük az 
útügyi mûszaki elôírásainkat, de annak utódjaként értelmezzük azo-
kat. Lezárult az öt éve megkezdett korszerûsítési munka, melynek 
befejezô, igen intenzív szakaszában szinte kéthetente tartottak meg-
beszélést a munkában résztvevô szakértôk. 

A szabványok régóta esedékes alapos megújítását megcélzó munkát 
az EU-hoz 2004-ben történt csatlakozásunk kényszerítette ki. A csat-
lakozási szerzôdés aláírásával vállalnunk kellett, hogy a közös szab-
ványok által megfogalmazott elveknek is megfelelünk. A megfelelés 
nem tudott megtörténni egy nap alatt, erre az Unió haladékot adott, 
ami 2010. március 31-én lejárt. 

Ez azt jelentette, hogy a határidô után a közbeszerzések esetében az EC-k 
alkalmazása kötelezôvé vált. Ugyanakkor, az EU elvei szerint, a közbe-
szerzést kiíró szervek olyan ajánlatokat is elfogadhatnak, amelyben az 
ajánlattevô nem az EC-t alkalmazza, de bizonyítható, hogy a kialakított 
mûszaki megoldás legalább az EC-szabványhoz tartozó biztonsági szin-
tet szavatol. A tagállamok kötelezettségvállalása arra terjedt ki, hogy a 
harmonizációt követôen új vagy felülvizsgált nemzeti szabványt, kódexet 
vagy végrehajtó rendelkezést, amely nincs teljesen összhangban a hatá-
lyos európai szabvánnyal, nem tesznek közzé. A szabályozás szigora még 
nem ismert, de jobb megelôzni a bajt, mert igen sokba kerülhet, ha egy 
EU-támogatás azért bukna el a jövôben, mert a mûszaki tartalom nem 
harmonizált vagy azzal egyenértékû szabályozáson alapul.

Az alapanyagok terén a magasépítéssel jó néhány ponton kapcsolat-
ban van a hídépítési mûszaki szabályozás. A magasépítési szabványo-
sítás mára már felkészült a közismerten csak Eurocode-nak nevezett 
elôírások szerinti tervezésre, alkalmazva a honosított MSZ En 199. ... 
sorozat rávonatkozó elôírásait. (A sorozat fôbb kötetei a megjelölt 
kód kiegészítésével vannak jelölve, MSZ En 1990-1; MSZ En 1991-1 
stb. jelzéssel, ahol az utolsó, kötôjel utáni szám (1) a magasépítési vo-
natkoztatást jelöli.)

Ismeretes, hogy a hidakra az általános elôírásokon túl, a (2) számmal 
jelölt elôírások vonatkoznak:
MSZ EN 1990 Eurocode: A tartószerkezetek tervezésének alapjai
MSZ EN 1991-2 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érô hatások. 
2. rész: Hidak forgalmi terhei
MSZ EN 1992-2: Eurocode 2: betonszerkezetek tervezése. 
2. rész: betonhidak. Tervezési és szerkesztési szabályok

MSZ EN 1993-2 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése.
2. rész: Acélhidak
MSZ EN 1994-2 Eurocode 4: Együttdolgozó acél–beton öszvérszerke-
zetek tervezése. 2. rész: Általános és a hidakra vonatkozó szabályok
MSZ EN 1995-2 Eurocode 5: Faszerkezetek tervezése.
2. rész: Hidak
MSZ EN 1997-2 Eurocode 7: Geotechnikai tervezés.
2. rész: Geotechnikai vizsgálatok
MSZ EN 1998-2 Eurocode 8: Tartószerkezetek földrengésállóságának 
tervezése. 2. rész: Hidak

A hidak esetében a fenti elôírásokat honosította a Magyar Szabvány-
ügyi Testület (fordítás, harmonizálás, kiegészítô nemzeti melléklet el-
készítése, közmegegyezés), azonban jó néhány hivatkozott, egyes to-
vábbi részleteket tartalmazó elôírás esetében a magyar változat nem 
tudott elkészülni forráshiány okán. Az EU-ban elfogadott, hogy ilyen 
esetekben az illetô ország nyelvén megjelenô elôlap mögött az erede-
ti angol szöveget teszik közzé.  nos, ez a mi esetünkben azt jelentené, 
hogy az EC alkalmazásával néhány vitatott esetben a munkagödör 
mellett a magyar mûvezetônek és magyar mûszaki ellenôrnek angol 
szöveget kellene értelmeznie… Talán nem kell leírnom, hogy ez hova 
vezetne…

A magyar mûszaki szabályozás a fenti nemkívánatos esetek elkerü-
lésére ugyanazt a „taktikát” alkalmazta, amit más, nagyobb, tôlünk 
nyugatabbra levô országok szakértôi is. A legtöbb ország a meglévô, 
jól ismert, egységes szerkezetû, áttekinthetô, klimatikus és helyi viszo-
nyoknak legjobban megfelelô, bevált elôírások felhasználásával olyan 
nemzeti szabályozást hozott létre, amely az EC által megfogalmazott 
biztonsági szintet is képes szavatolni. A mi esetünkben kézenfekvô 
volt a jelenleg alkalmazott és az elmúlt húsz évben módszeresen, terv-
szerûen, szépen karbantartott útügyi mûszaki elôírások rendszere és 
az EC összehangolása.

A fenti elv konkrét megfogalmazásban azt jelenti, hogy az EC nem-
zeti mellékletében olyan paramétereket kellett rögzíteni, amelyek 
alkalmazása egy adott szerkezet esetében az elvárt biztonsági szint 
megtartása mellett, azonos keresztmetszeti dimenziókat, alakváltozá-
sokat, élettartamot eredményez, mint ha azt a szerkezetet az útügyi 
mûszaki elôírás alapján tervezték volna. (nem kell több vas a vasbeton 
szerkezetbe, vagy nem kell nagyobb keresztmetszet).

A fentiekhez természetesen hosszas vizsgálódás vezetett el, a helyes 
paraméterek értékét csak a már jó néhány éve, különbözô kutatóhe-
lyek és tervezôirodák által készített próbaszámítások eredményeinek 
ismeretében lehetett meghatározni és rögzíteni.

A konkrét szövegezés az új „behangoló” paraméterek elfogadása 
után jó 18 hónapja kezdôdhetett meg. A tervezési elôírások készítése 
során huszonhat alkalommal megbeszélést tartottunk, de természe-
tesen nem csak ezeken a megbeszéléseken folyt munka, hanem a 
háttérben is. Hétrôl hétre készültek az újabb gondolatokat megfo-
galmazó fejezetek, bekezdések, mondatok. jellemzô, hogy egy-egy 
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fontos mondatról gyakran több héten vagy hónapon keresztül tartott 
az együttgondolkodással megalapozott közös munka. 

Számtalan véleménycsere, vita és egyeztetés után az elôírások véle-
ményeztetése is megtörtént, mely munkáért ezúton mond a szer-
kesztôség köszönetet a Magyar Közút nzrt., a nemzeti Közlekedési 
Hatóság, a nemzeti Infrastruktúra Fejlesztô Zrt. és az Állami Autópálya 
Kezelô Zrt. szakértôinek.

Az új elôírások két ütemben fognak életre kelni, várhatóan még eb-
ben a félévben megszûnik az

–  07.00.21 (ÚT 2-3.401) Közúti hidak tervezése. Általános elôírások 
címû elôírás és az 

–  07.04.12 (ÚT 2-2.203) Közúti hidak korrózióvédelme I. betonszer-
kezetek primer (technológiai) védelme;

de a tartalma beépül korszerûsítve a további tervezési illetve kivitele-
zési elôírásokba:
– 07.01.11 (ÚT 2-3.411) Közúti hidak tervezése (KHT) 1.;
–  07.01.12 (ÚT 2-3.412) Erôtani számítás;

Közúti hidak tervezése (KHT) 2.
–  07.01.13 (ÚT 2-3.413) Acélhidak; Közúti hidak tervezése (KHT) 3.
–  07.01.14 (ÚT 2-3.414) beton, vasbeton és feszített vasbeton hidak; 

Közúti hidak tervezése (KHT) 4.
–  07.01.15 (ÚT 2-3.415) Öszvérhidak;

Közúti hidak tervezése (KHT) 5.

Új elôírásként jelenik meg a fentiekkel egy idôben:
–  07.01.18 (ÚT 2-3.415) Fahidak. Közúti hidak tervezései elôírásai 

(KHT) 8.
elôírás.

Második ütemben (várhatóan az év második felében) módosul né-
hány meglevô, tervezésre és kivitelezésre vonatkozó elôírás:

–  07.01.16 (ÚT 2-1.404) Közúti hidak tervezési elôírásai VI. beavatko-
zások tervezése meglévô hidakon 

–  07.02.11 (ÚT 2-3.402) Közúti hidak építése I. beton, vasbeton és 
feszített vasbeton hídszerkezetek építése;

–  07.03.21 (ÚT 2-3.406) Közúti hidak szigetelése I. Vasbeton pálya-
lemezû hidak felszerkezetének szigetelése és aszfaltburkolata; 

–  07.03.23 (ÚT 2-3.409) Közúti hidak szigetelése II. Acél pályalemez 
szigetelése és burkolata;

–  07.04.11 (ÚT 2-2.202) Közúti hidak korrózióvédelme III. Acélszer-
kezetek védelme; 

–  07.04.13 (ÚT 2-2.206) Közúti hidak korrózióvédelme II. Kész beton-
szerkezetek;

Fentieken túl teljesen új elôírás készült el és reményeink szerint az év 
végéig szintén megjelenik:
– a boltozatokra;
– a graffiti elleni védelemre;
– a hídmesteri kötelezettségekre;
–  a nagyobb hidakra vonatkozó üzemeltetési és karbantartási utasítás 

formai és tartalmi követelményeire; valamint
–  a fôvizsgálatok dokumentálásának formai és tartalmi követelmé-

nyeire
vonatkozó új szabályozás.

Az elôírások változása sokrétû: a ma érvényben levô, hidakra vonat-
kozó elôírások közel felét – de mindenképpen a fontosabbik részét 
– érintik.

Az áldozatos munkát végzôk nevét az egyes elôírások tartalmazzák. 
Engedtessék meg, hogy a hálás utókor nevében megelôlegezzem 
a munkában résztvevôknek azt a köszönetet, amely megilleti ôket, 
azon fáradozásért, melynek eredményeként megújul, korszerûsödik 
és igazán európai színvonalúvá válik a magyar hídszabályzat részeként 
nevesített elôíráscsokor.

Az 1990-es évek közepén egy kutatás és fejlesztés indult a nemzetkö-
zi legjobb gyakorlat alapján egy, a közúti beruházások döntéstámo-
gatását célzó, jól használható szoftver-eszköz létrehozására. A HDM-
4 szoftver lehetôvé teszi a közutakat érintô beavatkozások tervezését, 
elemzését, és megmutatja a jövôbeni pénzügyi és fizikai mutatók ala-
kulását. Az Útügyi Világszövetség 1998-ban vette át a projektet gya-
korlati bevezetésre. 2000-ben jelent meg az 1. verzió és a leíró kiad-
ványok, megindult az értékesítés és a felhasználók képzése. Két év 
használat után az útügyi szakirányítók, tervezôk, oktatók és kutatók 
véleményének megismerése segítette a 2. verzió fejlesztését, melyet 
a birmingham Egyetem irányított. Az új változat még inkább felhasz-
nálóbarát, és javultak a leromlási, valamint a beavatkozások hatásait 
leíró modellek. 2005 és 2010 között, nemzetközi tender eredménye-

ként a HDM-szoftver menedzselését a HDMGlobal konzorcium vé-
gezte. A konzorcium feladatai közé tartozott a felhasználók számára 
támogatás és képzés biztosítása, a szoftver esetleges hibáinak javítása 
és a szoftver korszerûsítése, aktív értékesítés és a használat kiterjeszté-
se. Az elmúlt idôszak értékelése alapján megállapítható, hogy a célok 
teljesültek. jelentôs siker a 2. verzióból a világ 102 országában eladott 
650 példány, és jól mûködik a felhasználóknak nyújtott segítség. Az 
Útügyi Világszövetség ezért további öt évre kiterjesztette a HDMGlo-
bal konzorcium megbízását. A jelenleg folyó korszerûsítés célja a há-
lózati használat és az új operációs rendszerek (pl. Vista) alatti mûködés 
biztosítása, a spanyol nyelvû változat kialakítása, valamint az együtt-
mûködés más gazdasági modellezô rendszerekkel.
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