
Március 21-én – helyszíni szemlével
egybekötött elôadások révén – ötvenhét
hídtervezô, megrendelô, független
mérnök, kivitelezô, közúti üzemeltetô
ismerkedhetett meg Balatonfenyvesen
a nagy szilárdságú és teljesítményû
(NSZ/NT) betonból készült elsô hazai
hídfelszerkezet tervezésével, az építés
technológiáinak kialakításával és a szer-
kezet megépítésével. 

Április 4-én a Budapesti Mûszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetemen
(BMGE) az útburkolati anyagok hely-
színi hideg és meleg újrafelhasználási
technológiái használatának lehetôsé-
geirôl adtak tájékoztatást az elôadók,
különös tekintettel a 115 kN-os útre-
habilitációs programra. 

Május 16-án – ugyancsak a Mûszaki
Egyetemen – az M0 29–42 km beton-
burkolatú szakaszának út- és hídépítési
tapasztalatait összegzô elôadásokat
hallhatják az érdeklôdôk.

A nagy szilárdságú és nagy telje-
sítményû (NSZ-NT) betonból épült
elsô hazai hídfelszerkezet az M7 autópá-
lya Ordacsehi–Balatonkeresztúr szaka-
szán, a 167+594 km szelvényben a
6707 jelû utat az autópálya felett átve-
zetô aluljáróként létesült. Az autópálya-
szakasz generálkivitelezôje a Vegyép-
szer Zrt., a szóban forgó mûtárgyat a
MAHÍD 2000 Zrt. építette. A híd épí-
tését bemutató szimpóziumot Tombor
Sándor, a MAÚT elnöke nyitotta meg,
felhasználva az alkalmat a MAÚT idei
konferenciaprogramjának ismerteté-
sére. Az elôadásokat e beszámoló szer-
zôjének az ötlettôl – amely 1992-ben a
Betonútépítô Nemzetközi Építôipari
Rt.-nél fogant az M9 koncessziós ten-
dere kidolgozása kapcsán, és akkor az
engedélyezési tervig jutott (tervezô:
Pont-Terv Rt.) – a megvalósulásig té-
májú néhány mondata vezette be, majd
elôadásaikban

• Dr. Farkas György, a BMGE Hidak
és Tartószerkezetek Tanszék vezetôje
az NSZ-NT betonok meghonosítá-
sát megalapozó tanszéki fejlesztô
munkáról, 

• Németh Imre, a MAHÍD-2000 ve-
zérigazgatója a mûtárgy megvalósí-
tása során teljesített összetett elôké-
szítô munkáról,

• Dr. Farkas János, a MAHÍD 2000
Zrt. megbízásából a híd terveit ké-
szítô mérnök a mûtárgy tervezésérôl,

• Kocsis Ildikó, a MAHÍD 2000 Zrt.
technológusa a mûtárgyhoz alkal-
mazott, az MSZ 4798-1:2004 sze-
rint C60/75-ös szilárdsági osztályú
betonkeverék megtervezésérôl, a
kapcsolatos kísérletekrôl és gyártási
próbákról, a keverék teljesítôképessé-
gérôl (szilárdság, kopásállóság, fagy-
állóság, sóállóság, vízhatlanság),

• Bodor Jenô, a MAHÍD 2000 fô-épí-
tésvezetôje, a híd megépítésérôl,

• Szili Péter, az UTIBER Kft. mérnöke
a mûszaki ellenôrzésrôl számolt be.

Az eladásokat Szûcs József, a Vegyép-
szer Zrt. fômérnöke moderálta.
A fejlesztô munkáról, a kivitelezés-

rôl, a tapasztalatokról a Közúti és Mély-
építési Szemle 2006. márciusi számá-
ban dr. Farkas János és társai tollából
kiváló tanulmány olvasható. A szimpó-
zium elôadásai hamarosan olvashatók
lesznek a MAÚT honlapján.

A bemutatott híd öttámaszú, 60 mé-
ter hosszú, R = 300 méteres vízszintes
ívben, 2,43–0,72 százalék között válto-
zó hosszesésben lévô, 6 százalék egyirá-
nyú oldalesésû, 12,13 méter szerkezeti
és 11 méter pályaszélességû aluljáró.
Eredeti terveit a FÔMTERV Zrt. készí-
tette. Ennek alapján tervezte át a
MAHÍD Zrt. a felszerkezetet négybor-
dás, C65/75-ös NSZ-NT betonból egy
ütemben készített, helyszínen feszített
felszerkezetre, változatlanul hagyva az
eredeti terv síkalapozású pilléreit és
hídfôit. A híd felszerkezetét az ÉME
MF5/2004 számú „Mûszaki szállítási
feltételek E, K és R forgalmi terhelési
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Elôször épült Magyarországon nagy szilárdságú 
és nagy teljesítményû betonból hídfelszerkezet

Új kezdeményezésként a Magyar Útügyi Társaság (MAÚT) az idén olyan szimpóziumokat
szervez, amelyek az országos közúthálózat fejlesztésének, fenntartásának és üzemeltetésé-
nek körébe esô egy-egy különleges téma részletes kifejtésével avatott szakembereknek is
kiváló lehetôséget kínálnak mélyebb ismeretek megszerzéséhez.



kategóriájú útszakaszok hézagaiban va-
salt betonburkolatú, illetve kompozit
felépítésû merev útpályaszerkezeteihez
illeszkedô hídfelszerkezetek építésé-
hez” címû építôipari mûszaki engedély
alapján, az Eurocode szerinti terhekre
méretezték.

A híd lényeges jellemzôje: a hossz- 
és keresztirányban feszített, repedés-
mentesen mûködô felszerkezetének fe-
lülete egyben az átvezetett út burkolat-
felülete is, szigetelése nincs, hiszen az
NSZ-NT beton teljesen vízzáró, a téli
útüzemben használt olvasztósóknak
teljes körûen ellenálló anyag. A híd
vízvezetô szegélyei és korlátja a hídle-
mezhez erôsített korrózióálló, és acél-
szerkezetei könnyen cserélhetôek. A
hídhoz a trapéz alakú és függôleges dré-
nezéssel gyorsan konszolidáltatott hát-
töltéseken hézagaiban vasalt betonbur-
kolat csatlakozik, amelynek a hidat
megelôzô és követô elsô táblái vasalt ki-
vitelben készültek, mintegy az úszóle-
mez feladatait is ellátva.

A híd építésének különlegessége: 
a felszerkezetet az NSZ-NT beton za-
vartalan beépíthetôsége miatt a táma-
szok felett vízszintes helyzetben készí-
tették el, majd megszilárdulása után,
célszerûen elhelyezett hidraulikus saj-
tók segítségével forgatták be az oldal-
esés által elôírt helyzetbe. A fel-
szerkezet vasalását és feszítô rendszerét
e mûvelet által keltett extra igénybevé-
telek repedésmentes elviselésére is mé-
retezték. 

A híd bizonyítja: a betonburkolatú
utak felüljáróihoz az NSZ-NT betonból
készült pályalemezû, szigetelés nélküli
hídfelszerkezetek adják a megfelelô
megoldást, hiszen a drága szigetelése-
ken kívül nem kell önsúlyként visel-
niük a szigetelést védô öntöttaszfaltot
és afelett a 21 cm vastag vasalt beton-
lemezt, ahogy erre az M0 29–42 kilo-
méterszelvények közötti szakaszán az
autópálya megvalósítására rendelkezés-
re állt idô rövidsége miatt sor került. 
A megépült mûtárgy azt is demonstrál-

ja, hogy az NSZ-NT betonból épített
felszerkezetû hidak bátran alkalmazha-
tók lesznek aszfaltburkolatú gyorsfor-
galmi utak aluljáróinak is, hiszen az
NSZ-NT betonból következô karcsúbb
felszerkezetek kevesebb alátámasztást
igényelnek, a szigetelés nélküli vízzáró
pályalemez minimális fenntartást igé-
nyel, tehát a hidak olcsóbbak lehetnek.
Végül álljon itt azoknak a szervezetek-
nek a névsora, amelyek az ismertetett
fejlesztésben együttmûködtek: Nemze-
ti Autópálya Zrt., Állami Autópálya
Kezelô Zrt., ÉPITEM Kht., Vegyép-
szer Zrt., MAHÍD 2000 Zrt., BMGE
Építôanyagok és Mérnökgeológia Tan-
szék, Hidak és Szerkezetek Tanszék,
Út- és Vasútépítési Tanszék, FÔM-
TERV Zrt., Duna-Dráva Cement 
Kft., Danubiusbeton Dunántúl Kft.,
Abeton-Viacolor Térkô Zrt., MAÉP-
TESZT Kft., CEMKÚT Kft., UTIBER
Kft., ORKA Mérnöki Tanácsadó Kft.

Dr. Keleti Imre
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Püspökladány: korszerûsítés a 4-es számú fôúton
Dióssy Gábor, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium politikai államtitkára avatta fel már-
cius 29-én a 4-es számú fôút korszerûsített szakaszát. A 171+677–180+400 kilométerszelvé-
nyek között 11,5 tonna tengelyterhelésre erôsítették meg az utat. A múlt évi burkolat-
megerôsítô munkák közül Hajdú-Bihar megyében mindenképpen ez volt a legjelentôsebb.

A megyehatártól összesen 8723
méternyi szakasz burkolaterô-
sítésének a terveit a megyei
közútkezelô kht., míg a 4-es –
3405. jelû (Püspökladány–Nád-
udvar) összekötôút – csomópont-
jának az átépítéséhez szükséges
terveket a Mélyépterv Kft., végül
pedig a hídfelújítás tervét a
Pannon-Freyssinet Kft. készítet-
te. Az Útgazdálkodási és Koordi-
nációs Igazgatóság (UKIG) meg-
bízásából a megyei közútkezelô
kht. látta el a lebonyolítói felada-
tokat. A kivitelezésre meghir-
detett nyílt közbeszerzési eljárást
a HB-Út 2005 Konzorcium (Swietelsky Építô Kft., Mélyépítô
Kft.) nyerte meg. A konzorcium tavaly március 30-án látott
munkához.

A burkolaterôsítési munkák részeként korszerûsítették a
püspökladányi csomópontot, és elvégezték a vasút feletti híd
rehabilitációját is. Mindez bruttó 1,1 milliárd forintba ke-
rült, az Európai Unió ennek az összegnek a háromnegyedével

támogatás formájában járult
hozzá az építéshez. A munkák
során több mint 8400 köbméter
aszfaltot építettek be, 2145 mé-
ter szalagkorlátot helyeztek ki
vagy cseréltek le, csaknem más-
fél kilométer hosszúságban épí-
tették ki a közvilágítást, és ki-
helyeztek 1800 darab prizmát.

A projekt nyilvánvaló célja
az volt, hogy az Európai Unió-
nak a fôutakra vonatkozó köve-
telményeit is teljesítve az érin-
tett szakasz alkalmas legyen a
11,5 tonnás tengelyterhelésû
jármûvek közlekedésére. A kor-

szerûsítéssel jócskán emelkedett az út szolgáltatási színvona-
la, kényelmesebben és biztonságosabban lehet rajta közle-
kedni. A projekt külön jelentôsége, hogy átépült az érintett
szakaszon található utak csomópontja, ami annak elôtte a leg-
veszélyesebb baleseti helynek számított a megyében. Ennek
a csomópontnak az átépítésével a kerékpárosok is jól jártak,
hiszen számukra kerékpárút és gyalogos-védôsziget is épült.




