
A  Független  Mérnök tevékenysége 
 az M6-M60-as autópályán 
 

 

 

Műtárgyak:    





A műtárgyak főbb műszaki jellemzői 

M6     141+300 – 192+200 

• 54 db híd, ebből:  

     6 db völgyhíd (melyek összes 
hossza 2865 m!!) + egy Sió-híd 
(hossza: 239 m); 

     13 db pálya feletti híd (aluljáró); 

     34 db pályahíd (felüljáró), 
melyből 8 db hullámosított acél-
lemez műtárgy 

• 2 x 4 db alagút 

     összes hosszuk több, mint 6 km! 

M60   000+000 – 030+200 

• 32 db híd, ebből 

      2 db völgyhíd (melyek összes 
hossza 521 m); 

     16 db pálya feletti híd (aluljáró); 

     14 db pályahíd (felüljáró), 
melyből 3 db hullámosított 
acél-lemez műtárgy 



                     M6  1449 sz. Sió-híd 
 
 
 
 
 

                  
                       
 
 

M6  1703 sz. völgyhíd 
 
 

 M6  1769 sz. Szebényi völgyhíd M6  1693 sz. völgyhíd 



                     M6  A alagút, fejtés 
 

                  
                       
 
 

M6  D alagút, szigetelés 
 
 

 M60  261 sz. völgyhíd M6  B alagút, belső héj építése 



A Független Mérnök  
teendői az előkészítés során 

 
• Kapcsolattartás valamennyi közreműködővel (Megrendelő – MAK, az 

Állam képviselője – NIF, szakhatóságok – NKH, Bányakapitányság, 
Tervezők, Kivitelező - MCG és alvállalkozói); 

• Kiviteli tervek felülvizsgálata, jóváhagyása (+ részvétel a tervezési 
kooperációkon);   

• TU-k, MMT-k, adatlapok, anyag-bemutatások, keverőtelepek 
felülvizsgálata, jóváhagyása;   

• Változtatási kérelmek, részhatáridők, ütemtervek felülvizsgálata, 
bírálata;  

• ÚJDONSÁG: a háttér-adminisztráció túlnyomó része egy interneten 
keresztül elérhető szerveren bonyolódik (ThinkProject).  

 



A FÜGGETLEN MÉRNÖK  

feladata  a NIF elvárása szerint 

(kivonat Loppert Zoltán korábbi előadásából) 

Feladata 
Az ÁLLAM által elvárt és a 

koncessziós rendszerben 
meghatározott Műszaki 
Követelményeinek hiánytalan 
megvalósítása ellenőrzése 

1. Terv- és engedélyek ellenőrzése 

2. A projekt kivitelezés folyamatos  
– minőség biztosítását (TU MMT) 

– anyagok megfelelő minőségét és 
szabványosságát,  

– a kivitelezés szakértelmét  

3. A projekt előirányzott pénzügyi 
kereteinek betartása 

Felelőssége 
 

 

A Megrendelő Állam által jóváhagyott a 
Koncesszorral megkötött szolgáltatási 

szerződésének megfelelően, 

 

 

tanácsadói, ellenőrzési felelősség. 



A Független Mérnök  
 műtárgyakkal foglalkozó „irodai” stábja 

Létesítményi főmérnök : 1 fő (EUROÚT - nem csak műtárgyakkal foglalkozik);  

Híd- és alagút létesítményfelelősök: 1+1 fő (EUROÚT + VIA-PONTIS);  

Alagutas szakértő: 1 fő (EUROÚT);  

Létesítményi Mérnök: 1 fő (VIA-PONTIS);  

Tervfelülvizsgálók: 2+2 fő (EUROMETRO + VIA-PONTIS);  

Minőségügyi vezető: 1 fő (EUROÚT – nem csak a műtárgyakkal foglalkozik);   

Technológusok: 2 fő (VIA-PONTIS);  

+ Háttér-adminisztráció: 8+1 fő (EUROÚT + VIA-PONTIS) 

 (általános projektvezetés, szakfordítás, iktatás, …)  

 

       Összesen: 21 fő!   



A Független Mérnök  
 teendői a kivitelezés során 

• „Klasszikus” műszaki ellenőrzés (eltakarási engedélyek kiadása, 
építési napló  vezetése, stb.), az acélszerkezetek gyártását is 
ideértve;  

• Részvétel a kivitelezést érintő egyeztetéseken (pld. alagutas 
kockázatelemző értekezlet, építési értekezlet, minőségügyi 
kooperáció, közös bejárások);  

• A jóváhagyott kiviteli tervek, TU-kban, MMT-kben, adatlapokban, 
anyag-bemutatásokban leírtak betartatása;  

• Kivitelezési hiba, ill. hiányosság esetén „nem-megfelelőségi” eljárás 
(NCR) kezdeményezése, indokolt esetben a munka leállítása (STOP 
NOTICE); 

• Az előrehaladás nyomonkövetése (részhatáridők teljesülése). 



A Független Mérnök  
 műtárgyakkal foglalkozó helyszíni stábja 

  
 Alagutak: 1 alagutas szakértő (ARUP), 1 vezető műszaki ellenőr, 5 (+1 rész-

munkaidős) műszaki ellenőr;  
 Munkabeosztás: a kivitelezéshez alkalmazkodva, nyújtott műszakokban (hétvégén 

is).  
  
 Hidak:  4 (+1 rész-munkaidős) helyszíni műszaki ellenőr;  
      + 2 acélszerkezeti műszaki ellenőr (hetente 2-3 nap);  
  
 + 1 állandó szakasz-technikus (a teljes 80 km-es szakaszra).  
   
 + 1 fő építési szakértő (ARUP - nem csak műtárgyakkal foglalkozik)  
 + 1 fő geotechnikai szakértő (ARUP - nem csak műtárgyakkal foglalkozik)  
 
        Összesen: 17 fő!  
 



Készítették: Tóthmajor János, Maláta Viktor / VIA-PONTIS Kft. 



„Nehezítő” körülmények 

 

• Rendkívül szűk határidő (2007/11 – 2010/03);  

• A levelezés hivatalos nyelve az angol;  

• A közúti alagútépítés, mint újdonság;  

• A ThinkProject alkalmazása;  

• Az alvállalkozói láncolatok miatt körülményes 
az egységes ügyintézés.  

 



1449 sz. Sió-híd tolása 



1449 sz. Sió-híd, alsó övlemez vastagsága 



1449 sz. Sió-híd, pályalemez zsaluzókocsi a jobbpálya-hídon 



A  alagút, déli portál, az energiaközpont helye 



1693 sz. völgyhíd, balpálya felszerkezete a helyén 



1693 sz. völgyhíd, jobbpálya tolása 



1693. sz. völgyhíd, jobbpálya tolása 



1703 sz. híd, pályalemez 75 %-a elkészült 



1703 sz. völgyhíd, pályalemez elkészült, szegélyépítés folyamatban 



 D   alagút, déli portál, szerelő- és zsalukocsi 



1727 sz. Palotabozsoki völgyhíd 



1727 sz. Palotabozsoki völgyhíd, pályalemez betonozása 

 



1769 sz. Szebényi völgyhíd, árbóc + csőr 



1769 sz. Szebényi völgyhíd 



1769 sz. Szebényi völgyhíd  



1769 sz. Szebényi völgyhíd  



Köszönöm  megtisztelő  figyelmüket! 

            Karkus  János 
          VIA-PONTIS Kft. 


