


Összesítés Híd (db)

Megyei Jogú városok elérhetősége összesen: 183

Országhatár gyorsforgalmi kapcsolatai összesen: 213

Egyéb közúti fejlesztések összesen: 54

Mindösszesen: 450

Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez 
kapcsolódó infrastrukturális beruházások összehangolásáról és 

azok 2022-ig történő megvalósításáról







• M44 Tiszakürt-Kondoros, Békéscsaba megközelítése: új 
Körös-híd  

• M44 Nagykőrős-Tiszakürt Békéscsaba megközelítése: új 
Tisza-híd

• 47. számú főút Hódmezővásárhely elkerülő

• 813. sz. főút III. ütem 1. sz. főút - 14. sz. főút projekt 
megvalósítása: új Mosoni-Duna híd

• Komáromi új Duna-híd megvalósítása Komárom-
Révkomárom között: új Duna-híd



• Galvani-híd

• Hídfelújítási program előkészítése és kivitelezése a MÁV Zrt. 
hálózatán

• M8 autóút Körmend-Rábafüzes országhatár szakasz 2x1 
sávos előkészítése és építése

• Kalocsa-Paks Duna-híd megvalósítása: új Duna-híd

• Ipoly hidak: Balassagyarmat, Őrhalom, Drégelypalánk, 
Ipolydamásd

• M0 autóút északi szektor M0 – 11 sz. főút: Budakalászi 
csomópont völgyhíd, M0 - M10 solymári csomópont 
völgyhíd

• Zalaegerszeg megközelítése, 76. sz. főút Keszthely-
Fenékpuszta-Balatonszentgyörgy-M7 közötti szakasz 
gyorsúttá fejlesztése



Ellipszis kapuzatú ferdekábeles mederhíd

Keresztmetszeti adatok:

• Forgalmi sávok száma: 2x2

• Forgalmi sávok szélessége: 3,50 m

46m bal ártéri, 307m mederhíd és 207 m jobb ártéri hídból áll



• A híd teljes hossza: 450,50 m

• A mederhíd egynyílású, 98,00 m támaszközű alsópályás ívhíd.

• A hidat teljes szélességben egy ütemben kell megépíteni.

• A híd szélessége a gyorsforgalmi út elválasztó sávjában 
elhelyezett acélívvel együtt 25 m.







Alappozás: 30x30 cm-es vert cölöp valamint fúrt Ø 80 cm-es fúrt
cölöp
Felszerekezet: 120 cm magas, előregyártott FCI-120 jelű
hídgerenda, és az azokkal együtt dolgozó helyszíni vb.
pályalemez alkotja, valamint monolit vasbeton pályalemezzel
együttdolgozó acél főtartós összvér szerkezet.





• A 813. sz. főút a 6+970 fkm. Szelvényben keresztezi a Mosoni
Dunát.

• Hídszélesség: mederhíd: 20,40 m, ártéri híd: 15,58 m

• Az alapozási javaslat szerint a híd alapozását Ø 80 cm átmérőjű
fúrt cölöpök alkotják.

• A mederhíd felszerkezete hálós elrendezésű kábelekkel
függesztett, ortotróp acél pályaszerkezetű „kosárfüles” ívhíd.



A híd közúti hálózati szerepe

A meglévő belvárosi Erzsébet hídon több korlátozás is 
érvényben van:

• 30 km/h sebességkorlátozás, 

• Maximum 20t gépjármű össztömeg, 

• Minimum 70m-es követési távolság a teherforgalom számára



Magyar oldal (LOT 1):
Főpálya: K.III.B, I. osztályú főút, 
~1,3 km
Korona szélesség: 12,0 m
Burkolatszélesség: 7,5 m
Sávok száma: 2 x 1

Szlovák oldal (LOT 3):
Főpálya: C 11,5/80, I. osztályú főút, 
~0,7 km
Korona szélesség: 13,5 m
Burkolatszélesség: 7,0 m
Sávok száma: 2 x 1

Csatlakozó utak



A tervezett híd a Duna 1.770,6 km szelvényében épül.

A híd teljes hossza 600 m, melyből a fő nyílás 252 m hosszú. A
hídszerkezet egy egypilonos, ferdekábeles híd ortotróp acél
pályalemezzel.



• A hídon 2x1 sávos főút vezet át.

• A Duna-híd teljes szélessége 20,40 m, hossza 600 m.

• A híd öt nyílásból áll, melyek közül 3 a meder felett, 2 pedig a
szlovák oldali ártéren található.

• A pilon aszimmetrikus elrendezésű, a híd befolyási oldalán álló,
keresztirányban a híd fölé hajló acél pilon. Magassága a pálya
felett: 94,5 m.



Galvani-híd látványterv 1992





Galvani helyszín Soroksári helyszín

A projekt során kiépül egy új 2x3 sávos Duna-híd (Galvani híd)
a Galvani út – Illatos út vonalában, valamint egy szintén 2x3
sávos Ráckevei-Duna ág keresztezés (Soroksári híd) is.

Műtárgyak száma: Duna híd 1 db (Galvani híd),
Ráckevei-Duna híd 1 db (Soroksári híd)



A projektben átépítésre kerülő hidak műszaki jellemzői

Megnevezés Vonal Szelvény Állomásköz Tipus hossz (m)

1. Vinári Marcal-híd
Győr(bez)-
Szentgotthárd oh 
(bez). 10 vv.

649+31 
Vinár/Külsővat/ elág.-
Celldömölk(1,5km)

rácsos acélhíd 210,8

2. Torna - patak I. hí
Székesfehérvár-
Szombathely 

787+05 
Herend- Ajka (21,8km) 
(Városlőd-Kislőd-Ajka áll. 
Köz)

felsőpályás 
gerinclemezes acélhíd

12

3. Torna - patak II. híd 20 vv. 788+03 
Herend- Ajka (21,8km) 
(Városlőd-Kislőd-Ajka áll. 
Köz)

vasbeton teknőhíd 4,4

4. Sárvíz Nádor csatorna híd Kelenföld-Pécs 891+37 
Pustaszabolcs-
Keszőhidegkút-Gyönk

rácsos acélhíd 50,2

5. Tolnanémedi Kapos-híd 40 vv. 1039+72 rácsos acélhíd 40

6. Pincehely Kapos-híd 1102+23 rácsos acélhíd 37

7. Hajta patak híd

Nagykáta-Újszász 
120a.

557+32 Nagykáta-Tápiószele vasbeton teknőhíd 12

8. Tápió patak híd 646+57 Tápiószele-Tápiógyörgye vasbeton teknőhíd 18

9. Ilike patak híd 691+37 Tápiógyörgye-Újszász vasbeton teknőhíd 5

Összesen 9 db híd (4 db rácsos acélhíd, 4 db vasbeton híd, 1 db felsőpályás gerinclemezes acélhíd) 199,4





A tervezett híd szerkezetileg 10

nyílású, folytatólagos,

többtámaszú, vasbeton

pályalemezzel együtt dolgozó

acél szerkezetből épülő,

szekrény keresztmetszetű ún.

öszvér gerendahíd.

A híd főbb méretei (az M8

gyorsforgalmi út tengelyében,

ív mentén mérve):

felszerkezet hossza:575,00 m



Mintacím szerkesztése



Nyomvonalváltozatok 
elemzése alapján 
megvalósításra javasolt 
a „B3” és „B4” jelű 
változat

Javasolt
nyomvonalváltozat

A dunai átkelési
hely: 1520,3 folyam
km.











Csomópont környezetének 

bemutatása

• Meglévő M0 autóút  és 

jelenlegi  csatlakozása a 11 

sz. főúttal

• Koronaszélesítés, 

pályaszéthúzás az 

alagútszájak távolságának 

biztosíthatóságához

• Új csomópont kialakítása, 

tervezendő műtárgyak

 77+495 Völgyhíd a 11 

sz. főút felett














