
dr. Tóth Ernő 

 

1937. június 28-án, Budapesten született. Óbudán az Árpád Gimnáziumban, 1955-ben 
érettségizett. Egyetemi tanulmányait 1956-61-ben az Építőipari és Közlekedési Műszaki 
Egyetemen folytatta, mérnöki oklevelet hídszakágon 1961-ben szerzett. 

1961-70 között a Székesfehérvári Közúti Igazgatóságon hídügyi előadó, majd 1970-79-
ben a fenntartási osztály vezetőjeként dolgozott. Hídügyi előadóként több nagyobb híd - 
tatabányai, komáromi felüljárók, 821. sz. út Marcal- és Rába ártéri és a barcsi Dráva-híd 
műszaki ellenőre volt. 

1974-ben útépítési és forgalomtechnikai szakmérnöki diplomát, majd 1978-ban 
mérnöki doktori címet szerzett. 1979-88 között a KPM Közúti Főosztályának irányítása 
mellett országos fejlesztési feladatokat látott el. 1988-89-ben a Közlekedési 
Minisztérium Híd-osztályának vezetője, ennek megszűnése után az Országos Közúti 
Főigazgatóság, majd jogutódjának Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság 
Hídosztályának vezetője volt. 

1998 óta nyugdíjas, tanácsadói, szakértői munkát végez. Szakmai tevékenysége mellett 
1961-72 között Székesfehérváron a Jáky József Útépítési Technikumban, majd 1976-tól a 
Budapesti Műszaki Egyetemen szakmérnöki előadásokat tartott és tart. 

A Közlekedéstudományi Egyesületnek 1961-től tagja, számos előadást tartott, 
tanulmányok készítésében vett részt. Szakirodalmi munkássága: - jegyzetek, - könyvek, 
pl. megyei hídtörténeti sorozat szerkesztésében, írásában (25), folyóirat cikkeinek 
száma 200 körüli. Tagja a Magyar Útügyi Társaságnak, a FIB-nek és a Mérnöki 
Kamarának. Szakmai munkássága, mind az út-, mind a hídszakágban elsősorban 
fenntartási és üzemeltetési feladatok elvi- és gyakorlati megoldására irányult. 

Hídszakági munkássága 

A fenntartás és üzemeltetés elvi alapjainak megalapozására és gyakorlati végzésének 
összefoglalására ˙(szakmérnöki jegyzetek, továbbképzési anyagok, Mérnöki Kézikönyv).  

Kiemeltem foglalkozott a megfelelőségi értékeléssel (1979.) útügy, (1990.) hídügy terén, 
a hidak számszerű értékelésével (1991), hidak teherbírásának meghatározásaival 
(dinamikus hídvizsgálat, törésig történő terhelés, hidak tönkremenetel utáni boncolása, 
boltozatok teherbírásának megállapítására; segédlet kiadása) hálózati szintű 
hídgazdálkodási program kidolgozása és bevezetése (hazai megalapozás után PONTIS 
alkalmazása). hidak védelme: magas járművek okozta kártétel megelőzése, enyhítése 
(1988-). 



Műszaki emlék - önként vállalt védelem - bevezetése az értékes hidak megóvására, régi 
hidak megerősítése, újszerű megoldásokkal (Solt Dunaág, Ráckeve, Szeghalom 
alsópályás ívhídjainál, mintegy 30 vasbeton és öszvér híd megerősítése külsőkábeles 
megoldással. 

Gyakorlati intézkedések: hídtervtár átvétele (1996-) és közkinccsé tétele, országos 
hídvizsgálati- és mosási program beindítása (1994-) hídtervek zsűrizése. 

Szakmai összefogás erősítése: Hídszabályzat Bizottság megszervezése és működtetése 
(1991-) a Hídmérnöki konferenciák korábbinál szélesebb körű szervezése: kiállítások, 
szakmai kirándulások, kiadványok (1988-) regionális és országos, találkozók, közös 
hídértékelési gyakorlatok. 

Publikáció 

Hídtörténetírás: egyes hidak átadására füzetek szerkesztése, átfogó ismertető a 
hídügyekről (több nyelven) megyei hídtörténet sorozat indítása (1993-), eddig 15 
könyv. Mérnökökről megemlékezések (születésnap, kitüntetés, elhalálozás alkalmából), 
hídszakági mérnökök életrajzi adatainak gyűjtése. 

Kitüntetései 

Jáky díj, KTE Örökös tagja; Apáthy Árpád-díj, Év Hidásza díj, Életmű-díj (Közúti 
szakemberekért alapítvány), Köztársasági Ezüst Érdemkereszt. 

 


