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A hídnyilvántartás 

fogalma 
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Műszaki adatok összessége, hidanként és 

hídrészenként csoportosítva. A legfontosabb 

adatok: a híd 

– helye,  

– méretei,  

– anyaga, 

– teherbírása, 

– építés éve. 

Megkülönböztetünk csoportos és egyedi nyilvántartást. 

 

 



A hídnyilvántartás 

története 
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Meg kell különböztetni az országos és 

önkormányzati (azelőtt tanácsi) utak hídjait. 

 

Kezdetben írógéppel kitöltött táblázatok voltak, 

évenként kézzel javítva. A javítgatás 

nehézkes, a központi és megyei nyilvántartás 

azonossága kétséges volt. 



Régi hídnyilvántartás 

2016.09.01. 5 

 



Régi hídnyilvántartás 

kézzel javítva 
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A hídnyilvántartás 

története 

  

 A technika fejlődése lehetővé tette az 

országos utaknál lyukkártyák alkalmazását, 

lehetővé vált bizonyos csoportosítás szerinti 

kigyűjtés. Hamarosan megtörtént a 

számítógépes rendszerre való áttérés. 
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A mai csoportos 

nyilvántartás 
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Mai egyedi 

hídnyilvántartás 
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A hídnyilvántartás 

története 

 

 Bevezettük a törzsszámokat.  

  

 

 Legújabban lehetővé vált az internet-

hozzáférés  
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Internetes hozzáférés 
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A hídnyilvántartás 

története 

  

 

 Az önkormányzati hidak nyilvántartása – 

a főváros kivételével – idővel 

használhatatlanná vált, míg a 

közelmúltban el nem készült egy teljes 

körű felmérés. 
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Törzsszámok 

  

 

 Minden országos közúti hídnak egyedi száma 

van, 1-től 9999-ig. Ez megmarad, ha átépül a 

híd, ugyanazon az úton, ugyanazon akadály 

felett, akkor is, az utat vagy az akadályt 

korrigálják.  
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Törzsszámok 

  

 A törzsszámok csoportosítása 

útkategóriánként történt: 

– 1-től 999-ig gyorsforgalmi utak, 

– 1000-től 2999-ig főutak, 

– 3000-től 6999-ig összekötő utak, 

– 7000-től 8999-ig bekötő és hozzájáró utak, 

– 9000-től 9999-ig csomópontok 
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Törzsszámok 

 A törzsszám akkor is megmarad, ha a híd 

más útkategóriába kerül. A törzsszám 

fontos azonosító eszköz, a nyilvántartás 

„fix pontja”.   
  

 Osztott pálya esetén a törzsszám a jobb 

pálya hídjánál /1, a balnál /2 kiegészítést 

kap.  
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A hídnyilvántartás 

jelentősége  

• Minden fenntartási tevékenység alapja, 

• statisztikai adatszolgáltatás nélkülözhetetlen 

kelléke, 

• a nemzeti vagyon meghatározásának kelléke, 

• a tervek tárolásának alapja, 

• a túlsúlyos járművek útvonal-

engedélyezésének alapja. 
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A hídnyilvántartás 

jelentősége  

 

 Szükséges, hogy az év végi állapotnak 

megfelelő új nyilvántartás mielőbb (január 

hónapban) elkészüljön. 
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A hídnyilvántartás 

hiányai és hibái 

Hiány: 

 Az M6 autópálya 72 – 141 km közötti 

szakaszának hídjai és a vele kapcsolatos, 

pálya feletti országos közúti hidak. (Jelentős 

hiány, az év eleje óta mindmáig fennáll.)  
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Jellegzetes hibák 

  

 Egyes osztott pályás utak hídjainál hiányzik a 

jobb és a bal pálya megkülönböztetése  

  

 Osztott pályás út esetén a két híd nem mindig 

egyszerre épült, a nyilvántartás helyenként 

nem ezt tükrözi. A hiba meghamisítja a 

statisztikát. 
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Jellegzetes hibák 

 

  

 Építés éve alatt a jelenleg meglevő 

felszerkezet építésének évét értjük, akkor 

is, ha azon később jelentős átalakítást 

hajtottak végre, vagy felújították (pl. 

pályaszerkezet-csere).  
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Jellegzetes hibák 

  

 

 Előfordult, hogy egy út feletti hidat az alul 

vezetett útnál vettek nyilvántartásba. Ez 

súlyos meghamisítása a rendszernek. 
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Jellegzetes hibák 

• Sok helyen négy számjegyű a szelvény 

méteradata, állítólag a km-tábla hiánya miatt. 

Nem hihető, hogy 2003-ban  82 km hosszban 

nem volt km-tábla. 
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3 52+867 1478 

3 52+5406 1056 

3 52+5449 1057 

és így tovább 82 km-en keresztül 

      

3 52+82143 1082 



Jellegzetes hibák 

  

 Meglepő, hogy egyes hidaknál évről-évre 

romlik, illetve javul a szelvény 3, illetve 4 

számjegyű méteradata. Szükséges az ilyenek 

kiküszöbölése, lehetőleg még ott is, ahol egy 

út kezdőpontja elé iktattak be új útszakaszt 

(pl. 46. sz. főút Törökszentmiklóson, 3225. j. 

összekötő út Szolnokon). 
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Jellegzetes hibák 

  

 

 Egy ideig eltűrhető, hogy az út 0 km-től 2-

3 km-ig tart, aztán újra 0-val folytatódik. 

Nagy munka az átszelvényezés, de 

előbb-utóbb végre kell hajtani. 
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Jellegzetes hibák 

  

 A jobb és a bal pálya hídjának szelvényadata 

sok esetben eltérő. Jobb lenne, ha mindenütt 

azonos lenne a szelvényszám (az autópálya 

tengelye és az akadály tengelyének 

metszéspontja).  
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Jellegzetes hibák 

  

 Ha feltétlenül az egyes útpályák tengelyéből 

indulunk ki, akkor is csak ferde hidaknál és 

csak néhány méter lehetne a különbség. 

 A példák mutatják, hogy milyen eltérések 

fordulnak elő. 
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Jellegzetes hibák 

M1 120+999/2 181/2 

M1 120+1005/1 181/1 

M1 121+1430/2 182/2 

M1 121+1813/2 183/2 

M1 122+445/1 182/1 

M1 122+830/1 183/1 

M1 168+258 2547/1 

M1 168+378 2547/2 

M7 52+983 68/1 

M7 52+1014 68/2 

37 7+517/2 1832/2 

37 7+708/1 1832/1 



Jellegzetes hibák 

  

 A pálya feletti hidaknál sok esetben hiányzik 

az „x” jel (M6 új szakasza, M43). 
 

 Ilyen hidaknál a szelvényszám mellé nem kell 

a törtvonal alatti 1 szám. (Az M15, M19, M9 

utaknál jól van, az M2 és M70 utaknál van is, 

meg nincs is. A régebbi autópályáknál 

általában ott van a fölösleges 1-es szám.) 

 

2016.09.01. 28 



Jellegzetes hibák 

  

 Az útszám rovatban N.A. (nincs adat) 

nem fogadható el (Nagykanizsa, 

Komárom), hiszen törzsszámuk van és 

ahhoz útszám és szelvény tartozik. 
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Jellegzetes hibák 

  

 

 A teherbírásoknál előfordulnak 

adathiányok, ill. ellentmondások a kétféle 

(szabályzati, ill. üzemi) teherbírási adat 

között. 
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Jellegzetes hibák 

 A teherbírás mellett a legfontosabbak a szélességi 

adatok, ezek közül is az útpálya, vagyis a 

járművek által igénybe vehető sáv szélessége. 

Gyakori hiba, hogy a kiemelt szegélyek közötti, a 

kerek számnál 13 cm-rel nagyobb érték szerepel, 

holott a vezetőkorlátok közötti értéket kellene 

felvenni.  
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Jellegzetes hibák 

 A teljes útkorona árvezetése (pl. Tubosider) 

esetén a koronaszélességnél 1 m-rel kisebb 

értéket kell felvenni, nem pedig az 

útburkolatét. 
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Jellegzetes hibák 

 Ha a kiemelt szegélyek közötti terület 

közepén forgalom elől elzárt terület van, 

hibás az egyik oldali használható sávot 

szélességnek kezelni, mert ez kirívóan kis 

érték. Ilyen esetben osztott pálya 

alkalmazható, vagy a kiemelt szegély közötti 

teljes szélességet kell feltüntetni. 
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Jellegzetes hibák 

  

 

 A hidak időnként meglepő módon 

elvándorolnak, néha kerek számú km-rel, 

máskor úgy, hogy két szomszédos híd 

szelvénye közötti különbség csak 4 m, ami 

nyilván képtelenség (4406.j. út).  
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Jellegzetes hibák 

  

 

 Az „elvándorlásra” néha a törzsszámok 

folytonosságának megszakadása hívja fel a 

figyelmet. Van olyan híd, amely már többször 

„vándorolt”, újabban úgy, hogy 6 m-re került a 

szomszédjától (3213. j. út). Érthetetlen! 
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Jellegzetes hibák 

  

  

 Előfordul a helynevek hibás írása, vagy 

az, hogy a híd nem a feltüntetett, hanem 

a szomszédos helységben található.  
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Jellegzetes hibák 

  

 Ideje lenne eldönteni, hogy ki illetékes új utak 

megszámozására, vagy az útszámok 

módosítására. Nem sikerült ugyanis 

megállapítanom, hogy Szabolcs-Szatmár-

Bereg megyében ki adta egy újonnan felvett 

útnak a szektoridegen 90038 jelet. 

 

2016.09.01. 37 



  

 A hibák kijavítása sok esetben csak az 

útnyilvántartásért felelős munkatárs 

közreműködésével történhet. 

   

  Ehhez sok sikert kívánok és 

köszönöm megtisztelő figyelmüket. 
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