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Keretek, források 

A NIF Zrt. beruházásában megvalósuló közúti hidak 

Keretek, források 

 

- Új Széchenyi Terv  7. „kitörési pont” - Közlekedésfejlesztési 

Program. 

- Magyarország gyorsforgalmi és főúthálózatának hosszú távú 

fejlesztési programja és nagytávú terve, 1222/2011. (IV.29.) 

számú Kormány határozat.  

-A gyorsforgalmi úthálózat bővítési programjának folytatása  

mellett fokozott figyelmet kap a meglévő úthálózat 

rekonstrukciós munkáinak felgyorsítása (115 kN) 

-1241/2013. (IV. 30.) Korm. határozat a Közlekedés Operatív 

Program 3. prioritásának forrásvesztési kockázat csökkentése 

érdekében szükséges intézkedésekről  
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Kivitelezés alatt levő projektek 

A NIF Zrt. beruházásában megvalósuló közúti hidak 

M4 Abony-Fegyvernek 

 

 



Kivitelezés alatt levő projektek 

A NIF Zrt. beruházásában megvalósuló közúti hidak 

M4 Abony-Fegyvernek 

Zagyva-folyó pályahíd 

acél ortotróp felszerkezet 

168 m hosszú, 2 x 84 m nyílás 
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M4 Abony-Fegyvernek 

Tisza folyó keresztezése 
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M4 Abony-Fegyvernek 

Tisza folyó keresztezése 



Kivitelezés alatt levő projektek 

A NIF Zrt. beruházásában megvalósuló közúti hidak 

M4 Abony-Fegyvernek 

Tisza-folyó jobb parti ártéri pályahíd 

öszvér felszerkezet 

416 m hosszú, 40 + 7 x 48+ 40 m nyílás 



Kivitelezés alatt levő projektek 

A NIF Zrt. beruházásában megvalósuló közúti hidak 

M4 Abony-Fegyvernek 

Tisza-folyó pályahíd 

acél ortotróp felszerkezet 

 

756 m hosszú 

 

7 nyílás 

 

96 + 120 + 

 jobb part 

                148 + 

                 meder 

                         120 + 2x96 + 80 m 

                           bal part 
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Hárosi Duna-híd mederhídjának felszerkezet cseréje 

• Az alakhibás mederhíd cseréjéről döntött – az alternatív megerősítéssel szemben – több 
szakmai szervezet részvételével tartott tervzsűri. 

• A bontásra kerülő acélszerkezet jövőbeli felhasználása kidolgozás alatt. 
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Hárosi Duna-híd mederhídjának felszerkezet cseréje 

• A tervezett híd a Duna 1632,81 folyamkilométer szelvényében van. 

• Teherbírási osztály: „A” az e-UT 07.01.12 szerint 

• Többtámaszú folytatólagos 3 nyílású felsőpályás híd (3 x 108,50 m) 

• Ortotróp pályalemezes, párhuzamos övű, két főtartós, ferde gerincű, egycellás acél 
szekrénytartós szerkezet 

• Felszerkezet hossza: 326,62 m 

• Kocsipálya szélessége: 35,00 m (4x3,75 m forgalmi sáv + bal oldalon 1,50 a jobb oldalon 
1,00 m biztonsági sáv) 
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A NIF Zrt. beruházásában megvalósuló közúti hidak 

M0 déli szektor (M6 – 51. sz. főút közötti) rekonstrukció 

egyéb hidas vonatkozásai 
• Az M0 déli szektor rekonstrukció alá vont szakaszán lévő 10 felüljáró közül 4 db UBX tartós híd 

gazdaságtalan mértékű megerősítéssel bírná csak el a betonburkolat súlyát. A burkolat aszfalt 

marad ezeken a műtárgyakon, mintegy 440 m őszhosszban.  

• További aszfaltburkolatú műtárgyak: a Soroksári (500 m) és a Deák Ferenc (Hárosi) Duna ág (770 

m) hidak. 

• Összes aszfaltburkolatú műtárgy felülete: 33.900 m2. 

 

 

• A II. Rákóczi Ferenc út (5101 j. ök. út, Halásztelek) csomópontjában a szintén UBX tartós 

csomóponti műtárgy megszélesítésre kerül. 
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A NIF Zrt. beruházásában megvalósuló közúti hidak 

86. sz. főút Zalalövő elkerülő 

Felüljáró a Zalaegerszeg-Hódos vv., 7411 j. út, Zala folyó felett 

Felszerkezet:  folytatólagos többtámaszú, egycellás szekrény keresztmetszetű, ortotróp 

  pályalemezes acél gerendahíd 

Szélesség: 13,93 m 

Támaszkiosztás:  60,00+6x80,00+60,00 m 

Hossz:  601,00 m 

Terület:  8372 m2 



2015. végéig megvalósítani tervezett projektek 

A NIF Zrt. beruházásában megvalósuló közúti hidak 

86. sz. főút Zalalövő elkerülő 

Felüljáró a Zalalövő-Körmend vv., Zalapatakai patak felett 

Szélesség:  13,93 m 

Támaszkiosztás:  2x 80,00 m 

Hossz:  161,00 m 

Terület:  2243 m2 
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A NIF Zrt. beruházásában megvalósuló közúti hidak 

3. sz. főút hídja Hatvan város belterületén 

3. sz. főút hídja Hatvan város belterületén vasútvonal felett 

Szerkezeti rendszere:  

Folytatólagos, többtámaszú, zárt szekrény keresztmetszetű acél 

gerendahíd, a vasút feletti nyílásban acél ívre függesztve 

 

o Teherbírás:  "A" 

o Felszerkezet hossza:  131,54 m  

o Szabad nyílások:  54,95 + 31,00 + 23,00 + 18,95 m  

o Támaszközök:  56,00 + 32,00 + 24,00 + 20,00 m  

o Felszerkezet szélessége:  17,00 - 20,50 m  

o Kocsipálya szélessége:  10,62 - 14,12 m  

o Egyesített gyalogjárda és kerékpársáv szélessége: 4,85 m  
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[db] [m2] [db] [m2] [db] [m2] [db] [m2]

acél 2 26 671 2 26 671

vb 6 2 661 52 38 977 58 41 638

öszvér 16 27 514 16 27 514

cső 1 19 20

acél 1 2 210 4 30 323 5 32 533

vb 36 34 709 6 536 86 48 180 128 83 425

öszvér 8 5 481 8 5 481

cső 2 14 16

ÖSSZESEN 45 39 580 7 536 201 177 146 253 217 262

KIVITELEZÉS ALATT LEVŐ ILLETVE 2015 VÉGÉIG MEGVALÓSÍTANI TERVEZETT KÖZÚTI MŰTÁRGYAK

KIVITELEZÉS ALATT 

LEVŐ MŰTÁRGYAK

2015 VÉGÉIG 

TERVEZETT 

MEGVALÓSÍTÁS

FELÚJÍTÁS (ÚJ)ÉPÍTÉSÁTÉPÍTÉS ÖSSZESEN
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Előkészítések 

A NIF Zrt. beruházásában megvalósuló közúti hidak 

Komárom és Révkomárom (Komárno) között 

tervezett új közúti Duna-híd 

•Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 IV. pályázati felhívása        

2011. június 23-án megjelenik 

•A NIF Zrt. a szlovák partner SSC-vel közös ETE pályázatot nyújtott be az előkészítésre 2011. októberében 

az NFM elrendelésének megfelelően 

•A pályázat (ETE HUSK 1101/2.4.2/0216) 2012. június 5-én pozitív elbírálásban részesült 

•A Társfinanszírozási támogatási szerződés aláírása 2013. március 12-én megtörténik  

•A közbeszerzési eljárások lefolytatására vonatkozó Partnerségi megállapodás a NIF Zrt. és az SSC között 

2013. április 11-én került aláírásra 

•Az Ajánlati felhívás 2013. május 23-án jelenik meg, az ajánlatok bontására 2013. július 8-án kerül sor  
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Komárom és Révkomárom (Komárno) között 

tervezett új közúti Duna-híd 

• A tervezett híd a Duna 1770,6 folyamkilométer szelvényében van. 

• Teherbírási osztály: „A” az e-UT 07.01.12 szerint 

• Egypilonos, ferdekábeles, 5 nyílású híd (66m+252m+120m+96m+66m) 

• A merevítő tartó ortotróp acél pályalemezes, két főtartós nyitott gerenda 

• Fesztávok összes hossza 600 m 

• Kocsipálya szélessége 11,5 m (2x3,75 m forgalmi sáv + 2x2,0 m biztonsági sáv) 

 
 



Előkészítések 

A NIF Zrt. beruházásában megvalósuló közúti hidak 

Győr keleti elkerülő út M1 ap. és 14. sz. főút között 

Mosoni-Duna-híd 

2013 májusban környezetvédelmi 

engedélyt szereztünk 

 

Előzetes felszerkezeti változatok: 

ortotróp acél/öszvér/feszített 

vb./előregyártott tartós (ártéri) 

 

Szélesség:  13,63 m 

Hosszúság:   

„hosszú” változat: 781,20 m 

„rövid” változat:  519,50 m 

 

Legnagyobb támaszköz: 100 m 



KÖSZÖNÖM  FIGYELMÜKET! 

Mindannyiunk által elérni kívánt cél Magyarország hosszú távú 

fejlődésének elősegítése, hozzájárulás a tartós növekedés 

megkezdéséhez és fenntartásához.  


