
Győri Baross Gábor híd felújítása                                  

2014.  

 Nacsa Tamás - Magyar Közút Nonprofit Zrt.                                       

                             82. sz. Veszprém - Zirc - Győr főközlekedési út                                                        

                             76+020 km. Szelvényében [törzsszáma: 2354]  

 



     Baross Gábor a       

      „vasminiszter” 
• Született 1848. július 6.-án Pruzsinán 

• Középiskola Léván és Esztergomban – bencés 

gimnáziumban (1861-1865) 

• Egyetem Pesten, majd Trencsénben megyei 

tisztviselő 

• 1875-től szabadelvű országgyűlési képviselő 

• 1882 - Tisza Kálmán min. elnök felfigyel rá 

• tanulmányút: Németo. - Franciao. - Belgium  

• politikai visz. és a közigazgatási rendszert 

• Álma Felvidék gazd.-i és kulturális felemelkedése 

(Közművelődési Egyesület) 

• 1883. ápr. 10.-től államtitkár - Közmunka-és 

Közlekedésügyi Minisztériumba, majd 

miniszterként a korszerű magyar kereskedelem és 

közlekedés megalapítója 

• „dualizmus” korának kiemelkedő gazdaság-és 

közlekedéspolitikusa 

• Széchenyi közlekedéspolitikai eszméi 

• Vasútügy, közúti közlekedés, posta, vízi 

közlekedés; a Duna hajózhatóságának javítása  

• Munkabírása, tekintélykövetelő, arroganciája 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Barabás Miklós festménye - 1892 

 



Életrajzírója, Petrasovics László 1892-ben megjelent könyvében tömören  

jellemzi Baross Gábor politikusi, képviselői tevékenységét:  

„Nem kicsinyes pártpolitikai, vagy önző célokért való küzdésben látta ő a  

képviselői kötelességek teljesítését, hanem abban a törekvésben, mely  

mindenben a nemzetnek akar  hasznára válni.”  

Munkássága legfontosabb  vívmányai:  

• Vaskapu  szabályozása 

• postatakarékpénztár intézményének, ill.                                                                  a       

a Postatisztképző megalapítása 

• közel 100 gyár alapítását, ill. működését                                                               

támogatta, iparbankot hozott létre 

• új kereskedelmi és iparkamarákat hozott                                                                                       

létre Szeged, Marosvásárhely, Nagybánya, Győr, Besztercebánya ekkor  

• a magyar gumiipar megteremtése 

• Létrehozta a Kereskedelmi Múzeumot, 

14 utcát, teret, telepet neveztek el Őróla                                                                                    

Budapesten, továbbá legkevesebb 6-ot az                                                                                        

ország más településein, valamint 9 iskola                                                                                                

is az Ő nevét viseli. 

Szülőfaluja a Barossháza nevet vette fel tiszteletére! 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/1892
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szeged
http://hu.wikipedia.org/wiki/Marosv%C3%A1s%C3%A1rhely
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nagyb%C3%A1nya
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gy%C5%91r
http://hu.wikipedia.org/wiki/Beszterceb%C3%A1nya
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Kereskedelmi_M%C3%BAzeum&action=edit&redlink=1


Hídon történt beavatkozások:  

• 1893. építette a MÁV (1,25+9,00+1,25 / 13,00m) 

• 1930. hídfők kiszélesítése  + lépcsők + fakocka 

helyett – zórés vas + beton + ÖA 

• 1945. 03. 28. - híd felrobbantása 

• 1948. újjáépítés (1,50 + 6,00 + 1,50 m) 

• 1957. I. felújítás (2,25 + 9,00 + 2,25 m) 

• 1962. 3., 5., 8. és 11. támaszoknál 

trapézlemezes dilatációt építettek be 

• 1965. Belváros f-i o.-on kiszélesítették 

• 1979. 1-2 m2 –es pályalemez átlyukadás 

• 1980. II. felújítás (régi + új pályalemez) 

• 1987. kopóréteg csere 

• 2002. kopóréteg csere + Freyssinet M 80 

• 2004. hídvédő-kapuk építése 

• 2008. hídvédő-kapuk megerősítése 

• 2011.-2012. védőhálók + lépcsők + korlát 

• 2014. III. felújítás + részleges újjáépítés 

 

 



   A Baross Gábor híd szerkezete 
A 2014. évi felújítás előtti híd szerkezete: síkalapozású, 12 nyílású, három db három és kettő  

db négytámaszú, folytatólagos acél felszerkezet, hét ill. hat főtartós, a szegecselt illetve  

hengerelt acél főtartókkal részben együttdolgoztatott vasbeton pályalemezes gerendahíd. 

 

 

Hossztartók: 

  A közút feletti nyílások ( I., II., III., IV., XI., XII.) acéltartói az eredeti, 1893-as építésből 

származnak; szegecselt gerinclemezes tartók. 

  A vasút feletti nyílások ( V.,VI., VII., VIII., IX., X.) acéltartói hengerelt I szelvények szegecselt 

kapcsolatokkal, melyek az 1948-as építésből származnak. 



A híd pályabeosztása – 1957-től 



A híd oszlopjárma és keresztmetszete,                                                                                            

jelölve az 1957-ben hozzáépített szerkezeti részekkel 

1957                                                      

1. A híd mindkét szélén egy-egy 

hossztartót építettek be és 

szélesítették a vasbeton 

pályalemezt.  

2. Az új hossztartók a 

támaszokon és nyílásközépen 

keresztkötéssel került 

összekapcsolásra a régi 

hossztartókhoz.  

3. A beton pilléreket 1,60-1,60 m-

el meghosszabbították és a 

csőjármok egy-egy további 

szélső, 320 mm átmérőjű 

acélcső-oszlopot kaptak. 

 



Felújítás előtti állapotjellemzők – 1. – Korlátok 



Felújítás előtti állapotjellemzők – 2. – Járdaburkolatok 



Felújítás előtti állapotjellemzők – 3. – Burkolatok, bevonatok 



Felújítás előtti állapotjellemzők – 4. – Kocsi-pálya és dilatációk 



Felújítás előtti állapotjellemzők – 5. – Lépcsők  



Felújítás előtti állapotjellemzők – 6. – Szerkezeti elemek 



Felújítás során megoldott problémák: 

o Közúti űrszelvény magasságának növelése: 

• 3,70 m - Eszperantó út 

• 2,80 m – 3,10 m - Révai Miklós utca 

o Magasságkorlátozó kapuk hiánya 

o Vízelvezetési rendszer korszerűsítése  

o Balesetveszélyes korlátrendszer cseréje 

o Nem kívánt gépjármű-parkolás megszüntetése 

o Világítási rendszer korszerűsítése 

o Teljes körű rekonstrukció; járdakonzolok, lépcsők, 

burkolatok, bevonatok , dilatációk, stb. 

 



  Hol is vagyunk? …ill. a híd hol van? No és ahhoz képest mi hol vagyunk? 



Hogyan jutottunk el idáig? 
 

I. 1999. és 2005. évi időszakos fővizsgálat;  

 

II. 2006-2007-ben már készült egy felújítási terv „karcsúbb” tartalommal +                             

    Győr MJV - villamos, majd elvetették  

 

III. 2005.-ben elkészült a Nádor aluljáró ~ 400 m-re; a forgalom optimalizálódott 

 

IV. Koncepciós elképzelések 

 1./ bontás + még egy aluljáró? 

  2./ bontás + új híd? 

   3./ részleges bontás + új konzolok? 

    4./ részleges bontás + új felszerkezet? 

             ?MÁV? – vasúti űrszelvény magasítás? 

     5./ felújítás  + részleges átépítés? 

V. Tervezés 2012-ben teljes állapot felvétellel és anyagvizsgálatokkal, kvázi  

    fővizsgálat, majd annak függvényében 2./ vagy 3./ vagy 4./ vagy 5./ variáns –      

    nyertes tervező: UTIBER Kft. 

 



KÖZOP-ban 8 híd (Hesz Gábor tegnapi előadása) 

• Közbeszerezés 2013. szept.-okt. 

• Beadás 2013. november  

• Várt szerződéskötés 201. dec. – 2014. január 

• A Kbt.-ben foglaltak szerint 2014. március 2. felében 

• TSZ 2014. április első harmadában 

• Munkaterület átadás 2014. április végéig  

• Tényleges munkakezdés 2014. május 05. 

• Műszaki átadás-átvétel lezárása 2014. november 14. 

• Szerződéses véghatáridő 2014. november 15. 

 A 10-11 hónapra kalkulált kivitelezés idő 6-6,5 hónapra „olvadt”! 

 



 

Egy utolsó szemelvény Baross Gábor munkásságáról, mely örök érvényű intés kell legyen 

Mindannyiunk számára, mind a közutas szakma, mind pedig szűkebb éránk a hidászat előtt: 

 

Európai kitekintésű közlekedési szakember volt, aki az 1890-es évek elején már tudott az 

automobil létezéséről is. Jánosi János a Magyar Posta kiváló szakemberének 

feljegyzéseiből tudjuk, a Föld, Ipar és Kereskedelemügyi Minisztériumban „Műszaki Kar” 

elnevezéssel egy külön szakmai csoportot hozott létre, élére pedig a kor technikai 

vívmányait naprakészen tudó tisztviselőt, Kolossváry Endre gépészmérnököt állította. A 

Műszaki Kar tagjai közül csak három név: Bánki Donát, Haltenberger Sámuel, Csonka 

János…  

 

Az utakról szóló törvénytervezetét 1890-ben terjesztette a Parlament elé, évszázados, 

megrögzött nehézségeket feloldva ezzel a polgári közteherviselésében. Az „Országos 

Törvény” 1. számában kihirdetett, a „közutakról és a vámokról szóló I. törvényczikk” volt 

az, ami a magyarországi közúti igazgatás kezdetét is jelentette. Ez után látott hozzá a 

transzverzális utak, a kettős funkciójú (közúti és vasúti) hidak kiépítéséhez, 

szenvedélyesen szorgalmazta a postaszolgálat korszerűsítését, egyáltalán a 

közlekedés felgyorsítását.  



• A miniszter a híd avatását nem érhette meg,                                                                         

1892. május 10-én hunyt el Budapesten.                                                                                                        

Ám Baross Gábor két évvel halála előtt                                                                            

250 000 forintot vett fel a győri pályaház                                                                                  

kiépítésére, rendezésére, hídépítésre. 

• Emléke és hagyatéka előtt tisztelegve                                                                                          

1893. augusztus 13-án határozat született,                                                                                   

hogy a hidat róla nevezzék el, a Fehérvári                                                                              

utcát pedig Baross utcára keresztelték. 

 

 

 

A párizsi Eiffel torony 125 éves  

  A győri Baross Gábor híd 121 éves 

    A londoni Tower híd 120 éves 



 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!   

Sok Boldogságot Hidászok! 

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://structurae.info/ouvrages/baross-gabor-hid&ei=42R2VI-dGoTcaoWtgAg&bvm=bv.80642063,d.d2s&psig=AFQjCNEug-wgsf0NmErM5Hc3L3XI5Vg_yA&ust=1417131384659569

