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A hídgazdálkodás 

szükségessége, szerepe 

 Mennyi pénz szükséges a hídfenntartása, 

korszerűsítésre? 

 Hogyan javul a hídállomány, ha a forrás 

rendelkezésre áll? 

 Hogyan romlik a hídállomány, ha nincs 

elegendő forrás? 

 Meddig halaszthatók a szükséges 

beavatkozások? 

 Milyen haszonnal jár, ha a beavatkozásokat 

időben végezzük el? 
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A hídgazdálkodás 

szükségessége, szerepe 

 OPTIMÁLIS FORRÁSBIZTOSÍTÁS: 

 rögzítse és mutassa be a hídállomány 
jelenlegi állapotát, határozza meg a 
műszakilag indokolt és gazdaságilag 
optimális ráfordításokat 

 adjon lehetőséget a forráskorlátos 
stratégiák műszaki-gazdasági 
hatáselemzésére 

 OPTIMÁLIS FORRÁSELOSZTÁS: 

 optimális beavatkozások meghatározása 
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A Magyar Hídgazdálkodási 

Rendszer mérföldkövei 
 1945-55: A hidak újjáépítésétől a tudatos 

hídkorszerűsítési programig  

 1956 – Hídvizsgálat 

 1955-70: Kishidak hálózati szempontú 
korszerűsítése 

 1965 - Hídnyilvántartás (számítógépes !) 

 1970 után: Hidak korszerűsítése, a hídfenntartás 
előtérbe helyezése 

 1980 - Országos Közúti Adatbank 

1995-  PONTIS implementálása  

2000- Nagyhidak építése 

 

 



5 

Konkrét hídgazdálkodási 

alkalmazások 

 Szolnoki HGR szoftver 

 Hídállomány értékének a 
számítása 

 1992-2000 évekre szóló 
középtávú hídfenntartási és 
korszerűsítési program 

 PONTIS-H hídgazdálkodási 
rendszer bevezetése 
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Középtávú hídfenntartási és 

korszerűsítési program (1992-2000) 

 Célkitűzések: 

 Az állapotrögzítés legyen egységes és 
lehetőség szerint objektív; 

 A kialakított adatbázis kellő részletezett-
ségű adatokat tartalmazzon a műszaki-
gazdasági elemzések elvégzéséhez 
(minősítés, költségigény); 

 A program korlátozott anyagi erőforrások 
esetén is szolgáltasson konkrét 
eredményeket a döntéshozók számára. 



7 

Középtávú hídfenntartási és 

korszerűsítési program (1992-2000) 

 Tapasztalatok: 

 A hídállomány állapot/költségelemzése; 

 A kialakított adatbázis kellő részletezett-
ségű adatokat tartalmazzon a műszaki-
gazdasági elemzések elvégzéséhez 
(minősítés, költségigény); 

 A program korlátozott anyagi erődforrások 
esetén is szolgáltasson konkrét 
eredményeket a döntéshozók számára. 
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A Pontis bevezetésének a 

lépései 

 1995-1997 A PONTIS adaptálása 

 1998-1999 Első PONTIS rendszerű 
hídvizsgálat- első adatbázis keletkezése,  
fenntartási, rehabilitációs igények 
meghatározása 

 2001-től PONTIS rendszerű hídvizsgálatok 

 2003 Részletes adatgyűjtés, elemzés 

 2003 Korszerűsítési modul felállítása 

 2005 Teljeskörű eredmények 
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PONTIS-H 
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PONTIS-H főbb tulajdonságai 

Hálózati szintű hídgazdálkodási rendszer 

 a fenntartási költségeket valószínűségi 
modellek segítségével kezeli 

 a szolgáltatási szint hiányosságait  
megfelelőségi kritériumrendszeren alapuló 
normatív modellekkel kezeli 

 a fenntartási, korszerűsítési feladatokat 
egységesen kezeli, a ráfordítási 
megtakarítások (hasznok) maximalizálásával 
előállítja a hidak beavatkozási rangsorát 
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PONTIS-H főbb tulajdonságai 

Hálózati szint: 

 a teljes hídállományon 

 hosszútávú hatások (10-20 év) 

 politikai döntéshozók részére 

Létesítményi szint: 

 a hídállomány egy részén (pl megyei állomány) 

 középtáv (1-5 év) 

 szakmai vezetés részére 
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PONTIS-H felépítése 

 a hidakat hídelemekből építi fel (85 hídelem 

került definiálásra) 

 a 6.000 híd kb. 100.000 hídelemet tartalmaz 



13 

PONTIS-H  

Hídvizsgálat 
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PONTIS-H  

Beavatkozások 

233/monolit ritkabordás vb. gerendafőtartó 
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PONTIS-H  

Leromlások 

233/monolit ritkabordás vb. gerendafőtartó 
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PONTIS-H 

  Eredmények 
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PONTIS-H 

  Eredmények 

Sűrűbordás előfeszített gerendatartó állapotszintjeinek és 

a ráfordított források alakulása
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PONTIS-H  

 Eredmények 

Hídelemekre fordított források alakulása adott 

költségkorlát esetében
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PONTIS-H  

 Tapasztalatok 
 A szintentartó hídfenntartási költségigények ráfordítá-

sakor a minimális költségigényű hosszú távú állandó 
állapot elérése 20-25 év alatt következik be;  

 a minimális költségű optimális állapoteloszlás 
érdekében a legtöbb költséget a program a 
szigetelése, a főtartókra, a járdákra-szegélyekre és 
a pályaburkolatra fordítja;  

 a járdák-szegélyek hosszú távú leromlása egyenletes 
és összhangban jelenlegi állapotával; a szigetelés, a 
pályaburkolat és az acél főtartó jelenlegi állapota jobb, 
mint amit  hosszú távú leromlása indokolna; a 
vasbeton gerenda főtartó jelenlegi állapota a hosszú 
távú leromlás szempontjából veszélyes;  
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Nemzeti Út- Hídfelújítási 

Program 2009-2020 
Stratégiák Fenntartás Korszerűsítés 

Költségkorlát nélküli Felmerülő igények 

azonnali kielégítése 

Felmerülő igények 

azonnali kielégítése 

 

EU szintre javító A vizsgált 12. év végére 

ne legyen 3-nál 

rosszabb osztályzat 

Teherbírási és 

szélességi hiányt 12 év 

alatt egyenletesen 

dolgozza le 

Költségkorlátos Évente 1,6-2,0 

MdFt(22,0 MdFt) 

Évente 2,4-2,8 MdFt 

(31,6 MdFt) 

Szintentartó Fenntartási hátralék 

állandósága 

A korszerűsítésre nem 

költünk ! 

Sorsára hagyó A fenntartása semmit 

sem fordítanak ! 

A korszerűsítésre nem 

költünk ! 
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Nemzeti Út- Hídfelújítási 

Program 2009-2020, fenntartás 

 Költségkorlát nélküli 
fenntartási igénye a 
2009-2020 közötti 
időszakra 63,9 Mrd Ft.  

 fenntartási hátralék 19,4 
Mrd Ft.  

 A minimális költséggel 
fenntartható optimális 
állapotszint költsége 3,7 
Mrd Ft/év 
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Nemzeti Út- Hídfelújítási Program 

2009-2020, korszerűsítés 

 Jelen időpontbeli 

korszerűsítési igénye 

122,9 Mrd Ft, amely a 

sorsára hagyó stratégia 

esetén évente 7,0 Mrd Ft-

tal nő. 
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Nemzeti Út- Hídfelújítási Program 

2009-2020, teljes igények 

 Költségkorlát nélküli 
fenntartás és korszerűsítés 
teljes igénye a 2009-2020 
közötti időszakra 186,8 Mrd 
Ft, (19,4 Mrd Ft a fenntartási, 
ill. 122,9 Mrd Ft a korszerűsí-
tési hátralék, 44,5 Mrd Ft az 
optimális állapotszint 
folyama-tos fenntartásának 
költség-igénye. 

  Sorsára hagyó stratégia 
esetén 12 év alatt további 
84,0 Mrd Ft-tal nő. 
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Jövő ! 

 Hazai fejlesztésű hídgazdálkodási szoftver 

fejlesztési igénye (HÍD-ÁSZ program) 

Fejlesztők által pontosan ismert 

algoritmusok 

A hazai környezetnek, rendelkezésre álló 

háttérnek és az alkalmazói/vezetői 

elvárásoknak megfelelő rendszer   
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Magyar HGR alapelvei 

 a rendszeresített adatfelvétel a lehető 
legkevésbé változzék,  

 a rendszer a hazai adatbázisokkal egyszerűen 
tudjon kommunikálni,  

 a fenntartási és a korszerűsítési feladatokat 
illeszkedő feltételekkel integráltan kezelje  

 mind a fenntartási, mind a korszerűsítési 
feladatok kezelése során lehetőség szerint 
matematikai optimalizációs eljárásokat 
alkalmazzon 

 tegye lehetővé a bemenő adatok körének és 
súlyának felhasználói szintű változtatását. 
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Akik mindezt létrehozták 

 Apáthy Árpád 

 Csicselyné dr. Tarpay 
Marianna 

 Dr. Tóth Ernő 

 Kolozsi Gyula   

 Dr. Träger Herbert 

 Dr. Lublóy László 

 Agárdy Gyula 

 Dr. Gáspár László 

 Szecsei István 

 Csorba Árpád 

 Rigler István 

 Dr. Bakó András 

 Molnár István 
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Köszönöm a figyelmet ! 


