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A 114 éves Komárom-Komarno közötti Duna-híd 

felújítása 
2. rész 

 

Szatmári Gábor 
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Érintett témák 

• Lebonyolítás 

• Műszaki 

ellenőrzés 

• Felújítási 

munkák 

befejezése, 

átadás 
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Lebonyolítás 

• Mérnöki feladatok ellátása: 

– Szlovák fél részéről: SSC-IVSC BA, 

– Magyar fél részéről: Magyar Közút Kht. – 
Tatabánya, Via-Pontis Kft. 

• Lényeges dokumentumok magyar és szlovák 
nyelven készülnek 
(Pénzügyek, tervdokumentáció, minősítési 
dokumentáció). 

• TU-k és MMT-k magyar nyelvűek.  

• A munka során a szlovák és magyar 
vonatkozó szabványok és előírások betartása 
szükséges. 

• Finanszírozás közel 50-50%-ban történik a két 
ország által. 

• Termelési kooperáció heti v. kétheti 
rendszerességgel, vezetői kooperáció szükség 
szerint. 
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Műszaki ellenőrzés 

• Munkaterület átadás-átvétel 2005 vége, helyszíni munkakezdés 2006 

február vége, március eleje. 

• Acélszerkezetek előregyártása  

(Közgép Rt.) 2006 február:   
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Műszaki ellenőrzés 

• Munka megkezdése után szembesültünk a következőkkel: 

1. A régi tervek nem feltétlenül tükrözik a valóságot. 
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Műszaki ellenőrzés 

2. Ismétlődő részek 

egymáshoz képest is 

eltérnek. 
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Műszaki ellenőrzés 

3. Bármely elem 

deformációja jelentős 

lehet. 
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Műszaki ellenőrzés 

• Az előbbiek miatt 
szükséges: 

– Szoros együttműködés a 
Kivitelező, Tervező és 
Mérnök között, 
együttműködés az 
alvállalkozók között. 

– Képzett és lelkiismeretes 
acélszerkezeti lakatosok 
alkalmazása, munkájuk 
ellenőrzése. 

– Hasonlóképpen a 
bonyolult (osztott) 
szelvényekből álló 
főtartó elemek 
korrózióvédelménél 
szakképzett és 
gyakorlott munkaerő 
alkalmazása. 
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Műszaki ellenőrzés 

• A híd felújítása a forgalom részleges 

fenntartása mellett történt. 

– Gyalogosok a felújítás teljes ideje alatt 

közlekedhettek. 

– 3,5 t össztömegű korlátozás melett a 

nyári 3 hetes lezárást kivéve a 

gépjárműforgalom félpályán haladt. 

– Az komáromi ipari parkban dolgozó 

szlovákiai munkavállalók buszai 

műszakváltáskor a gyors áthaladáshoz 

zöld jelzést kaptak. 
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Műszaki ellenőrzés 

• Az előbbiekből adódóan a következő veszélyforrások adódtak: 

– Túlméretes jármű 
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Műszaki ellenőrzés 

• Az előbbiekből adódóan a következő 

veszélyforrások adódtak: 

– Sávelhúzás, gyalogos-

közlekedés keresztezi a 

gépjárműforgalmat. 
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Műszaki ellenőrzés 

• Az előbbiekből adódóan 

a következő 

veszélyforrások adódtak: 

– Munkavégzés 

veszélyeztetheti a 

gyalogosokat, 

gépjárműveket. 
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Műszaki ellenőrzés 

• Az előbbiekből adódóan a következő veszélyforrások adódtak: 

– A hídon közlekedők veszélyeztethetik a hídon munkát végzőket. 
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Próbaterhelés – 2006. december 12. 
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Ünnepélyes átadás – 2006. december 20. 
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Ünnepélyes átadás – 2006. december 20. 
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Köszönöm a figyelmet! 


