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ÉPÍTŐIPARI MEGOLDÁSOK A 

KOCKÁZATMENEDZSMENT ÉS A MŰSZAKI 

KUTATÁS ESZKÖZEIVEL

Pályázati azonosító: GINOP-2.2.1-15-2016-00030



Célok:

• Fenntarthatóbb építőipari megoldások fejlesztése

• Oktatásfejlesztés

• Kockázat menedzselés és digitalizáció fejlesztése

• Tervezésében és kivitelezésében
hosszú ideje megoldatlan,
visszatérő műszaki típushibák
széles körű feldolgozása

• Új, hatékonyabb
konstrukciók kifejlesztése

• Munkahelyteremtés
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ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS

A-Híd Építő Zrt. (Konzorcium vezető)

Széchenyi István Egyetem (Konzorciumi tag)

Projekt Control Expert Kft. (Konzorciumi tag)

Projekt összköltség: 1.272.068.688 Ft

Projekt megvalósításának kezdete: 2017.01.02.

Projekt várható befejezése : 2019.12.31.

Erőforrás : 75 fő kutató

6 fő technikus

3 fő gazdasági vezető

3 fő operatív irányító

Szolgáltató : 12 cég

Beszállító : 21 cég



GINOP KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TÉMÁK

Kockázatmenedzsment

Újgenerációs öszvérszerkezetű hidak

Hídfők szerkezetének optimalizálása

Hídszegély építési technológia 

fejlesztése

Hídesztétika

Zöld hídépítés

Fa-beton öszvérhidak



KOCKÁZATMENEDZSMENT

- milyen projekt és 

kockázatmenedzsment 

módszereket alkalmaztunk 

- feltárjuk a hiányosságokat, 

valamint a belső fejlesztési 

igényeket

- megvizsgáljuk a múltbeli 

tapasztalatok alapján, hogy 

milyen módszerekkel, 

folyamatok mentén és milyen 

szervezeti egységben 

foglalkoztunk a kockázatok 

menedzsmenttel.

Módszertankutatás Módszertanfejlesztés

cél az építőipari 

kockázatmenedzsmentben hatékonyan 

alkalmazható ütemtervezési és 

kockázatértékelési módszertan 

kidolgozásához való hozzájárulás

Adatbázis - építés

Informatikai fejlesztések

Oktatási anyagok kidolgozása

Üzleti modellfejlesztés



ÚJGENERÁCIÓS ÖSZVÉRSZERKEZETŰ HIDAK



ÚJGENERÁCIÓS ÖSZVÉRSZERKEZETŰ HIDAK

Ipari kutatás:

Alkalmazási lehetőségek

Piackutatás 

Kiírt és kiírás alatt lévő projektek vizsgálata

Hazai és külföldi alkalmazások

Beton lassúalakváltozás

Kapcsolatok

Pályalemez előregyártás 

Technológiai innováció: 

BEBETONOZOTT CSAPOS 

MOZGATOTT PÁLYALEMEZ 

ÉPÍTÉS

(szabadalmi eljárás alatt)

GINOP Projekt célok:

Tervezési és kivitelezi visszatérő műszaki 

típushibák azonosítása

Új, hatékonyabb konstrukció kifejlesztése
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HÍDFŐK SZERKEZETÉNEK OPTIMALIZÁLÁSA

Célszerkezet 

• 40-50 m nyílású híd

• öszvér felszerkezet 

• integrált hídfő

Alkalmazás lehetőségek

• M1 autópálya szélesítése

• gyorsforgalmi utak utólag építendő hídjai

K+F feladatok

• szerkezet- és technológiafejlesztés

• modellezés kidolgozása



HÍDSZEGÉLY ÉPÍTÉSI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉSE

A monolit és az előregyártott hídszegélyek

• Kivitelezési és gyártási problémák

• Szerkezeti kialakítás

• Használat és a környezeti terhelés

• Új betonreceptúrák

• Mintavételi és Megfelelőségigazolási Terv

• Tényleges fagy- és sóálló beton kutatása



HÍDESZTÉTIKA



ZÖLD HÍDÉPÍTÉS

• Nem csak színében zöld hidak, hanem fenntarthatók is!

• CO2 számítás

• Hídépítési technológiák összehasonlítása

• Döntési kritériumok a tervezési alternatívákban

• Konkrét hídfelújítás vizsgálata, közlekedési modell az adott 

esetben, LCA elemzés

• Adatgyűjtés: építési, felújítási, karbantartási adatok

• Tervezési folyamatra visszaható szempontok meghatározása

VÉGSŐ CÉL:

Olyan módszer kidolgozása, amelynek a segítségével megállapítható egy adott hídépítési projekt

környezetterhelése, összehasonlíthatóak a különböző technológiák, és így végeredményül kiválasztható a

környezetet a legkevésbé terhelő megoldás (szerkezettípus + technológia), vagyis röviden: a legzöldebb híd.

Megoldás: ÖKOLÓGIAI LÁBNYOM keresése



FA-BETON ÖSZVÉRHIDAK



KAPCSOLAT A TÖBBI CSOPORTTAL

Öszvér

Hídesztétika

Zöld híd

Szegély

Hídfő

Fa-beton
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CÉG ÉS AZ EGYETEM KAPCSOLATA

Konferenciák

Karestélyek, szakestélyek támogatása



CÉG ÉS AZ EGYETEM KAPCSOLATA

Jelenleg:

• TMDK támogatása

• Ösztöndíjak, pénzjutalmak

• Érkezés Győrbe projekthét 

támogatása 

• Szakmai programok támogatása

• Hídlátogatások, előadások

Célok:

• Hallgatók motiválása

• Leendő építőmérnökök, mint 
humánerőforrás bázis

• Szerepvállalás a középiskolások 
orientációs döntésében

• Szerepvállalás az építőmérnök 
hallgatók számának növelésében

• Média megjelenések, a szakma 
presztízsének emelése
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KÖSZÖNÖM SZÉPEN A FIGYELMET!

Előadó : Gosztola Dániel

Elérhetőség: gosztola.daniel@hid.hu
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