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A Hídépítő Speciál Vízi és Robbantási Munkák Kft. 1991 július 1-jén alakult, jogelődje a Hídépítő Vállalat Vízi és Robbantási
Munkák Építésvezetősége már 1949-től folytatott hídépítési, vízépítési, bontási, mentési és robbantási munkákat. 
2015 május 05-én a cég neve megváltozott, HSP Hídépítő Speciál Építőipari Kft. lett bejegyezve. A változtatást az indokolta,
hogy tevékenységi körünk módosult, bővült jelentős árvízvédelmi feladatok megvalósításával, ill. robbantási munkákat nem
végeztünk a továbbiakban.
A cégnévben mindvégig szerepel a "speciál" szó, amely az alábbiak miatt indokolt és jellemző:

Eszközparkunk emblematikus vezérgépe a Clark Ádám úszódaru maximális emelőképessége 150 tonnáról 200 tonnára
növekedett az elmúlt években végrehajtott korszerűsítési munkák eredményeként. Folyamatosan, a ráfordítási lehetőségek
szerint tartjuk jó karban, újítjuk fel eszközeinket, hogy a hídépítési munkák vízépítési feladatait a szakmai elvárásoknak
megfelelően teljesíthessük jelenidőben és a jövőben. 
Szakembereink többsége 15 évnél régebben dolgozik cégünknél, több Kollégánk 25, 30 éves munkaviszonnyal rendelkezik,
fluktuáció szinte nincs. Az elmúlt években sikerült fiatal munkatársakat is alkalmaznunk, akik a mindennapi gyakorlatban
tudnak tanulni tapasztalt Kollégáiktól és biztosítani tudják majd a speciális szaktudás továbbvitelét.

Igyekszünk tovább vinni, illetve tovább fejleszteni elődeink szaktudását, tapasztalatait. A HSP Kft. 30 évének vezető műszaki
munkatársai:

(1991-2010)
(1991-2015)
(1994-től)
(2002-től)
(2010-2012)
(2014-2015)
(2012-től)
(2015-től)
(2015-től) 



hídépítések építőipari és szerelési munkáinak vízi egységekkel történő kiszolgálása,
uszályhidak telepítése és üzemeltetése,
búvármunkák speciális búvártagokkal,
úszódarus emelések,
vízi mentőszolgálat biztosítása,
pontonok, pontonokból összeállított szállító- és kikötőegységek biztosítása,
speciális vízi szállítások lebonyolítása,
mentési munkák,
árvízvédelmi munkák.

 
 
 
Törekszünk modern és széles körben alkalmazható technológiai megoldások bevezetésére, legújabb eszközünk egy 3
dimenziós MultiBeam Sonar mederfelmérő rendszer. Számítógépes rendszerünket korszerűsítettük, a legújabb
szoftvereket alkalmazzuk munkáink tervezése, mederfelmérések elemzése során.
 
Tevékenységünk hazai viszonylatban egyedülálló, büszkék vagyunk arra, hogy az eltelt 30 évben szinte valamennyi hidunk
megvalósításában lényegi, tevőleges kivitelezőként részt vettünk. Az elvégzett munkáinkból állítottuk össze ezt az albumot,
amely tartalmazza alábbi főbb tevékenységeinket: 
 

 
A minőségügyi, fenntarthatósági, környezetvédelmi, munkahelyi egészségi és biztonsági szempontokat együttesen szem
előtt tartva alkalmazzuk integrált irányítási rendszerpolitikánkat. Tevékenységünket MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány, MSZ
EN ISO 14001:2015, és MSZ ISO 45001:2018 szabványok környezetközpontú irányítási rendszer, munkahelyi
egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer alkalmazásával végezzük.
 
Bízom abban, hogy albumunk megfelelő áttekintést tud adni a HSP Hídépítő Speciál Építőipari Kft. elmúlt 30 évéről,
megmutatja, hogy szakembereink a birtokunkban lévő eszközökkel, milyen komoly, összetett , elismerést érdemlő műszaki
feladatokat oldottak meg.
 
Tisztelettel:
 
 
                                                                      
                                                                                                                                              Tóth István János
                                                                                                                                             ügyvezető igazgató
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"A HAJÓN MINDEN NAPNAK HUSZONNÉGY ÓRÁJA VAN."
(HERCZEG FERENC)







TARTALOMJEGYZÉK

1. HÍDÉPÍTÉS
2. ÉPÍTÉSI MUNKÁK
3. KUTATÁS-FEJLESZTÉS
4. MENTÉSI MUNKÁK
5. MUNKATÁRSAK
6. DÍJAK 



Cigánd - II. Rákóczi Ferenc Tisza-híd
Polgár - Tisza-híd

Bécs - Freudenau ideiglenes Duna-híd 

Dunavarsány - Taksony vezér híd 

Pöchlarn - Duna-híd 

1992.

Budapest - Rákóczi híd (Lágymányosi híd)
Tulln - Duna-híd 

Bécs - U6/14 Dunahíd
Tiszaug - Bárkahíd

1993.

1995.

1994.

1998.

2000.
Esztergom - Mária Valéria híd
Dunaföldvár - Duna-híd
Tiszaug - Tisza-híd beúsztatása

2001.

Oszlár - Tisza-híd 2002.

HÍDÉPÍTÉS1.

1999. Baja - Türr István híd újjáépítése

Szekszárd - Szent László híd
Budapest- Összekötő vasúti híd
pillérerősítés

2003.



2008.
Budapest - Megyeri híd

Budapest - Újpesti vasúti híd

Szeged - Móra Ferenc híd
Szolnok - Tiszavirág híd
Budapest - Margit híd 

Komárom- Monostori híd Budapest- Déli összekötő vasúti híd
Kalocsa-Paks Duna-híd
M4 - Tisza-híd
Budapest - Nemzeti Atlétikai Stadion
gyalogoshídjának pilonbeemelése

2020.

2011.

2021.

Tiszafüred - kerékpáros híd2019.

Szolnok - Szajol vasúti híd2015.

Vásárosnamény - Tisza-híd

2013.

2007. Dunaújváros - Pentele híd

 Budapest - Deák Ferenc híd

2012.

Baja-Bátaszék - vasúti híd pillérerősítés 2004.



1994.1993.

CIGÁND -
II. RÁKÓCZI FERENC TISZA-HÍD

1991.

A cigándi építési helyszínen a két
hídrész beúsztatása ill. hidtengely
irányú kihúzása komoly hajós művelet
volt, mert szűk terület állt
rendelkezésre.

A korábbi tiszaújvárosi híd egyik része - útban Tiszalök és Cigánd
között, részben vízbe eresztve, mivel csak ebben a formában és
módon lehetett a tokaji vasúti és közúti hidak alatt átvinni.



A feladat 2 db 106 m
hosszú, kb. 430 t tömegű
hídrész Tiszaújvárosban
történő elbontása, majd
újbóli megépítése volt
Cigándon.

120 km-en történő vízi
szállítás a Tisza folyón.
Felfelé...!
 
A vízi szállítás közben volt
akadály bőven, mint például
a tiszalöki duzzasztó és
annak zsilipje, vagy a tokaji
hidak.

2021.



BUDAPEST- RÁKÓCZI HÍD

1992 és 1995 között épült közúti híd, mely a néhány
évvel korábbi Deák Ferenc híddal együtt jelentős közúti
forgalmi enyhülést hozott Budapest déli részének
közlekedésében.
A híd méreteit tekintve indokolt volt a
keresztmetszetében két részben történő építés-
szerelés, az akkor még 120 t kapacitású Clark Ádám
úszódaruval.

1991. 1995.1992.



A vízen alkalmazott hatékony technológiák, mint a bárkahíd,
az előregyártott kéregelemes mederpillér építés, valamint az 
újszerű mederjárom bontási módszer hatékonyan segítették
e nagy volumenű hídépítést.

2021.



ESZTERGOM - MÁRIA VALÉRIA HÍD

Három igen látványos és sikeres hídbeúsztatás volt,
melynél teljes hídnyílások kerültek beemelésre a
bárkákon elhelyezett hidraulikus emelőállvány
segítségével. 
(Az emelőállvány új volt, ennél a hídnál alkalmaztuk
először.)
 
Minden szempontból lenyűgöző volt, mert szakmailag
felelősségteljesen, precízen kellett a két ország szeme
láttára kiemelkedőt nyújtani.
 

1991. 2001.2000.



2021.

A híd alépítményeinek átépítése, a meder részbeni
roncsmentesítése, lőszermentesítése a Társaság részére jó
tapasztalatokat jelentett egy ilyen szimbólikus határhíd
megvalósításában, főleg amiatt is, mert e munkarészeket
elsősorban a szlovák konzorciumi partner megbízása alapján
végeztük.

A Clark Ádám úszódaru e munkában is megmutatta a folyami 
 hídépítéseknél nélkülözhetetlen használhatóságát.



A rácsos acélszerkezetű híd összeszerelése bárkán történt,
melyet 3 km vízi szállítás követett a Dunán folyásirányban
lefelé, majd beúsztatás hídtengelybe és elhelyezés a
mederpillérekre



A III. nyílás kb. 520 tonna, IV. nyílás kb. 610 tonna, az V. nyílás kb.
520 tonna tömegű volt.



OSZLÁR - TISZA-HÍD

Az oszlári Tisza-híd acél felszerkezetének helyszíni
szerelése a Tisza jobb partján, kifolyási oldalon
kialakított előszerelő területen történt. A két darab,
egyenként 257 m hosszú és közel 1100 tonna
egyenkénti tömegű hidat – elkészültét követően – a
kihúzó sínpályákon az emelőbakokról gurulókocsikra
helyezték át.
 
 

1991. 2002.



 
A jobb parton, a tervezett híd kifolyási oldalán 60 m
tengelytávolságban megépített szerelőtér felől az első
acélszerkezetek konzolosan a víz fölé kihúzásra kerültek,
majd az erre a célra alkalmazható emelőbárkákkal a Tisza
folyásirányára merőlegesen, több szakaszban lettek
továbbhúzva. A komplett hídrészek a keresztirányú
húzásokat követően a két emelőbárkán – folyásiránnyal
szemben úsztatva, s közben a szükséges magasságba
emelve – kerültek a végleges helyükre.

2021.



A szekszárdi Duna-híd vízi szállítása. 
Nem volt egyszerű, de nem is az volt a cél, hanem hogy valahogy
eljusson a helyszínre. A 66-120 méteres hídrészek előszerelése
Csepelen történt, az 5 db hídrészt 139 km-es vízi szállítással juttattuk a
Szekszárdra a Dunán lefelé, majd a mederhíd részeket beúsztattuk.
 

1991. 2003.2002.



SZEKSZÁRD - SZENT LÁSZLÓ HÍD

2021.



 
Az emelőállvány "második kiadása" jól vizsgázott ebben az
esetben is. 
(Az első a cigándi Tisza-híd után megsemmisítésre került.)
 



A helyszínre úsztatás igazán szokatlan
módszerrel került végrehajtásra. A teljes
szállítmányokkal két közbenső Duna-híd
alatti áthajózás volt szükséges, a közbenső
megállásokkal és fordulásokkal. A hajózási
műveletek hibátlanul előkészítettek és
végrehajtottak voltak.



DUNAÚJVÁROS - PENTELE HÍD

2004.1991.

A 307,9 m fesztávú, 41 m széles és kb. 50 m magas „kosárfül” ívhíd
8650 tonna tömegű volt, mely egyben (!!) került beúsztatásra. A
mederhíd a bal parton kiépített szerelőtéren került összeépítésre.
Félig víz felett, félig a parton, majd úsztatóöblök alákotrásával, 8 db
nagy hordképességű bárka és fix állványzatok segítségével történt a
teher átvétele a parti állványzatról. A beúsztatási művelet az
úsztatóöblökből való kiúsztatásból, 90 fokos befordításból, majd a
hídtengellyel párhuzamos állapotba állításából és a hídtengelybe
való manőverezésből állt, végül a hídteher elhelyezésre került a
mederpilléreken.



A parti teherfelvételt és a végleges
hídtengelyben a mederpillérekre való
elhelyezést komplex számítógépes vezérlő
rendszer segítette. A Dunaújvárosi Duna-híd
tömege gyakorlatilag annyi volt, mint az
addigi összes hídbeúsztatás együttes
tömege. A folyamon világrekordot jelentő
úsztatott hídtömeg, az esetleges szél
hatása, a Duna adott napokban tanúsított
vízjárása és vízsebessége minősült a
legkomolyabb kockázati elemnek, a
kapcsolatos feladatokat ezen körülmények
egész biztosan kiemelték a „korábbi
rutinszerű úsztatások” sorából.

2021.2007.



Az úsztató öbölből való kiúsztatás
előtti állapot.



A híd és a szükséges állvány együttes tömege (összesen kb. 10350 tonna) alapján elmondható, hogy a
teherátvétel, az öblökből való kiúsztatás, a befordítás és a tényleges hídtengelybe úsztatás és mederpillérekre
helyezés minden bizonnyal a jelenkori magyarországi hídépítési szakma kimagaslóan legnagyobb kihívása és
teljesítménye volt.
 



BUDAPEST - MEGYERI HÍD

A 6-os pillér kéregelemeinek gyártásakor – tekintettel arra, hogy ilyen
méretű és rendszerű eddig még nem készült – a kivitelezők különös
gondot fordítottak a pontosságra és technológiai fegyelemre. A pontos
elhelyezés nehézségeit szem előtt tartva a tervezetthez képest
beépítésre kerültek még olyan kiegészítő segéd szerkezetek, melyek a
víz közt lévő elemet stabilizálják a vízszintes irányú erőhatásokkal
szemben. Ezek az áramló víz torló nyomásából adódnak és nagyságuk a
víz sodrásától függ. Az alapos előkészítés után az úszódarus elhelyezés
egy kisvizes időszakban az elvárásoknak megfelelően megtörtént. A
kéregelemek között távtartó ékek beépítésével sikerült tartani a 10 cm-
es párhuzamos távolságot. Az elemek felső síkja közötti
magasságkülönbség 1-2 cm és a helyszínrajzi elhelyezkedés is a 10
cm-es tűréshatáron belül maradt
 

1991.



Szinkronemelések két úszódaruval
A kéregelemek elhelyezése rutinmunka az úszódarun
dolgozók számára, de itt mégis különleges esemény volt,
hiszen az ország legnagyobb hídjának legnagyobb
kéregelemeit kellett cm pontosan a mederbe tenni és
egymáshoz illeszteni. A felső kéregelemek az acél őrfal
darabjaival együtt lettek a helyükre emelve. Ezek voltak a
sokat emlegetett két úszódarus emelések. A Clark Ádám
és az Atlasz a közel 300 tonnás szerkezeteket
megemelve, a víz sodrásával ellentétesen, együtt
mozogva pontosan a már víz alatt álló elemek tetejéhez
illesztette a vasbetonszerkezeteket.

2021.2008.2006.







„A bárkahíd”
 

A Szentendrei-szigeten az építkezés előkészületei csak a
bárkahíd összeállítása után kezdődhettek meg. Tudomásul
kellett azonban venni azt, hogy ami az építéshez létkérdés volt,
az a Szentendrei Duna-ágban menetrend szerint közlekedő
hajók számára fizikai akadály. Nekünk mindkét csoport – a
hajózók és a hídépítők – igényeit szem előtt tartva alkalmassá
kellett tennünk a bárkahidat a szárazföldi bejutásra és az
áthajózásra. Ezért kellett a két TS 80 bárka közé beépíteni egy
25 méter hosszú nyitható bejáróhidat.

 



A 200 tonna teherbírásra átalakított Clark Ádám úszódaru
200 tonna tömegű kéregelemmel a horgában manőverezik
a 22-es számú pillérhez a bárkahíd nyitása közben.



Zárótag beemelés
 

Az elem 35 m x 10 m
x 3,7 m, tömege 110
tonna. 52 milliméter
állt rendelkezésre,
ekkora volt a hézag
összesen és ez
oldalanként kb. két
ujjnyit jelentett. A záró
tag emelésénél a két
úszódarunak ekkora
pontossággal kellett
dolgoznia a Duna
közepén. A folyam
ezen szakaszára, az
emelés napjára, teljes
hajózási zárlat került
elrendelésre, ugyanis
a közlekedő hajók
hullámkeltése zavarta
volna a precíz
munkavégzést. A
beemelés a képen
látható páros
emeléssel történt.





BUDAPEST- ÚJPESTI VASÚTI HÍD

1991.

A régi vasúti híd "K" szerkezetének bontását
két úszódaru együttes emelésével végeztük,
melyek az adott hídnyílás felét emelték
először, a kb. 340 tonnát. Egy emelőbárka
segítségével a szerkezet a hídnyílás közepén
lett elvágva, majd másnap emelték az
úszódaruk a hídnyílás másik felét.

 
 
 
 
 
 



2021.2008.2007.

Az új szerkezeti
szakaszok vízi

szállítása 8
úgynevezett

„úsztatási egység”-
ben valósult meg
Csepel és a vasúti

híd helyszíne között 
(összesen 7

hídnyílás, egyenként
180-500 tonna) A

"mértékadó" a
Margit-híd volt,

mivel a szállítmány
részére szűk

űrszelvény adódott.
 
 
 
 



A munkák a vágányzár 2008. június 21-i kezdését követően 2008. augusztus 30-ára kerültek abba az állapotba, hogy a meglévő
pillérekről a régi kéttámaszú szerkezetek lekerültek és az új, folytatólagos rácsos alsópályás szerkezet - a szintén ez alatt az
időtartam alatt fogadó kész állapotba hozott mederpillérekre - elhelyezésre került. A maga nemében ez is kiemelkedő
teljesítménynek számított.
 
 



Az új hídrészek beemelése
két úszódaruval gyorsan
és megbízhatóan történt.

Tömegük 500 t volt,
kihasználva mindkét
úszódaru együttes

emelési kapacitását.
 
 



SZEGED - MÓRA FERENC HÍD

1991.



Az Ady Endre úszódaru hosszú várakozást
követően volt hasznos eleme egy Tiszán épülő
új hídnak. 
A bárkákon tárolt hídelemek emelését
gyakorlottan végezte mind a személyzet, mind
a már nem fiatal úszódaru. Az építés
helyszínen állandó üzemű, a teljes Tiszát
keresztező, építési forgalmat lebonyolító
bárkahíd is szükséges volt.

2021.2011.2008.



1991.

SZOLNOK - TISZAVIRÁG HÍD

A folyó jelképét formáló
karcsú acélszerkezet a Tisza
fölött biztosít átjárást a
kerékpáros és gyalogos
forgalom számára. A város
modern kialakítású, impozáns
szobrokkal díszített terei a
hídfőket a belvárosi utcákkal
illetve a ligeti sétányokkal
kötik össze. Úszóegységeink
közül a Botond tolóhajó az
Ady Endre úszódaru 3db TS
80 bárka és motorcsónakok
bábáskodtak a Tiszavirág híd
születésénél. A Dunán
megismert körülményekhez
és nagyobb méretekhez
szokott hajósoknak
alkalmazkodni kellet a szűk
és kanyargós folyómederhez.
A csőcölöpözéshez 1-2
centiméteres pontossággal
beállított bárkáról a
lánctalpas daru biztonsággal
végezhette a vibrálást.
 
 



2021.2009. 2011.

A híd íves főtartói és rácsos
szerkezete Budapesten készült el,
melyet bárkákon kellett a Tiszára
átszállítani Szerbián keresztül.
A meder feletti elemek
beemeléséhez mindig szervezetten
és pontosan álltunk be, hogy a
daruzás feladata rutin munka
legyen.          





A híd tervei a Pont-terv Zrt. asztalán születtek meg és a kivitelezés jogát a Közgép Zrt. nyerte el. Az acélszerkezet a fővállalkozó
dunaharaszti telephelyén került legyártásra és itt kapta meg korrózió védelmét és végső színét is. Társaságunkra  várt a 30-35 tonnás
hídelemek szállításának feladata. A szerkezetek a 2db TS 80 bárka fedélzetére autódaru segítségével kerültek beemelésre majd vízi
úton a Zsombor tolóhajó szelte velük a habokat 750 Km-en át Szerbián keresztül Szolnokig.
Az ideiglenes jármok a hajóutat 35 méter szélesre korlátozták. A 20 méter széles és több mint 100 méter hosszú úszóegység
mozgatásakor szükség volt a képzett hajósok és a hajóvezető összeszokott és összehangolt munkájára. 
 
 

A két gondosan összecsatolt bárka
fedélzetéről egy 250 tonnás autódaru
emelte helyére az acélszerkezeteket és a
híd a folyó fölött lassan szárnyas alakot
öltött.
 



1991.

BUDAPEST - 
MARGIT HÍD

A Margit-híd rekonstrukciója vízi
szempontból egyedinek volt
mondható, mert a munka során
a feladat elsősorban a
világháborús roncsok feltárása,
kiemelése volt. 
 
A 600 t feletti hídroncs
mennyiség miatt a meder
tisztítása indokolt volt, bár annak
mértékét előzetesen sokan nem
is feltételezték.



Az elsüllyedt szállítódereglyék mellett a
lerobbantott híd pályaszerkezete és főtartói
egyaránt kiemelésre kerültek.

Ha egyben nem is, de darabokban sikerült kiemelni a dereglyéket.

2021.2009. 2011.



Az ipari búvárcsoport
lelkiismeretes munkája
nélkülözhetetlen része volt a
roncskiemeléseknek. 
A roncsok elvágását és
bekötését a kiemeléshez a
Duna meder általi elöntések
nehezítették, s a háborúból
maradt lőszerek és gránátok
miatt minden merülésről el
lehetett mondani, hogy
nemcsak érdekes és nehéz,
hanem veszélyes is volt.





A "Déli M0" vagyis a Deák Ferenc Duna-híd
bővítése nagyon időszerű volt már az első
híd 1990-es átadását követően is. Az M0
autóút megnövekedett forgalmának
megkönnyebbülést jelentő híd 2011-ben
készült el. 
 
Építésekor az addigra jelentős tapasztalatok
birtokában zökkenőmentesen folytak a
mederpillér építési munkák.

BUDAPEST -
DEÁK FERENC

HÍD

1991.

A kéregelemes mederpillér építési technológia itt is bevált,
alkalmazása az évek során magától értetődő lett.



Ennek a hídnak az első üteménél volt alkalmazva először a magyar
hídépítési gyakorlatban azóta szükségessé vált bárkahíd technológia az
építés kiszolgálásához. A második ütem során már kiegészült a nagy
teherbírású pontonrendszerrel is. 
 

2021.2010. 2013.



1991.

BUDAPEST - ÖSSZEKÖTŐ
VASÚTI HÍD PILLÉRERŐSÍTÉS

A Déli összekötő vasúti Duna-híd
mederpilléreinek megerősítése és vasbeton
állópanelekkel történő kiegészítése újszerű és
sok búvár-szakmai kihívást jelentett, melynek
megvalósítása jó színvonalon történt.



2021.2013.

Az aktuális magasabb vízállások igencsak
zavarni tudták a pillérek melletti merüléseket,
kissé hátráltatva az ütemtervet, de végül a
projekt sikeresen lezajlott.



1991.

BAJA-BÁTASZÉK - VASÚTI HÍD  
 PILLÉRERŐSÍTÉS

A bajai Duna-híd "sokszor igénybevett" mederpilléreinek megerősítése
acélszerkezetű nagy-elemes zsaluzattal történt, az ipari búvárok számára igazán
feladva a leckét az erős sodrású Dunán, a hajósok számára is veszélyes helyszínen. 



2021.2014.

A műszaki megoldás a Déli összekötő vasúti hídhoz hasonló
elvű volt, de nagyobb acél zsalu-elemeket beépítve.



1991.

TISZAFÜRED -
KERÉKPÁROS HÍD

A 100 tonnás hídelem emelését úgy kellett
kivitelezni, hogy a bárkákon elhelyezett daruk
centiméteres pontossággal, tökéletes
szinkronban emeljenek.



2021.

Az autódaruk behajózása a szerelőtérről
egy ideiglenesen létesített bejáró hídon át
történt, a két bárka far-far kapcsolatban
volt pozícionálva. A daru beléptetés a
mederben a folyásirányra merőlegesen,
egy összefüggő 100 méteres akadályt
jelentett. A Tisza bal partján összeszerelt
íveket egy speciálisan erre a célra kiépített
sínrendszer segítségével lehetett a
bárkákra tolni. A teherátvétel után az
egység tökéletes összhangban történő
mozgatásával úsztattuk a hidakat az
emelési pozícióba. A duzzasztott víz lassú
folyása nem volt megszokott a Duna
sodrásához szokott hajós szakemberek
számára, így könnyebben manőverezhető
volt az egység. A horgonyzásoknál viszont
figyelembe kellett venni, hogy a 4-8
méteres víz helyett  a 17 métereres
vízmélységgel  lehetett kalkulálni. 
 
 

2019.





A híd második mederelemének beúsztatásánál a
magasba emelt hídelemmel kellett a bárkákat a
kiegészített pillérek közelébe húzni, hogy elérjék a
daruk a kívánt pozíciót.



1991.

Egy újabb, sőt teljesen új híd a magyar-szlovák határon. A
különleges benne egy ferde pilonos szerkezet, illetve  a
mederjármok segítségével, úszódarus építési-szereléssel épített
merevítőtartó. A projekt nemzetközisége itt jellemző volt, mert a
magyar és szlovák résztvevők kiegészültek cseh és lengyel
bedolgozókkal.
 

KOMÁROM - MONOSTORI HÍD



A pilon elemeinek csoportosítása a
hatékony építési ütem érdekében.

2021.2017. 2020.



A merevítőtartó a
Clark Ádám úszódaru

paramétereit
kihasználva készült

el, a többször nagyon
gyors dunai
sodrásban,

balesetmentesen.



Az acél merevítőtartó elemei 80-140 tonna
közöttiek voltak, de a pilon alsó részének
emeléséhez is szükség volt a nagy teherbírású
úszódaru segítségére.



1991.

Magyarország legfontosabb és legforgalmasabb vasúti
hídja már nagyon régóta átépítésre és bővítésre
szorult, mely projekt végül 2019-ben indulhatott el.
 
A két régi vasúti híd elbontásáért cserébe három új híd
készül, melynek építési tapasztalatai alapján
elmondható, hogy az előzetes tervek és a megvalósítás
hasonlóan magas, elvárt jó színvonalú. 
E gondos kivitelezést ugyanis megérdemli ez a nagyon
fontos hídcsoport.

BUDAPEST - 
DÉLI ÖSSZEKÖTŐ

VASÚTI HÍD  



A komoly előzetes
technológiai tervezés már
csak azért is szükséges
volt, mert meglévő hidak
közé kellett "beszorítani"
az új, 450 tonna körüli
szerkezeteket.

Az új emelőbárkák és
átemelési technikák
részei voltak annak a sok
ötletnek, melyeket ki
kellett dolgozni a sikeres
kivitelezés érdekében.

2021.



A kész vasúti hidak látványa mellett a régi hídrészek elbontása is szolgáltatott érdekes manővereket.



Emelőállvánnyal ellátott és megnövelt kapacitású bárkák legalább
annyira fontos részei a projekt megvalósíthatóságának, mint az
úszódarus "tandem" átemelések.



KALOCSA-PAKS - 
DUNA-HÍD

A Duna vízjárása, sodrása
megnehezítette a mederkotrást.
Rögtön a művelet elvégzése után
visszatemette a munkaárkot az áradó
víz. Amikor a Déli összekötő vasúti híd
építéséről az úszódaru le tudott úszni
és végre sikerült szintre kotorni a
medret a lehető legrövidebb időn belül
a helyére emeltük a 160 tonnás
kéregelemet.

1991.



2021.



Ismét a bevált kéregelemes technológia most annyi
különbséggel, hogy nem vasbeton alkotja a szerkezet külső
héját, hanem összefűzött larsen lemezekhez erősítették a
belső dúcokat. 





BUDAPEST - NEMZETI ATLÉTIKAI STADION
OSZTÓ SZIGETI GYALOGOSHÍDJÁNAK

PILON-BEEMELÉSE 
 
 

A pilon súlya 150 tonna, hossza 70
méter, megemelés után a pilon
szögelfordulása 65 fok, illesztés
pontossága 1-2 cm. Minden beállást
és minden gémmozgatást külön meg
kellett tervezni, mert az úszódaru
manőverterülete leszűkült a víz alatti
kőszórások miatt. Minimum 200
centiméteres budapesti vízállásra volt
szükség ahhoz, hogy az úszódaru
mozogni tudjon a RSD turbinaágában. 
 
 

1991.



 
A beemelés a tapasztalt szakembereknek köszönhetően
szervezetten, zökkenőmentesen megtörtént és ebben a 333
centiméteres vízállás meg a szélmentes időjárás is a
segítségünkre volt.
 

2021.



 MEDERÁLLAPOT
FELMÉRÉSE 3D

MULTIBEAM ESZKÖZZEL

Medergeometriai felméréseinkhez a rendszert egy többsugaras ún
"multibeam" szonár (a mederfenék felméréséhez), egy integrált lézer
szkenner - iLidar (a felszín feltérképezéséhez) és egy
hangsebességmérő szonda alkotja.



A rendszer összegyűjti, majd feldolgozza az adatokat és egy
szoftver segítségével ad fényképszerű, cm pontosságú
eredményt a reflektív objektumok méretéről, távolságáról és
alakjáról. 

A felmérés alapja a mederfenékről és az ott található
tárgyakról visszaverődő hanghullám. 1 másodperc
alatt 1 impulzus kibocsátásával a rendszer 512 jelet
képes rögzíteni.





2. ÉPÍTÉSI MUNKÁK

2013.

2014.

2015.

2017. FINA Világbajnokság 2017 - ugrótorony építése

Bereg - Árapasztó tározó és létesítményei megvalósítása
Gyula- Kisdelta árvízi szükségtározó korszerűsítése
Szeged- partfal rekonstrukció 
Komárom - Almázfüzitő árvízvédelmi öblözet biztonságának javítása

Csongrád - partfal rekonstrukció 

Érd - szennyvíztisztító telep építési munkálatai
Komplex Tisza tó projekt
Marcal- Árvízvédelmi részöblözet árvízvédelmi biztonságának javítása

 
Győr - Gönyű kikötő fejlesztése

1999. Ploce - kikötő felújítás

2016.



Csongrád város a Tisza jobb partján helyezkedik el a
folyó kanyarulatának külső ívén. A víz munkájának
köszönhetően ezen a szakaszon 10 méternél
nagyobb vízmélységeket lehet mérni, árvizek
levonulásakor ez a vízmélység a duplája is lehet.
Ilyenkor a vízszint a töltés folyó felőli oldalán, olyan
magas, hogy a mentett oldalon lévő házak tetőjével
van egyszinten. 
Itt a városi folyószakaszon a külső ívre, a
mederrézsűre kellett 40 000 tonna vízépítési
terméskövet beépíteni, hogy védje a medret a
kimosódástól. A kő vasúton érkezett Kisnánáról a
szentesi vasútállomásra, ahonnan közúti szállítással
került a Csongrádi közúti és vasúti híd között
létesített depótérre. 
 
 

1991.

CSONGRÁD - PARTFAL
REKONSTRUKCIÓJA ÉS A

MEDERRÉZSŰ
ÁLLÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE

 Egy nagyteljesítményű homlokrakodóval történt a kő behajózása a 20
méteres bejáróhidakon keresztül. A TS 80 – as bárkák így 1000 - 1100
tonna kővel megrakva érkeztek a folyó csongrádi szakaszára, ahol a
kőbeépítést úszókotrógépek végezték.
 
 



2013. 2021.

A folyó bontó munkájának
hatására kisebb árhullám
levonulása után is partrészek
szakadnak le és úsznak el
szigeteket alkotva.
 



1991.

ÉRD - SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP TISZTÍTOTT VÍZ
NYOMÓCSÖVÉNEK DUNAI MEGHOSSZABBÍTÁSA ÉPÍTÉSI

MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE



2014. 2021.

Feladatunk új, tisztított szennyvíz
nyomóvezeték létesítése volt, mely a
meglévő nyomócsövekhez (D450 és
D400 KPE) történő csatlakozással, a
régi DN500 mm-es nyomócsőhöz
történő üzemi kapcsolat
biztosításával, Érd Duna parti vízbázis
területén történő védőcsövezett
átvezetésével került kialakításra. A
nyomvonal a Duna jobb parti
árvízvédelmi fővonalat keresztezi
(MÁSZ vízszint felett) mentett oldali
és befogadó oldali elzárások
biztosításával. A nyomócső a
mederben hajózási vízszint alatti
kitorkollás létesítésével a Duna
1627+420 fkm szelvényében került
elhelyezésre. A nyomócső D450 KPE,
DN600 mm ÜPE és D710 mm KPE
cső 12,0+1041,0+356,9 = 1410,0 fm
hosszban, 1330 m dúcolt
munkaárokban, 80 m hosszban
kitakarás nélküli módszerrel létesült.
A Duna-meder alatti részen irányított
fúrás technológia került alkalmazásra,
kiegészítő búvármunkával
 



TISZA-TÓ - LEERESZTŐ MŰTÁRGYAK, ZSILIPEK FEJLESZTÉSÉHEZ,
REKONSTRUKCIÓJÁHOZ, HALLÉPCSŐ ÉPÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES TERVEZÉSI
FELADATOK ÉPÍTÉSI MUNKÁK ELVÉGZÉSE, VALAMINT A TISZA-TÓ BELSŐ

ÁRAMLÁSI RENDSZEREINEK FEJLESZTÉSE, A VÍZI NÖVÉNYZET
TERJEDÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA ÉS A PARTVONALAK RÖGZÍTÉSE 

 
 

1991.

A Kiskörei Hallépcső a Vízerőmű
duzzasztóműve mellett kapott
helyet. A Hallépcső megépítésének
célja volt, hogy olyan ökológiai
folyosót hozzanak létre, mely
biztosítja a vízi élőlényeknek az
átjárást a Tisza-tó és az alvízi Tisza
folyó között. Az üzemi út alatti
keresztező műtárgynál kialakított
kémlelő ablakokon keresztül
remekül megfigyelhető a halak
mozgása.
 



2014. 2021.

Az ökológiai folyosó
felső szakaszán az
osztómedence és a
felső pihenő tó
közötti kapcsolatot
a mélyküszöbű
tápláló zsilip illetve
a durva rámpa
(érdesített meder –
medencés
halátjáró) biztosítja.
 







MARCAL - JOBB PARTI ÁRVÍZVÉDELMI RÉSZÖBLÖZET
ÁRVÍZVÉDELMI BIZTONSÁGÁNAK JAVÍTÁSA

 
 1991.



2014. 2021.

A projekt megvalósítása során a Marcal jobb parti részöblözetben összesen közel 13 km hosszú védvonal került kiépítésre.



Ebből közel 8 km a Marcal jobb parti töltés, míg Koroncó belterületi
szakaszán a Bornát-ér jobb partján több mint 2 km, bal partján pedig
közel 3 km töltés fejlesztését jelent. 



A beruházás során a Marcal jobb parti és a
Bornát-ér jobb és bal parti árvízvédelmi töltések
magassági, keresztmetszeti és altalaj állékonysági
szempontból teljeskörűen kiépítésre kerültek,
magasparti bekötésük is megoldódott. 
A töltésben található műtárgyak, valamint a
Marcal duzzasztó árapasztó műtárgyának
felújítása is megtörtént. 
 
A projekt megvalósításával megteremtődött a
védvonal mindenkori megközelíthetősége és azon
a folyamatos közlekedés lehetősége, amely
elengedhetetlen egy sikeres árvíz elleni védekezés
lefolytatásához. 
A projekt keretében felújításra kerültek a projekt
megvalósítás területét érintő koroncói, illetve
gyirmóti gátőrtelepek is.



BEREG - ÁRAPASZTÓ TÁROZÓ ÉS
LÉTESÍTMÉNYEI  MEGVALÓSÍTÁSA

 

1991.

A projekt hozzájárult a
Vásárhelyi Terv

Továbbfejlesztése
elnevezésű  program  azon

céljához, hogy a kiépített
rendszer a Tisza teljes
hosszában mintegy 1

méteres
vízszintcsökkentési

hatással rendelkezzen a
mértékadót meghaladó

árvizek esetében. 



2015. 2021.

A megvalósult 60 millió m3-es tározóval
várhatóan 40-80 cm-es árvízszint
csökkenés érhető el. 
 
A megvalósult rendszerrel megoldható a
Bereg vízpótlása is.

Eredmények: egy árapasztó
tározó és a hozzá kapcsolódó
létesítmények építése a
Beregben, amelynek segítségével
megcsapolhatók a Tisza tivadari
szűkület fölötti legkritikusabb
szakaszán az árhullámok csúcsai. 



1991.

A Fehér-Körös jobb partján fekvő Kisdelta
árvízvédelmi szükségtározó megnyitási helyének
korszerűsítése, vízleürítést biztosító műtárgy
létesítése, valamint a műtárgyak megközelítését
biztosító szilárd burkolatú út megépítése valósult
meg. A vízbeeresztő műtárgy szabad vízfelszínű
vízátvezetést biztosít. 

GYULA - KISDELTA ÁRVÍZI SZÜKSÉGTÁROZÓ KORSZERŰSÍTÉSE



2015. 2021.

A vízbevezető műtárgy 4 db 8 m széles átfolyó
nyílással rendelkezik. Az átfolyó nyílások
szabályozható elzárását az árvízvédelmi
követelményeknek megfelelően, nyílásonként 2
db acélszerkezetű szegmenstáblák biztosítják.
A szegmenstáblák mindkét oldali víznyomás
felvételére és mindkét oldali vízteher melletti
mozgatásra alkalmasak.
A meglévő árvízvédelmi töltés az elkészült
műtárgyhoz mind a két irányból új szakaszokkal
csatlakozik, ezen keresztül, az időjárástól
független közelíthető meg. 
A meglévő töltés kiépítettsége nem felelt meg a
jogszabályi előírásoknak, ezért a beton
töltéskorona burkolat elkészítése előtt ki kellett
építeni a megfelelő magasságra és
keresztmetszetre.



SZEGED- BELVÁROSI ÁRVÍZVÉDELMI RENDSZER
FEJLESZTÉSE

 

1991.

A partfal korábbi állapotában nem
nyújtott megbízható védelmet a város
számára. 2006. évi árvíz során a
szivárgó vizek mentett oldali
megjelenése és a meglévő partfal
magassági hiánya rávilágított a
rekonstrukció szükségességére. 



2015. 2021.

A hiányosságok javítása érdekében a mintegy 2,1 kilométeres
gátszakaszon az útszinthez képest 3-4 méteres mélységig szivárgást gátló
résfal épült, a régi támfal előtt pedig teljesen új, vasbeton köpenyfal került
kialakításra. A mentett oldalon új szivárgórendszer épült, amely lehetővé
teszi a háttérvizek összegyűjtését és a Tiszába történő átemelését, ezzel
párhuzamosan megszüntetésre kerültek a védműben feltárt régi,
felhagyott csatornák.





A mentett oldalon
a sétány szintje
meg lett emelve és
burkolata megújult. 
A beton mellvéd
részben
visszabontásra
került, a
megmaradó
szerkezet tetejére
mobil árvízvédelmi
fal került. 



1991.

KOMÁROM-ALMÁSFÜZITŐ -
ÁRVÍZVÉDELMI ÖBLÖZET

ÁRVÍZVÉDELMI BIZTONSÁGÁNAK
JAVÍTÁSA

 
A projekt elsődleges célja az árvízvédelmi öblözetben az
árvízvédelmi biztonság megteremtése volt, amelyet az
öblözetet védő 14,3 km hosszú árvízvédelmi fővédvonal
teljes körű kiépítésével ért el. 



2015. 2021.

A fejlesztés legjelentősebb eleme a Bécs-Budapest országos vasúti
fővonal árvízi terheléstől történő mentesítése volt, a vasúti pálya és
a Duna közé 4,8 km hosszban új árvízvédelmi töltés építésével.
Ezen a szakaszon az elmúlt időszakban többször kialakult árvízi
helyzetekben szükségessé vált a vasúti forgalom korlátozása. A
projekt eredményeként megvalósult új védmű által elkerülhetők a
vasút és a mögöttes területek védelmében a nagyméretű árvízi
védekezési beavatkozások.
A belterületi töltésszakaszok fejlesztése során Komáromban a
vasútállomás előtti szakaszon árvízvédelmi fallal és burkolattal is
kiegészült a jelenlegi töltés. A kialakítás az árvízi biztonság
megteremtése mellett esztétikusabb és helytakarékosabb
megoldást is nyújt, így ez a terület a város kedvelt sétálóhelyeihez
kapcsolható.



1991.

BUDAPEST - FINA 2017. ÉVI VIZES VILÁGBAJNOKSÁG  ÓRIÁS
UGRÓTORONY PLATFORM ÉS VÍZI SZÍNPAD LÉTESÍTÉSE 

 
 



 
A lebonyolításhoz szükséges ugrótorony a
Batthyány tér előtt épült fel a Duna jobb partján,
Az óriás ugrótorony kiválasztott helyszíne
kapcsolódik az UNESCO világörökségi listán
szereplő Duna-parthoz. A mederkotrás után a
partfallal párhuzamosan 13 db 2,00 m
átmérőjű, bennmaradó acél csőköpenyes Soil-
mec cölöp épült, melyek egymáshoz
viszonyított tengelytávolsága 4,00 m volt,
tengelyben megengedett +/-10 cm
mérettűréssel. A felvízi és az alvízi oldalon
további 1-1 db azonos méretű cölöp létesült,
ezek egymáshoz viszonyított tengelytávolsága
50,60 m.

2017. 2021.



A partfali súlytámfal mélyalapozási megerősítése 49 db, 0,80 m átmérőjű
Jet-oszloppal történt.
 





A 17. FINA Világbajnokság látványos
megnyitóünnepségéhez biztosítottunk
úszóeszközöket. A vízi színpad 4 db TS
80 bárkán kapott helyet míg a tűzijáték 2
db TS 40 és 2 db TS 80 bárkán zajlott. A
folyóval való történelmi kapcsolat, a
Duna kulturális jelentősége is fontos
szerepet kapott az összművészeti
előadásban, melynek háttérdíszletét a
Lánchíd, a Budai Vár és a Várkert Bazár
adta. A lehorgonyzott bárkák stabil
alapot biztosítottak ehhez a rendkívüli
eseményhez.
 





3. KUTATÁS-FEJLESZTÉS

2019.

2020.

Moduláris jellegű úszómű kutatás-
fejlesztési folyamatában hajózási és
szerelési feladatok ellátása

Acél úszótestekből, és az úszótestekhez
rögzített egyedi
könnyűszerkezetes térrácsra helyezett,
változó vastagságú nagy
szilárdságú kompozit szálbeton fedélzetből
összeállított úszómű platform
rendszer kifejlesztése





1991.

MODULÁRIS JELLEGŰ
ÚSZÓMŰ KUTATÁS-

FEJLESZTÉSI
FOLYAMATÁBAN HAJÓZÁSI
ÉS SZERELÉSI FELADATOK

ELLÁTÁSA

A kutatás-fejlesztési folyamatban hajózási és szerelési
feladatokat láttunk el. Az acél úszótestek és a vasbeton
fedélzet összeszerelését a Dunaújvárosi kikötőben végeztük
a hajós tervező által meghatározott sorrendben és
tematikával. A szerelést követően az úszómű hajózási
kísérlete következett, azonban erre nem a kikötőben, hanem
a Dunán, egy erre a feladatra épített kikötőben került sor. Az
úsztatási feladatokat is cégünk végezte el 



2019. 2021.

A szerelési és úsztatási
feladatok ellátásában
Zsombor nevű tolóhajónk
volt segítségünkre.
Tekintettel arra, hogy egy
prototípus úszómű épült,
a vállalásunk igen nehéz
volt, hiszen eddig nem
volt tapasztalat a
platform viselkedéséről.



A hajózási feladatok elvégzését
nagy mértékben nehezítette a
Duna változó, ebben az időszakban
jellemzően alacsony vízállása. 



A hajózási kísérlet helyszínére való úsztatást
követően az acél úszótestek kiúsztatási és
visszaúsztatási próbáját végeztük el. A kísérlet
része volt speciális ballasztolási feladatok
ellátása, valamint az ezekhez kapcsolódó
hajózási és terhelési feladatok elvégzése is előre
meghatározott műszaki tartalom szerint.
 
 

A zökkenőmentes úsztatás
végrehajtás érdekében elvégeztük a
kikötő és a bevezető csatornameder
felmérését. Ennek figyelembevételével
tudtuk megtervezni az úsztatási
feladatok végrehajtását.



ACÉL ÚSZÓTESTEKBŐL, ÉS AZ ÚSZÓTESTEKHEZ RÖGZÍTETT EGYEDI
KÖNNYŰSZERKEZETES TÉRRÁCSRA HELYEZETT, VÁLTOZÓ
VASTAGSÁGÚ NAGY SZILÁRDSÁGÚ KOMPOZIT SZÁLBETON

FEDÉLZETBŐL ÖSSZEÁLLÍTOTT ÚSZÓMŰ PLATFORM RENDSZER
KIFEJLESZTÉSE

1991.



2020. 2021.

A telepítés többféleképpen megoldható.
Amennyiben a telepítés helyén megfelelő
teherbírású part felület és kellő közelségben
elegendő (kb. 1 m-es) vízmélység rendelkezésre áll a
legegyszerűbb és leggyorsabb módszer az úszómű
teljes összeszerelése parton, majd annak egyben
történő vízre daruzása. Amennyiben terhelhető
függőleges partfal adott, akkor egy kb. 160 tonnás
autódaru a feladatra elegendő.
 

A cégünk által kifejlesztett ponton
szerkezete acél úszótestekből – modulok –
és a rájuk csavarozással rögzített térrácsból
áll. A térrács egyben tartja a fedélzetet és az
arra felerősített felépítményt abban az
esetben is, ha a modulok egy sorát parti
szemle, sérülés vagy más okból eltávolítják,
vagy lékesedés történik. Így biztosítható,
hogy az úszómű és a felépítményekben
elhelyezett funkciók hosszútávon
zavartalanul maradhassanak a vízen.
Az úszótestek és a térrács is 6x1,2m méretű
rasztert követnek.
 



Társaságunk kutatás-
fejlesztési célja egy
olyan úszómű szerkezet
kifejlesztése és piaci
hasznosítása volt, amely
elemes kialakítása,
bonthatósága lehetővé
teszi azt, hogy a
kötelezően előírt
karbantartások és
felülvizsgálatok - teljes
úszóművet érintő -
kiemelés mentesen
elvégezhető legyen és
ezzel lehetőség nyílik
arra, hogy az úszóműre
telepített felépítmény
hosszútávon,
folyamatosan
üzemeljen.
 



A projektben kifejlesztett úszómű rendszer
rendkívül kis – akár 1 m alatti – merülésű úszó
modulokból, az azokat összetartó rácsos
szerkezetből, valamint egy kompozit betonból
készített fedélzetből áll. A speciális
korrózióvédelemmel ellátott acél elemeknek,
valamint a nagyszilárdságú, korróziómentes
anyagtechnológiával kifejlesztett kompozit
beton fedélzetnek köszönhetően az úszómű
akár 50 évig karbantartásmentes lehet. 
 



4. MENTÉSI MUNKÁK

1995. Botel Hotel szállodahajó kiemelése

Vakulencsuk matróz ukrán
pakuraszállító uszály kiemelése

Lakóhajó kiemelése

Kishajó kiemelése

LB1 vedersoros kotró kiemelése

Hableány személyhajó kiemelése2019.

1998.

1999.

2000.

2002.



BOTEL 
HOTEL

SZÁLLODAHAJÓ
KIEMELÉSE

1991. 2021.

A Botel Hotel szállodahajó
kiemelése kuriózum volt a
mentési munkák sorában. A
szinte megközelíthetetlen,
iszapban ülő, gyenge pontokon
fekvő modern szálloda
kiemelése a szintén hajós
tulajdonosok számára is
megkönnyebbülés volt.

1995.



1991. 2021.1998.

"VAKULENCSUK MATRÓZ" UKRÁN
PAKURASZÁLLÍTÓ USZÁLY KIEMELÉSE

Lágymányosi híd (ma már Rákóczi híd) építése
tette lehetővé és szükségessé a II.
Világháborúban elsüllyedt pakuraszállító uszály
kiemelését.



KOMÁROM -
LAKÓHAJÓ
KIEMELÉSE

1991. 2021.

Mielőtt a Clark Ádám úszódaru gém háttámaszának felújítását elkezdhettük volna, ki kellet emelni a Komáromi hajógyár
kikötőjében egy elsüllyedt lakóhajót.

1991. 2021.1999.



KISHAJÓ KIEMELÉSE

1991. 2021.

Hajógyári szigetnél a Dunán elsüllyedt - volt kitűző - kishajó kiemelése
 

1991. 2021.2000.



LB 1 VEDERSOROS
KOTRÓ KIEMELÉSE

1991. 2021.

E tengeri használatra épített vedersoros
kotró igen nagy tömegének újra
úszóképessé tételében a Clark Ádám
úszódaru is csak részben tudott segíteni
- elsősorban a szerkezet könnyítésében.
 
A fő és hatékony munkarészt az ipari
búvárok végezték, komoly szakmai
elhivatottsággal és tapasztalattal,
szivattyúkkal és légkompresszorokkal.
 
"Felemelő" érzés volt.

1991. 2021.2002.



HABLEÁNY 
SZEMÉLYHAJÓ

KIEMELÉSE

1991. 2021.1991.



1991. 2021.2021.2019.



Ádám László
csoportvezető

Bakai Gergő
fedélzetmester

Baksa István
fedélzetmester

Barabás Sándor
műszaki ügyintéző

Dombi Csaba
fedélzetmester

Dombi Lajos
fedélzetmester

Domján Zoltán
gépüzemvezető

Facskó János
darukezelő

Földes Tamás
építésvezető

Giczi László
építésvezető

 Gyenei Gyula       
 Clark Ádám úszódaru

hajóparancsnok

Gyenei Krisztián
hajóvezető

Gyutai István
gépészeti vezető

Hertelendi Károly
gépüzemvezető

Kállai Zoltán
hajózási üzletág

vezető

Kirchner Krisztián
gépészeti
technikus

Kiss Zsolt
Zsombor MS

hajóparancsnok

Koncz Kornél
hajóvezető

Kopasz János
kishajóvezető

 

Kovács Dezső
hajózási

üzemeltetési
vezető

Kun Andrea
gazdasági
igazgató
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Menyhárt István
gépüzemvezető

 

Nagy Béla
kishajóvezető

Nagy Mihály
gépüzemvezető

Pilinyi Sándor
kishajóvezető

Pusztai László
kishajóvezető

Resetár Gábor
építésvezető

Monori Krisztián
gépkezelő matróz

Szabados Jácint
Botond MS

hajóparancsnok

Szabó Pál
merülésvezető

Tóth István János
ügyvezető
igazgató

Tóth Tamás
kishajóvezető

Török László
gépüzemvezető

Urbán István
gépüzemvezető

Urszin Zsombor
gépkezelő

matróz

Topscháll András
műszaki igazgató

Vámpli Zoltán
kishajóvezető

Várnagy Zoltán
építésvezető

Veres János
kishajóvezető

Mester Elek
gépkezelő matróz

Magyar Attila
kishajóvezető

 

Lévai Zsolt
kishajóvezető
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