Hidász Napok 2019
Beszámoló a konferenciáról
A Hidászokért Egyesület 2019. június 5-6-7-én
Siófokon tartotta a 9. Hidász Napokat. Közel 450
résztvevővel megtöltöttük a Hotel Azúrt. A 3 nap
alatt 8 szekcióban 48 előadótól 38 előadás hangzott
el. Az első nap végén a díjátadón 9 hidász kollégát
díjaztunk.
A konferencia „címerhídjának” a kaposvári
intermodális csomópont ferdekábeles hídját
választottuk, ennek apropóját az adta, hogy
ráirányítsuk a figyelmet az „önkormányzati hidak”
szekción belüliszép beruházásokra, tervekre. Az
első nap első szekcióját ennek a témának szenteltük.
Németh Dorián (Swietelsky Kft.) a kaposvári ferdekábeles híd építéséről tartott előadást. A híd kivitelezése még
kezdeti fázisában van, de már most is számos feladatot ad a Kivitelezőnek. A gyalogos és kerékpáros híd
egypilonos ferdekábeles híd, amelyre pergolákat, növénykazettákat, padokat és gyerekjátékokat álmodott a
város vezetése.
Győr keleti kapujaként is nevezik az M19-es felett átívelő gyalogos-kerékpáros hidat. Bella Tamás (Kútház Kft.)
a híd kivitelezését, Csurilla Imre (Unique Plan Kft.) a tervezését és Deák László (MCE Nyíregyháza Kft.) az
acélszerkezet gyártását ismertette. Az ívhíd egyetlen, a pályaszerkezet felett átlépő ívből áll, 47 méteres
támaszközzel. A szűkös hely miatt kanyargós feljáró rámpákat terveztek-építettek a hídhoz. (1. és 2. ábra)
Reiner Gábor és Gilyén Elemér (Pont-Terv Zrt.) kettő, önkormányzati megrendelésre készülő tanulmánytervet
mutatott be. Győrben az Ipar utcánál terveztek egy ferdekábeles Mosoni-Duna-hidat, Veszprémben az Aranyosvölgy fölé egy extradosed szerkezetű vasbeton hidat. (3. és 4. ábra)
A szekció zárásaként a főváros Budapest hídjairól tartott előadást Hodik Zoltán (Budapest Közút Zrt.) és Forgács
Dávid (BKK Zrt.). Hodik Zoltán elmondta, hogy a hagyományos hídfelújítások mellett jelentős feladatot
jelentenek a közműátvezetések megoldásai is (pl. Erzsébet híd és Rákóczi híd). Forgács Dávid a jövő hídfelújítási
és -építési terveit ismertette: a soron következő Széchenyi lánchíd felújítását, majd a folyamatban lévő Petőfi
híd és Gubacsi híd felújításának tanulmánytervét, az indítandó Aquincumi Duna-híd tanulmánytervét és a már
megindított új Duna-híd engedélyezési tervezését (a Galvani út magasságában). (5. ábra)

1. ábra: Látványterv a feljáró rámpáról nézve

2. ábra: A készülő híd a magasból

3. ábra: A győri híd látványterve

4. ábra: Veszprémi Aranyos-völgyi híd oldalnézeti terve

5. ábra: Aquincumi Duna-híd – látványterv
[VIA FUTURA Kft. – FŐMTERV Zrt. – NODE Visual Kft. 2014.08.01.]

Délután a „Hidak határon nélkül – Szlovénia” blokkban a szomszédos ország hídjaiból három előadás adott
ízelítőt.
Szlovénia számokban: lakossága 2,04 millió fő, az ország területe 20 256 km2, mely 60%-át erdő borítja. 4 000
barlang található Szlovéniában, ezek közül a legnagyobb a Postojna barlang. 42 km hosszú tengerpartja van.
Gorazd Humar az ország történelmi hídjaiból mutatta be válogatását. Szlovénia legöregebb hídja 1380-ban
épült, a Škofja loka-ban található. Kőboltozatos híd, rajta Nepomuki Szent János szobrával. (6. ábra) Piran
kikötőjében állt egy ma már nem létező híd, amely két konzolból állt, a középső rés a hajók árbócainak
áthaladásának biztosítására szolgált. (7. ábra) A Solkan vasúti híd a Soča-folyó felett a világ legnagyobb kő
ívhídja, legnagyobb nyílása 85 m. Az I. világháborúban a híd megsérült, az ideiglenes acélhíd építésében magyar
katonák is közreműködtek. A hidat később – bár nem eredeti formájában – de kőből építették újjá.
Ksenija Marc (DRI Investment Management) az elmúlt időszak hídépítéseiről, hídkorszerűsítéseiről tartott
előadást. Az autópályák építésekor sok vasbeton völgyhidat építettek. Az ország leghosszabb hídja, a Črni Kal
viadukt 2004-ben épült az Olaszország felé vezető autópályán. (8. ábra) Szlovénia első extradosed hídja 2007ben Ptujban épült. (9. ábra) A nagy völgyhidakon kívül bemutatott változatos szerkezeti kialakítású autópálya
feletti hidakat is.
Marjan Pipenbaher (Ponting-Pipenbaher Consulting Engineers) tervezőirodája jelentősebb alkotásait mutatta
be. Ezek közül részletesen ismertette a Horvátországban épülő Pelješac hidat. A Pelješac híd a BoszniaHercegovina tengeri kijárata felett, a szárazföld és a Pelješac-félsziget között vezeti át a Split – Dubrovnik
autópályát. A ferde kábeles híd hossza 2404 m. A 14 támaszú híd nyílásai: 84 m + 2 x 108 m + 189.5 m + 5 x 285
m + 189.5 m +2 x 108 m + 84 m.

6. ábra: Szlovénia legöregebb hídja
Škofja loka-ban található

7. ábra: Piran kikötői hídja

8. ábra: Črni Kal viadukt

9. ábra: Ptuj extradosed hídja
A nap zárásaként a hagyományos díjátadás következett. Előtte Mayer András (ITM) megemlékezett a MAÚT 25
éves évfordulójáról, Dr. Tóth Ernő (Hidászokért Egyesület) pedig a 25 éves Év hidásza díj kapcsán tartott
visszatekintést.
Az Év hidásza Müller Zoltán lett. A Massányi Károly-díjat Horváth Zoltán, a Feketeházy János-díjat Duma György
és az Apáthy Árpád-díjat Csikós Csaba érdemelte ki.
A Clark Ádám Életműdíjat ebben az évben Dr. Orosz Árpád és Dr. Tassi Géza, valamint Michel Virlogeux kapják.
Az ő díjátadásukra ősszel fog sor kerülni.
A Közúti Szakemberekért Alapítvány két díját is a Hidász Napokon adták át. „Az év fiatal mérnöke” kivitelező
kategóriában Rofrics Alíz lett, Vastag Sándor életműdíjat kapott.
Második nap délelőtt az előadások tematikája és számossága miatt két szekcióra osztottuk a programot.
A vasúti hidak blokkban négy magyar és egy külföldi előadás hangzott el.
Gyurity Mátyás (MSc Kft.) az M6 autópálya Bóly – országhatár szakaszára tervezett vasúti hidat ismertette. Az
autópálya feletti Langer tartós ívhíd, amelynek támaszköze 72 m lesz, a kábelek hálós elrendezésűek lesznek.
Feczkó Róbert (A-Híd Zrt.) a Kiskörei Tisza-híd több nehezítő körülménnyel terhelt, összetett felújításáról tartott
részletgazdag előadást. (10. ábra)
Bella Tamás (Kútház Kft.) és Szabó Zoltán (MCE Nyíregyháza Kft.) a GYSEV kezelésében lévő Lajta-patak-híd
átépítését mutatták be. A bontásra és építésre mindössze három hónap állt rendelkezésre. Az acélszerkezetet
egyben, korrózióvédelemmel ellátva szállították szinte az egész országon keresztül. A helyszínen szerelték fel a
járdatartó konzolokat, az üzemi járdákat és a korlátokat. (11. ábra)
Zádori Gyöngyi (Speciálterv Kft.) áttekintést adott, az elmúlt 20 évük legérdekesebb vasúti hídtervezéseiről. A
legújabb tervezési feladatuk a Kelenföld – Ferencváros vonalszakaszra egy műtárgy megalkotása, amely egyben
egy 4 peronos vasúti megálló is. (12. ábra)
Vladan Michalík (MCE Slaný) részletesen ismertette egy csehországi vasúti viadukt egyedülálló és innovatív
átépítését. A Hracholusky híd három nyílású, rácsos acélhíd. A régi, 1901-ben épült szerkezetre rátolták az új
hidat, majd együtt átfordították őket. Mikor az új szerkezet a helyére került, a régit kihúzták a szerelőtérre.
(13., 14. és 15. ábra)

10. ábra: A Kiskörei Tisza-híd
megújult bevonata

11. ábra: A Lajta-patak-híd behúzás közben

12. ábra: Kelenföld és Ferencváros közötti Danubius megállóhely

13. ábra: A Hracholusky híd régi, 1901-ben épült szerkezete

14. ábra: A Hracholusky híd forgatása: a számítógépes modell és a valóság

15. ábra: A Hracholusky híd: a középső elem a kihúzás előtt
A „technológia” szekcióban nyolc előadás hangzott el.
Közúti hídjaink égető teherbírási problémáiról Németh István tartott előadást, bemutatva a beton
zsugorodásból, -kúszásból, hőmérsékletváltozásból, elmozdulásból és mozgásból adódó terheléseket is.
Gál Attila (laboratórium vezető, Beton Technológia Centrum Kft.) és Dr. Czoboly Olivér (termék portfólió vezető)
„Hogyan kaphat egy jó hídbeton rossz minősítést? Tipikus hibák a beton minőségellenőrzésénél” címmel
tartottak előadást. Előadásuk aktualitását, relevanciáját és színvonalát mi sem bizonyítja jobban, minthogy
előadásukat követően a szakmabeli felszólalók annyi kérdést és új aspektust vetettek fel, amely megkétszerezte
az előadási időt.
Dr. Szabó Gergely és Hochrein Gábor (Pont-TERV Zrt.) előadásukban ismertették ”WIBE prize” pályázati
felhívást, amely a hídtervezésben és a hídépítésben rejlő innovációs lehetőségeket hivatott feltárni mégpedig,
valós modellkísérlettel alátámasztott műszaki megoldásokkal. Kidolgoztak egy a kötélhidaknál alkalmazható
hőmérséklet-független egyenletes feszítőrendszert, amelyet modellkísérlettel és numerikus szimulációval is
igazoltak, mégpedig az oldalirányú lengés csillapításának növelési lehetőségét is megtartva. A felhívás 200 körüli
indulójából, 4 körös válogatási rendszeren túljutva az első 8 (finalist) helyezett közé kerülve, az előkelő 6.
helyezést érték el. (16. ábra)
Ilcsik Dóra (ViaCon Hungary Kft.) a Sióagárdi Sió-híd korszerűsítésénél alkalmazott Acrow ideiglenes
hídszerkezet használatának tapasztalatait mutatta be, részletesen kitérve egy esetleges elkerülő út és egy
helyben pótolt provizórikus szerkezet közti költségmegtérülési számításokra. (17. ábra)

Az utóbbi néhány évben, szerte Európában – Szlovákiától Svédországig – több, feltűnően hasonló feltételek
között bekövetkezett, hasonló kimenetelű baleset történt. Minden esetben monolit vasbeton híd
betonozásához épített, a zsaluzatot tartó, acélszerkezetű nehéz állvány dőlt össze betonozás közben, súlyos
balesetet okozva. A több, hasonló eset közös háttérre enged következtetni, ez esetben a közös szabályozás
esetleges gyenge pontjaira utalhat. Dr. Szatmári István (Heed Kft.) előadásában ismertette azokat a számítási
eredményeket, amelyek bizonyítják az EC1993 szabályzat vonatkozó előírásainak nem kellő szigorúságát, majd
azokat a javaslatokat, amelyek a hasonló balesetek megelőzését biztosíthatják. (18. ábra)
Dr. Molnár Viktor (Széchenyi István Egyetem) „Gerendaválasztás fa-beton öszvértartókhoz” címmel tartotta
meg a laboratóriumi vizsgálati eredményeket is bemutató prezentációját, tavalyi előadásának folytatásaként. A
gerendatartók törésképeinek elemzését követően a vizsgálatot a szénszálas megerősítésekre is kiterjesztették,
kiértékelését nyilvánosságra hozták. (19. ábra)
Iryna Parakhnenko (SIXENSE Soldata) a külföldön már nagy hagyományokkal rendelkező hídmonitoring
rendszereket ismertette és javasolta, hogy azok a hazai hídépítések során is kerüljenek beépítésre, mert a
monitoring-rendszerek telepítése a hídszerkezeti beavatkozásokat szükségességét képesek időben jelezni,
ezáltal jelentősen mérsékelve és ütemezhetővé téve a hídfenntartás költségeit. Cégük az egyes monitoring
rendszerek, szenzorok telepítésében rendelkeznek nagy tapasztalattal. (20. ábra)
Bondár Tibor (Sika Hungária Kft.) a műtárgyépítések korrózió elleni védelméről tartott előadást, részletesen
ismertetve a MSZ EN ISO 12944 szabvány vonatkozó részeit. Kitért az ipari bevonatok mellett a hidak általános, járófelületi-, zúzottkőágyazatokhoz illeszkedő-, öntött aszfaltok alá kerülő, illetve a hídkábelek bevonati
rendszereire is. (21. ábra)

16. ábra: Kötélhíd - valós modellkísérlettel alátámasztott műszaki megoldás

17. ábra: Hídprovizórium és
Sióagárdi Sió-híd

18. ábra: Hídépítési nehézállvány tönkremenetele

19. ábra: Fa-beton öszvértartó

20. ábra: Hídmonitoring rendszerek

21. ábra: Bevonatrendszer zúzottkőágyazat alá
Második nap délután a „közúti hidak”-ról válogattunk össze előadásokat egy szekcióba.
A Kalocsa és Paks közé tervezett Duna-híd mederszerkezetéről Dr. Kisbán Sándor (CÉH Zrt.), az ártéri nyílásokról
Nagy András (Pont-TERV Zrt.) tartott előadást. A kilenc nyílásból a középső három extradosed szerkezetű lesz,
a szélső három-három nyílás acél szekrénytartós gerendahíd lesz. A híd teljes hossza 946 m, legnagyobb
támaszköze 200 m lesz. (22. és 23. ábra)
Az épülő komáromi Duna-hídról három előadás hangzott el. Gilyén Elemér (Pont-TERV Zrt.) az
építéstechnológiát, Varga Balázs (Hídépítő Zrt.) az alépítményi munkákat és Szabó Gábor (H-M Duna-híd
Konzorcium) az acélszerkezeti feladatokat ismertette. A híd igazi „V4”-es alkotás: a pilont Csehországban
gyártják, a merevítőtartót Szlovákiában és Lengyelországban gyártják, majd Magyarországon előszerelik. (24.
ábra)
Az M44-esen épülő Körös-híd kivitelezése a végéhez közeledik, amelyről Bedics Antal (Uvaterv Zrt.), Fornay
Csaba (Pont-TERV Zrt.) és Kerner Gábor (A-Híd Zrt.) tartott előadást. Az íves medernyílást a szerelőtéren
építették meg, és egyben húzták a végső helyére. A hidat Berkó Dezsőről, a Hídépítő Zrt. egykori szakemberéről
fogják elnevezni, aki pályafutása során több Körös-híd építésében vett részt. (25. ábra)
Domokos Csilla (Hilti Kft.) a rögzítéstechnikai méretezés új irányát ismertette. Bemutatott egy szoftvert, amely
figyelembe veszi, hogy oszlopok rögzítésénél a talplemez nem mereven viselkedik.
Hangodi Ádám (ViaCon Hungary Kft.) egy dubai műtárgyat mutatott be referenciamunkaként, amely a világ
legnagyobb fesztávolságú hullámosított acéllemez hídja. A híd egy 2x1 sávos utat vezet át egy autópálya felett,
legnagyobb nyílása 32,4 m.
A drávaszabolcsi Dráva-híd felújításának tervezéséről Schmalcz Éva (MSc Kft.) tartott előadást. A magyar –
horvát határhídon többek között a dilatációk cseréjét, saruk helyreállítását és a gyalogjárda cseréjét tervezik
elvégezni.
A perei Hernád-híd pillér gondjairól Csikós Csaba (Magyar Közút NZrt.) és Mohay Kálmán (MSc Kft.) beszélt. A
négytámaszú híd egyik mederpillérje megdőlt, a veszélyessé vált átkelőt a kezelő lezárta a forgalom elől. A pillért
visszahúzták a helyére.
Borzai Tibor (Speciálterv Kft.) a húsz éves tervezőiroda munkásságából mutatott be egyedülálló válogatást.

22. ábra: A Paks és Kalocsa közötti Duna-híd látványterve

23. ábra: A Paks és Kalocsa közötti Duna-híd 2x1 forgalmi sávot és kerékpárutat fog átvezetni

24. ábra: A komáromi Duna-híd kivitelezésének állása a konferencia idején

25. ábra: Körös-híd behúzása
A harmadik nap reggelén három, az Egyesület életéhez kacsolódó előadást hallhattak a résztvevők.
Tóth Tibor (Sztrádaline Kft.) a látogatóközpontok közösségi oldalainak látogatási adatait értékelte.
Dr. Tóth Ernő (Hidászokért Egyesület) bemutatta a 2019. évi Év hídja díj jelöltjeit, ismertette a szavazás
eredményét. Az idei völgyhidak kategóriában meghirdetett versenyben a Kőröshegyi völgyhíd lett az első
helyezett, a tervező-kivitelező Hídépítő Zrt. és a kezelő Magyar közút NZrt. május 10-én vehette át az elismerő
oklevelet és az egyedileg megmunkált üveg díjat.
A tavalyi év Clark Ádám Életműdíj díjazottja, Willibald Luber, nyugalmazott német hídmérnök a hidak
szigetelésével kapcsolatos tapasztalatait osztotta meg a hallgatósággal.
A konferencia záró szekciójában két hídtörténeti előadás hangzott el.
Meruk József levéltári kutatásait ismertette. A régi iratok szerint a II. világháborúban az orosz csapatok tervezték
és sikertelenül többször is megpróbálták a budapesti Duna-hidak elpusztítását, amelyet végül a német csapatok
végeztek el.
Domonkos Csaba (Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum) szintén a budapesti hidakról tartott előadást,
pontosabban a meg nem valósult hídtervekről. Összefoglalásként elmondta, hogy a budapesti hídterveket
általában hosszú, évtizedes „ötletelés” előzte meg, sokszor amatőr elképzelésekkel. (26. ábra)

26. ábra: Hídterv a Dunára: sikló a Gellérthegyre (Ruppenthal János1895-ös terve)

