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Híd tervezése, kivitelezésének megkezdése: ~1939-43 

Híd tényleges befejezése a háborút követően: 1950 

Híd  átépítési tervei:  1981-82, Kivitelezése 1986 

 

Híd felújítása: 2015.09-2016.06 

 

Megrendelő:BKK Zrt. 

Kivitelező: A-Híd Zrt. ,Magyar Bau Holding Zrt. 

Mérnök:  UTIBER Kft. 

Tervező: UVATERV 

 A híd felújítása alapvetően három fázisra szakaszolható.  

• Híd felújítása felszerkezeten fél pályát lezárva a Budai oldalon 

• Híd felújítása felszerkezeten fél pályát lezárva a Pesti oldalon 

• Híd felújítása ~forgalomtól függetlenül a híd oldalán és alján 
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- Sávoly Pál (Bp., 1893. jan. 30. – Bp., 1968. dec. 20.): mérnök, statikus, Kossuth-díjas (1954), Állami díjas 

(1965). 

- Naft-folyó kábelhídja, az India részére tervezett híd, 52 sziámi híd és a tiencsini Hao-Ho folyamot áthidaló 

nyitható híd  

- 1925-ben hazatért és mérnöki irodát nyitott  

- Kossalka-cég tervezőcsoportjának volt vezetője, és részt vett az óbudai Duna-híd (Árpád-híd) tervezésében  

- 1936-ban tervezte a Boráros téri híd (Petőfi-híd) hídfőit, alul- és felüljáróit . Ferenc József-híd (Szabadság-

híd), a szobi Ipoly-híd, majd a Lánchíd helyreállítási munkáinak volt a tervezője.  

- Tervezte az 1958-ban átadott heluani (Egyiptom) 800 m hosszú közúti és vasúti Nílus-hidat.  

- Legjelentősebb alkotása, a bp.-i Erzsébet-híd újjáépítése, megszerkesztése;  
 
 
 

 



A híd tagoltsága, főbb felújítási feladatok 

• Szegély, korlát , kandeláber bontás aszfalt , szigetelés marás 
• Új kiegyenlítő vasbeton réteg készítése ~8-15 cm vastagságban meglévő 

pályalemezzel együttdolgoztatva (kivitelezés során alakult ki) 
• Új szigetelés, szegély, aszfalt, kandeláber, bevonatok készítése 
• Csatornázási munkák 
• Dilatáció, saru csere 
• Kőburkolati munkák 
• Hídfő kamra kitakarítás, falak betonozása 
• Nyílászáró cserék, új kialakítása 
• Új korlátok készítése 
• Új kereszttartó készítése hídfőkamrában 

 

•A körzeti sejti (tervező) 
•A szakorvosnak vannak elképzelései 
(szakértő) 
•A műtős már látja (kivitelező) 
•A patológus mindent tud (erre itt nem 
került sor) 
 



 



 
KONZOL ERŐSÍTÉS 
 
 
1 .Aszfaltmarás 
2 .Szegélybontás 
3. Kiegyenlítő beton lemarása 
4. „vékony a konzol lemeze”??!! 
5. Meglévő vasalás feltárása 
6. Tervezés 
7. Mérnöki egyeztetés 
8. Megrendelői egyeztetés 
9. Kivitelezés 
 
 
  

HÍDFŐ ERŐSÍTÉS 
 
 
1 kőburkolat vésése 
2 beton állapot, vasalási hiány észlelése 
3. magminta vétel  
4. „megijedünk” 
5. szakvélemény készítése 
6. Szakértő, Tervező, Mérnök,  Megrendelő, 
 Üzemeltető, Kivitelező  egyeztetése 
7. Terv véglegesítés 
8. Kivitelezés 
 
GAZ69 
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HÍD ALJÁNAK FELÚJÍTÁSA 
 
 
1 málott betonfelületek 
2 szakvélemény készítése 
3. Klorid szennyezettség, repedezettség feltárása 
 megállapítása 
4. „megijedünk” 
5. Szakértő, Tervező, Mérnök,  Megrendelő, 
 Üzemeltető, Kivitelező  egyeztetése 
6. Lőttbeton készítés, B4 bevonati rendszer felvitele       
 2,5 mm B4~30mm betonfedéssel egyenlő, 
 nagynyomású mosás, rozsdamentes háló   
 
 
 
 
 
 



Probléma megoldása 

Tervező 
Gondolat 1. 

Külső 
szakértő 

gondolat 2. 

Mérnök 
 gondolat 

3. 
Megrendelő  
gondolat 4.. 

Kivitelező 
gondolat 

5=1,2,3,4,5 
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Hídfő saru, pillér saru 



 



 

















Ami legjobban nehezíti a 
munkánkat 



 

Köszönöm  
 a figyelmet! 

• Hidász napok 2016. június 15-17. 

• BALATONFÜRED 

• Előadó: Feczkó Róbert projektvezető A-Híd Zrt. 


