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Előzmények 

• 1877 A kétvágányú budapesti déli 

összekötő vasúti híd forgalomba helyezése 

• 1891 Esztergomi vasútvonal tervezése, a 

híd építésének gondolata 

 



Vonalváltozatok  

a híd helyének kiválasztásához1891-ben. 



„A Kereskedelemügyi m. kir. Minister úr 

   
ő nagy méltóságának 1894. évi június 16-án kelt 37956 

számú magas rendeletével az építési engedély a Budapest- 

esztergomi helyi érdekű vasút 0-26 szelvényei közt eső  

részére is megadatván az újpesti kikötő hídjának építése 

1984 június 27-én 

a Duna fő ága hídjának építése pedig 

1894 augusztus 11-én 

megkezdetett.” 



Az első hídvázlatos rajza 



Az öbölági híd eredeti állapotban  



1894. október Keszonos 

mederpillér építés kezdete 

 



Építés fázisai 

• 1894 október 

 A légnyomásos alapozás megkezdése 

• 1895. április 12-1895. szeptember 15. 

Kikötő ági híd szerelése 

• 1895. Április 12-1896. augusztus 15. 

Mederági híd szerelése 

• 1896. november 3. Forgalomba helyezés.  



Rácsos főtartó megerősítésének lépései 
--- harmadik öv 1897                  / merevítő rúd 1911 



A híd 

megerősítésének 

tervezője 



Pályatartók megerősítése 1932 



Közbenső 

kereszttartó 

beépítése  

1932 



Másodlagos rácsrúd 

és függesztő oszlop 



Közbenső kereszttartó beépítése 



A híd képe a megerősítés után (1932) 



Légi felvétel  

a híd  

bombázásáról 

 1944 -09.21. 



A lerombolt vasúti híd  

1944 dec. 24-29. 



Katonai pontonhíd 1945 



500 kg-os bomba kiemelése 



Simontornyai Sió híd a magmaradt szerkezetből 



Új híd terveinek az elkészítése 1950 



A Déli vasúti hídnál beépített „K” hídszerkezet (1946-53) 



Függőhíd a gázcső átvezetésére  

1945 június 



Fél-állandó híd szerelésének 

kezdete  1954 





Rúdelemek szerelése a 

beállványozott részen 



Pillér és 

fejgerenda 

helyreállítása 



Az új öbölági híd 1955 



A ma is üzemelő 53 éves félállandó híd 



Az új híd építésének előkészületei 

• 1997 MÁV Rt Ig. gazdasági elemzést és      
egyeztetést rendel el a fővárossal 

• 1999 Döntéselkészítő tanulmány elfogadása 
(független vasúti híd) 

• 2003 Engedélyezési terv jóváhagyása 

• 2005 Tender kiírás 

• 2006 Költségvetési törvény elfogadása 

• 2007 Szerződéskötés az új híd építésének 
megkezdése 

 



Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 



Hídfa kiváltása vasbeton aljra  a 

budai parti nyílásban 1997 



A híd élete, megerősítések, 

átépítések, pusztulás. 
• Építéskori (1896) teher:  4*14,4t + 3,3t/m 

• 1897 Harmadik öv beépítése 

• 1911 merevítő rács rudak beépítése 

• 1920 10km/h  sebességkorlátozás 

• 1932 Erősítés    5*22t-ra 

• 1944. augusztus láncos bomba támadás 

következtében egy szerkezet elpusztult 

• 1944. Dec. 24-29 további négy nyílás 

felrobbantása 

 

 



A háború sebeinek gyógyítása 

• 1945. január roncskiemelés 

• 1945. február katonai közúti pontonhíd „D” 

• 1945. május ideiglenes gyaloghíd 

• 1945. Június ideiglenes közmű átvezetések „É” 

• 1949. Új híd terveinek az elkészítése 

• 1950. Roncskiemelés befejezése 

• 1954. Fél-állandó „K” hídszerkezet építése 

• 1955. Május 21.”K” híd üzembe helyezése  


