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A régi és új találkozása a 2001. évi  

felújításnál 

120 éves a Mária Valéria híd 



A híd rövid története 
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- Hajóhíd 1842-1895  

-1893-ban felerősödött az igény állandó vashídra,  

meghívásos versenypályázat – Cathry Szaléz és fia 

-Felszerkezet teljes beállványozás mellett épült 

-Ünnepélyes átadás 1895. szeptember 28. 
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1919 júliusában a csehszlovák 

helyőrség a Párkány felőli nyílást 

felrobbantotta – helyreállítás 

1922-1927 
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A második világháború végén a középső 

három nyílást a visszavonuló német csapatok 

felrobbantották.  
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- Az 1990-es évek második felében civil kezdeményezések indultak a 

híd helyreállítására. 

- 1999. magyar-szlovák egyezmény a híd újjáépítésére 

- A Mária Valéria híd az ötvenes évek végén 

120éves a Mária Valéria híd - Mátyássy László   2015-09-28 Esztergom 



 

Po nt TERV 

Csaknem 10 évvel a rendszerváltás után végre a két ország vezetői is az újjáépítés 

ügye mellé álltak.  

A felújítási terveket a Pont-TERV és a pozsonyi DOPRAVOPROJEKT készítette 

Az új acélszerkezetek külső megjelenésükkel a régi hangulatát idézik.  

A tervező annak ellenére, hogy a legkorszerűbb anyagokat és technológiákat 

használta, mintegy eltüntette munkája eredményét, mellyel az eredeti mű 

megjelenésének és szépségének érvényesülését szolgálta.  

1999 - 2001 Új korszak – Az esztergomi Mária Valéria híd újjáépítése 
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Az újjáépítés alapelvei: 
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• Az újjáépítés egyik fontos kérdése a meglévő nyílások sorsa volt. 

• Egységes álláspont alakult ki, hogy a ezeket a megmaradt 

szerkezeteket meg kell tartani. 

• Felmerültek olyan javaslatok, melyek az elpusztult középső 

nyílásokat a 20. század végi stílusban akarta újjá építeni, végül 

mégis az eredeti rácsos tartó megjelenés mellett döntöttek. 
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Az új híd általános terve 
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 Az engedélyezési terv azonban nyitva hagyott egy sor fontos 

kérdést, mely a helyreállított híd használhatóságát, 

fenntarthatóságát és megjelenését jelentősen befolyásolták. 



Keresztmetszet 
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A híd hossz-szelvényének kialakítása: 
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• A híd felújításának sokáig akadálya volt a Duna vízszintjének 

eltérő értelmezése a bősi vizierőművel kapcsolatos vita miatt. 

• Miután a két ország megegyezett a kérdésben, az új hossz-

szelvényt úgy kellett kialakítani, hogy a csatlakozó utakhoz és a 

hajózási űrszelvényhez is jól illeszkedjen. 

• Az eredeti híd sarui mind egy szinten helyezkedtek el, a pálya 

magassága változó volt. 
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A hossz-szelvény egységes kialakítása 

• Az új híd pályavonalát a Duna vízszintje, a hajózás igényei és hídpálya 

víztelenítésének megoldása befolyásolták. 

•  Az új pályaszintet úgy alakítottuk ki, hogy a pálya vonala és a hídsaruk vonala 

közel párhuzamosan futnak. Ehhez a szélső nyílások belső saruit meg kellett 

emelni. 

• Az új rácsos tartókat az eredeti geometria szerint terveztük, így a rács oszlopok 

nem függőlegesen állnak, hanem a sarukat összekötő vonalra merőlegesen. 
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A szélső nyílás acélszerkezetét megemelték 
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A pilléreket megmagasították 

 

Po nt TERV 120éves a Mária Valéria híd - Mátyássy László   2015-09-28 Esztergom 



A pályaszerkezet korszerűsítése: 
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Az eredeti szerkezetet és fakocka burkolatát később vasbeton 

lemezre cserélték. A felújítás után az új és régi hidakon a 

pályaszerkezet egységesen keresztbordás orthotróp acélszerkezet. 
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Az új igények kielégítésére a járdákat ki kellett szélesíteni: 
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A régi konzolokat elbontották és az eredeti kialakításnak 

megfelelően, de acél pályalemezzel építették újra. 
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Az új korlátok a régi mintájára készültek 

 

Po nt TERV 120éves a Mária Valéria híd - Mátyássy László   2015-09-28 Esztergom 



Az új hidak hegesztett kivitelűek, de a régi megjelenését idézik 
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A főtartó csomópontjai 
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A felső keretsarok régi-új kialakítása 

 

Po nt TERV 120éves a Mária Valéria híd - Mátyássy László   2015-09-28 Esztergom 



Az új acélszerkezetek összeállítása a szerelőtéren Az új acélszerkezetek összeállítása a bárkán 

Az új acélszerkezet szerelése 
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Az új szerkezetek beemelése 
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Az új acélszerkezetek beemelése 
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A hídfők és a pillérek az eredeti formájukban épülnek újjá 
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Mellvédfalak a hídfőn 
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Korhű világítótestek 
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Címer a hídfőn 
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Az elkészült híd 
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Az átadás pillanatai 
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     A hídépítésben részt vettek: 

•       Megbízó:   Magyar Közlekedési és Vízügyi Minisztérium 

  Ministerstvo Dopravy, Post a Telekomunikácií 

•        Beruházó:  Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság 

  Slovenska Správa Ciest, Ivestorsky Útvar 

•        Bonyolító:   Közúti Beruházó Kft. 

  Dopravoprojekt a.s. 

•        Engedélyezési terv: UVATERV Rt. 

•        Engedélyezési terv felülvizsgálata: 

  Pont-TERV Rt. 

•        Anyagvizsgálatok: BME Acélszerkezeti Tanszék 

•        Geotechnika: Geoterra Kft. 

•       Tender terv:                             Pont-TERV Rt. 

  Dopravoprojekt a.s. 

•        Kiviteli Terv: Pont-TERV Rt 

  Dopravoprojekt a.s. 

•        Mérnök:  Közúti Beruházó Kft. 

  Dopravoprojekt a.s. 

•        Kivitelezés:                             Ganz-IS Konzorcium 

•        Vizi munkák: Hídépítő Speciál Kft. 
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Köszönöm szíves figyelmüket 
2012.02.15. 


