120 éves a Mária Valéria híd
~ Beszámoló az emléknapról ~

1. kép: A Mária Valéria híd a 120. születésnapjának estéjén

2015. szeptember 28-án volt 120 éve, hogy átadták Esztergomban a Mária Valéria hidat.
Ennek apropóján a KKK, a KTE és az Ister-Granum EGTC emléknapot rendezett.
Az emléknap kezdeteként a résztvevőket köszöntötte Nagy Péter (Ister-Granum EGTC),
Völner Pál (KEM miniszteri biztos), Romanek Etelka (Esztergom polgármestere) és
Eugen Szabó (Párkány polgármestere.)
A nap első részében átadták az
újonnan alapított Clark Ádám
Életműdíjat. A KKK, a MAUT és a
KTE közös díját magyar részről dr.
Träger Herbert, szlovák részről
Bartolomej Šechný kapta. A
díjazottakat Sitku László (KKK) és
Kolozsi Gyula (MAUT) méltatta, a
díjakat
dr. Rubovszky
András
(Széchényi Társaság) adta át.
2. kép: A Clark Ádám Életműdíj plakettje

Dr. Träger Herbert 1927-ben született, 1949-ben szerzett mérnöki oklevelet a Budapesti
Műszaki Egyetemen. Harmincnyolc évig dolgozott a minisztérium híd osztályán, ebből öt
évig egyszemélyes osztályként. Műszaki ellenőrként részt vett többek közt a Petőfi Dunahíd, a mecseki völgyhidak, a Keleti-főcsatorna-hidak, a tokaji Tisza-híd és a szolnoki Tiszahíd építésénél. 1988-ban vonult nyugdíjba, de tanácsadóként és az országos híd tervtár
kezelőjeként ma is aktív.
Bartolomej Šechný 1933-ban született, 1956-ban diplomázott a Szlovák Műszaki Főiskola
építőmérnöki karán. Egész életében a Dopravoprojekben dolgozott. Főbb munkái:
Egyiptomban vasúti híd a Níluson Benha városánál, Kis-Duna-híd Félnél, Vág-híd az Ilava Poroszka úton, felüljáró a Besztercebánya - Kisélesd úton. Irakban is több hídnál dolgozott
szakértőként és tervezőként. A Mária Valéria híd újjáépítésénél a felügyelőcsoport
vezetőjének helyetteseként működött közre.

Az előadások első csoportja a Mária Valéria híddal és a vele összefüggő témákkal (eredeti
híd építésének kora, finanszírozás, határhidak) foglalkozott.
A Mária Valéria hidat a XIX. század második felében építették meg. Ennek apropóján
Frisnyák Zsuzsanna (MTA) ennek az időszaknak a közlekedésfejlődésébe adott
betekintést. A mai lehetőségeinkhez képest „hiány” volt több területen.
-

Nem volt országos közlekedésfejlesztési koncepció, csak elszórtan voltak
építkezések.

-

Szakember hiány volt. Mérnököt elszórtan lehetett találni, és kétkezi szakembert is
nehéz volt szerezni az építkezésekhez, sokszor külföldről hívtak munkásokat.

-

Szakirodalomból is szűkösek voltak a lehetőségek: mérnökök külföldi könyvekből
tájékozódhattak.

A Mária Valéria híd újjáépítése volt az első magyar-szlovák közös beruházás. Marián
Hanták (Szlovák Közlekedési Minisztérium) a közös munka részleteiről beszélt.

3. kép: Az újjáépítés szereplői

Az újjáépítés fontos részét képezte a tervezés, aminek sarkalatos pontjait Mátyássy László
(Pont-TERV Zrt.) ismertette.
-

Kezdetben kérdéses volt, hogy a hiányzó három nyílás a régi szerkezetet idéző
módon, vagy „modern” szerkezettel épüljön újjá. Szerencsére az előbbi mellett
döntöttek.

-

A meglévő szerkezet szegecseléssel készült, de az új szerkezetek már korszerű, NF
csavaros és hegesztett kapcsolatokkal.

-

A hossz-szelvény kialakítása nem a régi hídét követte. A hajózási űrszelvény miatt a
pilléreket meg kellett magasítani.

-

A pályaszerkezetet is megváltoztatták: a vasbeton helyett ortotrop acél lett.

-

A járdát szélesíteni kellett: új járdakonzol került a hídra, a mellvédfalakat
szétszedték és távolabb újra összerakták.

4. kép: A hossz-szelvény korrekció miatt az épen maradt nyílásokat is meg kellett emelni

A híd történetéről átfogóan Karkus János (Via-Pontis Kft.) tartott előadást, melyben
több korabeli dokumentumot is bemutatott. Pár érdekesség:
-

A régi híd vállalkozási szerződése csak 28 oldal volt.

-

A keszonalapozásban villanyvilágítás mellett dolgoztak.

-

A híd többet volt üzemen kívül (62 év), mint használatban (58 év).

-

11 év komolyabb előkészítés után 11 hónap alatt épült újjá.

5. kép: Ajánlatok kiértékelése (a 2. oszlopban olvasható a nyertes, Cathry Szaléz és fia ajánlata)

6. kép: Ütemterv: először a II. és a IV. nyílást építették meg

7. kép: Tervrészlet

Sitku László (KKK) határszakaszonként áttekintette a határhidakkal kapcsolatos
teendőket. A legtöbb feladat a szlovák határszakaszon adódik:
-

Dunakilitinél ferdekábeles gyalogos-kerékpáros híd fog épülni a Duna régi
medre felett. A terveket Nagy László (Dopravoprojekt) készíti.

8. kép: Korai látványterv Dunakiliti új hídjáról

-

Vámosszabadinál a Duna-híd felújítására, az ártéri hidak átépítésére lenne
szükség.

-

A komáromi új Duna-híd építése 2016 tavaszán fog kezdődni.

-

Az Ipolydamásdot és Helembát összekötő Ipoly-hídra korábban készültek
tervek, de ezek túl drágának bizonyultak. A KKK tanulmánytervet készíttetett egy
költségkímélőbb megoldásra. Az új koncepció szerint egy 54 m nyílású öszvér
kerethíd épülne, és magas töltés helyett a terepszint közelében haladna az ártéri
út.

9. kép: Az Ipolydamásd és Helemba közé tervezett új Ipoly-híd

-

Letkés Ipoly-hídján a szerkezet alsó éle nem a MÁSZ + 1 m-en, hanem MÁSZ 1 m-en van, a 2010-es árvízkor a híd belelógott a vízbe, és le kellett terhelni. Az
ipolydamásdi híd elkészülte után a hidat (egy teljes felújítás keretében) meg kell
emelni.

-

Az Ipolydamásd - Helemba közötti Ipoly-híd elvei alapján a KKK az Ipoly felső
szakaszára és a Ronyvára is tanulmányt készíttetett. Ebben megvizsgálták, hogy
a különböző helyszíneken a terepen vezetett úttal mennyire lehetne csökkenteni
a hidak méreteit (és természetesen a beruházási költségeket).

Thoroczkay Zsolt (FŐBER Zrt.) áttekintést adott az elmúlt közel huszonöt év EU-s
támogatási időszakairól.
Az EU csatlakozás előtti időszakban (1989-től) a PHARE (Poland and Hungary:
Assistance for the Restructuring their Economies) segély állt rendelkezésre. Közel 30
Mrd Ft ment közlekedésfejlesztésre, például ebből épült újjá a Mária Valéria híd.
Az EU csatlakozás időszakában (2004-2006) többek közt tanulmányok készültek a
határon átnyúló kapcsolatok sűrítésére, és ekkor készült el a komáromi új Duna-híd
tanulmányterve.

10. kép: Az első látványterv a komáromi új Duna-hídról

A KözOP és az ETE időszakában (2007-2013) megépült a Komáromot elkerülő út és két
Ipoly-híd: Ráróspuszta és Pösténypuszta.

11. kép: Ipoly-hidak Ráróspusztánál és Pösténypusztánál

Az IKOP és a CEF időszakában (2014-2020) meg fog épülni például az M2 autópálya az
országhatárig, a Komáromi új Duna-híd és az M15 autópálya is teljes szélességében
kiépül.

Az előadások második csoportja
közlekedésfejlesztését tekintette át.

a

térség

és

a

határ

menti

területek

A felvezető előadásban Molnár László (Főmterv Zrt.) a V4 + 4 országok É-D irányú
közlekedési kapcsolatainak fejlesztésének a fontosságára mutatott rá.

Cél az egységes európai közlekedési térség létrehozása, ezzel a gazdaság és a mobilitás
fejlesztése. Az É-D irányú kapcsolatok fejlesztésének két hozadéka van Magyarország
számára: a szomszéd országokkal való együttműködés elősegítése, és a bekapcsolódás a
kelet-európai gazdasági vérkeringésbe.

12. kép: V4 (Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia)
+4 (Ausztria, Bulgária, Románia, Szlovénia)

13. kép: A városhálózat gyűrűje megszakad a határon

14. kép: Bécs fejlesztési stratégiája a határokon átnyúlik, Budapesté megszakad

15. kép: Az É-D irányú kapcsolatok célja az észak-keleti és a dél-keleti területek összekapcsolása

Takács Miklós (Főmterv Zrt.) a közlekedésfejlesztés funkcionális térségi elemzéseinek
eredményeiről beszélt. A közlekedés nem magáért van: nem utat és vasutat építünk,
hanem gazdasági kapcsolatokat. Ezért az infrastruktúra építésnél fontos az igények,
fejlődési irányok azonosítása. Itt jönnek képbe a funkciónális térségek (városi térség,
ipari tengely, gazdasági kapcsolat, mezőgazdasági kapcsolat) alapos áttekintése.
Az is fontos, hogy ha felderítettünk az igényt, akkor meghatározzuk, hogy mekkora
kapacitású infrastruktúra építése szükséges: forgalmi sávok száma, sebesség, csomópont
sűrűség. Utóbbiak meghatározásánál azt is figyelembe kell venni, hogy a kapacitás igény
az idővel csökkenhet: a hálózat fejlődése elszívhatja a forgalmat.

16. kép: Funkcionális térségek

Marián Hanták Szlovákia közlekedésfejlesztési prioritásairól tartott előadást. Közel
300 km autópályát szeretnének 2030-ig, és közel 800 km gyorsforgalmi utat 2050-ig
megépíteni. Legfontosabb jelenleg a D2-M15 autópályák csatlakozásánál az

akadálymentesítés. Az R3 és az M2 összekötését a mostani költségvetési periódusban
nem látják indokoltnak.
Az Esztergomot az M1 autópályával összekapcsoló gyorsútról Mayer András (NIF Zrt.)
beszélt. Az utak fejlesztését három irány határozza meg: megyei jogú városok
elérhetőségének javítása, az országhatár gyorsforgalmi kapcsolatainak fejlesztése és a
modern városok program. Az Esztergomhoz vezető gyorsút a megyei városok
elérhetőségét javító program részeként épülne, és ez a 102-es út gyorsúttá fejlesztését
jelenti.
Farkas Iván (Nyitra megyei képviselő) Nyitra megye közlekedésfejlesztési terveibe
avatta be a résztvevőket. Legfontosabbnak azt tartja a megye szempontjából, hogy az R3
autópálya a Garam völgyében haladjon, és Esztergomnál érje el az országhatárt. (A
jelenlegi álláspont szerint az R3 autópálya az M2-höz fog csatlakozni.)
Komárom-Esztergom megye közlekedésfejlesztési terveiről Pengő Julianna (KEM
főépítésze) beszélt. Több közlekedési ágban is vannak elképzeléseik:
- Vértesi kerékpárút építése a Székesfehérvár - Tata - Komárom útvonalon;
- Esztergom és az M1 autópálya összekötése;
- ennek folytatásaként új híd Esztergomnál;
- révátkelő Neszmélynél;
- és végül a Duna-busz.

17. kép: A tervezett esztergomi új Duna-híd látványterve

Ocskay Gyula (CESCI) a Szlovákia-Magyarország INTERREG V-A program finanszírozási
lehetőségeiről tartott előadást.
A program prioritásai, amelyekhez új határ menti kapcsolatot lehet rendelni:
-

természeti és kulturális örökségvédelem (turizmusfejlesztés);

-

központi települések kapcsolása a TEN-T hálózathoz;

-

foglalkoztatás bővítés és munkaerő migráció.

A KKK megbízásából a CESCI végezte el a funkcionális régiók vizsgálatát.

18. kép: A programtérség

Az előadások után emléktáblát avattak a párkányi hídfőnél, amely Szent Kristóf intelmét
hirdeti magyar és szlovák nyelven. Az avatáson rövid beszédet mondott Eugen Szabó
(Párkány polgármestere), Romanek Etelka (Esztergom polgármestere), Holnapy László
(Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) és Bíró József (KTE).

19. kép: Emléktábla a párkányi hídfőnél

Az emléknapot Pálmai Árpád és társulatának „Zenei időutazás a középkori és reneszánsz
Esztergomban” című koncertje zárta a Vizivárosi templomban.

