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170 ÉVES A SZÉCHENYI LÁNCHÍD 
konferencia

A Lánchíd megépítését követő forgalomba helyezése 1849. november 
20-án, a felrobbantás miatti újjáépítését követő forgalomba helyezése 
– pontosan 100 évvel később – 1949. november 20-án történt. Ezen ese-
mé nyek előtt tisztelegve emlékezünk meg a híd történetének 170 és 70 
év vel ezelőtti eseményeiről 2019. november 20-án, a Budapesti Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetem dísztermében rendezett konferencián. 

A híd ötvenéves fennállása alkalmából, 1899. november 18-án a Magyar 
Mérnök- és Építész Egylet ünnepi ülésen em lé kezett meg a Lánchíd 
megalkotóiról, ahol Zelovich Kornél professzor javasolta a Széchenyi 
lánchíd elnevezés használatát. Hivatalosan az 1913–1915-ös felújítást 
követően nevezték és nevezzük a Lánchidat Széchenyi lánchídnak.

A kiadványban bemutatjuk a híd felépítését, 1913–1915-ös átépítését, 
a II. világ háború utáni újjáépítését és soron következő fel újítását.

TARTALOM

Dr. Domanovszky sánDor:

Száz éve, 1915. november 27-én helyezték forgalomba  

az átépített lánchidat 

Köszönjük a MAGÉSZ Magyar Acélszerkezeti Szövetség hozzájárulását  

a cikk másodközléséhez. [2015.]

HorvátH aDrián, álló lászló, nagy zsolt, németH tamás: 

Átépítési és felújítási munkák a Széchenyi lánchídon  

a II. világháború után [2019.]

Forgács DáviD: 

A Széchenyi lánchíd felújítása és kapcsolódó projektek [2019.]
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2014 elején – 100 évvel az eredeti bontásának kezdete után – ilyen látványban gyönyörködtet Széchenyi Lánchidunk 1915 végére elkészült 
új acélszerkezete (és a teljes körű rekonstrukción éppen átesett Margit híd)
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ELŐSZÓ

Szerb Antal írja „A varázsló eltöri pálcáját” című köny
vé  ben, 1942ben: „És újra és újra rájövök, hogy az 
egész gyönyörű városban a legszebb a Lánchíd.” Majd:  
„A Lánchíd nem avul el soha, a Lánchíd klasszikus; 
olyan, mint Arany János.”

A magam részéről úgy gondolom, hogy e két mondat  
vitathatatlan és (magyar) kőbe véshető. A Lánchíd Buda-
pest, sőt Magyarország szimbóluma, nemcsak a hazai 
médiában, hanem külföldön is. Megalapozott tehát, hogy  
az UNESCO 1987-ben a Duna két partjának panorá-
máját és a budai Várnegyedet (1. kép) a világ kulturá-
lis örökségének jegyzékébe felvette, továbbá, hogy 
a Lánchidat (4. kép) a világörökség részévé nyilvání-
tott hidak közé sorolta és 2001-ben annak történetét 
megörökítő filmet készíttetett.

A torkolattól 1647 kmre fekvő Lánchíd a Duna folyam  
Regensburg (Steinerne Brücke) alatti 2380 km hosszú sza
kaszán átadásakor (1849) nemcsak az első állandó át
kelő volt, hanem 202,6 m középső fesztávával a lánc
hidak sorában világrekordot állított fel. Napjainkban is 
a negyedik helyen van (1. Herzilio Luz, 339 m, Brazília, 
1924; 2. Erzsébet, 290 m, Budapest, 1903; 3. Clifton, 
214 m, Anglia, 1864). Mivel pedig (valószínűsíthetően) 

nagyobb fesz táv ra lánchíd a jövőben már nem fog épülni, 
meg állapíthatjuk, hogy a mi Lánchidunk minden idők 
leg szebbike! 

Az előzőek alapján joggal vagyunk büszkék Lánchidunk
ra, de – szerintem – a dolognak van egy kis szépséghibá ja. 
A köztudatban még itthon is, de külföldön egyöntetű
en, tervezőként William Tierney Clark, kivitelezőként meg
bízottja, Adam Clark van rögzülve, míg magyarként csak 
a híd mentorát, gróf Széchenyi Istvánt tartják számon. 
Azt ugyan (a szakemberek, többnyire) megemlítik, hogy a 
hidat 1913–15 között átépítették (egyes – főként külföl
di – források szerint csupán „megerősítették”), de azt, 
hogy az átkelést biztosító acél/vas szerkezetet teljes 
egészében – törekedve arra, hogy „a híd képe az átépítés 
folytán lehetőleg ne változzék”, azaz tiszteletben tartsák  
W. T. Clark remekművét – magyar szakemberek tervez-
ték, gyártották és szerelték, ezúttal már hazai anyag-
ból (2., 3. 5–6. képek)! Tehát igazat adok azoknak, akik 
„első” és „má sodik”, vagy „régi” és „új” Lánchídról 
beszélnek, sőt, lehetne egy „harmadik”, „újjáépített” 
Lánchidat is számba venni.  Mindezek után még itthon 
sem jutott eszébe senkinek, hogy annak a hídnak, amit 
napjainkban látunk, elismerünk, sőt – joggal – magasz-
ta lunk, a 100. születésnapját illene megünnepelni!  
A csorbát kiköszörülendő szántam rá magam ennek a kis 
„emlékeztetőnek” az összeállítására.

1. kép:  Budapest panorámájának az a része, melyet felvettek a világ kulturális örökségének jegyzékébe

SZÁZ ÉVE, 1915. NOVEMBER 27-ÉN  
HELYEZTÉK FORGALOMBA AZ ÁTÉPÍTETT LÁNCHIDAT

Dr. techn. Domanovszky Sándor  
Széchenyi- és Eötvös Loránd-díjas, gyémántdiplomás építőmérnök, 
nemzetközi hegesztőmérnök
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2. kép:  Az eredeti, 1849. november 20-án felavatott Lánchíd látképe a századfordulón

3. kép:  Az 1913–15 között átépített és 1947–49-ben újjáépített Lánchíd látképe napjainkban
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IRODALOM, FÉNYKÉPEK 

A 166 éve forgalomba helyezett rendkívüli műalkotásról 
sokan, sokat írtak, műveiket hosszú bibliográfiákkal gaz da 
gították. Én is összeállítottam egy rövidet. Bár kezdetben 
célom csupán az 1913–15 között végrehajtott „átépítés” 
részletes bemutatása volt, munka közben rájöttem, hogy ez 
így önállóan nem, csak egy tömör „életrajzba” illesztve  old
ható meg. Igyekeztem az eredeti forrásmunkákra támasz
kodni. Az első hídról W. T. Clark „adott ki 1852ben, 
Londonban, egy szép monográfiát, amelyben – egyebek 
mellett  – igen részletesen (33 oldalon, de képek, rajzok  
nélkül) beszámol az 1839–49 között Pesten elvég zett  híd
építésről és minden fontos hídrész tervét csatolta.  Mind
azon által Gállik szerint: „…a műszaki vonatkozású szöveg, 
főleg a vasszerkezet szempontjából, elég sovány, de gazda-
gon van 37 rajzlapon foglalt ábrákkal illuszt rálva.”. Fő 
témánkban, az átépítéssel kapcsolatban, gon dom tá
madt abból, hogy az acélszerkezetet ki vitelező m. kir. Ál-
lami Gépgyár (későbbi nevén MÁVAG) – szemben az egy 
évtizeddel korábban szintén általuk épített Ferencz József 
(1895–96) és Erzsébet hidakkal (1898–1903), melyekről 
rendkívül alapos szakcikkekben szá moltak be és professzi
onális fotográfusokkal (Divald Károly, Klösz György) kitűnő 
fényképeket csináltattak – munkáját nem publikálta és 
csak kevés jó felvételt  hagyott az utókorra.  Ráadásul 
a kitűnően vezetett Építé si napló I. kötete (az 1914. 
évről) a 70es években eltűnt (pedig a régi híd bon
tása és az új láncainak szerelési munkálatai éppen eb ben 
voltak rögzítve), a meglévő II. kötet (1915) pedig már 
csak a merevítőtartó szereléséről számol be (7–11. ké pek). 
Szerencsére a főterveket készítő és a munkákat fel ügyelő 
Kereskedelem és Közlekedésügyi Minisztérium két fő ta
ná csosának (Gállik István és Beke József) kitűnő írá sai 

5. kép:  Az eredeti Lánchíd részlete 
[rövid láncok és (nagyrészt) faszerkezetű pálya]

6. kép:  Az átépített, majd újjáépített Lánchíd részlete (kétszeres 
hosszúságú láncok és kétszeres távolságban elhelyezkedő 
függesztőrudak, acélszerkezetű merevítőtartó)

4. kép:  A Lánchíd a világ technikai örökségének része
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8. kép:  Az 1. lap (az I. kötet folytatása 1914. december 20tól)

7. kép:  Az átépítés szerelési munkáiról 
vezetett Építési napló II. kötetének 
borítója (mérete 22,5x34,5 cm)

fenn maradtak, ők azonban fotókat nem közöltek. Tervez-
ték egy díszes kiadvány elkészítését, de az I. világ
há bo rú, majd az azt követő egyéb különféle problémák 
mi  att – rendkívül sajnálatos módon – erre nem került 
sor! A II. világháborúban elpusztított híd újjáépítéséről 
a legátfogóbb, egyben leghitelesebb beszámolót Dr. Szé-
chy  Károly írta (26 fényképpel illusztrált 15 oldalas 
cikk), aki a Közlekedés és Postaügyi Minisztérium Közúti 
Hídosztályának vezetőjeként – a többi mellett – az e híddal 
kapcsolatos, rendkívül bonyolult és sokrétű tevékenységet 
(polihisztorként) irányította, sőt, részben maga tervezte. 
Ki emelném még Páll Gábor (volt évfolyamtársam) gazdag, 
MTA pályá zatra 1956-ban benyújtott monográfiáját, 
ami egy abban az évben diplomázott mérnöktől páratlan 
teljesítmény [sajnos kimagasló tehetségét 1957 óta (nap
jainkig) az USA hasznosítja]! A felsoroltaknál könnyebben 
hozzáférhetőek, bőséges és korrekt információkat tartal
maznak dr. Gáll Imre A budapesti Duna-hidak című 
könyvei (a kiadások évei: 1984 és 2005).

Az irodalomjegyzékben feltüntettem néhány, a közel
múltban megjelent, kitűnő, csodálatos fényképekkel gaz
dagon illusztrált, a világ leghíresebb hídjait bemutató, 
külföldi könyvet is. Ezek közül kiemelkedik D. J. Brown 
Hidak című kötete (mely Dr. Medved Gábor fordításában, 
2004ben magyarul is megjelent). Érdekessége, hogy  – no
ha az Erzsébet lánchidunkról ír – a Széchenyi Lánc hidat 
nem említi. Hasonlóan cselekszik a müncheni  Deutsches 
Museum Hídosztályának vezetője, Dirk Bühler, aki nem
régen átrendezett, hatalmas, naprakész kiállítá sá ból nem 

távolította el az Erzsébet lánchíd 1:100 méret arányú mo
delljét és erre az alkalomra írt (2000ben megjelent) 
Brückenbau című könyvében is szerepelteti, ugyanakkor 
a Lánchídról nem tesz említést! 
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11. kép:  A 148. lap a helyszíni munkák  
befejezéséről (1915. december 18.)

9. kép:  A 42. lap a Megrendelő (Kereskedelem és Közlekedésügyi Minisztérium) bejegyzésével

10. kép:  A 145. lap a forgalomba helyezés napjáról  
(1915. november 27.)
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Az ellentéte ennek a gaz dag amerikai „hobbifotós” R. S.  
Cortright, aki Bridging című, 1998ban kiadott  köny ve 
borítójának belső oldalát a Lánchíd képével díszítette, sőt 
a hidat bemutató fejezetben elhelyezett, a Budai Várból 
készített, szintén teljes oldal méretű, panorámaképére azt 
írta, hogy (1985ben) ez a látvány ébresztette benne a 
gyönyörű hidak iránt érzett szerelmet. Azóta világszerte 
keresi és fotózza a szép hidakat. A német építő és építész
mérnök, hídtervező R. J. Dietrich Faszination Brücken 
című, 270 oldal terjedel mű, 1998ban megjelent, ragyogó 
könyvében „Clark és az ő budapesti Lánchídja” feje
zetére 8 oldalt szentel (a Golden Gatera „csak” 11et).   
Egekig magasztalja az eredeti hidat, az alagutat és a 
hozzájuk kapcsolódó budapesti panorámát (12. kép). 
Viszont a következőket is írja: „Ezek a filigrán, gaz da-
gon cizellált Howetartók mára eltűntek és sajnos  
nem megfelelően, hanem otromba rácsos acél tartó
szer  ke zetre cserélve.”… „Csak a hatalmas láncok a 
de  ko ra tív óriási csavaranyákkal maradtak meg, vál to-
zatla   nul   hordják megnövekedett terhüket és távol ról    
még min  dig lenyűgöző a látványa ennek a szép épít
mény nek.” Ráadásul a szerző csak az első híd ról  kö zöl  
terveket és átrajzolt képeket. Szerinte az ango lok  a lán-
cokat hengerléses technológiával ké szítették. A hábo
rús német robbantást ugyan megemlíti,  de az 1913–15 kö 
zötti átépítésről – a Budapesttől 700 kmre fekvő mün che ni 
irodájában – csak valótlanságokat (az eredeti láncok marad
tak) és negatív véleményt (az új rácsos tartók otrombák) ír. 
Szép képekkel il lusztrált a 2004ben megjelent Bridges 
című, Angia Sassi Perino és Giorgio Faraggiana tollából 
származó olasz könyv, mely már abban az évben, Hidak 
címmel magyarul is megje lent (Alexandra Kiadó, a fordítás 
Dienes István munkája), melyben  a Széchenyi Lánchíd 
két oldalt kapott. A rövid történeti leírásban azt írja, hogy  
1914ben „…változtatásokat kellett végrehajtani…”. Egye
di felfogásban állította össze Ian Penberthy 2008ban 

az egy évvel később, 75 Épített csoda HIDAK címmel,  
ma gyar for dítás ban is megjelent könyvét. Mindegyik ki
vá lasztott nak két oldalt szen tel, az elsőn egy professzio
nális totál (ezekért  érdemes meg csodálni a könyvet), a 
má sodikon négy kis fo tó, kettő a hídról, kettő földrajzi 
el helyezkedéséről. Ezen az olda lon kap helyet – a nem 
szak emberek számára faragott  és (angol ról) fordított – szö
veg. A mi Lánchidunk közvetlenül a Golden Gateet kö
vetően van besorolva (egye zően az én értékítéletemmel, 
de megjegyzem, ha csupán két „épített csoda” hidat kel
lene kiválasztani, a voksomat e kettőre tenném!) 

W. T. CLARK LÁNCHÍDJA
Gróf Széchenyi István már a XIX. század húszas éveitől 
szorgalmazta egy Pestet Budával összekötő állandó híd 
létesítését. Fáradhatatlan, egyre intenzívebb munkájának 
első, konkrét eredményeként 1832-ben létrejött a Híd-
egylet. Ezt követően gróf Andrássy Györggyel angliai 
tanulmányútra indult. Ott – többek között – megismer
kedett William Tierney Clark neves hídépítő mérnökkel,  
megtekintette az általa tervezett – Marlow, Soreham, Ham-
mersmith városoknál fekvő – lánchidakat. Különösen ez 
utóbbitól (bár kisebb, teljes hossza 210 m, alig haladja 
meg a mi Lánchidunk középső nyílásának fesztávát, továb
bá egy oldalon 2x2 egymás felett elhelyezkedő, összesen  
8 lánckötegre van függesztve) olyannyira el volt ragad
tatva, hogy hazatérve (Andrássyval aláírt, 56 oldalas) 
útijelentésükben azt a javaslatot terjesztették a Hídegylet 
elé, hogy lánchíd épüljön, és annak tervezésével és 
kivitelezésével W: T. Clark angol mérnököt bízzák 
meg. Következményeként az Országgyűlés 1836. évi 
XXVI. törvénycikkében elrendelte a híd megépítését.  
Az ügyek intézésére – Széchenyi vezetésével – Országos 
Küldöttséget bízott meg. A pénzügyi háttér biz-
tosítására báró Sina György bécsi bankárt kérték fel.  

12. kép:  R. J. Dietrich könyvében a Lánchídról írt cikk utolsó ábrája, melynek aláírása: „A híd és környezete 1900 körül. Egy nagyszerű 
együttes teljesen egységes építészeti kialakítással”
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Ezt követően Pestre hívták W. T. Clarkot, aki elkészítet
te a híd terveit. Ezek közül néhányat – rajzban és való-
ságban – a 13–25. képek szemléltetnek. A helyszíni 
munkálatok irányításával a fiatal skót mérnököt, 
Adam Clarkot bízta meg. 

Az alépítmények kivitelezési munkái 1839 őszén (ér
demben következő év júliusában) kezdődtek meg. Jeles 
dátum volt 1842. augusztus 24, amikor a pesti hídfő lánc
kamrájában az alapkő ünnepélyes elhelyezésére került sor. 
A hídfőket és mederpilléreket – hatalmas, facölöpökből ké
szült – jászolgátak védelmében építették (esetenként 1700 
embert foglalkoztatva).

A háromnyílású (88,7+202,6+88,7 m függesztőtartó tá
maszközű) felépítmény (13. kép), a két végén kapcsoló dó 
lánccsatornában elhelyezkedő lánckötegekkel, iránytörő 
és lehorgonyzó sarukkal (14. kép.) vasszerkezetének túl
nyomó  többségét Angliában gyártották. Kiemelendő eb

ből a 2000 tonnányi, 33–34 kg/mm2 szakítószilárdságú 

(ha zai szerzők szerint kovácsolt) kavartvas (hegeszvas)  
anya gú  lánclemez (15. kép), melyekből egy csomópont
ban 21 (10+11) darab találkozik (16. kép) és kapcsolódó 
ele mei, továbbá a 36 tonna kovácsolt függesztőrúd. A le
hor gonyzó saru (17. kép) és a láncnyereg (18. kép) önt vé
nyei szintén Angliából, az iránytörők pedig a bécsi Norris 
cégtől származnak (összesen 206 tonna saruöntvény).  
A 304 tonnát kitevő öntöttvas kereszttartókból (19–21. 
képek) 108 darab Andrássy gróf dernői vasművében, a 
többi a Széchenyi alapította pesti vasöntő és gépgyár
ban készült. A korlátok öntöttvas részeit Ganz Ábrahám 
szállította (22–23. képek). Az öntöttvas elemek összes 
tömege 510 tonna volt. A hídhoz felhasznált összes vas
anyag tö mege tehát 2546 tonnát tett ki. Ehhez megje
gyezzük, hogy a hazai irodalomban mindenütt 2146 ton-
na szerepel, ami egy a századfordulón készült hazai ki
mutatásban ejtett összeadási hibából eredhet (24. kép).  

13. kép:  A Lánchíd általános elrendezése (W. T. Clark terve)

14. kép:  A lánccsatorna a láncokkal, azok lehorgonyzásával  
és az iránytörő saruval (W. T. Clark terve)

15. kép: a)  A régi híd egy, a BME Hidak és Szerkezetek Tanszéke 
előtti folyosón  (K épület, mf.) kiállított láncszeme; 

b)  és felirata

a)

b)
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16. kép:  A kapuzat tetején lévő görgős koronasaru  
a) oldalnézeti,  
b) felülnézeti  
c) és elölnézeti  
terve (W. T. Clark)

17. kép:  Az 1914-ben eltávolított egyik öntött horgonysaru  
a kovácsolt láncbekötő csappal a Közlekedési Múzeum 
szabadtéri kiállításán

18. kép:  Az 1914ben eltávolított egyik koronasaru (láncnyereg)  
a Közlekedési Múzeum szabadtéri kiállításán 

a) c)

b)
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19. kép:  A híd öntöttvas kereszttartójának terve (részlet) az öntöttvas korlátoszlopokkal, 
a függesztőrudakkal, a fából készült Howetartó és járdaszegély, valamint pálya 
és járdaburkolat metszeteivel, továbbá „a vízszintes lengések megakadályozására 
szolgáló” (Clark) vaslánccal (W. T. Clark terve)

20. kép:  Egy 1914-ben kibontott – 14 m hosszú, 57 cm magas – öntöttvas kereszttartó  
a csatlakozó szerkezetekkel a Közlekedési Múzeum szabadtéri kiállításán

21. kép:  A kereszttartó középső részében 
törés keletkezett  
(a nyílásközép néhány helyén)

23. kép:  A pályaszerkezet részletei  
(bontás alatt, 1914 márciusában)

20. a) kép:  Korlátoszlop

22. kép: 
 A rácsos Howe („merevítő”) tartó  
(az oszlopok kovácsolt és öntött vasból  
vannak), valamint a járda korlát oldal-
nézetének és  keresztmetszetének terve  
(W. T. Clark)
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24. kép:  Az Eskü téri (Erzsébetlánc) hidat a Lánchíddal összehasonlító vázlat (a) és adatok (b).  
A Lánchíd oszlopában a 20360+5100=25460 q (nem pedig a táblázatban szereplő 21460 q) 

a)

b)



14

Súlyosabb hiba, hogy a függesztőrudak egymás közötti tá
volságára a magyar szerzők (Gállik kivételével) 1,80 métert 
adnak meg. Clark – néhány, a sarukhoz kapcsolódóktól 
el tekintve – a láncok csaplyukainak tengelytávolságát, az 
egész hídra vonatkozóan, 12 lábban, azaz 3,66 méterben 
határozta meg (25. kép). Következésképpen (a lánckötegek 
hajlásszögének változása miatt) ez a méret 1,8 m körül 
változik (ami a faszerkezetű Howetartónál nem jelentett 
különösebb gondot, az átépített, acélszerkezetű merevítő
tartós hídnál már állandó: 3,6 m). 

A vasszerkezetet 1845–48 között gyártották és 1848–49 
között szerelték. Ennek legkényesebb művelete a láncok 
felszerelése volt. A munkát a lánccsatornákban és a kapu
zatoknál kezdték. A három medernyílásba eső 2 x 2 lánc
szakaszt hajóhidakon állították össze, majd előbb a parti 
nyílásokban, utána a medernyílásban egyenként emelték, 
illetve húzták a helyére, mindig a befolyási oldalon a felső 
köteggel kezdve [26. a)–b) képek].

A lánchíd pályaszerkezetén már a kezdetektől fogva – a 
forgalom növekedésével fokozódó – függőleges és vízszin
tes irányú lengéseket észleltek. Ezért 1883ban létrehoz
tak egy bizottságot a híd állapotának felmérésére és te
her bírásának megvizsgálására. A feladat rendkívül alapos 
és sokirányú tanulmányozása után, a bizottság vezetője, 
Kherndl Antal 188892 között elkészítette a számításokat. 
A Bizottság ennek alapján hozott döntése szerint: „az 
egész felszerkezetet le kell bontani és teljesen új vas-
szerkezetet készíteni” (Gállik). 

A régi híd bontásának munkálatait a magyar királyi 
Állami Gépgyár 1914. február 2án kezdte (27–28. képek). 
Gyorsan haladtak: egy hónappal később a medernyílás 
kö ze péről már a pályaszerkezet is lekerült (29. kép), a 
par ti nyílásokban pedig csak a kereszttartók és (fa) szegély
tartóik láthatók (30. kép). A merevítőtartó elbontását kö
vető en a pilléreknél és az egyes nyílásokban cölöpjármo kat 
készítettek (31. kép), melyekre – az Erzsébet híd építésénél 

 25. kép:  W. T. Clark tervén a láncok csaplyukainak távolsága egységesen 12’ (láb)  
a) általános terv; b) részlet

a)

b)
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alkalmazott módszerhez hasonlóan – mintegy 60 m hosszú 
rácsos acél híd főtartókat helyeztek (a középsőben így 
három 48 m széles hajózónyílást biztosítva). Ezekre építet
ték a lánckötegek szerelését szolgáló – a teljes hossz men
tén – alátámasztó állványzatot. A láncokat a bontás meg
kezdése előtt feszültségmentesíteni kellett, amihez azokat 
26 cmrel megemelték. A régi vasszerkezet bontását 1914. 
június végére befejezték.

A LÁNCHÍD ÁTÉPÍTÉSE
Az „átépítés” hatalmas feladatának végrehajtását jobbá ra 
ugyanaz a kiemelkedő felkészültségű, nagy tapasztala tú 
szakembergárda hajtotta végre, amelyik – egy bő évtized
del korábban – a Ferencz József, majd az Erzsébet lánchíd 
megalkotását irányította. Közülük néhányat megemlí tünk.  
A számításokat a Kherndl Antal műegyetemi tanár által 
ki dolgozott elmélettel végezték, őt tekintették a legfőbb 

szakértőnek is. A terveket a Kereskedelem és Közlekedés
ügyi Minisztérium – Hartig Sándor és Szántó Albert 
miniszteri tanácsosok vezette – Dunahíd osztályának két 
főtanácsosa, Gállik István (láncok, azok csatlakozásai, va
lamint alapanyagügyek) és Beke József (merevítőtartó) 
készítette. Ugyanők látták el a kivitelezés felügyeletét is. 
A díszítőelemek, korlátok és lámpák esztétikus kialakítá
sát Gyenes Lajos műépítész biztosította. Az új hidat na
gyobb terhelésre méretezték, tömege az eredetinek több 
mint duplájára növekedett, ezért a hídfőket (5000 m3es 
– a meglévőbe kötött, de annál 3,5 méterrel mélyebb re, 
a teherbíró agyagig lenyúló – vasbeton oldalépítmények  
közé fogva) meg kellett erősíteni. Ezt a munkát (pneu ma
tikus úton, keszonok létesítésével), továbbá a láncköte
gek csatlakozási pontjainál (hídfők, kapuzatok) megvál
tozott  szerkezetek miatt szükséges átalakítási feladatokat 
a Zsig mondy Béla cég végezte és a Minisztérium részé
ről Püs pöky (Pischinger) Gyula tervezte és felügyelte.  



16

b)

27. kép:  
A régi híd bontásának kezdete  
1914.02.02. (a) 
és a munka közelről (b)

26. kép:  A láncok összeszerelésének (hajóhidakon) és felhúzásának (51 mm keresztmetszetű, kovácsoltvas láncok, hatszoros áttételű  
csigasor és a pesti hídfőben elhelyezett, 25 lóerős gőzgépek segítségével) tervrajza a pesti (a) és a budai (b) oldalon (W. T. Clark)

a)

a)
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28. kép:  A „főnökök” a pálya maradványán egy héttel később, 
1914. február 10én (jobbról az első Beke József,  
a második Gállik István)

30. kép:  A budai nyílás alulnézete ugyanazon a napon

29. kép:  Egy hónappal később (1914.03.10.) a hídközépen már nincs merevítőtartó 
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Az acél alapanyag, valamint a láncok gyártása a diósgyőri 
m. kir. Vas- és Acélgyár, a merevítőtartó gyártását, továb
bá a helyszíni szerelést (bontás, építés) a m. kir. Állami 
Gépgyár budapesti gyára végezte Gottlieb Ferenc 
irányításával. A részlettervek kidogozásának feladatait 
Jurkinyi Jenő, a helyszíni szerelés vezetését Strauch Emil 
látta el (27–39. képek). 

Az új felszerkezet tervezésénél fő szempontként elő
írták, hogy „a híd képe az átépítés folytán lehetőleg ne 
változzék”, továbbá „az új szerkezet főtartói a régiekkel 
megegyező vonalozású láncok legyenek” (Beke). Ezeket 
a feltételeket tökéletesen betartották, mégis az eredetitől 
jelentősen eltérő acélszerkezetet alkottak. A legfőbb 
különbségeket az alábbiakban, címszavakkal, felsoroljuk:
–  A teljes tartószerkezet (az Erzsébet híd láncainál al

kalmazotthoz hasonló) 48–56 kg/mm2 szakítószilárdságú 
karbonacélból készült. Ennek főbb jellemzői (a II. 
vi  lágháború után, a roncsokból vett próbák vizsgálata 
szerint): 
Rm: 527 N/mm2; ReH: 338 N/mm2; A5: 22%; C: 0,21–0,29%; 
Si: 0,14–0,22%; Mn: 0,53–1,2%; P: 0,07–0,08%; S: 0,03–
0,08%. Ezek meglepően kedvezőek, jobbára megfelelnek 
a mai S355 minőségnek (csak a P és Startalom lépi túl 
a megengedettet)!

–  A láncok anyagának szilárdsága közel 50%kal, teherbírá
sa kétszeresére nőtt, hossza nagyjából megduplázódott, 
szélessége 260ről 360 mmre nőtt, az egy csomópont
ban összefogott lemezek száma 21ről 25re, vastagsága 
600ról 700 mmre, teljes tömege 2000ről 2460 tonnára 
emelkedett, a függesztőrudak egymástól mért távolsága 
(közelítőleg) megduplázódott, egységesen 3600 mmre 
nőtt (32–34. képek).

–  A lánckötegek lehorgonyzása az Erzsébet hídnál al
kalmazott, az összekötő csapokat nem terhelő módszer
rel történt. A kapuzat tetején – a korábbi, oldalerőket 
is keltő láncnyereg helyett – egy olyan, a láncokat görgős 
sarukkal alátámasztó saruszerkezetet alkalmaztak, mely a 
kapuzatot csak függőleges reakcióerővel terheli. A saru
szerkezetek öntvényeinek tömege 452 tonnát tett ki (35-
36. képek).

–  A merevítőtartó – feladatát már nevének megfelelő mó
don – szélrácsozattal ellátott, kellően merev rácsos acél
szerkezetként került kialakításra és – továbbra is – három 
kéttámaszú tartóból tevődik össze, A beépített szöge cselt 
acélszerkezet tömege 1162 tonna nagy szilárdságú kar-
bonacél, míg a segédszerkezeteké 720 tonna folytvas 
volt. A pályacsatlakozásoknál először került alkalmazásra 
az öntvényből készült fésűs dilatáció (Gállik terve sze
rint).

Az új hídba beépített acélszerkezet teljes tömege 
5194 tonnát tett ki, tehát több lett, mint az eredetihez 
felhasznált vasanyag (2546 tonna) kétszerese.
Főbb méretadatok:
–  a lánc támaszköze:  

39,080 + 88,710 + 202,620 + 88,710 + 39,080 m;
–  a merevítőtartórészek támaszközei:  

85,100 + 195,400 + 85,100 m;
–  szabad nyílások:  

82,601 + 193,416 + 82,601 m.

A tervezőknek sikerült a régi híd szépségét megőriz
ni [sőt – szerintem – annál szebb lett, mivel a vaskosabb 
acélszerkezet jobban harmonizál a nagy tömegű (fensé
gesen megformált, kőből épült) mederpillérekkel]. A Kis-
faludy Társaság is így látta, és ezért Greguss-díjjal 
tüntet ték ki 1918ban a tervező bizottság tagjait – akik 
Kherndl Antal, Gállik István, Beke József, Zielinszky 
Szi lárd és Gyenes Lajos voltak – mint „az utolsó hat 
év ben készült legkiválóbb műalkotás tervezőit, akik 
a Széchenyi Lánchíd újjáépítését a műszaki tudás és 
mű vé szi ihlet oly szerencsés találkozásával hajtották 
végre”.

A szerkezetek gyártását, valamint az alapok meg-
erő sítését 1913ban kezdték. A helyszíni szerelés (a 
bon tás befejezését követően, azonnal) 1914. július elején  
kezdődött és rendkívül feszített ütemben folyt. Ennek oka 
főként az volt, hogy a cölöpjármokat a jégzajlás beáll ta 
előtt el kellett távolítani, következésképpen a láncok (és 

31. kép:  
A merevítőtartót már eltávolították,  
készülnek a cölöp jármok, a láncok  
bontásához és az új felszerkezet 
szereléséhez
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f)c)

b)

e)

a) d)

32. kép:  Az Állami Gépgyár az új híd láncairól készített 1:100 léptékű (4,7 m hosszú) tervének részletei:  
a) pesti oldali lánccsatorna; b) lánckötegek lehorgonyzása; c) iránytörő saru a hídfőben; d) koronasaru a kapuzat tetején;  
e) lánckötegek a hídközépen; f) budai kapuzat nézete

függesztőrudak) szerelését időben be kellett fejezni (37. 
kép). Ez október végére meg is történt, noha a budai nyí lás 
állványzatát július végén egy szélviharban a Margit sziget
ről elszabadult csónakház elsodorta (38. kép). A rajta be
emelésre előkészített 74 darab lánclemezből csak 25öt ta
láltak meg, tehát 49et újra kellett gyártani! A merevítőtartó 
és a hídpálya szerkezeteit 1915ben, úszó és függőállványok 
segítségével szerelték A befejező munkálatokat követően, 
október közepén kezdték meg a próbaterhelést, folyóméte
renként 400 kg/m2 mozgóterhe lésnek megfelelő (ez a régi 
híd kétszerese), 5060 kg kocka kő terhet felhordva, először 
a meder, majd a szélső nyílásokba). A 39. képen az új 
szerkezet jól megfigyelhető (v. ö. a 28. képpel).

„Az Építési napló II. kötetét (lásd a 7–11. képeket) vizs
gálva, az 1915. évre vonatkozóan, érdekes adatként szolgál
nak a – naponta változó – létszámadatok. A teljes szerelési 
létszám  általában nem haladta meg a 100 főt. Összetétele 
4–8 fő „Constans” (főszerelő, raktáros, gépész, írnok, to
váb bá időnként kapus, lámpakezelő, lajstromvezető, iroda
szol ga), mai szóhasználattal “improduktív”, valamint a “pro
duktív” dolgozók: ács előmunkások, ácsok, lakatosok, híd
munkások, iparosok, mázolók, napszámosok.”

Az Építési naplóból kiolvashatóan 1915. november 27-
én „reggel 8 órakor a Széchenyi Lánchíd átadatott a 
közforgalomnak”. (A háborúra való tekintettel minden 
ceremónia nélkül.)
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34. kép: a)  Az új híd egy, a BME Hidak és Szerkezetek Tanszéke 
előtti folyosón (K épület, mf.) kiállított láncszeme; 

b) és felirata

b)

a)

35. kép:  A lánckötegek lehorgonyzása

36. kép:  a) A koronasaru tervrajza  
b) és fényképe

a) b)

33. kép:  Az egyik láncgyártó műhely Diósgyőrben
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ÚJJÁÉPÍTÉS

A háború végén, 1945. január 18-án, a  visszavo nu ló né-
met (szövetséges!) csapatok felrobbantották a Széche
nyi Lánchidat (is)! Csak a pesti lánckamrában el helyezett 
töltetek robbantak fel (a budaiak eláztak). A pesti nyílás 
szerkezetei elpusztultak, a medernyílás – kiszakítva a kapu
zatból a koronasarukat – a folyóba zuhant, a budai vízbe 
rogyott (40. kép). A láncok háromnegyed részét – rend
kívül alapos vizsgálatok alapján – újra felhasználhatóvá 
tették, a merevítőtartót teljes egészében újra kellett gyár
tani. Ennél – az előzőtől eltérően már a MOSZ 112-1933 
szerint gyártott – A 36/24.12 minőségű folyt vasat alkal-

maztak. A hiányzó 25% láncot ugyane szabvány  szerinti, 
A 42/29.12 minőségű szénacéllal pótolták (mely lényegé
ben azonos volt a meglévőknél használttal). A hiányzó 
lánclemezeket a Diósgyőri Gépgyár N.V. gyártotta, de 
nem a korábbi gépsorokon és forgácsoló technológiával 
(kimetszés és előfúrás, körülmarás, kigyalulás, összefúrás), 
hanem a szélesacélok felesleges részeinek autogénvágással 
történő eltávolításával. 
A merevítőtartó vasszerkezete a MÁVAG-ban készült 
Faber Gusztáv kiviteli tervei alapján és műhelyfőnöksége 
alatt. A helyszíni  szerelést ugyanez a vállalat végezte, 
Zimányi István fő építésvezető, Bors Ernő és Bujdosó 
Géza építésvezetők irányításával.

37. kép:  
A medernyílás láncszerelő 
állványzata Buda felől  
szemlélve 2014. július 31-én 
(látszanak a hajózónyílásokat 
áthidaló íves, vasszerkezetű 
tartók) 

38. kép:  
A budai nyílás – egy csónak-
ház által az előző éjszakai 
(július 30.) viharban elsodort 
– állványzatának romhalmaza  
egy budafoki zátonyon 

39. kép:  Az átépített híd a forgalomba helyezés előtti napon,  
1915. november 26-án

40. kép:  Az 1945. január 18-án felrobbantott Lánchíd 
maradványai
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A hídhoz 2300 tonna új vas/acél anyagot kellett fel
használni. Sávoly Pál korszerű számítási módszerei nek 
köszönhetően – bár a merevítőtartó már nem nagy 
szilárdságú acélból készült – az újjáépített híd tömege 
(5000 t), 200 tonnával csökkent elődjéhez képest.

 
Az újjáépítés munkálatainak sorrendje a függőhidak

nál alkalmazottnak fordítottja volt: a roncsokat eltávolí
tották, majd cölöpjármokat létesítettek és ezekre – a két 
100 tonnás úszódaruval – emelték a rakparton 30–40 m 
hosszakban összeszerelt új merevítőtartószakaszokat. Eze
ket összekapcsolva olyan „talapzatot” létesítettek, mely re 
fel építhették a láncok alátámasztó állványait. A me der nyí
lásban hat jármot létesítettek, ami három hajózónyílás
nak adott helyet (41–42. képek). A budai nyílásban eltérő 
módszert alkalmazhattak: kiemelték és – aláfeszítéssel 
– megerősítették az eredeti merevítőtartót, majd rajta he
lyére tették a láncokat. Ezt követően a régi tartót elbontot
ták és a láncokra – a szokásos módon – felfüggesztették az 
új merevítő tartót. A merevítőtartó illesztéseit a vasbeton 
pályalemez elkészülte és a híd terv szerinti alakjának be
szabályozása után szögecselték be. 

A kocsipálya szélessége (6,4 m) nem változott, de 
40 cmes kerékvetőket alkalmaztak. Ezt az tette lehetővé, 
hogy a kapuzatok alsó részéből lefaragtak, ezzel a szabad 
nyílás 5,4ről 6,4 mre nőtt. A járdák is 2,2 m szélesek 
maradtak.

Az együttdolgozó vasbeton pályalemez, valamint a meg
rongálódott hídfők és kapuzatok újjáépítésének terveit 
Méhes György, kivitelezését négy vállalat készítette.

A roncseltávolítás 1947ben, az új szerkezetek gyártása 
1948ban kezdődött és 1949 tavaszán fejeződött be. A 
bu dai nyílás újjáépítését 1948ban, a meder és bal parti 
nyílásokét 1949ben kezdték és augusztus végére fejezték 
be. A próbaterhelésre november 13.án került sor.

A híd újjáépítésének munkálatait a Közlekedési és Posta
ügyi Minisztérium V. 2. Közúti Hídosztálya – dr. Széchy 
Károly vezetésével (és részben tervei alapján) – irányítot
ta és ellenőrizte, dr. Palotás László központi felügyelő, 
Sávos Károly, Korda István, Faltin Imre helyszíni építés
vezetők közreműködésével.

Az újjáépített Széchenyi Lánchidat az első híd 
avatásának 100 éves évfordulója napján, 1949. novem-
ber 20-án helyezték forgalomba (43. kép).

41. kép:  A  merevítőtartón építették  a láncszerelő állványzatot

42. kép:  Újjáépítéskor a roncsok eltávolítását követően  
cölöpjármokat létesítettek, majd  úszódarukkal rájuk 
emelték a rakparton 30–40 m hosszakban összeszerelt,  
új merevítőtartószakaszokat, melyekre a láncszerelés 
állványai épültek

43. kép:  A híd átadása – pontosan az első avatásának  
100. évfordulóján – 1949. november 20-án történt
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A 150. ÉVFORDULÓ MEGÜNNEPLÉ SE
A híd történetében – akkor is, ha ez nem magát a szerke
zetet érinti – fontos esemény volt avatása 150. év for-
dulójának – 1999. június 19én történt – színvonalas, 
emlékezetes megünneplése. Mint egyszerű résztvevő, 
határozottan ki merem jelenteni: ez tökéletesen sike-
rült, igazi és főként őszinte, szabadságot, örömöt, jóked
vet su gárzó (politikamentes!) népünnep volt! Köszönet 
jár mindazoknak, akik rendezték, szervezték, kivitelezték. 

Gondolok itt elsősorban az ötletgazdára Hajós Gézára, 
Clark Ádám ükunokájára (művészettörténész, a grazi egye 
tem docense, sok osztrák műemléki, művészeti tár sa ság 
tagja a Histori sche Gärten Társaság főtitkára stb.), továbbá  
Schiffer Já nos akkori főpolgármesterhelyettes re, aki fel
karolta, szpon zorálta, szervezte a rendezvényt,  vala mint 
azokra a szak embe rekre, történészek re, mu zeo ló-
gusokra, akik ra gyogó fejezeteket írtak A Szé chenyi-
Lánchíd és Clark Ádám, erre alkalomra – angol nyelven 
is – meg je lent kitűnő könyvbe (44–47. képek).

44. kép:  A lánchíd 150. születésnapját 1999. június 19-én ünnepelték

45. kép:  
Gyalogosok, hintók, lovas 
huszárok vették birtokba  
a Clark Ádám teret 
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47. kép:  
A pesti hídfőnél emelt dísz
sátorban – Schiffer János 
főpolgármesterhelyettes,  
mint Kiadó (középen áll),  
Hajós Géza, Clark Ádám  
ükunokája, mint ötletgazda  
(a zászló kék csíkja mellett ül)  
és a szerzők mutatták be  
az erre az alkalomra kiadott, 
A Széchenyi-Lánchíd és Clark 
Ádám című értékes kötetet

ÖSSZEGZÉS

Örömet okozna, ha az, aki ezt a kis, rendkívül rövidre fo
gott, tehát hiányos monográfiát elolvassa, egyetért velem 
ab ban: indokolt felhívni a figyelmet legjelentősebb 
hi dunk 100 éve történt átépítésére, illetve arra, hogy 
a mai nem azonos az eredetivel, csak – tudatosan – 
hasonlít rá, de magyarok által tervezett és kivitelezett 
felszerkezete teljesen új, szebb, erősebb és főként 
ma gyarabb, mint az eredeti! Kötelességünk megem-
lékezni a 100 éve történtekről és méltó módon ünne
pelve, értékelni a remekművet, valamint megvalósítóit, 
azok világraszóló teljesítményét (48–49. képek)!

IRODALOM
Könyvek

William Tierney Clark: An account of the Suspension 
Bridge across the River Danube  (John Weale, London, 
185253)

Magyar Kir. Állami Gépgyár: A Lánchíd átépítésének 
(kézzel írott) Építési naplója I. (1914) és II. (1915) kötet

Gállik István dr. h.c.: A Lánchíd átépítése (Technikai 
fejlődésünk története 18671927, 437440 o.; Magyar Mér
nök és Építész Egylet, Budapest, 1928)

Páll Gábor: A budapesti Dunahidak története (Danubius 
jeligéjű MTA pályamunka, Budapest, 1956)

46. kép:  
A tömeg a hídon is ünnepel
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48. kép:  Széchenyi Lánchidunk, a fenséges műszaki remekmű, fővárosunk első számú szimbóluma és ékessége: a) télen; és b) nyáron

b)

a)
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49. kép:  A Széchenyi Lánchíd éjszakai kivilágításban

Mihailich Győző dr.: A XIX. és a XX. századbeli magyar 
hídépítés története (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1960)

Gáll Imre dr.: A budapesti Dunahidak (Műszaki Könyv
kiadó, Budapest, 1984)

David J. Brown: Bridges (Reed Consumer Books Ltd., 
London, 1993; magyar fordítás: Dr. Medved Gábor: Hidak, 
Kossuth Kiadó Rt., 2004)

Robert S. Cortright: Bridging (Bridge Ink USA, 1998)
Richard J. Dietrich: Faszination Brücken (Callwey 

München, 1998)
A SzéchenyiLánchíd és Clark Ádám (Városháza, Buda

pest, 1999)
Dirk Bühler: Brückenbau (Deutsches Museum, 

München, 2000)
Gáll Imre dr: A budapesti Dunahidak (Hídépítő Rt., 

2005; második, átdolgozott, bővített kiadás)
Páll Gábor: A budapesti Dunahidak története (Első 

Lánchíd Bt., Biri, 2007; az eredeti kézirat a „Lánchíd füze
tek” sorozatban , KKK közreműködéssel )

Angia Sassi Perino – Giorgio Faraggiana: Bridges 
(White Star Italy, 2004); magyar fordítás Dienes István: 
Hidak (Alexandra 2004)

Ian Penberthy: Bridges 75 mostspectacular bridges 
(Quan tum Publishing Ltd 2008), magyar fordítás: Vági 
Ákos: 75 épített csoda HIDAK (Kossuth Kiadó 2009)

Folyóiratok

Zelovich Kornél: A budapesti Lánchíd (M.M.É.E. Heti 
Ért., 1899. 247258. old.)

Seefehlner Gyula: Az Erzsébethíd láncainak gyártása 
(M.M.É.E. Közl., 1900)

Gottlieb Ferenc: Az Erzsébethíd vasszerkezetének gyár
tása és szerelése (M.M.É.E. Közl., 1904)

Beke József: A Lánchíd átépítése (M.M.É. E. Közl., 1914., 
463. old.)

Beke József: A Lánchíd átépítése (M.M.É. E. Közl., 1915., 
25455. old.)

Gállik István dr. h. c.: Történelmi visszapillantás ré geb
bi Dunahídjaink építésére (Technika 1941. évi 1. és 2. sz.)

Széchy Károly dr.: A Lánchíd újjáépítése (Magyar Köz
lekedés, Mély és Vízépítés, 1949. 11. sz.)

Sávoly Pál: Az újjáépített Lánchíd erőtani számításairól 
(Magyar Közlekedés, Mély és Vízépítés , 1949. 11. sz.)

Palotás László dr.: A Lánchíd újjáépült (Magyar Techni
ka, 1949., 1011. old.)

Palotás L. – Müller J.: 25 éves az újjáépített Lánchíd 
(Mély építéstudományi Szemle, 1974. 225234. old.)

Bácskai Endréné: A budapesti SzéchenyiLánchíd felújí
tása (Közlekedésépítés és Mélyépítéstudományi Szemle, 
1988. 8. sz.) 

Dr. Domanovszky Sándor: A budapesti Erzsébet lánchíd 
építése (Közúti és Mélyépítési Szemle, 2001. 1. sz.)

Film

Viktor Stauder: Die Kettenbrücke in Budapest  (27’;  
EMotion Picture mbH produkció, UNESCO megrendelés
re, 2001)

A képek forrásjegyzéke

A Szerző felvételei: címkép, az 1. oldali két kép, 1., 3., 4., 
6–11., 15., 17., 18., 20., 21., 34., 44–48. kép 
A Szerző gyűjteménye, Internet: 2., 7–11., 24., 28., 32., 
33., 35., 37–43.
R. J. Dietrich: 12.
W. T. Clark terve: 13., 14., 16., 19., 22., 25., 26.
Reiniger Herrmann hagyatékából származik: 23., 27., 29., 30.
Gállik Isván dr.: 36. a)
Bors Ernő: 36. b)
Domanovszky Henrik: 49.
A B3 és B4 képek korabeli levelezőlapokról, Szabó György 
gyűjteményéből származnak.
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A híd látképe Budáról nézve:  a) az átépítés előtt a századfordulón 
b)  az átépítés után (a 20as években). Ennél megfigyelhetők a hosszabb láncok, a függesztőrudak nagyobb 

(kétszeres) távolságai, továbbá a merevítőtartó acélszerkezetű, rácsos főtartói

a)

b)
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Az átépítés utáni Széchenyi Lánchíd a 20as években az alagút feletti hegyoldalról szemlélve (az eredeti vámszedőházakat nem bontották le)
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ÁTÉPÍTÉSI ÉS FELÚJÍTÁSI MUNKÁK  
A SZÉCHENYI LÁNCHÍDON A II. VILÁGHÁBORÚ UTÁN

Horváth Adrián  szerkezettervezési igazgató,FŐMTERV Zrt., ipari professzor, BME
Álló László tervező, generáltervező, FŐMTERV Zrt. 
Nagy Zsolt acélszerkezeti szakfőmérnök, FŐMTERV Zrt.
Németh Tamás irodavezető, FŐMTERV Zrt.

A Széchenyi lánchidat 1849. évi átadását követően kétszer át 
kellett építeni. Először az eredeti szerkezet merevségének 
és teherbírásának hiánya miatt, másodszor a II. világháború 
pusztítása után.

A forgalom és ezzel együtt a járművek súlyának gyors 
növekedése, a faanyagú merevítőtartó elégtelen merevsége 
és a szélrács hiánya miatt már az 1880-as években megállapí -
tották, hogy új felszerkezetet kell építeni. Az áttervezéssel 
azonban megvárták, amíg a merevítőtartó és a láncok együtt-
működésére is megbízható számítási eljárást tudtak alkal-
mazni. Az új felszerkezetű hidat kétévi lezárás után, 1915- 
ben helyezték ismét forgalomba.

A pesti lánckamrát Budapest II. világháborús ostroma 
alatt, 1945. január 18-án robbantották fel a németek. A bal 
parti és a főnyílás merevítőtartója, pályája, valamint a lán-
cok egy része a Dunába zuhant, a pesti oldali pillér ko ro-
na sarui pedig áttörték a koronázó párkányt tartó falazatot. 

A helyreállítás tervezésekor az 1913–15-ben átépített szer-
ke zet és geometria minél hűbb megtartására törekedtek.  
A pesti oldali nyílásban a merevítőtartók és a pályaszerkezet 

olyan súlyos károkat szenvedett, hogy azokat nem lehetett 
fel használni a helyreállításkor. A főnyílás merevítőtartói lát-
szó lag épen hevertek a mederfenéken, de a  búvárvizsgálat 
ki mutatta, hogy szinte teljes egészében iszap takarja. Így re -
ménytelen volt annak kiemelése egy hosszban. Ezzel le kel -
lett tenni annak a lehetőségéről is, hogy a láncokat a mere -
vítő tartóvál támasszák alá, és egészben próbálják a partra  
kihúzni. A képlékeny alakváltozást szenvedett láncokat ak-
ko ra darabokra kellett vágni, amelyeket elbírtak az úszó-
daruk. Fennállt a veszélye, hogy kiegyenesítésük során a 
hidegalakításon átmenő anyag felkeményedik,  ridegedik, 
ezért nem lesz felhasználható. A deformált láncból vett 
pró badarabot hidegalakítással kiegyenesítették, majd 
megvizsgálták tulajdonságait. Gyakorlatilag azonos tu-
lajdonságokat mértek az eredeti anyagéval. A láncokat 
Diósgyőrben hideg egyengetőhengeren egyenesítették ki. 
1400 láncelemből 11 darab (0,8%) tört el: azok, amelyek 
szinte 90°-ban vol tak elgörbülve, és még el is csavarodtak. 
Az ezt követő rendkívül szigorú vizsgálatok továbbra is 
igazolták az 1913- ban gyártott szénacél kiváló szívósságát, 

1. kép: A Dunába omlott Lánchíd [5]
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repe dé seket sokszori lapra hajtogatás után sem találtak az 
anyag ban. Az eredeti láncelemek 76%-át tudták újra fel-
hasz  nálni. A hiányzó láncelemeket azonos összetételű és 
mechanikai tulajdonságú anyagból gyártották újra. A lánc-
alakot a szükséges szélességű anyagból autogénvágással 
ala kították ki. A technológiában egymást követő feladatok 
isme retében, és az egyre előkerülő sok vizsgálandó és el-
döntendő kérdés láttán nyilvánvalóvá vált, hogy a munka 
határideje csak akkor lesz tartható, ha a szerelési munka 
egy részét 1948-ban el tudják végezni. Erre a budai olda li  

nyílásban volt egyedül lehetőség, ahol a láncok nem sza-
kad   tak le, csak lesüllyedtek. Amennyiben állványról azok 
vissza húzhatók eredeti helyükre, akkor a szétvágás – egyen-
ge tés – részbeni újragyártás nem lenne szükséges,  hanem itt 
a szereléssel folytatódhatnék a helyreállítási munka. Széchy 
Károly javaslatára a merevítőtartót használták alátámasztó 
szerkezetnek úgy, hogy egy alsó vonólánc felszerelésével 
te her bírását a szükséges mértékűre megnövelték. 

A híd merevítőtartóit, hossz- és kereszttartóit újra kellett 
gyártani. Ez a körülmény lehetőséget adott arra, hogy a 
merevítőtartó geometriájának kis módosításával a pálya 
meredekségét és lehajlását csökkentsék. A pályaszerkezetet 
A 36.24-12 folytvasból gyártották, hegesztett kereszt- és 
hossztartókkal. Az új vasbeton pályalemez – a kornak meg-
felelően már – együttdolgozik a hossztartókkal, betonacél 
kapcsolóelemek segítségével.

A megépítésük óta változatlan pilonokban a  kapuzatok 
be  szűkítették az útpálya hasznos szélességét. Az autó bu szok 
korlátozás nélküli találkozásának igénye felvetette, hogy  
megszüntessék a szűkületet, de a páratlan szépségű szer-
kezet megjelenésén és arányain nem akartak változtatni. 
A kapuzat átalakítását a Műegyetem, az Építésügyi Mi nisz-
térium, a Közmunkatanács, a Műemlékek Országos Bizott-
sága és a Művészeti Tanács szakértőivel folytatott egyez-
tetések szerint kidolgozott négy alternatívából a szakértő 
bizottság által kiválasztott változatnak megfelelően végez-
ték el. A kapuzat külső síkjához igazodó ferdeségű, lefelé 
szélesedő belső falsíkot hoztak létre, a középpárkányt vál-
tozatlanul hagyták.

A hídfőket a csatlakozó csomópontokon zajló forgalom 
igényeinek megfelelően állították helyre. A budai hídfő 
íve sen szétnyíló, legyezőszerű szélesítéssel csatlakoztatja a 

3. kép: A felrobbantott budai oldalnyílás [1]

2. kép: Daruval kiemelt és elgörbült láncköteg [1]
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hi dat a Clark Ádám tér közepén, a lebontott kezelőházak 
helyére épült körforgalmú csomóponthoz. Megváltozott 
a levezető lépcsők elrendezése és geometriai  kialakítása.  
Az ívesen kialakított támfalakat a korábbi architektúra meg-
őrzésével építették újjá. Az 1915-ben készült terepszint 
alatti lehorgonyzótömb-kiegészítéseket fel tudták használni 
mint alapozást, de az azon túlnyúló szerkezeteket cölöp-
alapokra állították.

A pesti hídfőnél az átalakítás kisebb léptékű volt. A töl-
csérszerűen szélesedő támfalak végében, a lerombolt vám-
házak helyén levő öblösödések mellett el lehetett helyezni 
a rakpartra levezető lépcsőket.

A híd újjáépítésének általános terveit és erőtani számí tá-
sát Sávoly Pál, a vasbetonszerkezeti terveket Méhes György, 
az acélszerkezetek részletterveit a Faber Gusztáv vezette 
mér nökcsoport készítette el, a munkákat Széchy Károly és  
Pa lotás László felügyelte, a megvalósításban a mérnöki szak- 
  ma akkori legnagyobbjai vettek részt. Idézve dr. Gáll  Im re 
könyvéből: „A tervek készítőit az a gondolat vezérelte, 
hogy a híd elégítse ki a közlekedési igényeket és az új ter-
he lési előírásokat, de tartsa meg gyönyörű,  harmonikus vo-
nalait, amelyekről annak idején azt írták, hogy « az erő és a 
szépség oly belsőleg egyesül rajta, mintha maga természet 
alkotta volna »”. Az újjáépített hidat 1949. november 20-án, 
avatásának 100. évfordulóján adták át a forgalomnak.

A helyreállított híd első felújítására 1973-ban került sor. 
Ekkor – tekintettel arra, hogy a láncok nagy részét egyen-
ge tést követően építették vissza – szúrópróbaszerűen ellen-
őrizték azok repedésmentességét. Kicserélték a laza, nem 
megfelelő szegecseket, és megtörtént a korrózióvédelmi 
be vonatrendszer cseréje is. Az acélszerkezeteket két rétegű 
Pharmol bevonatrendszerrel mázolták újra. A kőfelületeket 
tisztítást követően lokálisan javították, majd benzines szi-
likonoldattal konzerválták. Az útpálya új burkolatot kapott.

Az 1987–88-as rekonstrukcióhoz kapcsolódóan megvizs-
gálták az elsődleges teherviselő elemeket, a láncokat. A ter - 
 vező UVATERV megbízására a BME Acélszerkezetek Tan szé   ke 

egyedi műszert fejlesztett ki a teherbírás-csökkenést ered-
mé nyező korróziós méretcsökkenések bemérésére a lán cok 
szelvényein. A vizsgálat alapján a tervező  részletesen vizs-
gálta a híd teherbírását. A pályatartó elemeknél a tapasztal - 
ha tó károsodások miatt lokális erősítések történtek. A híd  
új bevonatrendszert kapott (cinkporos alapozó, Tixotróp 
Clorotex fedő bevonatrendszer, a lánckamrában Vas epox 
bevonat). Átépült a gyalogosjárdák vasbeton lemeze, me-
lyek  re járható szigetelés került (Rivalcoll). A pályalemez  
meg  sza kításainak számát csökkentették, a hídra új bur ko lat   - 
rend szert terítettek. A korrodált szegély helyére három elem- 
 ből álló, a korróziós szempontból kedvezőtlen  kialakí tást ki-
küszöbölő, de az 1915-ös szegéllyel  megjelenésében teljes  
mértékben harmonizáló szegély került. A pótlandó  korlá tok 
helyére az eredetivel megjelenésében teljes  mér ték  ben egye - 
ző, de korszerű konstrukciós elvek  szerint ké szült acél -
öntvény korlátokat gyártottak és helyeztek vissza. A dísz -
vilá gítást a korábbival megegyező elrendezésű, de kor  sze-
rűsített elemekkel megvalósított rendszerrel váltot ták fel.

A hídon áthaladó hírközlési kábeleket a járdakonzolok 
fölé helyezték át, zárt kábeltálcába, alulról gyakorlatilag 
észre vehetetlen elrendezéssel. Az útpálya alatti,  felhagyott 
gázcsőben lehetővé tették további kábelek átvezetését. A re - 
konstrukció főtervezője Bácskai Endréné (UVATERV) volt.  
A rekonstrukció során a híd megjelenése gyakorlatilag 
egyetlen részletében sem változott meg. 

2002-ben a korrózióvédelmi bevonatrendszer párás kör-
nyezetben mutatkozó károsodása miatt a lánckamrában új  
bevonatrendszert vittek fel a láncok és a horgonysaruk fe-
lü  letére: erősen agresszív környezetben is  eredményesen 
alkal mazható, nagy kopásállóságú Ameron  polisziloxán be-
vo natot. A járdára BV-1 járható burkolat és egyben víz szige-
te lés került, a merevítőtartó sópára által támadott felső 
övlemezeinek réseinél pedig tömítőmasszával igye keztek 
csökkenteni a résközi korróziót.

A Széchenyi lánchidat a II. világháború után rendkívüli 
erőfeszítéssel állították helyre. A legjobb mérnökök tudá sá  - 
ra és minden találékonyságára szükség volt, hogy ere de  ti 
szépségében megtartva, nagyobb teherbírású és a környe-
ze tét még jobban szolgáló hidat adhassanak át a forgalom-
nak. A ritka felújítások idején ugyanilyen gondosan igye-
keztek a hidat jó állapotra hozni, mindig megőrizve mű -
emléki értékeit. A híd fenntartására sajnos már nem jutott 
ugyanennyi figyelem és anyagi forrás az azóta  eltelt hetven 
évben. Csak remélni lehet, hogy ez a helyzet gyökere-
sen megváltozik a várható újabb felújítással, részleges át-
építéssel.
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6. szám, 1974. június

3.  Bácskai Endréné, A budapesti Lánchíd felújítása, Közle-
kedésépítés és mélyépítéstudományi Szemle, XXXVIII. 
évfolyam, 8. szám, 1988. augusztus

4.  Dr. Szittner Antal, A Lánchíd legutóbbi felújítása alkal-
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rekonstrukciója, tanulmányterv, 2014. február

4. kép:  A pillér kapuzata bővítési lehetőségeinek vizsgálatára  
kidolgozott 4. változat, ami megvalósult [2]
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A SZÉCHENYI LÁNCHÍD FELÚJÍTÁSA  
ÉS KAPCSOLÓDÓ PROJEKTEK

Forgács Dávid projektvezető, BKK Zrt.
hídszerkezeti, beruházási és közlekedésépítési szakértő

A Lánchíd megépítését követő forgalomba helyezése 1849. 
november 20-án, a felrobbantás miatti újjáépítését követő 
forgalomba helyezése – pontosan 100 évvel később – 1949. 
november 20-án történt. Ezen események előtt tisztelegve 
emlékezünk meg a híd történetének 170. és 70. évvel ez-
előtti eseményeiről 2019. november 20-án, a Budapesti Mű-
szaki és Gazdaságtudományi Egyetem dísztermében rende-
zett konferencián. A konferenciát a Széchenyi Társaság, a 
Hidászokért Egyesület, a Hídépítők Egyesülete, a Magyar 
Műszaki és Közlekedési Múzeum, a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem és a Budapesti Közlekedési 
Központ szervezte.

A híd ötvenéves fennállása alkalmából, 1899.  november 
18-án a Magyar Mérnök- és Építész Egylet ünnepi ülésen 
emlékezett meg a Lánchíd megalkotóiról, ahol Zelovich 
Kor nél professzor javasolta a Széchenyi lánchíd elnevezés 
használatát. Hivatalosan az 1913–1915-ös felújítást köve-
tően nevezték és nevezzük a Lánchidat Széchenyi lánchíd-
nak, a cikk további részében ezért így szerepel.

Nemzeti egységünk jelképe – a Széchenyi lánchíd – igen-
csak megérett a soron következő felújításra. A felújítás 
elő készítése megtörtént, a tervdokumentáció összeállt, az  
enge délyeztetés lezajlott, jelenleg a kivitelezési  közbeszer- 
 zés van folyamatban. Az eddig elvégzett feladatok ered mé-
nyeinek ismertetését alább olvashatják. 

ELŐZMÉNY, KÖZELMÚLT
A II. világháborús pusztítás miatt újjáépített híd átadását 
követően nem végeztek a hídon olyan beavatkozást,  amely 
a megjelenését, geometriáját érdemben érintette  volna. 
1973-ban, a híd első nagyobb felújításakor szúrópróba-
szerűen ellenőrizték a láncok repedésmentességét. Cserél-
ték a kilazult, nem megfelelő szegecseket és a korrózió elleni 
be vonat rendszert is megújították. Tisztításukat követően a 
kő  fe lü  leteket lokálisan javították, majd konzerválták. Az  út - 
pálya burkolatát szintén felújították. 

Az 1986–1988-as rekonstrukció során részletesen meg-
vizs gálták a híd teherbírását és lokálisan megerősítették a 
pálya tartó elemeket, nagy számban elvégezték a függesztő-
orsók cseréjét, újjáépítették a gyalogosjárdákat.

A SZÉCHENYI LÁNCHÍD FELÚJÍTÁSA  
ÉS KAPCSOLÓDÓ PROJEKTEK
A Széchenyi lánchíd soron következő felújítási feladata 
nem kizárólag a hídszerkezet felújítását tartalmazza. A fel-
újítási program kiterjed a hídon túl, a pesti hídfőnél lévő 
Széchenyi István tér alatti villamos – közúti aluljáró felújítá-
sára és a Várhegyi alagút felújítására is. A budai hídfőnél 
lévő, a Clark Ádám tér alatti villamos-aluljáró a 2015–2016-
os években átépült. A műtárgyfelújításokkal egyidejűleg el 
kell készíteni az egységes koncepció szerinti köztérfejlesz-
tések terveit is, amely magába foglalja a Clark Ádám tér és 
a Széchenyi István tér felújítása mellett a József Attila utca 

felújítását is. A kapcsolódó köztérfelújítások tervezésének 
része továbbá egy szakértői vizsgálati anyag elkészítése is, 
amely a Vigadó térnél megvalósítandó rakpartfejlesztéshez 
illeszkedő, egyedi kialakítású gyalogospódium létesítésére 
irányul. A köztérfelújítások tervezését úgy kell elvégezni, 
hogy az azt követő kivitelezések a műtárgyfelújítások kivi-
telezésével egy időpontban fejeződjenek be. 

KÖZREMŰKÖDŐK
A híd, az aluljáró, az alagútszerkezet és a kapcsolódó 
köz terek tulajdonosa Budapest Főváros Önkormányzata, 
amely nek operatív képviseletét Budapest Főváros Főpol gár - 
mes teri Hivatala látja el. A felújítási program meg való  sítá-
sát Magyarország Kormánya jelentős összeggel támo gatja.  
A hídhoz kapcsolódó köztérfelújítások tervezését – az egy-
séges fejlesztési koncepció érvényesülését – a Ki emelt 
Kormányzati Beruházások Központja (KKBK) se gí ti és koor- 
di nálja. A műtárgy- és köztérfelújítások  tervezése és kivi-
telezése során a megrendelői és  megbízói feladato kat 
Buda pesti Közlekedési Központ Zrt. látja el. A műtárgy-
üze mel tetési feladatok mellett, a felújítás műszaki ellenőri 
feladatait a Budapest Közút Zrt. végzi. A műtárgyfelújítási 
terveket a Főmterv – MSc – CéH Konzorcium készítette 
(Főmterv Mérnöki Tervező Zrt., MSc Kft., CéH Zrt.). Legfőbb 
engedélyező hatóság Budapest Főváros Kormányhivatala, 
Köz  le kedési Felügyelősége volt. A Széchenyi lánchíd,  illetve 
a Várhegyi alagút felújítási terveinek független statikai 
felül vizsgálatát a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egye tem, Hidak és Szerkezetek Tanszéke, illetve a Geo tech -
nika és Mérnökgeológia Tanszéke végezte el. A  kivitele zés re 
vonatkozó közbeszerzési eljárást a BVH Budapesti Város -
üzemeltetési Holding végzi. A kivitelező kiválasztása van 
jelenleg folyamatban.

A FELÚJÍTÁS ALAPDOKUMENTUMAI
Budapest Főváros Önkormányzatával megkötött Megvaló-
sítási Megállapodás „Széchenyi lánchíd és kapcsolódó mű-
tárgyak: Széchenyi lánchíd, Széchenyi István tér alatti vil-
lamos – közúti aluljáró és Várhegyi alagút rekonstrukciója, 
kivitelezés” c. kivitelezési feladat megvalósításáról – 2. sz. 
módosításban rögzítettek alapján a felújítás meg való sítója 
a Budapesti Közlekedési Központ [647/2019.(V. 29) Főv. 
KGy. hat.]. 

Három releváns kormányhatározat jelent meg, amely 
nagy hatással volt és van a felújítás megvalósítására. 

Az 1447/2018. (IX. 18.) kormányhatározat a Széchenyi 
lánc  híd, a budai Váralagút, valamint a hozzájuk kapcso
lódó köz  terek rekonstrukciójával és fejlesztésével össze
függő intéz kedésekről döntött a fejlesztés pénzügyi támo ga-
tásáról, illetve arról, hogy a Széchenyi lánchíd és a Várhegyi 
alagút teljes körű rekonstrukciója egy időben, a fő váro si 
köz le kedés lehető legkisebb korlátozásával és a mű szaki-
lag lehetséges leggyorsabb ütemezéssel valósuljon meg.  
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Történ jék mindez úgy, hogy a gépjárműforgalom ezen a 
közúti szakaszon való teljes vagy részleges korlátozása ne 
haladja meg a 18 hónap időtartamot, illetve a beruházás 
részeként történjen meg a Széchenyi lánchíd gyalogosfor-
galmat bo nyolító járdáinak a szélesítése is. 

Az 1248/2019. (IV. 30.) kormányhatározat a Széchenyi 
lánchíd, a budai Váralagút, valamint a hozzájuk kapcso
lódó köz terek rekonstrukciójával és fejlesztésével össze
függő intéz ke désekről szóló 1447/2018. (IX. 18.) kormány
határozat mó do sításáról döntött a Széchenyi lánchíd jár-
daszélesítési előírásának visszavonásáról. 

Az 1221/2019. (IV. 23.) kormányhatározat a kiemelt buda
pesti közösségi fejlesztések keretében a Budapest I. kerület, 
Clark Ádám tér, a Budapest V. kerület, Széchenyi István tér 
és a József Attila utca átalakításának megvalósításáról 
pon tosan rögzítette azt az egységes fejlesztési koncepciót, 
amelyet követve szükséges a Széchenyi lánchídhoz kap-
csolódó köztérfelújításokat megvalósítani. 

A TANULMÁNYTERVI VIZSGÁLATOK  
EREDMÉNYE
A felújítási munkák tervezését 2013–2014-ben tanulmány-
tervi vizsgálatok előzték meg, amelyek során önálló vizsgála-
ti anyagok készültek mind a szűk térség forgalomtechnikai 
fejlesztési lehetőségeire, mind pedig a Széchenyi lánchíd 
és a Várhegyi alagút – mint egyedi műtárgyak – fejlesztési 
lehetőségeire. A tanulmánytervezést, mint az egyik leg kö-
tet lenebb, legszabadabb tervformát azért végeztették el,  
hogy felmérésre és valódi megvizsgálásra kerülhessenek az 
egymástól igencsak eltérő hagyományőrzési/-helyreállítási 

és fejlesztési lehetőségek, úgymint örökségvédelem, város-
építészet, turisztika, statika, szerkezetépítés, forgalomtech-
nika, forgalombiztonság, gazdaságosság, üzemeltetés, kör-
nye zet védelem stb. szempontjai.

A tanulmányterv választ kínált az egyik napjainkban is 
fel-felbukkanó közlekedésszakmai kérdésre, mely szerint a 
Széchenyi lánchíd közlekedési hálózatban elfoglalt szerepe 
megérett-e már az újragondolásra. Megállapították,  hogy a 
hídszerkezet annak egyedi szerkezeti kialakítása miatt nem 
alkal mas arra, hogy önállóan gyalogoshídként hasznosítsák, 
mivel a hídpálya stabilitását szolgáló acél merevítőtartók a 
közúti pálya szintjétől számítva kö ze lí tőleg 1,57 méteres 
ma gasságig kitakarják a szabad ki  lá tást (22. ábra) – külön 
nem elemezve a láncszerkezetek és kandelábertalapzatok 
takarását.Megemlítendő, hogy a közúti pálya szintje a jár-
da szintjé nél ~30 centiméterrel mélyebben van. Ebből 
kifolyólag a prágai Károly híddal – mint hídszerkezettel – 
való összehasonlítás megkérdőjelezhető.

A tanulmánytervben a forgalmi modellezés során a híd-
nak két különböző funkcionális kialakítását is megvizsgálták  
(1. ábra).
1. változat:  marad a jelenlegi állapot (közforgalom szá má ra 

megnyitott útpályával);
2. változat:  csak a közösségi közlekedés, taxi, mentő, tűz-

oltó, rendőr, kerékpáros- és  gyalogosforgalom 
szá mára nyitott útpályával.

2014-es adatok alapján a Széchenyi lánchíd forgalma 
~19 000 egységjármű/nap, amely mellett ~14 000 utas/nap  
használja a hidat a 105-ös és 16-os menetrend szerinti 
autó buszokon. Az utazási szokásokat megvizsgálva látható, 

1. ábra:  Közlekedési tanulmányterv – Széchenyi lánchíd és Várhegyi alagút felújítása  
[FŐMTERV – MSc – CéH Konzorcium, 2014. február]
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hogy a híd irányonkénti forgalmának 75%-a a Várhegyi 
alagutat, illetve 75%-a a József Attila utcát választja, így 
indokolt ezek egységként való további vizsgálata. A köz-
lekedési szak értők rámutattak, hogy a 2. változat életbe 
léptetése ese tén nagyságrendileg 4000 egységjármű/nap 
maradna a hídon, míg a közel 14 600 egységjármű egyéb 
útvonalakon keresne megoldást. A módváltás becsült ér-
téke mindössze ~400 egységjármű. A modellezésben zöld 
színnel jelölték a forgalomcsillapított útszakaszokat, és pi-
ros jeleníti meg azokat az útszakaszokat, ahol a többletfor-
galom meg jelenne.

Túl azon, hogy ezek a járművek a szomszédos hidak ab-
szo  lút forgalmát a táblázat szerinti mértékben  növelnék (2. 
ábra), az ott jelentkező forgalmi dugók nagyságát és idő-
tartamát is fokoznák, mérlegelendő ezen intézkedés szám-
szerűsített társadalmi kára is. Az így kialakuló állapotban 
naponta (!) 29 000 járműkilométerrel és 1100 járműórával 
növekedne a közúti forgalom teljesítménye. Előbbi okok 
miatt önmagában a Széchenyi lánchíd egyéni közúti forga-
lom elől való elzárása nem javasolt, a legkisebb vizsgálandó 
egység a híd a Várhegyi alagúttal és a József Attila utcával 
kiegészítve. A kérdés komplexitása miatt annak ismételt 
fel vetése az Új Duna-híd megépülését kísérő remélt bel vá-
ro si forgalomcsillapítást követő, vagy a belvárosi  behaj tási 
díj bevezetését követő időszakban lehet időszerű. Meg jegy-
zendő, hogy a Széchenyi lánchíd és térségének forgalom-
csillapítása mindenképpen célszerű, de ezt nem hídspecifi-
kusan, hanem nagytérségi forgalomszabályozással érdemes 
elérni, kiterjesztve a Szabadság híd, Erzsébet híd és Margit 
híd forgalmára is. A Széchenyi lánchíd esetében reálisnak 
tűnő, elérendő cél lehet az egyéni közúti forgalom 70%-os 
csillapítása. 

JÁRDASZÉLESÍTÉS
A híd járdája az 1913–1915-ös átépítés során ~1,86 méteres 
hasznos szélességről 2,18 méterre szélesedett. A tanul-
mányterv készítői a megrendelői előírás szerint megvizs-
gálták a híd járdáinak ~2,20 méterről 3,00, illetve 4,00 
mé terre szélesíthetőségét is, amelyek közül ez utóbbit már 
a vizsgálat során elvetették. A járdaszélesítés nélküli és a 
80 cm-es szélesítésű felújítási változat közül a városvezetés 
a jelenlegi kialakítás megtartása melletti változat továbbter-
vezését kérte, amelynek megfelelően készültek el a tervek.  

A 2018. szeptemberben megjelent kormányhatározat azon -
ban a térség egységes fejlesztése okán  támogatási  feltéte lül 
előírta a járdaszélesítés megvalósítását is. A 2014-es tanul-
mánytervi látványtervek bemutatják, hogy a 80 cm-es szé-
le sítés a híd távlati látványát mérsékelten  változ tatná meg 
(3. ábra), azonban a szélesítés képes lehet  enyhí teni a 
kő oroszlánok talapzatánál lévő 1,60 méteres  szűkü letet (4. 
ábra), illetve a pilonok körüli vasbeton erkély belátható sá-
gán is nagymértékben javíthat (5. ábra). 

3. ábra:  Járdaszélesítés látványtervek – tanulmányterv 
Széchenyi lánchíd járdaszélesítési vizsgálati dokumentáció  
[FŐMTERV – MSc – CéH Konzorcium, 2014. november 19.]

4. ábra:  Járdaszélesítés látványtervek – tanulmányterv 
Széchenyi lánchíd járdaszélesítési vizsgálati dokumentáció 
[FŐMTERV – MSc – CéH Konzorcium, 2014. november 19.]

Közúti forgalom alakulása a budapesti Duna-hidakon

HÍD

KÖZÚTI FORGALOM VÁLTOZÁSA

1. változat 2. változat Különbség

[Ej/nap] [Ej/nap] [Ej/nap] [%]

Megyeri híd (M0)  46 000  46 700 700 1%

Árpád híd 112 000 114 400 2 400 2%

Margit híd  53 000  57 000 4 000 8%

Széchenyi lánchíd  19 000   4 000 –15 000 –79%

Erzsébet híd  66 000  69 900 3 900 6%

Szabadság híd  15 000  15 900 900 6%

Petőfi híd  61 000  62 100 1 100 2%

Rákóczi híd  87 000  88 300 1 300 1%

Deák Ferenc híd (M0) 104 000 104 300 300 0%

2. ábra:  Közlekedési tanulmányterv – Széchenyi lánchíd  
és Várhegyi alagút felújítása 
[FŐMTERV – MSc – CéH Konzorcium, 2014. február]
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A kormányhatározat alapján 2018. október 20-án 00:10–
04:00 között a Főmterv Zrt. és a BME Hidak és Szer-
kezetek Tanszéke próbaterheléses célvizsgálat kere té ben 
meg vizsgálta a járdaszélesítés lehetőségeit. A je len tés ki-
mond ta, hogy a tervezett állapotban ideális  kötél ként mű-
ködő láncok valós működésével kapcsolatban már ko ráb -
ban is felmerült, hogy némelyik lánccsukló a rés kor rózió 
elő  rehaladottsága miatt megszorul, elfordulni kép te len, 
emi att a láncfejeket nem tervezett hajlítónyoma ték is  ter - 
heli. Ezen csak részben képes enyhíteni a meglévő vas beton 
pályalemez helyett a tervezett új, acél pályalemez okozta  
ön súlycsökkenés. A lánclemezek között megjelenő rozsda 
a láncok megbontása nélkül nem kezelhető, nem vizsgál ha-
tó, a korrózió mértéke legfeljebb lassítható.  A je lentés ki-
mondta, hogy a járdaszélesítés csak akkor lehet séges, ha a  
láncok ideális kötélként működnek. A célvizsgálat során 
valós teherautós próbaterhelés alatt vizsgálták az egyes ki - 
jelölt láncfejek (láncok iránytörései) diszkrét pont jai ra ra-
gasztott, nyúlásmérő bélyegekben keletkező feszültségeket, 
kimutatva ezáltal a lánccsuklók szabad vagy gá tolt mozgá-
sát. A vizsgált 8 csuklóból mindössze egyetlen működött 
valódi csuklóként. 

A jelentés a láncstatika helyreállítására több változatot is 
bemutatott: 
1. csak az iránytörések csuklóinak helyreállítása, 
2. minden gátolt csukló megbontása és helyreállítása, 
3. a teljes láncszerkezet cseréje és 
4. a merevítőtartó és láncszerkezet teljes cseréje. 

2019. január 7-én tárgyalta a Fővárosi Közfejlesztések 
Ta nácsa a járdaszélesítés lehetőségeit, majd javaslatot ké-
szí tett, amelynek alapján 2019. április 30-án kormányhatá-
rozat ren delkezett a járdaszélesítés visszavonásáról. 2019. 
július 16-án jelent meg a Széchenyi lánchíd és kapcsolódó 
kivi te lezések megnevezésű ajánlati felhívás, amely már a 
mó do sított műszaki tartalomnak megfelelően, változatlan 
szé le s ségű járdafelújítást tartalmazott.

A SZÉCHENYI LÁNCHÍD FELÚJÍTÁSA
A budapesti Duna-hidak felújítását a Margit híd után, de 
még a Petőfi híd előtt a Széchenyi lánchíddal indokolt foly-
tatni a híd állapotára figyelemmel (6. ábra).

A meglévő közúti pályalemezt és a gyalogosjárdákat telje-
sen el kell bontani és újjá kell építeni ortotróp pályaszer-
ke zetként (814 tonna, közút v = 14 mm, járda v = 12 mm) 
(7. ábra). Az acélszerkezeteket új, illetve erősített bevonatú 
korrózióvédelemmel kell ellátni (22 378 m2 + 48 980 m2).  
A megmaradó acélszerkezeteket szükség szerint javítani 
kell, fémrestaurátor szakértő bevonásával kell felújítani 
a műemléki gyalogoskorlátokat (704 m). Az 1248/2019. 
(IV. 30.) kormányhatározatban megfogalmazottakkal össz-
hang  ban a hídi járdák változatlan szélességgel épülnek újjá. 

Szaktervezői megállapítás alapján a merevítőtartók sarui-
nak egy részét cserélni szükséges. A pilonok  szerkezeti kö - 
veire támaszkodó, merevítőtartó végeit alátámasztó henger - 
  szekérsaruk állapota a vizuális állapotvizsgálat ered ménye 
alapján nem kielégítő, működésük csak részben  biztosított. 
A merevítőtartók felemelkedését meggátló (negatív reakci -
ót felvevő saruk), úgynevezett önzáró (acél–bronz  öntvény) 
sa ruk álla pota bár kielégítő, nyilvántartási terv szerinti 
 te her bírásuk nem megfelelő, emiatt a cseréjüket irányozták 
elő. A mere vítőtartóknak mind a pozitív, mind a negatív 
re akciót fel vevő saruinál alacsony súrlódási ellen állású, 
korszerű sarukat kell beépíteni (16 + 16 darabot).

A hídfők horgonykamrájában található lánclehorgonyzó 
saruk, a hídfőkre támaszkodó lánc iránytörést biztosító 
inga oszlop és a merevítőtartók fix csapos saruit, illetve a 
pilonok felső termeiben lévő koronasarukat (8. ábra), el-
he lyezkedésük okán nem lehetséges cserélni. Közülük a  
hídfőkre támaszkodó ingaoszlopcsapos fix saruk vannak 
kri ti kus állapotban, a többi megfelelő állapotú. Ezek a tá-
masz elemek egyébként nagy anyagvastagságú öntvények, a 
korrózióvédelmi felújításuk tervezett.

A felszerkezet keresztirányú megfogását az alépítmények 
tengelyében összefutó főtartó szélrácsok végeihez konst-
ruált, hosszirányban elmozdulni (csúszni) képes saruk biz-
tosítják, ezek korrózióvédelmi felújítása szükséges.

Szokásosan a dilatációk jelentik az egyik leggyorsabban 
tönkremenő szerkezeti elemet, így azok megfelelő megter-
vezése és kivitelezése kiemelten hangsúlyos. Üzemeltetői 
tapasztalatok alapján a teljes keresztmetszeten (járda, me-
re vítőtartó, közúti pálya) egységesen végigmenő, vízzáró 
di la tációt terveztek. 

A hídtengelyben végigvezetett kezelőjárda nem alkalmas 
a hídvizsgálat szempontjából mértékadó  függesztőoszlo pok 
és kereszttartók szegecselt kapcsolatainak vizsgálatá ra, így 
a kezelőjárdákat teljes mértékben el kell bontani és telje-
sen új szemlélet szerint kell megépíteni, megfelelve a 
hídüzemeltetői igényeknek. 

Újjáépítik a lehorgonyzó kamrák budai oldali szellőző-
felépítményeit, amelyek kivezetései a Clark Ádám téren ta-
lál hatók. A budai és a pesti lánclehorgonyzó kamrák szige-
telését megújítják. Dunai árvíz esetén a gyakran  el öntött  

5. ábra:  Járdaszélesítés látványtervek – tanulmányterv 
Széchenyi lánchíd járdaszélesítési vizsgálati dokumentáció  
[FŐMTERV – MSc – CéH Konzorcium, 2014. november 19.]
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6. ábra:  Széchenyi lánchíd, fotó  
[BKK Zrt. 2019]

7. ábra:  Széchenyi lánchíd és Várhegyi alagút felújítása – Felszerkezet  
[FŐMTERV – MSc – CéH Konzorcium, 2017. március 29.]
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lánckamrák üzemeltetési nehézségeinek enyhítésére és a 
szerkezetek védelme érdekében megépül a lehor gonyzó-
kamrák többfokozatú árvízi védekezési rend szere is, ezzel 
kizárva a mostani árvizeknél gyakori fel színi elöntést. 

A Duna-meder szükség szerinti rendezésén túl a roncs- és 
lőszermentesítése is megtörténik. A Dunában lévő, a meder-
pilléreket jelölő bójázás kedvezőtlen tapasztalatai (forduló– 
manőverező hajók tönkreteszik) miatt mindenképpen új 
megoldást kellett találni. Örökségvédelmi és  városképi 
szem pontból a felújítást követően a mederpilléreken nem 
jelenik meg az egyéb hidakon szokásos árbócos „passzív  
radartükör”, hanem Magyarországon még ez idáig mérsékelt 
tapasztalatokkal rendelkező, innovatív rend szerű, úgyneve-
zett „aktív radarrendszert” helyezhetnek ki amellett, hogy a 
hajózási jelzések korszerűsítése is meg történik. 

Felismerve a rakpartokon jelentkező növekvő gyalogos- 
és kerékpárosigényeket, átépítik és kiszélesítik a hídfőkben 
lévő gyalogos–kerékpáros aluljárókat (3,40 méterről 4,10 

mé teresre), átépítik a hídfők lépcsőit, valamint felújítják a 
híd fők helyiségeit, és – lehetőség szerint – hasznosítják is 
őket. A budai hídfőben meglévő, kétszer tört vonalvezetésű 
aluljáró helyett egy forgalomtechnikailag biztonságosabb, 
töréspont nélküli, íves alaprajzú aluljáró-szerkezet épülhet 
újjá (9. ábra). Gyakori konfliktushelyzet kialakulása miatt a 
gyalogos–kerékpáros forgalom elkülönített útfelületet kap. 

Szakszerűen restaurálják a kőoroszlánokat, a kőcímere-
ket, a kőfeliratokat és a kőfelületeket. A II. világháborús 
újjá építést követően a pesti oldal kőoroszlánjainak talap-
zatán nem állították helyre gróf Széchenyi István és báró 
Sina György bronzcímerét, amelyeket – a megmaradt budai 
címerek mintájára – most rekonstruálnak. Műemlékvédelmi 
egyetértéssel a jelenleg meglévő, az 1949-es helyreállítás 
után telepített egyágú közvilágítási kandeláberek helyett – 
korhű képek alapján – gondosan rekonstruált háromágú 
kandeláberek kerülnek a láncszerkezetekre (32 darab) (10. 
ábra). 

8. ábra:  Széchenyi lánchíd és Várhegyi alagút felújítása – Felszerkezet  
[FŐMTERV – MSc – CéH Konzorcium, 2016. augusztus 23.]

9. ábra:  Közlekedési tanulmányterv  
– Széchenyi lánchíd és Várhegyi alagút felújítása – Budai hídfő beláthatóságának javítása (meglévő, tervezett) 
[FŐMTERV – MSc – CéH Konzorcium, 2014. február]
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10. ábra:  Az 1915-ös felújítást követő és napjainkban látható állapot  
– fotó [forrás internet]

11. ábra:  
A Széchenyi lánchíd  
és Várhegyi alagút felújítása  
– Díszvilágítás, látványterv   
[FŐMTERV – MSc – CéH  
Konzorcium (Lisys Projekt Kft.),  
2017. február 7.]
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A projekt része mind a budai, mind a pesti oldalon a lánc - 
 lefedő dobok visszaépítése is. A mederpillérek körüli külső 
kezelőjárdák elbontása után látni lehet majd a pálya szint 
alatti, a pilonok körüli erkélyeket alátámasztó, eddig elta-
kart díszítőelemeket. 

A hídon gazdaságos és környezetbarát LED-es közvilá  gí-
tást építenek ki, a díszkivilágítás képes lesz egyedi szí ne ket 
is megjeleníteni a nemzeti és/vagy a fővárosi ün ne pek al-
kal mával. A jelenlegi egyszínű díszvilágítás 43 kW, míg az 
új, gazdaságos, színezhető (RGBW LED) díszvilágítás tel  - 
je   sítmény felvétele 33 kW lesz. 2017-ben a városvezetés el-
fogadta a Széchenyi lánchíd felújítását követő  díszvilágítá si 
üzem naptárát, amely szerint állami és fővárosi ünnepek 
ki vételével egyszínű, melegfehér (~2700 Kelvin) dísz vilá gí-
tást jelenítenek meg, állami és fővárosi  ünne pek kor azon-
ban előre beprogramozott látvány jelenne meg (pl. ~7000  
Kelvin hidegfehér) az alábbi látványtervek nek megfelelő en 
(11., 12. ábra). A színek pontos árnyalatát a már meg-
épített díszvilágítási rendszer  beüzemelésekor az illeté kes 
képviselőkkel közösen lesz lehetséges meg határozni.

Az új díszvilágítási rendszer lehetőséget biztosít – fő -
polgármesteri engedéllyel – egyedi alkalmakkor egyedi 
dísz vil á gítás kialakítására (pl. külföldi delegációk érkezé-
se, ka  taszt rófa esetén szolidaritás, jelentős sportesemény, 
autis ták napja, mellrák elleni nap stb.), azonban ezek 
az egye di alkalmak eseti jellegük miatt nem indokolják, 
 hogy a díszvilágítási üzemnaptárba felvételre kerüljenek.  

12. ábra:  
A Széchenyi lánchíd  
és Várhegyi alagút felújítása  
– Díszvilágítás, látványterv   
[FŐMTERV – MSc – CéH  
Konzorcium (Lisys Projekt Kft.),  
2017. február 7.]

Állami ünnepek, munkaszüneti napok

január 1. újév napja fehér

március 15. az 1848-as forradalom és 
szabadságharc emléknapja piros-fehér-zöld

mozgó nagypéntek piros

mozgó húsvét  
(vasárnap és hétfő) fehér

május 1. a munka ünnepének napja fehér

mozgó pünkösd  
(vasárnap és hétfő) piros

augusztus 20. az államalapítás 
ünnepének napja piros-fehér-zöld

október 23. az 1956-os forradalom és 
szabadságharc emléknapja piros-fehér-zöld

november 1. mindenszentek napja fehér

december 25–26. karácsony ünnepének 
napjai fehér

Fővárosi ünnep

november 17. Budapest napja óarany-kék

Díszkivilágítási üzemnaptár – Széchenyi lánchíd
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Ezt ed dig „házilagos” módszerrel, alpinistatechnikás szere-
lő szakemberek segítségével lehetett elérni. A színe zés a 
meglévő fényvetők elé helyezett műanyag fóliákkal történt, 
a világítás részleges és vitatható színvonalú volt. Ugyancsak 
lehetőség adódik dinamikus (időben változó) színátmene-
tes díszvilágítás megjelenítésére, amelyet kizárólag szilvesz-
ter éjjelére javasolt üzemeltetni.

A híd zászlózását rendelet szabályozza (200  x 100 cm 
zászló, 52 darab, 4 m hosszú farúd, 42 mm rúdátmérő).  
A zászló tartó szerkezeteket a zászlózási feladatot ellátó 
szer ve zettel közösen kialakított megoldással tervezték meg 
(egy kezes rögzíthetőség, lopásbiztosság, integrált rögzítő-
elem stb.).

Felújítják a pesti rakparton lévő zászlótartó bástyákat is, 
megújul a díszvilágításuk, és az üzemeltetés megkönnyíté-
sére automatikus zászlófelvonó rendszert kapnak. 

Gyalogos-átkelőhelyet alakítanak ki a pesti hídfő északi 
és déli járdája között. 

Kiváltják és átcsoportosítják a hídon lévő közműveket. 
A hídi járdákban lévő közműaknákat kisebb méretben, a 
hídszerkezethez illeszkedő alakban, a járdakonzol ívessé-
géhez igazítottan építik újjá.

ORGANIZÁCIÓ
A Széchenyi lánchíd pályalemezcseréjének építési organi-
zációja nagyon fajsúlyos kérdés. Meg kell említeni, hogy a 
láncszerkezeti kialakítás miatt jelen felújítás jelentősen el-
tér a hazánkban szokásos hídfelújításoktól, a teljes szerke-
zeti viselkedés ismerete elengedhetetlenül fontos a kivi-
telezéshez. A híd statikai rendszere ugyanis megkívánja, 
hogy a meglévő pályatáblák bontása és az újak beépítése 
szimmetrikusan történjen. Szintén statikai okok miatt a 
pá lyatáblák nem bonthatók el előre teljes hosszban. Fenti 
pe remfeltételeket részletesen elemezve a szaktervező ja vas-
lat ként megfogalmazta, hogy a pályalemezcsere a kö zépső 
nyílásból középről indulva, a pillérek felé szimmetriku san 
haladva, illetve ezzel párhuzamosan a szélső nyílásokban 
is, de ott a hídfőktől indulva a pillérek felé történő ha-
ladással célszerű (13. ábra). 

A láncszerkezetű híd egyedi statikai rendszere szüksé-
gessé teszi az új pályatáblák elhelyezése után, de még a  
folytatólagos pálya kialakítása előtt a teljes szerkezet „ki-
lógatását”. A kilógatás után kell a pályatáblák keresztirányú 
hegesztéseit elvégezni. A ténylegesen alkalmazásra kerülő 
építési organizációt a nyertes kivitelező fogja elkészíteni, 
saját erőforrásainak, gépparkjának, lehetőségeinek és kö-
rülményeinek ismeretében.

A SZÉCHENYI ISTVÁN TÉR ALATTI  
VILLAMOS – KÖZÚTI ALULJÁRÓ  
FELÚJÍTÁSA
A Széchenyi lánchíddal egy időben célszerű elvégezni a 
pes ti hídfőben lévő villamos – közúti aluljáró újjáépítését is  
(14. ábra). A Széchenyi István tér alatti villamos- és közúti 
alul  járó bauxitbetonból készült, felújítása helyett annak tel-
jes elbontása és újjáépítése válik szükségessé. Az új  vas beton  
szerkezet megerősített falazataira új födém épül. 

A támfalak méretezése a dunai árvízszinthez fog igazodni. 
Jelenleg a villamos- és a közúti forgalmat elválasztó pen - 
gefalak alján vízátvezető nyílások vannak, hogy egy eset le-
ges dunai árvíz miatt ne dőljön össze az árvíznek ellen áll ni 
nem képes falazat. Az árvízteherre is méretezett új penge-
fal védelmében, annak magasságáig a 2-es villamos forgal-
ma (napi ~74 500 utas, két irányban, 2018) zavartalanul 
köz lekedhet, a villamosvonal üzemeltethető marad. 

Az új aluljáró-szerkezetben előkészítik a jövőbeni közmű-
átvezetés (vízcső) feltételeit, hogy azoknak a pesti alsó rak- 
 partra helyezése az aluljáró szerkezeti bontása nélkül meg-
tör ténhessen. 

Újjáépül mind a villamospálya (484 méter hosszú, két-
vágányú pályaszakasz), mind a közút (165 méter). 

A Széchenyi István téri és az Eötvös téri villamos-meg-
állóhelyek is megújulnak és akadálymentesek lesznek. 

A Duna másik partjára kitekintve, a budai hídfőben lévő 
villamos-aluljáró felújítása 2015–2016-ban megtörtént, be-
avatkozás nem szükséges, az itt közlekedő villamosviszony-
latok érdemi korlátozása a kivitelezés alatt nem tervezett.

A VÁRHEGYI ALAGÚT FELÚJÍTÁSA
Tekintettel arra, hogy a Széchenyi lánchíd gépészeti vezér-
lését a Várhegyi alagút keleti kapuzatába (15. ábra) vezették 
be, illetve, hogy a híd közúti forgalmának háromnegyede 
a Várhegyi alagúton halad tovább, így mindenképpen in-
dokolt a két műtárgy felújítását egymással összehangoltan, 
egy időben elvégezni.

A Várhegyi alagút legnagyobb problémáját a Várhegy 
belső kőzetrétegein vezetett, szivárgó víz okozza. A tég la- 
 fala zatból kivett fúrásos magminták töréses vizsgálatai rá -
mu   tat tak, hogy a szivárgó víz álladóan áztatja az 1853–1857 
között épült téglaboltozatú alagútszerkeze tet,  emiatt a  
falazat teherbírása lokálisan egyre csökken. Az ázá sokból 
adódó problémákat minden kor meg próbálta a sa ját tech-
nikai szint jén megoldani, azonban ki jelenthető, hogy ez 
mind a mai napig nem járt sikerrel. A szaktervezők megál-

13. ábra:  A Széchenyi lánchíd és Várhegyi alagút felújítása – Organizációs fázisterv – részlet  
[FŐMTERV – MSc – CéH Konzorcium, 2018. április 9.]
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14. ábra:  Lánchíd pesti aluljáró, Építészet, látványterv 
[FŐMTERV Zrt. (MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft.), 2018. június]

15. ábra:  A Várhegyi alagút keleti kapuzata, fotó  
[BKK Zrt. 2019]
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lapították, hogy a meglévő „fenyőfa” kialakítású dréncső-
szivárgók már nem töltik be maradéktalanul a fel ada tu-
kat, azok több helyen elmeszesedtek, el dugultak. Az ázás 
megszüntetésére többváltozatú tanulmánytervet is készí-
tet  tek. A változatok közül azt választot ták ki, amelyik az 
alagút  tengely irányában szakaszoltan, a téglaboltozat rész-
leges visszabontását követően új, teljes ér tékű szivárgó-
paplant helyez el, majd azt megtámasztja egy önmagában 
teherviselő, statikailag méretezett vasbeton fa la zat (16. 
ábra). 

Az 1972–1973-as felújításkor az alagútszerkezet mozaik-
burkolatot kapott: az alagút teljes felületére fehér színű, 
cseh gyártmányú üvegmozaik és – a jobb esztétikai hatás 
és tisztíthatóság érdekében – 12 százalékban kék színű mo-
zaik került, amely látvány igencsak megosztotta az építész-
szakmát és a használókat. A most következő felújítás alkal-
mával a szakági tervezők, a történelmi előzményeket tisz-
teletben tartva, az 1900-as évek elején készült fényképeket 
ele mezve, de modern korunk anyagainak kedvező tulaj-
don  ságait is felhasználva, egy ~3 méter magasságban vé-
gig   futó, nagy elemes finombeton lábazatot terveztek belső 
bur   ko latnak, amely a szükséges antigraffiti és sólé elleni 
véde lemmel kezelhető, míg a lábazat feletti felső burkolat 
lazúr bevonatú beton lesz. 

Az 1975-ben telepített és 1985-ben részben  átalakított 
alagúti légtechnika mára igencsak elavult, hatásfokát te-
kintve pedig nem képes kielégíteni a támasztott igényeket. 
A közúti alagúttal párhuzamosan az északi oldalon egy alsó 
és egy felső szellőzővágat fut. Az alsó szellőzővágat és a 

közúti alagút között található a fő szellőzőgépház és a tar-
talék szellőzőgépház. A fő szellőzőgépházban a két darab 
ventilátorból egyik sem működik, míg a tartalék szellőző-
gépházban található egyetlen ventilátor bizonytalan ideig, 
de még üzemel. Az 1973-ban tervezett, máig meglévő lég-
technikai rendszer nemcsak gépészetileg érett meg a szaná-
lásra, hanem a légbeszívás technikája is tervezési tévútnak 
bizonyult, ugyanis az nem külső friss levegőt szív be és fúj 
ki (így az alagút levegőjének károsanyag-tartalmát érdem-
ben nem csökkenti), hanem a kialakítás miatt pusztán a 
ki fújt levegő mozgási energiája hasznosul. A felújítás során 
tel je sen új légtechnikát terveztek, mégpedig az oldalbeöm-
léses kialakítás helyett „hosszáramú szellőztetésgyorsító 
(jet) szellőzőgépekkel”. Az új rendszer a közúti alagút te-
tején, a főte pontban elhelyezett, párosan telepített axiál- 
ventilátorokkal épül fel (hasonlók működnek a metró-  
aluljárókban is), amelyek képesek az uralkodó széliránynak 
meg felelően automatikusan megváltoztatni a légszállítás 
irá nyát. Míg az új rendszer képes lesz a természetes szél 
irány szerinti energiájával együtt dolgozni, addig a jelenle-
gi rendszer (mivel nem képes az irány megváltoztatására) 
hatásfoka szembeszél esetén közel zérus. A szakértők által 
tervezett rendszer CO-érzékelőkkel irányítva automatiku-
san kapcsol be és ki, így mindig biztosítható az alagút-
ban a levegő megfelelő minősége, akárcsak a gépjármű-
vek hétköznapi forgalmából származó szennyezőkre (szén-
monoxid, nitrogén-oxid, korom, aeroszol), akár egy esetle-
ges baleset utáni hő- és füstelvezetésre gondolunk. 

16. ábra:  A Széchenyi lánchíd és Várhegyi alagút felújítása – Alagútszerkezet, Mintakeresztmetszet 
[FŐMTERV – MSc – CéH Konzorcium, (UNITEF Mérnök Zrt.), 2016. augusztus 23.]
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A Várhegyi alagút díszes, eklektikusan klasszicizáló ke-
leti kapuzata műemléki védettséget élvez (15. ábra), 
 amely mögött hét üzemi helyiség is található. A Várhegyi 
alagút gépészeti vezérlése és a Széchenyi lánchíd gépésze-
ti vezérlése is együttesen innen, a híd- és alagútmesteri 
irodából kontrollálható (17. ábra). A Budapest Közút Zrt.-
vel konstruktív egyeztetéseket köve tően a híd- és alagút-
mesteri iroda mérete mindössze kettő helyiségre raciona-
lizálható, így a felszabaduló üzemi helyiségek a felújításu-
kat követően új funkciót kaphatnak. A szakma szándéka, 
hogy a felszabaduló helyiségekben tematikus, a híd és az 
alagútszerkezet építését bemutató és az építéshez kötődő 
legfontosabb személyeknek (gróf Széchenyi István, báró 
Sina György, Clark Ádám, William Tierney Clark stb.) méltó 
emléket állító, állandó kiállítást alakítsanak ki, azonban 
erről a tár gyalások még fo lyamatban vannak (18. ábra). 

Nem a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő helyi-
ségek találhatók a nyugati kapuzatban, így a jelenlegi meg-
jelenésének megfelelő, tisztító–javító jellegű felújítását tar-
talmazza a beruházás.

A 350 méter hosszú alagút két végpontja között 6,15 
mé teres magasságkülönbség van, a Clark Ádám tér felé lej - 
tetve. Ezt felismerve a tervezők a rendelkezésre álló ke-
reszt metszeti szélességet forgalomtechnikai  szempontból is  
újraosztották, mégpedig úgy, hogy a hegymenetben köz le-
kedő kerékpárosok kiemelt (védett) kerékpáros-infra struk-
túrán közlekedhessenek a saját tempójukban, míg a völgy-
menetben közlekedő kerékpárosok egy szélesített (3,70 m),  
kerékpárosnyommal jelölt közúti felületen együtt halad-
hassanak a közúti forgalommal (16. ábra). 

18. ábra:  Tanulmányterv – Várhegyi alagút keleti kapuzat üzemi helyiségek hasznosítása  
[UNITEF’83 Zrt., 2016. október]

17. ábra:  
A Széchenyi lánchíd és Várhegyi alagút  
együttes vezérlő panelje a keleti kapuzati  
üzemi helyiségben, fotó  
[BKK Zrt. 2013]
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A SZÉCHENYI LÁNCHÍDHOZ  
KAPCSOLÓDÓ KÖZTEREK FELÚJÍTÁSA

Clark Ádám tér

Az 1221/2019. (IV. 23.) kormányhatározat biztosítja,  hogy a 
Szé chenyi lánchídhoz kapcsolódó köztérfelújításokat  egy- 
 sé ges koncepció alapján tervezhessék meg, majd újíthassák 
fel, fejleszthessék. Az előzménytervekre támaszkodva (19. 
áb ra) a Clark Ádám tér esetében a körforgalmi kialakítás 
meg őr zendő városképi elem, azonban a térségre elképzelt 
közúti forgalomcsillapítással összhangban a körforgalom 

méretét, ezáltal a közút által elfoglalt felületeket csök-
kentsék. Kitűzött cél a gyalogosfelületek növelése, a gyalo-
gos és kerékpáros-kapcsolatok erősítése, a közösségi közle-
kedés az egyéni közúti közlekedéssel szembeni előnyben 
részesítése. 

A körforgalom nyugati gyalogos-átkelőhelyén relatív nagy 
számban fordul elő „könnyű sérüléses” baleset a baleseti 
ponttérkép alapján (20. ábra), ennek kezelésére a körfor-
galom térnegyedei között biztonságos gyalogos-átkelőhe-
lyek szükségesek, pótolva például a ma még hiányzó, a tér 
keleti oldalánál levő, vagyis a budai hídfői átkelőhelyet is. 
Cél,  hogy olyan magas minőségű és presztízsű közterület 
jöjjön létre, amely méltó a Széchenyi lánchíd látványához.

19. ábra:  Előzményterv: Clark Ádám tér felújítása és forgalomtechnikai felülvizsgálata – kiviteli terv, látványterv  
[VIA FUTURA Kft., 2016.02.01.]

20. ábra:  
Közlekedési tanulmányterv
–  Széchenyi lánchíd és 

Várhegyi alagút felújítása
–  Clark Ádám tér baleseti 

ponttérképe
[FŐMTERV – MSc – CéH 
Konzorcium, 2014. 
február]
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Széchenyi István tér

A Széchenyi István tér esetében is hasonló elvek mentén 
szükséges a tervezési munkát lefolytatni, az egyéni közúti 
forgalom csillapítása mellett a gyalogos–kerékpáros és a 
közösségi közlekedési módok előnyben részesítésével. 

A felszabadítható közúti felületek helyét összefüggő gya-
logos- és zöldfelületek vegyék át, szűnjön meg a Magyar 
Tu dományos Akadémia előtti felszíni parkoló, valamint a 
nagy ívben vezetett körforgalom (21. ábra). 

A József Attila utcát vezessék rá közvetlenül a Széchenyi 
lánchídra, biztosítva a híd mindkét irányú közúti forgalmát. 

Jöjjön létre az a gyalogostengely, amelyik a Szent István 
bazilikától, a Zrínyi Miklós utcán át a Széchenyi István teret 
érdemi közúti forgalom keresztezése nélkül elérheti, majd 
a Széchenyi lánchíd északi járdáján továbbhaladva a forga-
lomcsillapított Clark Ádám térre érkezhet, ahonnan a bu-
dai Várba, vagy a Lánchíd utca felé folytatódhat. Szükséges, 
hogy létesüljön a hídszerkezet pesti hídfőjének közelében 
is felszíni gyalogos-átkelőhely. 

Az Apáczai Csere János utca és a Dorottya utca forga-
lomtechnikai kapcsolatainak megtartásával a Jane Haining 
rakparti lehajtó racionalizálása is megtörténhet a délre 
kanyarodó ág létjogosultságának felülvizsgálásával. 

21. ábra:   
Előzményterv:  
RAK-PARK Tervpályázat  
I. helyezés – tanulmányterv 
[Korzó Tervezési Stúdió Kft., 
2015.12.04.]
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ÜTEMEZÉS

A Széchenyi lánchíd és a Várhegyi alagút felújítása 30 hó-
nap alatt történik meg, amelyen belül 18 hónap a köz úti 
forgalom korlátozásának maximális időtartama. A Széche-
nyi István tér alatti villamos – közúti aluljárót úgy szükséges 
felújítani, hogy a villamosforgalom zárása a 17 hónapot ne 
haladja meg. 

A köztérfelújítások tervezését követően azok kivitelezését 
úgy szükséges ütemezni, hogy a Széchenyi lánchíd kivite-
lezésével együttesen fejeződjenek be, ezzel mini malizálva a 
forgalomkorlátozást.

ZÁRSZÓ
A hídszerkezetet a hídmester naponta ellenőrzi, a hídüze-
meltető hetente készíti el jelentését az aktuális  állapotról, 
kéthavonta pedig hídszerkezeti szakértők készítenek rész - 
letes jelentést. Mindezek mellett eseti hídszakértési (cél-
vizsgálati) feladatok is szükségesek. 2019. október 26-án a 

közúti, vasbeton pályalemez magmintavételes roncso lá  sos 
vizsgálata történt meg annak megállapításra,  hogy mi  lyen 
mértékben van még benne biztonsági  tar ta lék. A szakem-
berek mindezeket azért teszik, hogy a híd álla potá ról ak-
tuális és valós kép álljon  rendelkezésre, szükség ese tén a 
hídüzemeltető még megelőzőleg közbeléphessen, de addig 
a használhatóságát ne kelljen korlátozni, a forgalom a meg-
felelő biztonsággal, zavartalanul haladhasson.

Az egyre gyakrabban szükségessé váló karbantartási mun-
ka az egyre romló hídállapotot visszafordítani nem, de még  
csak megállítani sem képes. A megtervezett, teljes  ér té kű 
felújítás adhat kielégítő eredményt. A Széchenyi  lánc híd 
felújítása halaszthatatlan. Amilyen gondossággal  óv ták meg 
elődeink ezt a ma már ritkaságszámba menő,  páratlan 
értékű és szépségű hídszerkezetet, ugyanazzal a gon dos-
ság gal szükséges nekünk is vigyázni rá, örömteli kötele-
zettségként hagyva ezt a feladatot utódainkra is.

2019. október 30.

22. ábra:  Széchenyi lánchíd, fotó  
[BKK Zrt. 2019]
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