
Beszámoló a 2015. évi Hidász Napokról 

 

2015. június 10-11-én rendeztük 
meg a Hidász Napokat. Ezen a néven 
ez az 5. hidász összejövetel, de a 
Hídmérnöki konferenciákat is 
beleszámítva ez az 55. alkalom. Az 
előző évekhez hasonlóan a helyszín 
Visegrád volt.  

A résztvevők megkapták a megyei hídtörténet sorozat legújabb tagját, a Hidak Vas 
megyében című kötetet; Dr. Domanovszky Sándor összefoglaló írását, a Mérföldkövek 
az acélhíd építés történetébent és a Nemzeti Közlekedési Stratégia eredményeit 
bemutató kiadványt. 

   
A konferencia kiadványok 

 

A hagyományokhoz híven az első nap a Beszámolók az elmúlt időszak hidász 
tevékenységéről témájú előadássorozattal indult. 

Kardos Gábor a NIF Zrt. beruházásában megvalósuló hídfelújításokat, átépítéseket és az 
új hidak építését foglalta össze. Röviden számokban: gyorsforgalmi hálózaton 126 db, 
közúton 118 db és tervezés alatt 407 db híd. 

Hesz Gábor (Magyar Közút NZrt.) előadásában többek között az azonnali beavatkozást 
igénylő hidak közül a záhonyi Tisza-híd, a sióagárdi Sió-híd és a szegedi Bertalan Lajos 
Tisza-híd felújításának szükségességét alátámasztó fényképeit mutatta be. 

A MÁV Zrt. hidász helyzetképéről Virág István adott ismertetést. Az előző években 
megkezdett vasúti hídfelújítás folytatódni fog: IKOP és CEF forrásból összesen 45 milliárd 
Ft értékben. 

A fővárosi hídfelújításokról Hodik Zoltán (BKK Közút Zrt.) beszélt. A tervezett felújítások 
listája hosszú, ebből a legnagyobb volumenű a Lánchíd és az alagút projektje. A jelenleg 
futó felújítások közül a Kerepesi úti híd és a Sibrik Miklós úti felüljáró munkái a 
leglátványosabbak. 



A második szekció az aktuális Duna-hidak, határhidak téma köré csoportosult. 

A komáromi új Duna-hídról a Pont-TERV részéről két előadás hangzott el. 

  
Látványtervek a komáromi hídról 

Dr. Szabó Gergely a híd széldinamikai vizsgálatáról beszélt. Lágy szerkezeteknél, mint a 
ferdekábeles és függő hidak, a szél dinamikus hatását komolyan kell venni. A komáromi 
hídnál az alábbiakat vizsgálták: merevítő tartónál széllökés, örvénygerjesztés, 
instabilitások; pilonnál széllökés, örvénygerjesztés; ferdekábeleknél széllökés, 
örvénygerjesztés, táncolás, szél-eső-lengés interakciója és támaszgerjesztés. 

Építési állapotban a merevítő tartó kapcsolt belebegése a kritikus. Emiatt, ha a 
konzolhossz 180 m fölé ér és a szélsebesség meghaladja a 40 km/h-t, a konzol végét 
rögzíteni kell. 

Végleges állapotban a merevítőtartó örvénygerjesztése a mértékadó. A merevítőtartó 
túlzott függőleges lengéseinek elkerülése miatt tömeg-rugó-csillapító rendszer beépítése 
szükséges hat helyen, a kábelek nagy lengéseinek csökkentésére pedig a kábelek alsó 
lehorgonyzásához kerülnek csillapító elemek. 

Gilyén Elemér a híd tervezett monitoring rendszerét ismertette, ami öt részből tevődik 
össze: meteorológiai monitoring, kábelerőmérés, hőmérsékleti monitoring, 
saruelmozdulás figyelése és rezgések nyomon követése. 

 
A monitoring rendszer elhelyezkedése a hídon: kék kör: ÚT-MET állomás, pirossal jelölt kábel: 
kábelerő mérés, piros négyzet: mérőegység helye, narancs x: hőmérséklet monitoring, zöld 
háromszög: saruelmozdulás, sárga kör: rezgés monitoring 

 

A határhidak témakörébe a KKK munkatársai nyújtottak betekintést. 

Az Ipolydamásd – Helemba közé tervezendő Ipoly-híd fejleményeit Sitku László 
ismertette. A régi hidat 1989-ben építették, a nagymarosi vízlépcső építéséhez használták 
átkelőként. Az építkezés felfüggesztése után lebontották. 



  
Az ipolydamásdi hidat két részletben elbontották 

2005-ben az Utiber Kft., 2012-ben az Uvaterv Zrt. készített tervet az új hídra. A vízügyi és 
környezetvédelmi előírások miatt jelentős hídhosszak adódtak (2005-ben 96 m-es, 2012-
ben 104 m-es támaszköz), így a híd nem fért bele a költségvetésbe. 

A KKK megvalósíthatósági tanulmányt és tanulmánytervet készíttet, melynek célja egy 
csökkentett műszaki tartalmú, és ez által olcsóbb híd. 

Az Ipoly felső szakaszán lévő hídhelyzetről Pisch Zsuzsanna beszélt. Hasonlóan 
Ipolydamásdhoz, itt is a műszaki tartalom és a költségek csökkentése a cél, és ennek egy 
lehetséges megoldása a mobil hidak építése. Az Ipoly az év nagy részében keskeny, csak 
árvizekkor szélesedik ki egy rövid időre. Kis- és középvíznél át lehetne kelni a mobil 
hídon, az árvíz közeledtével pedig a szerkezetet felhúznák a mértékadó árvízszint fölé. 

A KKK döntés-előkészítő tanulmányt és tanulmánytervet készíttet, melyben 
megvizsgálják, hogy melyik helyszínen milyen mobil híd típussal lehetne gazdaságos 
átkelőt építeni. 

 
Mobil híd átkelésre alkalmas és felemelt állapotban 

Kertesi Tamás „Határon átnyúló beruházások a hidak szemszögéből” címmel tartott 
előadást. Az ország 2183 km-es határszakaszának 26%-án valamilyen vízfolyás található, 
továbbá több olyan vízfolyás is van, amely ugyan nem határfolyó, de nagyon közel van az 
országhatárhoz. 

A KKK megrendelésében mind a hét határszakasz vonatkozásában készültek 
megvalósíthatósági tanulmányok, a határon átnyúló közlekedési hálózatok fejlesztésének 
érdekében. 

A határhidak tervezése és építése mind műszaki, mind környezetvédelmi, mind 
társadalmi szempontból a legbonyolultabb közúti beruházások közé tartozik. Az igények 
megfelelő szinten történő kiszolgálása mellett, figyelemmel kell lenni a költségek 
elviselhető szinten történő tartására, a fenntarthatóságra, a környezetvédelemre, és végül, 
de nem utolsó sorban a szomszédos ország törekvéseire. 



2014. november 21-én volt 50 éves a budapesti Erzsébet kábelhíd, és ennek apropóján 
Dr. Tóth Ernő (KKK) a régi és az új híd történetéből válogatott érdekességeket. Pár példa: 

A régi híd építésekor 1894-ben nagy 
épület bontásokkal alakult ki a 
hídtengely, a Belvárosi templomot 
előbb-utóbb lebontandónak tartották, 
azonban később műemlékké 
nyilvánították a templomot. Felmerült a 
templom eltolása, de végül az út 
nyomvonalát igazították a templomhoz. 

A régi híd 12,4 millió koronás 
költségével kimagaslóan drága volt. 
Összehasonlításként a Szabadság híd 
5,0 millió koronába, a komáromi 
Erzsébet híd 1,2 millió koronába került.  

A Belvárosi templom eltolásának vázlata 

2015. szeptember 28-án lesz 120 éve, hogy átadták a Mária Valéria Duna-hidat 
Esztergomban. Karkus János (Via-Pontis Kft.) ismertette a híd történetét. 

Kicsit szomorú, hogy a híd eddigi története során többet volt használaton kívül, mint 
használatban: 58 évig át lehetett kelni rajta, 62 évig nem. 

Üzemelő híd 
1895-1919 
1924-1944 
2001-2015 

Üzemen kívüli híd 
1919-1924 
1944-2001 

Leghosszabb ideig a II. világháború után állt használaton kívül. Végül 2001-ben építették 
újjá. 

  

  
Terv változatok az újjáépítésre: eredeti megjelenést idéző, korhű újjáépítés; párhuzamos övű, 

folytatólagos rácsos gerendahíd; tömör gerinclemezes, változó magasságú gerendahíd; ferdekábeles 
szerkezet 

 



Szintén születésnapját ünnepli, de csak a huszadikat a Rákóczi, korábbi nevén 
Lágymányosi híd. A két évtizeddel ezelőtti és a mostani építkezéseket négy előadás 
foglalta össze. 

A híd tervezéséről dr. Koller Ida 
(Uvaterv Zrt.) tartott előadást. A 
hídra több terv is készült, olyan 
megoldás is felmerült, hogy az új 
közúti és a meglévő vasúti híd 
osztozzon az alépítményen. Újszerű 
szerkezeti megoldás volt, hogy a 
merevítő tartó magasságának 
csökkentése céljából a szerkezetet 
ferde rudakra függesztették fel. (Dr. 
Sigrai Tibor ötlete.)  

Lágymányosi híd pillér keresztmetszete az 1984. évi 
terven

 

Vörös Balázs (TTD Expert Zrt.) a híd 
kivitelezéséről beszélt, kiemelve az alépítmény 
építését. 

Bár a villamos pálya helye megvolt a Rákóczi 
hídon, az 1-es villamos vonalát csak az átadás 
után 20 évvel vezették át rajta. Varga Balázs (A-
Híd Zrt.) a villamos építés folyamatáról, Dr. 
Kövesdi Balázs (BME Hidak és Szerkezetek 
Tanszék) a próbaterhelésről adott tájékoztatást. 

Az eredeti szigetelést és magánaljakat 
elbontották, és újakat építettek. A sín rögzítése 
Edilon rendszerrel készült. 

A híd próbaterhelése 2015. február 14-15-én 4 db 
Combinoval (átl. 850 kN), 20 db négytengelyes 
járművel (átl. 350 kN) és az utasok pótlására 
homokzsákokkal (17kN/m) történt. Kiemelt 
figyelmet fordítottak a villamos pálya alatti 
részek (kereszttartó, gerinclemez) vizsgálatára. 

 
Sín rögzítése a Rákóczi hídon 

 
Az utasok helyettesítése 

Záró előadásként dr. Domanovszky Sándor a Duna feletti autópályahidak történetét 
elevenítette fel. A magyar autópálya építés ideje alatt (50 év) ötször építettek 
autópályahidat a Duna felett: 1990-ben Hárosi híd bal pályája (M0), 2003-ban 
Szekszárdnál a Szent László híd (M9), 2007-ben Dunaújvárosnál a Pentele híd (M8), 2008-
ban a Megyeri híd (M0) és végezetül 2012-ban a Hárosi híd jobb pályája (M0) készült el. 



  
A Pentele és a Megyeri híd építés közben 

 

Az első nap a díjátadással zárult. Az Év Hidásza Hesz Gábor (Magyar Közút NZrt.) lett. A 
tervezőknek járó Feketeházy János-díjat Süle F. Attila (Főmterv Zrt.), a kivitelezőknek 
járó Massányi Károly-díjat Vőneki Zoltán (Strabag MML Kft.). A hidak ügyéért sokat 
tevők elismerését, az Apáthy Árpád-díjat Karkus János (Via-Pontis Kft.) érdemelte ki. 
Ezen a konferencián rendhagyó módon egy másik Apáthy-díjat is átadtunk. Samuel 
Jelínek, a szlovákiai főhidász nyugdíjba vonul, és a díjjal szerettük volna megköszönni a 
sok éves együttműködést és segítséget. 

 
Vőneki Zoltán, Süle F. Attila, Karkus János, Samuel Jelínek, Kolozsi Gyula, Orosz Károly, Sitku László, 

Hesz Gábor és az Ördög 

 

A 2. nap délelőttjén a Külföldi kitekintés szekcióban hét előadás hangzott el. 

Paul Semrau (Maurer) a csendes dilatációk fejlesztésének területén elért eredményekről 
beszélt, továbbá bemutatta a dilatációkra vonatkozó ETAG 032 szabványt. 

Konstiantyn Medovnikov (Stirling Lloyd) két híd, az angliai Avonmouth híd és a 
lengyelországi Elzbieta Zawacka tábornok híd szigetelési rendszerét mutatta be. 

Dr. Tóth Zoltán (Bau-Trade Kft.) egy Amerikában kifejlesztett betonjavító anyag hatásait 
ismertette. 



Tóth Tibor (Sztrádaline Kft.) a nemzetközi sajtó hidász termését ismertette. Többek közt 
megtudhatta a hallgatóság, hogy papírból is lehet hidat építeni, és hogy Kínában nemcsak 
a folyókra merőlegesen, hanem a folyó fölé is építenek hidat. 

  
A 10,5 km hosszú kínai autópályahíd 

Peter Paulík (Pozsonyi Műszaki Egyetem) a pozsonyi Duna-hidak történetét elevenítette 
fel. Jelenleg is folyik hídépítés: a 2010-ben lezárt, 2014-ben lebontott Öreg hidat építik 
újjá. 

  

  

 
A szlovák fővárosban öt híd keresztezi a Dunát: Lafranconi híd, Szlovák nemzeti felkelés hídja, Öreg 

híd, Apollo híd és Kikötői híd 

 

 



Samuel Jelínek (SSC) a szlovákiai hídgazdálkodásról mesélt. Pár hasonlóság-különbség: 

- Szlovákiában a hidak állapotát hét fajta állapotszinttel jellemzik, mi ötöt 
használunk. 

- A hídfelújításokra szintén nem jut elegendő összeg. 
- A www.hidadatok.hu-hoz hasonlóan náluk is van interneten elérhető adatbázis. 

Zárásul Antal Árpád (Magyar Tüzihorganyzók Szervezete) beszámolt arról, hogy a kis és 

közepes fesztávolságú hidaknál Németországban engedélyezték a tüzihorganyzás, mint 

korrózió elleni védelem alkalmazását, és példákat mutatott tüzihorganyzott hidakra a 

nagyvilágból. 

 

Délután a magyar autópálya építés 50 éves évfordulója alkalmából a 2. nap délutánján 
egy szekciót az autópályahidaknak szántunk. 

A szekció nyitásaként Sitku László (KKK) röviden ismertette az autópályahíd állományt 
számokban, és bemutatta a ”legeket”. 

Takács László és Dollmayer Dávid (A-Híd Zrt.) olyan autópályahidakat mutattak be, 
amelyek valamilyen szempontból elsők voltak a hidak között Magyarországon. 

Pár példa: 

- első extradosed híd: Korongi híd az M7-en; 
- első szakaszosan előretolt hidak az M7 hídjai Balatonszárszó környékén; 
- első ferdekábeles híd a Megyeri híd az M0-án; 
- első trapézgerincű híd: Móra Ferenc Tisza-híd az M43-on. 

 

Bár sok különleges híd épült az 
autópályákon, a típusszerkezetekről sem 
szabad megfeledkezni. Dubróvszky Gábor 
(Ferrobeton Zrt.) az előregyártott gerendák 
fejlődésébe avatta be a hallgatóságot. 

 
Előregyártott gerendákból épülő híd az M6 

autópályán 

A hidak nem látványos, de fontos része az alapozás. Varsányi Tamás (HBM) a 
mélyalapozások fejlődését mutatta be. 

 

Az egész napos esettanulmányok szekcióban az aktuális hídépítésekről és hidakat 
érintő problémákról hangzottak el előadások 

Németh István (Poligon-Teta Kft.) a közúti hidak fáradási problémáiról beszélt. 

A vasúti hidakkal kapcsolatban két előadás hangzott el. Tóth Axel (MÁV Zrt.) a 
nagyfolyami vasúti hidak hídfőinek és pilléreinek problémakörébe vezette be a 
hallgatóságot, aminek során az Északi Duna-híd, az algyői Tisza-híd, a Déli Duna-híd, a 
bajai Duna-híd és a szolnoki Tisza-híd alépítményeinek javítását mutatta be. Erdődi 

http://www.hidadatok.hu-hoz/


László (MÁV Zrt.) a fejlesztés alatt álló MEDINA-t (MÉrnöki szerkezeteket DIagnosztizáló 
és Nyilvántartó Alkalmazás) ismertette. 

Pál Gábor (Speciálterv Kft.) több tanulmányterv eredményét mutatta be, köztük a 
kisoroszi gyalogos hídét, a szegedi déli Tisza-hídét, a váci Duna-hídét és a már megépült 
bajai gyaloghíd korábbi változatait. 

  
Váci Duna-híd látványtervei 

A 4-es metró kapcsolódó 
beruházásáról, az őrmezői csomó-
pont építéséről Bertalan Csaba 
(Főmterv Zrt.) és Horváth Ferenc 
(Swietelsky Magyarország Kft.) 
beszéltek. Az M1-M7 bevezető 
szakasz és Kelenföld között létesülő 
kapcsolatot egy kétszintes 
csomóponttal fogják megoldani, 
ahol a visszafordító sávok a föld 
alatt lesznek. 

 
A gyalogos híd átköltöztetésére az őrmezői csomópont 

építése miatt volt szükség 

A 86. sz. főút Zalalövőt elkerülő szakaszán két völgyhíd épül, ezekről Zádori Gyöngyi 
(Speciálterv Kft.) és Sörös Péter (Közgép Zrt.) tartottak előadást. Mindkettő szekrény 
keresztmetszetű acél gerenda híd, a Zala feletti híd hossza 601 m, a Zalapatakai-patak 
feletti híd hossza 161 m. Betolással fognak épülni, a konferencia időpontjában már álltak a 
pillérek. 

  
Zalapatakai-patak feletti híd építése 

Pálossy Miklós (Pont-TERV Zrt.) a bonyhádi Nepomuki híd fővizsgálatának az 
eredményeiről beszélt. A híd kritikus állapotban van: az íveket aládúcolták, és a 
hídszéleket összefeszítették. Teljes körű felújításra lenne szükség. 



A békéscsabai vasútállomás felújítása keretében újjáépült a vasúti pálya felett átvezető 
Orosházi úti felüljáró. A ferdekábeles híd tervezéséről Zádori Gyöngyi (Speciálterv Kft.) 
és Rácz Balázs (Főmterv Zrt.), kivitelezéséről Czaga Róbert (Közgép Zrt.) tartott 
előadást. A híd három részből áll: egy-egy vasbeton feljáró hídból és a középső 
acélszerkezetű ferdekábeles hídból. 

A beépített anyagmennyiségek: 

- feljáró hidak: 5 260 m3 beton, 785,9 t betonacél 
- ferdekábeles híd: 1 227 t acél 
- pilon: 330 m3 beton, 76,9 t betonacél. 

 
Békéscsaba, Orosházi úti felüljáró 

Dr. Träger Herbert az 50 évvel ezelőtti hídépítések idejére repítette vissza a 
hallgatóságot. Mesélt többek között a 6-os úti völgyhidak, a sárospataki Bodrog-híd és a 
szolnoki Tisza-híd műszaki ellenőrzéséről. 

  
A mecseknádasdi Varasdi völgyhíd a 6. sz. főúton és a sárospataki Bodrog-híd  

Hatvan város csomópontjának építése befejeződött ebben az évben. A vasút feletti 
újjáépített hidat Borzai Tibor (Speciálterv Kft.) ismertette. A négynyílású híd legnagyobb 
nyílásában, a vasút felett, alsópályás ívhíd vezeti át a forgalmat. 

Tóth Emília (Via-Pontis Kft.) előadásában felhívta a figyelmet a hazai betonszabványok 
felülvizsgálatának és korszerűsítésének szükségességére. 

 

A 2. nap délutánján a konferencia résztvevőinek lehetősége volt részt venni a Magyar 
Mérnöki Kamara tervezőknek tartott továbbképzésén. 


