
 

 

Végre ismét találkoztunk! 

Hidász Napok 2021 

 

 

Másfél év kihagyás után, 2021. október 25-26-
27-én Siófokon tartottuk a 10. Hidász Napokat. Az 
országos hidász konferenciának a szervezőket is 
meglepő, 460 regisztrált résztvevője volt. 
Újdonságként idén először az előadásokat online is 
lehetett nézni. Ez óriási segítség és a visszajelzések 
szerint nagy öröm volt mindazoknak, akik a vírus 
miatt, vagy bármilyen egyéb okból nem tudtak 
személyesen részt venni a konferencián, így mégis 
részesei lehettek a Hidász Napoknak.  

  

A konferencia résztvevői a regisztrációnál gazdag ajándékcsomagot kaptak, ami a megszokottnál több 
szakmai könyvet tartalmazott. A 2020. évi rendezvény elmaradt, az elmúlt időszakban három nagyszabású 
műtárgy is épült, ezekről egy-egy értékes könyv készült: 

 Híd a határon – Monostori híd, 
 Hullámok játéka – A Poroszló-Tiszafüred közötti kerékpárút hídjai, 
 Új híd, új utakon – Tiszai átkelő az M44-es gyorsforgalmi úton. 

A Molnár Ferenc Tisza-híd és Berkó híd könyvéhez illeszkedő, egyforma méretű hídalbumok az évek során 
egyre gazdagodó sorozatot fognak alkotni. Kiemelendő, hogy a komáromi és a Tisza-tavi album kétnyelvű 
(magyar-angol) szerkesztésben jelent meg. 

 
A Hidász Napok részvevőinek ajándékozott hídalbumok címlapjai 

A Lánchíd füzetek sorozatban idén több új kötet is megjelent, ezek közül az Imre Lajos grafikusi 
munkásságát bemutató 21. füzetet kapták meg a résztvevők. A résztvevőknek grátisz elérhető volt a 
helyszínen ezen kívül számos egyéb korábbi kiadvány is: megyei hídmonográfiák, Acélszerkezetek szakmai 
folyóirat egyes lapszámai, hídalbumok, dr. Balázs György professzor tanulmánykötetei és a Lánchíd 
füzetekből számos az utolsó 28. kötetig bezárólag (elérhető a www.hidak.hu oldalon). 

 



 

A Hidász Napokon megemlékeztünk az elmúlt két 
évben elhunyt hidászmérnök kollégáinkról is. Egy 
méltó emlékező sarokban kiállítottuk fényképüket és 
életrajzukat, így a résztvevőknek lehetőségük volt 
csendben megemlékezni róluk égő gyertyafény 
mellett.  

A Hidász Napok első előadási blokkja szokásoknak 
megfelelően az aktuális munkákról, beruházásokról 
adott átfogó körképet. Sitku László a rendező 
Hidászokért Egyesület elnöke köszöntötte a 
személyesen és a számítógépek előtt lélekben 
megjelenteket, egyúttal házigazdája volt az egész 
konferenciának. 

 
Sitku László megnyitja a konferenciát 

Első előadást Nyul Zoltán, a Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. beruházási vezérigazgató-helyettese 
tartotta meg. A NIF Zrt. elmúlt időszakban saját 
műszaki ellenőri részleget alapított, hogy minél több 
beruházást saját létszámmal tudjon végrehajtani, 
külső Mérnök közreműködő nélkül. Ez 
természetesen jelentősen átrendezi napjainkban a 
hídépítések lebonyolítási piacát. Bemutatta a 
legfontosabb 2021. évi híd átadásokat: M44 Tisza-
híd, M80 Vasszentmihály völgyhíd, M30 autópálya 
befejező Miskolc – Tornyosnémeti szakasza, tokaji 
Erzsébet királyné Tisza-híd, M0 Deák Ferenc Duna-
híd sarujavítása, vasútfejlesztésekhez kapcsolódó 
számos nagy műtárgy, intermodális városi 
csomópontok, kerékpárút fejlesztések stb. melyeket 
csupán címekben mind felsorolni is hosszadalmas 
volna. Bemutatta a folyamatban lévő munkákat, 
köztük a talán két legfontosabbat, az új Duna-hidat 
Paks térségében és az átépülő Déli Összekötő vasúti 
Duna-hidat. Az előkészítési fázisban lévő 
hídépítések listája is igen gazdag: újabb Duna-hidak 
és egyéb óriási műtárgyak közúton, vasúton és a 
kerékpáros hálózaton. 

 

 

 
Vasszentmihály völgyhíd az M80 autóúton 

Csikós Csaba a Magyar Közút NZrt. Hídosztályának vezetője az országos közúthálózaton végzett 
hídfelújítási programról beszélt. A beruházások töredék részét végzi a hídkezelő. A hídkezelő forrás 
hiányában rendszeresen frissíti az „haladéktalan beavatkozást igénylő” hidak listáját (benne 64 híddal!), a 
meglévő forrás többszörösére lenne szükség. Öröm a sok új fejlesztéssel megszülető új híd, közben egyre 
aggasztóbb a korosodó hídállomány: 1304 híd (17%) II. világháború előtti, azaz bőven 75 év feletti 
szerkezet. 

Szebényi Gergő a Magyar Államvasutak főmérnöke a vasúti hidak kezeléséről adott körképet. 
Munkájuknak meghatározó része a folyamatban lévő nagy vasúti fejlesztések műtárgy építési feladatai, 
melyek száma, mérete és a tervezett szerkezeti megoldások kétségkívül új korszakot nyitnak a hazai vasúti 
hídépítésben. Mindenképp említést érdemelnek az új alsópályás vasúti ívhidak, melyek közül az első 
kivitelezését (72 m támaszközzel) már el is kezdték az M6 autópálya felett. 

Hodik Zoltán a Budapest Közút osztályvezetője a főváros hídüzemeltetéséről számolt be. A hidakra 
fordítható források szűkössége meglehetősen beszorítja hídfelújítási lehetőségüket. Elindult a Széchenyi 
lánchíd felújítása – melyről önálló előadásban volt később szó. Néhány munkáról láthattunk beszámolót: 
Hosszú vajúdás után a Drégervár utcai felüljáró provizórikus segédpilléreket kapott acélból. A Blaha Lujza 
téren a gyalogos aluljáró kapott lokális szigetelés javítást, hogy ne legyen kacsaúsztató belőle minden eső 



után. Bő húsz esztendő után sikerült eltüntetni a Máriássy úti vasalt talajtámfal provizórikus fa 
kitámasztását. Felújítottak az M3 metró feletti, évtizedek óta gazdátlanná vált közúti hidat. 

Forgács Dávid projektigazgató a Budapest Fejlesztési Központ által irányított beruházásokat mutatta be, 
melyek közül a legjelentősebb az új Duna-híd és annak kapcsolódó közlekedésfejlesztési feladatai. Ez a 
beruházás a nemzetközi tervpályázaton kiválasztott Duna-híd mellett két másik jelentős hídszerkezetet is 
tartalmaz, egyet a Csepel-sziget közepén (Weiss Manfréd úti HÉV megállós műtárgy) és egy 242 m nyílású 
ívhidat a Soroksári-Dunaág felett. 

 
Soroksári-Dunaág-híd látványterve 

 

Domonkos Csaba a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 
főmuzeológusa a Széchenyi lánchíd II. világháború utáni történetét 
tekintette át, kitérve a hídon megjelenő jelképekre. Az előadó 2022-
ben tervezi megjelentetni a Lánchíd történeti monográfiáját, az első 
híd átadásától, 1849-től napjainkig. Előadásának történész 
nézőpontja mindenképpen színesítette a konferencia műszaki 
előadásainak folyamát. 

Horváth Adrián a BME ipari professzora bevezető előadást tartott a 
Széchenyi lánchíd sok-sok éve húzódó és végre elindult felújításáról, 
pályaszerkezetének átépítéséről. A régi vasbeton pályalemez acél 
ortotrop szerkezetté való átépítése csökkenti a híd önsúlyát, ami pont 
kipótolja a hasznos teherbírást, hogy a tervezők szerint a híd 25-30 
évre megfelelő legyen. 

A Lánchíd felújítását a kivitelező szemével a helyszíni munkák 
irányítója, Varga Balázs projektvezető ismertette. Megismerhettük 
az ország szívében, minden szempontból kiemelt figyelmet kapó, 
műszakilag, lelkileg és politikailag is érzékeny beruházás 
„mindennapi” küzdelmeit. A 30 hónapos munka középső 18 hónapos 
szakaszában tart a kivitelezés a híd teljes lezárása mellett. 
Megkezdték az új acél pályatáblák beépítését, centiméterről 
centiméterre átvizsgálva a megmaradó szerkezetet és orvosolva 
annak műszakilag lehetséges hibáit.  

 
Láncok állványozása 

 

A délutáni első blokk a hazai Duna-hidakkal folytatódott. A 2020-ban a magyar-szlovák határon átadott 
Monostori híd építését szintén Varga Balázs elevenítette fel fényképes beszámolójával. A hídról készített 
magyar-angol kétnyelvű, fényképekkel gazdagon illusztrált albumot minden résztvevő megkapta, 
elektronikus formában szintén elérhető a www.hidak.hu oldalon. 



Szabó Gábor (Duna Aszfalt Zrt.) a Déli Összekötő vasúti Duna-híd átépítéséről tartott előadást. A II. 
világháború után épült két egyvágányú rácsoshíd helyett három egyvágányú vasúti híd épül a forgalom 
fenntartása mellett. Újabb szintre emelve a hazai úszó-emelőművel való hídépítést, nyílásonként alulról 
emelték be a pillérek és parti sávok fölé befűzve a korszerű új felszerkezetet. A kivitelező a látványos 
úsztatásokat, emeléseket drónfelvételekkel is dokumentálta, melyek elérhetőek az interneten. 

A vasúti híd átépítésének technológiai tervezéséről Álló László, a Főmterv hidászmérnöke beszélt. A 
munkához régi TS40-es bárkákat építettek át azok közepébe egy-egy 12 m-es új szakaszt beépítve, így 
ezen megerősített TS52-es bárkák és azokra épített emelőmű az úsztatás-emelés kulcsai. 

 

Déli Összekötő vasúti Duna-híd 

2021 januárjában indult el az új Duna-híd kivitelezése Paks – Kalocsa térségében, melyet Tóth Tamás, a 
Duna Aszfalt Zrt. hídépítési műszaki igazgatója mutatott be. A 91,9 mrd Ft értékű beruházás része az új 
946 m hosszú, irányonként egy-egy forgalmi sávos Duna-híd mellett a kapcsolódó úthálózat megépítése a 
hídtól négy irányba. A háromnyílású mederszerkezet a pillérek felett parabolikusan kiékelt, kétcellás 
szekrénytartós függesztett-feszített (extradosed) hídszerkezet vasbeton övekkel és acél trapézlemez 
gerincekkel. Az ártéri szerkezetek acél ortotrop pályalemezes szekrény keresztmetszetű gerendahidak. 

A paksi új Duna-hídról szóló második előadást Feczkó Róbert távollétében Magyar János (A-Híd Zrt.) 
tartotta meg. Bemutatta az építés megkezdéséhez tartozó organizációs kihívásokat: munkaterület 
megközelítését, megfelelő dunai kikötők kiválasztását és a mielőbbi próbacölöpök elkészítését. A cölöpözést 
(TS-bárkán) úsztatott betonnal készítették. A pillérépítést Ercsinél előreszerelt és a Dunán leúsztatott acél 
kéregelemek védelmében folytatják. 

 

Paks-Kalocsa Duna-híd látványterve 



Kávészünet után, a délután második szakaszában aktuális külföldi, szomszédos országokban folyó 
hídépítések volt a téma. Mindkét előadásnak aktualitást adott az is, hogy egy-egy kicsiny magyar hidász 
delegáció az elmúlt hónapokban e két külföldi beruházást személyesen is megtekinthette. 

Zoran Trlaja (Hrvatske Ceste) a horvátországi Peljesaci tengerszoros hídját mutatta be angol nyelven, 
animációs kisfilmmel és képes beszámolóval. Horvátország területét két részre osztja Bosznia-Hercegovina 
Adriai-tengerre való saját kijutását biztosító, alig 8 km széles földnyelv. Ettől délre található Horvátország 
további 90 km hosszú szakasza, melyet eddig csak kétszeri határátlépéssel lehetett megközelíteni 
Horvátország északi részéről. Bosznia-Hercegovina tengeri kijáratával szemben helyezkedik el a déli horvát 
területhez tartozó Peljesaci-félsziget, melyet most híddal kötnek össze Horvátország északi részével, 
megteremtve az ország két elválasztott része közötti közúti kapcsolatot.  

A 2,4 km hosszú tengerszoros hidat 85% Európai uniós támogatással a kínaiak építik. A híd középső 
szakasza hétnyílású folytatólagos ferdekábeles szerkezet. Minden gép és acélanyag a hídhoz Kínából 
érkezett és a munkások többsége is kínai. A híd alapozása 2 m átmérőjű acélcsövekkel készült, a 
leghosszabb 127 m, teljes tömegük 31 000 tonna. Az acél ortotrop pályalemezes szekrény keresztmetszetű 
merevtőtartó tömege 34 000 tonna, melyet nagy elemekben szállítottak a helyszínre. A hídszerkezet 
jelenleg szerkezetkész, a befejező munkákat végzik. 

Az angol előadást Karkus János (Via-Pontis Kft.) tolmácsolta. 

 

 
Peljesaci híd építése 

 

 



Romániában épülő rekord Duna-híd építéséről Alexandru Pelin igazgató (CNAIR) tartott angol nyelvű 
előadást a beruházó részéről. Az 1120 m főnyílású Brăila függőhíd építése jelenleg a főtartó kábelek 
behúzásánál tart, melyet elemi szálanként, air spinning módszerrel végez a japán (IHI) kivitelező. A 
beruházás értéke 143 mrd forint a hídhoz csatlakozó 23 km útépítéssel együtt. Az új Duna-hídon irányonként 
két-két közúti forgalmi sáv lesz, valamint gyalogos és kerékpáros átvezetés is. 

A Brăila Duna-híd építéséről tervezett második előadást a tervek szerint a kivitelező főépítésvezetője, Esanu 
Viorel tartotta volna, azonban betegség miatt részvételét az utolsó pillanatban lemondta. Így helyette Hajós 
Bence egészítette ki a híd bemutatását helyszíni tanulmányút részleteivel és a híd építéséről készített 
látványos légifelvételekkel. (Az épülő rekord román Duna-hídról két részletesebb írás jelent meg az 
Acélszerkezetek 2021/2 és 2021/3 számában.) 

 
Brăila Duna-híd 

 

Az első nap zárásaként a hagyományos, 2021. évi díjátadás következett. Mivel a 2020. évi Hidász Napok 
elmaradt, így 2020. évi díjazottak nem voltak. 

Az Év hidásza kitüntetést dr. Szatmári István kapta, aki egyetemi oktató munkája mellett számos híd 
tervezésében és kivitelezésében is dolgozott. Nevéhez fűződik több nagy öszvérhíd építése és több 
különleges hídmozgatási eljárás (folyami úszó-emelőmű, kész öszvérhidak betolása stb.). 

A kivitelezésben dolgozó hidászok elismerésére alapított Massányi Károly-díjat Ötvös Sándor (A-Híd Zrt.) 
kapta meg, akinek egész szakmai pályafutása egyetlen céghez, a Hídépítő Vállalathoz és annak 
átalakulásaihoz kapcsolódik. 

A hídtervezők elismerésére szolgáló Feketeházy János-díjban dr. Teiter Zoltán (Uvaterv Zrt.) részesült, 
aki az átadás előtt álló, öszvér pályaszerkezetű, ferdekábeles M44 Tisza-híd főtervezője. Doktori értekezését 
2017-ben szintén az öszvérhidak témaköréből készítette, vizsgálva az építéstechnológia hatását a 
felszerkezet viselkedésére. Disszertációjának különlenyomata idén megjelent a Lánchíd füzetek 27. 
köteteként (elérhető: www.hidak.hu). 

Az üzemeltetésben, oktatásban, kutatásban, lebonyolításban dolgozó hidászok kitüntetése az Apáthy Árpád-
díj, melyet dr. Kövesdi Balázs (BME) érdemelt ki a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Hidak és Szerkezetek Tanszékén végzett oktatási, kutatási és ipari szakértői munkásságával.  

A Clark Ádám Életműdíjat ebben az évben is egy hazai és egy külföldi kolléga kapta: a hazai díjazott Bácskai 
Endréné Magyari Katalin volt, aki az Uvatervben, majd az MSc Kft-ben dolgozott tervezőként, 
szakértőként, közreműködve a budapesti Duna-hidak felújításában. A Clark Ádám-díj külföldi díjazottja dr. 
Lapos József (Szlovákia) lett, akinek munkássága ezer szállal kapcsolódik a BME Hidak és Szerkezetek 



Tanszékéhez és annak elődeihez, és a magyar hidászokkal együttműködött több híd tervezésében, 
szakértésében.  

A Közúti Szakemberekért Alapítvány két díját is a Hidász Napokon adták át. „Az év fiatal mérnöke” kivitelező 
kategóriában Lipót Ádám (A-Híd Zrt.), tervező kategóriában Balogh Ádám (Főmterv Zrt.) kapta. 

 
A díjazottak és a díjakat átadók 

 

A konferencia második napján 8:30-kor folytatódtak az előadások. Reggeli kezdő előadást Posgay György 
(Metalelektro Kft.) tartotta Monitoring rendszerek telepítése a MÁV hídjain címmel. 2000-ben telepítették az 
első monitoring rendszert a nagyrákosi völgyhídra, azóta másik 11 rendszert telepítettek már. A MÁV célja 
az újabb telepítésű rendszereknél, hogy az adatokat teljes körűen el lehessen érni távolból, irodából az 
interneten keresztül. Erre a célra létrehozták a MÁV online műtárgymonitoring rendszerét (MMR), amelybe 
integrálhatóak a hidankénti alrendszerek. 

Szautner Csaba Katódos korrózióvédelem és PCC habarcsos javítás címmel bemutatta a Mapei termékek 
előnyeit, kiemelve a zsákos anyagok megbízható minőségét a helyszínen kevert megoldásokkal szemben. 
Beszámolt az M30 autópálya feletti hídon Tornyosnémeti határában 2017-ben telepített katódos 
betonacélvédelemről és annak kezdeti tapasztalatairól. 

Tarány Gábor (DAK Acélszerkezeti Kft.) a hidakhoz, műtárgyakhoz alkalmazható, ütközési kisérlettel 
vizsgált korlátjairól tartott videós beszámolót. Előadásában kitért az elmúlt időszak két súlyos buszos 
balesetének tanulságaira is és ennek kapcsán elemezte a buszos ütközés és tehergépkocsis ütközés 
hatásmechanizmusának teljesen eltérő jellegét. 

Kolozsi Gyula (MAÚT) röviden összefoglalta az íróasztalon lévő aktuális előírás megújítás részeit, 
összefüggéseit. Az aktuális munka 11 hídtervezési előírást érint. Megannyi változás mellett a 
leghangsúlyosabb az Eurocode eddig elódázott bevezetése lesz. A munkában nyolc albizottságban több mint 
50 mérnök dolgozik. A szabályozás megújításában különleges pillanat, egyúttal nem kevés feladat és 
felelősség lesz az előírások egyidejű cseréje. 

Julien Erdogan (Freyssinet) angol nyelvű előadást tartott a ferdekábeles hidakról, kitérve az első 
generációs ferdekábeles hidakon végzett teljes kábelcserés rekonstrukciókra: Ilyen „szívátültetést” végzett 
a Freyssinet az 1976-ban épült holland Ewijk hídon, az 1982-ben épült belga Lanaye hídon, az 1983-ban 
épült román Agigea hídon (lásd Acélszerkezetek 2021/3 17. o.), az 1985-ben épült malájziai Penang hídon 
és az 1992-ben épült indiai Hoogly hídon. Az előadást Opoldusz Máté (Freyssinet) tolmácsolta. 



Kerékgyártó Attila (Dömper Kft.) az M85 autóút befejező szakaszán épülő Bécsi-dombi alagút építéséről 
adott technológiai részletekben gazdag beszámolót. Külön kiemelte a két párhuzamos járat fejtésénél 
tapasztalt óriási geotechnikai különbségeket, ami egészen eltérő építésmódot és haladást sebességet 
eredményezett. 

 

Ebéd utáni előadások a most épülő Tisza-hidakat vette sorba. Papp László (Duna Aszfalt Zrt.) az M44 
gyorsforgalmi út Lakitelek – Tiszakürt szakaszát ismertette általánosságban a szakasz közepén megépült 
új, ferdekábeles, öszvér pályaszerkezetű Tisza-híddal. 

Lakatos István (A-Híd Zrt.) az M44 Tisza-hídjának témáját a vasbeton szerkezetek részleteivel folytatta. 
Különleges feladat volt a fél-ellipszis alakú vasbeton pilonok építése, melybe be kellett betonozni a 
ferdekábeleket megszakítás nélkül átvezető nyeregelemeket mielőtt a pilonszárak felvették volna végleges 
geometriájukat. 

Dr. Teiter Zoltán (Uvaterv Zrt.), mint a híd főtervezője áttekintette az M44 Tisza-híd megannyi terv 
előzményét és a választott szerkezethez rokon-forma egyéb hidakat a nagyvilágból. Előadásában 
megemlékezett több részletkérdésről is, bepillantást adva egy egyedi hídszerkezet készítésének napi 
küzdelmeibe. A tervező honlapján nyomon kísérhető a beruházás ezer pillanata, melyet ajánlunk minden 
érdeklődő figyelmébe (www.m44tiszahid.hu). A látványos Tisza-hídról Új híd, új utakon címmel készített 
albumot minden résztvevő kézhez kapta. Bedics Antal (Uvaterv) az előadás végén megköszönte minden 
közreműködő hidász szakember munkáját. 

Tigyi Béla (Hódút Kft.) az M44 Tisza-híd acélszerkezeti szereléséről és a ferdekábelek feszítéséről tartott 
előadást. A Lengyelországban gyártott acél merevítőtartót szimmetrikusan a parton szerelték össze és 
szakaszosan tolták végleges helyére. Az öszvér pályaszerkezetű híd ferdekábeleinek megfeszítéséhez 
felhasználták a kábelek beszerelése után elkészített vasbeton pályalemez jelentős önsúly többletét. 

 
M44 Tisza-híd 

 

Betegség miatt a Tisza-hidakat bemutató blokkból sajnos kimaradt a szintén építés alatt lévő, sok évig 
csipkerózsika-álmát alvó, kényszerűen félbe hagyott M4 szolnoki Tisza-hídja. 

 



Wunderlich István Péter (Duna Aszfalt Zrt.) és Borzai Tibor (Speciálterv Kft.) páros előadást tartott a 
2020-ban MAGÉSZ Acélszerkezeti Nívódíjjal és az Aktív Magyarország program részéről Az év kerékpárútja 
díjjal kitüntetett Tisza-tavi kerékpáros hidakról. A különleges formavilágú „hullámok játékáról” kétnyelvű 
hídalbum jelent meg, melyet a Hidász Napok minden résztvevője ajándékba kapott. 

 
Eger-patak-híd 

 

 
Szomorka-patak-híd 

 
Tisza-híd 

A keddi nap záró blokkja Hiros Károly (Speciálterv Kft.) lendületes összefoglaló előadásával kezdődött, 
amely a gyalogos és kerékpáros hidak tervezéséről, építéséről adott színes áttekintést. A Speciálterv Kft. 
műhelyében született hidakat részletes tervrajzokon, majd azokra illesztett, megvalósult állapotot bizonyító 
fényképeken vehettük sorba. 

 

Pál Gábor (Speciálterv Kft.) a kerékpáros hidak 
témát folytatta a Budapest, Atlétikai Központ 
ferdekábeles gyalogos Duna-ág-hídjával. Az íves 
alaprajzú híd egyetlen pilonja kifelé fog dőlni, 
mintegy ellenpontot adva a stadion formájára. 
Medveczki István (A-Híd Zrt.) az épülő híd 
kivitelezésével folytatta az előadást. A híd építése 
jelenleg az alapozásnál tart. 

 
Atlétikai központ hídjának látványterve 

Gusztola Dániel (A-Híd Zrt.) a Széchenyi Egyetemmel közösen végzett K+F+I pályázatról adott hírt, 
ismertetve a kutatás három témáját az öszvérhidak építéstechnológiájáról, a hídszegélyek előregyártásáról 
és hídfők mögötti süllyedések kezeléséről. 

Keddi nap záró előadását dr. Molnár Viktor (SZIE) tartotta bemutatva a végleges beépítésre váró első 
hazai fa-beton öszvértartós hidat és annak tervezéséhez kapcsolódó laboratóriumi vizsgálatokat. 

A szerda reggel Tóth Tibor előadásával indult Hidak és hidászok a nagyvilágban címmel. Összeállítása 
tükrözte azon témák vegyes összetételét, ami megüti a napi sajtó ingerküszöbét. 



Dr. Balázs L. György (BME) professzor az ipari forradalmak fényében beszélt a hídépítés változásáról az 
öntöttvas Iron Bridgetől (1779) a 3D betonnyomtatásig, mely témáról nagy érdeklődéssel kísért 
szimpóziumot rendeznek 2021. november 18-án. 

Németh Dorián (Swietelsky Kft.) a kaposvári intermodális csomópont részeként épült ferdekábeles 
gyalogos-kerékpáros hídról tartott előadást. A 70 m legnagyobb támaszközű, egypilonos, ferdekábeles 
szerkezet keresztezi a kaposvári vasútállomás teljes területét.  

 
Kaposvári híd 

Borzai Tibor (Speciálterv Kft.) a miskolci Y-híd tervezéséről számolt be. Az évtizedek óta hiányzó 
különszintű csomóponthoz különleges geometriájú hídszerkezet épül az Y nyakában jelzőlápás, osztályozós 
csomóponttal. Az előadást Kasza Gergő (KM Építő Kft.) folytatta a kivitelezési kérdésekkel. A szűk városi 
környezetben való kivitelezés sok feladatot ad az építőknek. Említést érdemel a monolit-nagyelemes 
támfalblokkokból, mint egy-egy XXL Lego-kockából épülő támfalrendszer. 

Gábriel László (Magyar Közút Nzrt.) a pincehelyi 
Kapos-híd átépítését mutatta be. A 61. sz. főúton a 
régi keskeny vasbeton kerethíd helyére FI-150-jelű 
hídgerendás új hidat építettek. Az építés sarokpontja 
a forgalom fenntartása volt, melyhez a híd mellé egy 
katonai provizóriumot építettek. 

Polónyi Tibor (Magyar Honvédség) a 37. II. Rákóczi 
Ferenc Műszaki Ezred polgári, civil feladatairól 
számolt be, a kolontári vörösiszap katasztrófával 
kezdve a sort. Részletesebben tárgyalta az előző 
előadáshoz kapcsolódóan a pincehelyi provizórium 
építését. 

 
Pincehelyi katonai provizórium 

A Hidász Napok utolsó előadását Csikós Csaba (Magyar Közút NZrt.) tartotta a sajópüspöki Sajó-híd 
átépítéséről. A sok-sok évig átépítésre váró vasbeton gerendahíd bontásának óriási meglepetése volt, hogy 
az eredetileg megmaradónak tervezett közbenső pengepillérek és a beton alaptestek között nincs semmiféle 
átmenő vasalás. A híd 2019-ben átépült új alépítményekkel. 

A konferencián a szórakozásra is jutott idő. Matteo Cammisa bűvész a vacsora alatt és egy külön műsorban 

szórakoztatta a résztvevőket kedden. Első este retro buli volt a Roll Skate Boogie zenekarral, a második 

este casino volt, természetesen játékpénzzel. 

Zárásul a rendezvény számokban: a Hidász Napokon közel 430 fő vett részt, a 3 nap alatt 38 előadótól 34 
előadás hangzott el. Az előadások letölthetők és visszanézhetők az egyesület honlapján 
(www.hidaszokertegyesulet.hu)! 



 

 

 

 

 

 

 

A Hidász Napok előadói 

 


