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AZ ERZSÉBET HÍD TERVEZÉSE 
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1945. január 18 
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A lezuhant pályaszerkezet maga 

alá gyűrte a déli merevítőtartót, 

a déli lánc nagy részét, míg az 

északi lánc a pályaszerkezeten 

feküdt szakadás nélkül a budai 

horgonykamrától az állva 

maradt pesti kapuzaton 

keresztül a pesti lehorgonyzásig 
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 Az ingaoszlop 

jellegű pesti 

kapuzatot a 

meder- és 

horgonyláncok 

tartották 

egyensúlyban 
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1945. november  18 –  elkészül a Petőfi 

pontonhíd 
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Északi vasúti 

híd 

1955 
Árpád híd 

1950 

Margit híd 

1947-48 

Lánchíd 

1949 Erzsébet 

híd 

? 

Petőfi híd 

1952 

Déli összekötő vasúti 

híd 

1946-1953 

Szabadság 

híd 

1946 

A budapesti Duna-hidak 

újjáépítése 
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• 1945. – KM saját 

hatáskörben, Állami 

Hídfenntartási telep, 

kisebb cégek – kb. 150 

tonna roncsot emeltek ki 

• Érdemi munka 1947. 

augusztusától kezdődött. 
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Felmérés a roncsok helyzetéről 
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Az északi mederlánc kiemelése 

Cölöpjárom tervek 1950. dátummal. 

Hídfenntartás NV. 1950. dec. 10-i végszámlája – 

munka elkészült – 1000 t láncot és 600 t egyéb szerkezetet emeltek 

ki. 
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Az északi mederlánc kiemelése 

Beron Gyula 

Grafikája. 

1951. 

dátummal. 
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•1951 – A budai kapuzat kiemelése állványról 

kb. 850 t 
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A Dunába zuhant láncok kiemelése úszódaruk 

segítségével – 1956-57 
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1957.06.15. Érdekes Újság 

„A Dunát megtisztították az utolsó roncstól” 
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A Nagybizottság első ülésének jegyzőkönyve 
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Az első döntés 1951-ben született: A híd újjáépítése eredeti formában 

Indokok: - A híd elegendő szélességű a forgalom lebonyolítására,  mivel épül a METRÓ 

                  -Nagymennyiségű felhasználható láncanyagot lehet kinyerni a roncsokból 
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1953 – Másik változat a híd eredeti formájában való újjáépítésre 

Szerelési javaslat (1953) 
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1957  

Különféle változatok 
 

• A híd szélessége 

hosszútávra nem elegendő 

• Nem elég a 

felhasználható láncanyag 
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A tervezés az UVATERV-ben folyt Sávoly Pál irányításával 

1893-1968 

1918: Egyetemi diploma 

1920-1925: 

külföldön dolgozik 

Amszterdami pályaudvar 

1925: hazatér és tervezőirodát nyit 

1925-1945: 
Acél és feszítettbeton szerkezetek, 

hidak tervezése, külföldi tervezés 

1945-1948: 
Aktív közreműködés a felrobbantott 

 hidak újjáépítésében 

1948-1962: 
Az államosításkor irodájával beolvad 

az UVAZTERV-be, irodavezető 

1962-1964: 
Az új Erzsébet híd tervezője 

1964-1968: 
Autópálya műtárgyak, szakfőmérnök 
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1958. augusztus 

ALAPVETŐ VÁLTOZÁS AZ EREDETI KONCEPCIÓBAN 

Megkérdőjeleződött a híd eredeti formájában való újjáépítése 

Okok 

•A régi híd szélessége nem felel meg modern közlekedés igényeinek,  2x2 forgalmi sáv 

+ villamos átvezetése szükséges 

•A felhasználható láncok mennyisége jóval kevesebb a feltételezettnél 

Sávoly megkérdőjelezi  A LÁNCHÍ LÉTJOGOSULTSÁGÁT 

Szerinte a “legszimpatikusabb” megoldás a kábelhíd 

A város vezetése elfogadta az érveket,  

Sávoly vezetésével különféle változatok készültek a híd szerkezeti rendszerére  

A fő követelmény a gazdaságosság és a városképbe illeszkedés volt 
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1959. február – elkészül a Tervfeladat 
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Néhány látványterv a különféle változatokról 

Lánc híd Kábel híd 

Egynyílású gerendahíd Ívhíd 
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A  szakbizottsági emlékeztető az 

 új híd építéséről 
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1959 október– Kormánydöntés kábel-függőhíd építéséről a régi alépítmények 

Felhasználásával, 2x2 forgalmi sávval, középen villamossal 

1960– Megindul a részlettervezés 

Sávoly Pál irányításával.  

Megkezdik az állva maradt pesti 

kapuzat bontását 

(GANZ-MÁVAG) 
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Helyszínrajz 
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Képek a részletes tervezést megelőző tanulmányokról 

Vázlatok a pilon kialakításáról 

A budai lehajtók modellje A híd modellje 
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Az új kábelhíd hídfőjének szerkezeti kialakítása 
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Ortotróp pályalemez részlet Tartókábelköteg 
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Elemi tartókábel 
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A merevítőtartó megtámasztásának  

elvi vázlata 

A merevítőtartó megtámasztása a  

pilonnál 
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A pilon nézete 

A pilon keresztmetszete 
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A függesztőkábelekben szerelés közben keletkező erők meghatározása  

modellkisérlet segítségével 
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A budai feljáró híd 
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Általános elrendezés 

Főbb adatok 
Kábel 1,070 t 

Kapuzatok 870 t 

Merevítőtartó 4,360 t 

Saruk 600 t 

Összesen 6,900 t 

Betonalap 26,000 m3 

Betonacél 1,900 t 

Feljárok betonmennyisége 11,500 m3 

Feljárók betonacélmennyisége1,000 t 

Összes költség: 

381,000,000 Ft 
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Néhány eredeti terv 

Kapuzat Keresztmetszet 

Tervezők és közreműködők 

Út- Vasúttervező Vállalat 

Hídiroda, 

Fővárosi Mélyépítési Tervező 

Vállalat,  

Budapesti Műszaki Egyetem 

 etc. 

Kivitelezők 

GANZ-MÁVAG Hídgyár, 

Hídépítő Vállalat, 

Magyar Kábelművek, 

Aszfaltútépítő Vállalat, etc. 

Beruházó 

METRO Vállalat. 
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Köszönöm a figyelmüket 


