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A helyszín 

a helyszín:  
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Előzmény-pályázat 1992-ből 

5. sz. pályamű 

9. sz. pályamű 

Mindkét pályamű kétpilonos, szimmetrikus ferdekábeles híd, az azóta megépült Megyeri-híd „előképei”-nek tekinthetők 

L = 255 m 2x2 forgalmi sáv 
 L = 250 m 



 

Szakaszhatárok: 

Budai oldal:   Fehérvári út (Csepelen át)         Pesti oldal:  Üllői út 

    

1. rész-feladat:  

Tanulmányterv, Költség-haszon vizsgálat/elemzés, Közúti biztonsági 

hatásvizsgálat és Megvalósíthatósági tanulmány;  
  

2. rész-feladat:  

Környezeti hatástanulmány és NATURA 2000 Hatásbecslés;   
  

3. rész-feladat:  

Építési engedélyezési Tervdokumentáció  
 

A TERVEZŐK SZOROS EGYÜTTMŰKÖDÉSE ELENGEDHETETLEN!!!  

A NIF Zrt. által kiírt „párhuzamos”  

tervezési feladatok  
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Keresztmetszeti kialakítás:  

  2 x 2 közúti forgalmi sáv;  

  2 x 1 közösségi közlekedési sáv, villamos-átvezetéssel;   
  kétoldali irányhelyes kerékpárút;  
  kétoldali gyalogjárda.  
 

Nyílás-kiosztás, egyéb geometriai jellemzők:  

  1 X 180, vagy 2 X 100 m hajózónyílás;  

  9,50 m hajózási űrszelvény-magasság;  
  Vízfolyással alkotott keresztezési szög kérdése…  
  Egyenes vagy íves hídtengely kérdése…  
  Csatlakozó útszakaszok, csomópontok kialakítása kulcsfontosságú 

Alapvető műszaki paraméterek – 1 

Hidász Napok, Siófok, 2017. június 07-09.                                                                                                                                                        Budapest, Galvani u-i új Duna-híd 



Statikai – szerkezettervezési szempontok:   

  közúti „A” jelű teherre történő méretezés, legalább 100 évre;  

  a villamos által keltett terhek és hatások figyelembevétele;  

  Eurocode 8 szerinti, földrengésre történő méretezés;  

  hatályos hazai e-UT műszaki előírás-család alapján történő tervezés;  

  kivitelezhetőségi szempontok figyelembevétele;  

  üzemeltetési-fenntartási szempontok figyelembevétele. 
 

Átvezetendő közművek:  

 2 db Ø 1000 mm távhővezeték  

 1 db Ø 200 mm 6 bar-os gázvezeték  

 néhány 10 kV-os elektromos kábel (az „üzemi” kábeleken felül) 

Alapvető műszaki paraméterek – 2 
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Nehezítő körülmények – helyszínrajzi értelemben:  
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Nehezítő körülmények – magassági értelemben:  

Budai oldal: a Budafoki út közelsége (a partéltől ~ 200 m) jelentős kérdést vet fel  

 Különszintű villamos és közúti átvezetés legyen itt (villamos-megállóval), vagy  

 Különszintű villamos átvezetés épüljön (megállóval), szintbeni közúti kapcsolattal, vagy 

 Szintbeni villamos és közúti kapcsolat alakítható/alakítandó ki (hosszesés-viszonyok!).   

Csepeli oldal: a hídhoz csatlakozó útszakasznál elvileg kevesebb a magassági kötöttség, de:  

a HÉV és a Weiss Manfréd út különszintű áthidalása indokolhatja a végig „lábakon” vezetett 

megoldást (elkerülendő a „hullámvasút”-hatást).  

Csepeli oldal  Budai oldal 
110,50 mBf!! 

Pályaszint közelítő számítása:  

LNHV:  101,00 mBf              VI/B osztályú hajózóút űrszelvény-magassága 9,50 m             110,50 mBf 
Becsült szerkezeti magasság:  3,50 m                Feltételezett pályaszint:  114,00 mBf!!  

104,23 mBf!! 



A mederbe/vízbe tervezett alépítmények áramlástani vizsgálata 

szükséges és indokolt;  

A hídon közvilágítás, díszkivilágítás és hajózási jelzésrendszer 

tervezendő;   

A hídon átvezetett kerékpárútnak és gyalogosjárdának mindkét 

hídfő környezetében közvetlen lejutást kell biztosítani a vízpartokhoz 

– lépcsők, rámpák, liftek(?);  

A XI. kerület fejlesztési terve a Budafoki úton új villamosvonalat 

irányoz elő. Ehhez közvetlen átszálló kapcsolat kialakítása 

szükséges.  

 

Egyéb feltételek és körülmények – 1 
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Egyéb feltételek és körülmények - 2 

Korszerű, innovatív szerkezet- és anyagválasztással elő kell segíteni a 

mélyépítő-ipari kutatás-fejlesztési (K+F) szektor fejlődését;  

A pályamű tegye lehetővé a híd környezetének közösségi térré 

történő fejlesztését (kilátópont, pihenő, park, parkolók, …);  

A budai oldali hídfő környezetében a közösségi hajójáratok 

esetleges meghosszabbítása miatt számolni kell hivatásforgalmi 

kikötő lehetőségével (korlátozott kikötési lehetőségek..);  

 Intézkedéseket kell tenni a környezetvédelmi, különösen a 

zajvédelmi szempontok érvényesülése érdekében;   
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Lehetséges nyomvonal 700 
   



Lehetséges nyomvonal 730 
   



Lehetséges nyomvonal 760   



Lehetséges nyomvonal 790   



Lehetséges nyomvonal 820   



Lehetséges nyomvonal 900 



 

Amihez MINDENKI nagyon ért,  

amelybe MINDENKINEK lesz beleszólása… 

 

  

Hogyan érvényesülnek 

majd az esztétikai 

szempontok? 
 

 

Vegyük sorra a meglévő budapesti Duna-hidakat!  
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Megyeri-híd:  
vitathatatlanul egyedi, izgalmas  

Északi vasúti híd: letisztult funkcionalizmus 

Árpád-híd: a szerény igahúzó  



Margit-híd:  
a felújítás óta magával ragadó korhű megjelenés  
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„Azokból a kövekből, melyek  

utunkba gördülnek, egy kis 

ügyességgel lépcsőt építhetünk.” 



Erzsébet-híd: kecses, kortalan elegancia 



Szabadság-híd: 
csipkefinomságú zsenialitás  



Petőfi-híd: grandiózus fémépítő-játék Rákóczi-híd: a piros kétfejű zsiráfok világa  



?? 
 

Méltó módon illeszkedjen a meglévő 

fővárosi Duna-hidak egyedülálló 

városképet nyújtó, nemzetközileg is 

elismeréssel illetett sorozatába…  
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Ilyen híd még nincs Budapesten 



Gyula Kolozsi  / VIA-PONTIS LTD 

Így tud úszni 16.000 t vas… 



Ilyen sincs… 



Xihu bridge, Huashan by Santiago Calatrava 

Ilyen legyen inkább? 



 Margaret Hunt Hill Bridge, Santiago Calatrava 
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http://www.trinityrivercorridor.com/transportation/margaret-hunt-hill-bridge.html
http://www.trinityrivercorridor.com/transportation/margaret-hunt-hill-bridge.html


Ilyen legyen? 



Esetleg ilyen…? 
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….? 
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Találkozzunk a híd átadásán, 2023-ban!  
 

Kolozsi Gyula  

Kolozsi Péter  

Katona Kiss Tamás  

Karkus János  

 

 

hegymagasltd@gmail.com 

HEGYMAGAS Kft. 


