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ELOSZO 

Tisztelt Olvasó! 

Mindenek előtt köszönöm, hogy kiadványunkat kézbe vette és Pest megye térségének hídjait érdeklő
désével tisztelte meg. 
Megyénk a legnagyobb szerénység mellett sem egy a tizenkilenc közül. Számtalan sajátos vonás kü
lönbözteti meg a másik tizennyolctól. Ezek a különbözőségek azonban nem a megye érdemei, egyszerű
en Magyarország geológiai, történelmi, közigazgatási és közlekedési viszonyaiból adódnak. 

Pest megye rangját emeli, egyben területét megosztja Budapest beágyazódása, mely a megyék között 
több mint első az egyenlők között. Talán ezért sem tudtunk és akartunk eltekinteni Budapest hidjai; 
bemutatásától, melyek ugyan megyén kívüliek, de azokat Pest megye kebelén belül annak közúti forg^ 
ma rendszeresen igénybe veszi. 

Megyénken halad át az ország nyolc főútjából hét, bár nem a megyei közúthálózat részei, de az autópá
lyák és az MO autóút is megyénk úthálózatának elválaszthatatlan, szerves elemei. Ez a tény - és talán 
mert személyemnek is köze volt megvalósulásukban - indokolja, hogy érintőlegesen foglalkozzunk az 
autópálya hidak bemutatásával is. Természetesen helyt kaptak kiadványunkban az önkormányzatok 
érdekesebb hidjai is. 

Pest megye az ország legnagyobb lélekszámú megyéje, itt él az ország lakosságának egytizede. Az or
szág legváltozatosabb tájait foglalja magában, melyek létrejöttét döntően a Duna meder kialakulása ha
tározta meg. Területileg a megyék között második, ahol 184 települési önkormányzat működik, ebből 
20 városi rangban. Megyénknek mégsincs székhelye, közigazgatásilag egy városhoz sem kötődik. 

Helyzetünk valóban egyedi, de talán ebből fakad tevékenységünk és lehetőségeink sokszínűsége, mely 
minden bizonnyal hídjaink bemutatásán keresztül is érzékelhetővé válik. 

Kiadványunk célja, hogy a szakavatottak számára további gondolákat ébresztő, szakmai elmélyülésre 
alkalmas csemegét kínáljunk, az érdeklődők részére pedig a gyönyörködés lehetőségét és a mérnöki 
munka szépségeit méltató vizuális élményt szeretnénk nyújtani. 

Köszönöm a könyv szerzőinek áldozatkész és magas színvonalú munkáját és külön köszönöm Dr. 
Tóth Ernő szerkesztő és szervező tevékenységét, mellyel a Pest megye területén található hidak be
mutatásával átadja ismereteit, a szakma megbecsülését és a folytatás lehetőségét a jövő mérnökei szá
mára. 

Budapest, 1997. augusztus 
Kenderesy János 





BEVEZETŐ 

A Pest megyei hidak történetének megírása szép, de nehéz feladatnak bizonyult. 
Elsősorban az anyag bősége nehezítette a munkát. Döntenünk kellett arról, hogy a budapesti 

hidakról írjunk-e egyáltalán, hisz ezek nem az országos közúthálózat részei és oly sok a részletes 
ismertetést igényelő Duna-, Dunaág-híd, jelentős felüljáró, a metró vonalakhoz kapcsolódó gyalo
gos aluljáró és sok más értékes és érdekes híd, hogy óhatatlanul, erősen szelektálni kell, így ismer
tetőnk csakis rendkívül hézagos, vázlatos lehet. Mégis, röviden szólunk a budapesti hidakról, mert 
róluk nem beszélni hiba lenne, rövid hídtörtenetünk rendkívül hiányos lenne. Ugyanilyen gondunk 
volt az autópálya hidakkal is. Pest megyéből indul ki az M1-M7 az M3, M5 autópálya, s itt van 
az MO is, így ebben a megyében van a legtöbb autópálya híd. Ezek ugyan az országos közúthá
lózat részei, azonban nem a könyvet kiadó Pest Megyei Állami Közútkezelő Közhasznú Társaság 
kezelésbe tartoznak, mégis kötelességünknek éreztük rövid ismertetésüket. 

Nagyban nehezítette munkánkat, hogy Zsámboki Gábor, nem sokkal azután, hogy vállalta 
részvételét a könyv megírásában, örökre távozott körünkből. 

Az eddigi megyei hídtörténetekben is rövid említés történt az önkormányzatok, MÁV stb. ke
zelésű hidakról, Pest megyében azonban itt is a bőség zavarával küszködtünk, hisz a Budapestről 
kiinduló vasút és HÉV, fogaskerekű vonalakon nagyszámú és jelentős híd van, s az önkormányza
tok, a Pilisi Parkerdő Gazdaság, üzemek (pl. Százhalombatta) műtárgyai is részletes bemutatást ér
demelnének; ismertetőnk e területen is rendkívül vázlatos. 

Egy-egy település hídjait, újszerű kezdeményezésként nem hidanként, hanem együttesen mutat
juk be (Gödöllő, Szentendre, Vác). 

A megyei hídtörténet írásában a másik nehézség a régi korok (római, középkor) hídtörténe-
tének feltáratlansága, az egymásnak ellentmondó források voltak. A limes úton nemcsak 
Aquincumban, Százhalombattán (Campona-Matrica-Vetus Salina) voltak, illetve lehettek hajó-, cö-
löphidak illetve kőhidak, hanem több helyen. A régészek állításai, elméletei nincsenek kellően ré
gészeti feltárásokkal megalapozva, ezért bár nagyon vonzó lett volna, ismertetőnkben nem állítjuk, 
hogy az Árpád-híd környékén állandó Duna-híd volt a római korban, a Dunakanyarban feltárt híd
főknél sem állítjuk, hogy állandó Duna-híd állt, s a százhalombattai „római hídnál" is alapvetően 
csak az írásos forrásokra támaszkodunk, mert sem az I. katonai felmérés pontos térképei, sem a lé
gifelvételek nem bizonyították egyértelműen a híd római eredetét. 

A középkorban bizonyítottan voltak hidak a budai, óbudai visegrádi várban és pl. az Ördögár
kon is több hídról maradt fenn írásos és rajzos emlék, nem sikerült azonban önálló kutatással eddig 
ismeretlen hidakat feltárni. A törökkorból sok metszet maradt fenn, melyeken a budai hajóhíd, Vác 
várárok hidjai láthatóak, sajnos a váci cölöphidat ábrázoló metszet nem került elő. A későbbi ko
rokból is kevés a levéltárakban fellelt hidakra vonatkozó irat, terv. 

Annál nagyobb öröm volt számunkra, hogy sikerül hazánkban talán először, az út-híd történeti 
írásokban egészen biztosan elsőnek az I. katonai felmérés színes térképrészleteit bemutatni, 
melyeken számos híd van jelölve. A további kutatásoknak jó alapjául szolgál ez a térkép. 

A megyei hídtörténetben a megye mai területén lévő hidakról adunk csak hírt. Az ismertető 
összeállításában több tekintetben eltértünk a Borsod-Abaúj-Zemplén és a Békés megyei híd-
történettől, így viszonylag rövid a hidak anyag és technológiák szerinti fejlődéstörténetének be-
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BEVEZETŐ 

mutatása, nem szól külön fejezet az 1945 utáni hídhelyreállítasokról, viszont viszonylag részlete
sen szólunk az utak felett merev akadályt képező hidaknak történő ütközésekről, a jövőben megva
lósuló hídépítésekről és a hadihidakról is. 

A megye hídtörténetének bemutatása alapvetően dr. Gáli Imre korábbi könyvei [1, 2] és újabb 
kutatásai, valamint Hargitai Jenő korábbi és könyvünkhöz készített hídleírásai, rajzai alapján ké
szült [3]. Természetesen igyekeztünk felhasználni minden, általunk ismert szakirodalmi, helytörté
neti forrást is, ezeket az irodalomjegyzékben megadjuk. 

Törekedtünk arra is, hogy bőséges és érdekes illusztráció színesítse a hídtörténetet. Ezúton is 
köszönjük azoknak, akik régi képeslapot, fényképeket, képzőművészeti alkotást bocsátottak ren
delkezésünkre. 

Ezúton is köszönöm az egyes fejezetek íróinak és dr. Tráger Herbertnek külön is, a gondos lekto
ri munkáját. 

Remélem, hogy a Pest megyei hídtörténet is emléket állít a múlt és a ma mérnökeinek, hídépítő 
munkásoknak, forrásmunkául szolgál és további kutatásra ösztönöz. 

dr. Tóth Ernő 
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ADOTTSÁGOK 

Magyarországnak Pest megye az egyik legjel
legzetesebb megyéje. Akárcsak az ország, ez a 
megye is felerészben lapos, alföldi síkság, fele
részben pedig közepes magasságú hegyek és 
völgyek által felszabdalt erdős terület. A megye 
északi és nyugati részének terepviszonyait ki
sebb hegyek és völgyek jellemzik, melyek több-

Pest megye és környéke hegy- és vízrajzi térképe. 
A megyehatár nagyjából a fekete színű sokszögvonalat követi 

nyire északnyugatról délkelet felé hasítják a te
rületet. A terület javarésze erdőséget alkot, mely 
a csapadékvizet felfogja és a fölös mennyiséget 
kisebb patakokat és ereket alkotva bocsátja to
vább. A megye keleti és déli része csaknem tel
jesen vízszintes síkság, mely az évezredek során 

a Duna által ide görgetett hordalékból keletke
zett. 

A megye legnagyobb része a Duna vízgyűj
tő területére esik. A Duna a megyét ketté szeli, 
ennélfogva a kialakult közlekedési igényeket és 
azok fejlődését már eleve meghatározza és azok 

kielégítését döntő 
módon befolyásolja. 

Esztergomtól Viseg
rádig a Duna hegyek 
között, szűkületben 
folyik. A folyam itt 
töri át a magyar kö
zéphegységet, ezzel 
elhagyja a Pilist és a 
Börzsönyt. Visegrád
nál kezd kinyílni a 
Duna völgye, hogy a 
Szentendrei-szigetnél 
a folyó már két ágra 
szakadjon. Közben 
írja le a nevezetes 
Duna-kanyart, mely
nek sugara a két kilo
métert alig lépi túl. 

A Nagy Magyar Al
föld a Duna me
dencéi közül a legna
gyobb. Mérete észak
déli irányban megha
ladja a 250, kelet
nyugati irányban a 
450 kilométert. Ezt a 
területet a geológiai 
harmadkorban (Tri

ász) elöntötte a Pannon tenger, azóta a folyók 
feltöltötték és ez a feltöltődés korunkban is foly
tatódik. A feltöltés anyaga folyami kavics és ho
mok, valamint szélhordta lösz és futóhomok. A 
feltöltést hordalékkúpok alkotják. Hordalékkúp
ja van az Alföldön a Sajónak, a Hernádnak, a Ti-
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ADOTTSÁGOK 

szának, a Körösöknek, s talán a Marosé a legna
gyobb. Pest megye területére a Duna hordalék
kúpja esik. Ennek pestszentlőrinci részét a Duna 
még akkor építette fel, amikor a Pannon tenger
be ömlött. Később - a Pannon tenger vízszintjé
nek süllyedése során - ez a hordalékkúp térítette 
el a Dunát nyugati irányba, hogy ott keressen le-
folyási lehetőséget. Ez a lehetőség azért bizo
nyult sikeresnek, mert a Dunának egészen a 
Dráváig nincsen olyan számottevő mellékfo
lyója, melynek hordaléka feltöltené a Duna 
medrét, vagy akadályozná a meder alakulását. A 
kisebb vízfolyások (Sió, Kapós) csekély horda
lék-mennyiségét a Duna el tudja szállítani. Ezek 
a vízfolyások csak kisebb hordalékkúpokat tud
tak és tudnak képezni, amelyek a Duna medré
ben zátonyokként jelentkeznek. 
Megyénken belül a Duna jobb parti mellékvi
zei közül említést érdemel a Lepence-patak és a 

Az Aranyhegyi (Filatori) árok helyszínrajza 
egy 1900. évi térképen 

Dera-patak, mindkettő a Pilis hegység vizeit 
gyűjti össze. A Lepence Visegrád fölött, a Dera 
Szentendre alatt éri el a Dunát. A Budai hegyek 
vizeit vezeti el az Aranyhegyi-patak, az Ör

dög-árok és a Benta-patak, mely utóbbinak mel
lékvizei már a szomszédos Fejér megyéből is 
szállítanak vizet a Dunába. 

A Duna bal parti mellékvizei közül az Ipoly 
nemcsak megyehatár, hanem egyben országhatár 
is, mely a Börzsönyben eredő és a hegység nyu
gati felén lefolyó számos patak vizét gyűjti ösz-
sze. A Börzsönyből dél felé igyekvő patakok 
egyenkint folynak a Dunába. A Cserhát és a Gö
döllői dombság felől érkező vizeket a Morgó-
(Lósi) patak és a Gombás-patak Vác fölött, illet
ve Vác alatt vezeti a Dunába, míg Budapest ha
tárán belül a Szálas-patak és a Rákos-patak az a 
két vízfolyás, mely jelentősebb mértékben gya
rapítja a Duna vizét. 

A Duna és a felsorolt mellékvizek természetad
ta funkciója a legutóbbi 2000 év alatt nem válto

zott, most is az, ami azelőtt volt. 
Egyes esetekben azonban - jó
részt emberi beavatkozás követ
keztében - egyes vízfolyások 
helyzete és a lefolyás körülmé
nyei módosulhattak. Ilyen módo
sulásra példa az Aranyhegyi-pa
tak, melynek eredeti medre a Ka
szás dűlőn át vezetett, magába 
vette a Tábor-hegy és a Remete
hegy felől északkeletre lefolyó 
vizeket és a ma is meglévő és 
részben beboltozott Bründl-
árok, Rádl-árok és Filatori-árok 
vizeivel együtt a mai Mozaik ut
cánál keresztezte a Szentendrei 
utat, és a mai Bogdáni út vonalá
ban torkollott a Dunába. Térkép
mellékletünk szerint 1900-ban a 
Rádl-árok vize malmot hajtott. A 
torkolatnál a vízfolyás ily módon 
már jelentékeny lehetett és tekin
tettel a Kaszás dűlő elmocsaraso-
dott területére a tározó hatás is 
jobban érvényesülhetett, ennélfog
va a vízfolyás jellege is állandóbb 
lehetett. Itt jegyezzük meg, hogy 

ennek az állandó jellegű és jelentékeny meny-
nyiséget szállító vízfolyásnak az iránya a dunai 
torkolatnál és előtte pontosan egybeesik annak a 
Dunaág-nak a folyásirányával, melyet az Óbudai 
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ADOTTSÁGOK 

Hajógyár felépítésekor el
zártak. 

Ma az Aranyhegyi-patak az 
esztergomi vasútvonal Óbu
da állomásától kezdve a töl
tés északi oldala mellett ha
lad és az újpesti vasúti híd
nál torkollik a Dunába. 

Magát a Duna folyamot, 
magyarországi szakaszán, 
sikerült állandó medrű víz
folyássá szelídíteni. Régeb
ben a medrét sokszor vál
toztatta. Az 1700-as évek
ben kezdődtek a Dunában a 
kotrások, következéskép
pen lelassult a hordalékkúp 
keletkezése. Hasonló hatá
suk volt a Duna felső, hegy
vidéki szakaszain létesített 
duzzasztóműveknek és erő
műveknek, melyeknek ha
tására ma már a Duna ma
gyarországi szakaszán a 
hordalékmozgás ugyancsak 
lecsökkent. 

Pest megye és környéke középkori települései és úthálózata 

A Duna Budapest határát elhagyva a megye sík
vidéki területeit határolja. Csak bal partja tarto
zik Pest megyéhez, amelyen mezőgazdasági mű
velés alatt álló, televényfölddel fedett homokos
kavicsos terület fekszik. A vízáteresztő talaj az 
esővizet magába szívja és telítődés után ezen a 
területen mocsarak és lápok képződnek, melyek
nek fölös vizét ma már lecsapoló csatornák há
lózata gyűjti össze és vezeti le a Dunába. 

A megyének a Gödöllői dombságtól keletre eső 
része a Tisza vízgyűjtő területére esik. Jelentő
sebb vízfolyás ezen a területen északon a Gal-
ga, délebbre pedig a Tápió. Mindkét vízfolyás a 
megye területén kívül éri el a Zagyvát és azon át 
a Tiszát. 

A megye települései a földrajzi és vízrajzi vi
szonyokhoz alkalmazkodva alakultak ki. E te
kintetben a Dunának mint ősi vízi közlekedővo
nalnak meghatározó szerep jutott. Megyénknek 

legrégibb, a mai napig is fejlődésben lévő tele
pülései a Duna mentén keletkeztek. A Dunának 
köszönheti létét Pest és Buda, Vác, Szentendre, 
Érd, Dunakeszi stb. A Duna víziútjának jelentő
sége azonban túlnőtt a megye, sőt az ország ha
tárain. Nyugat felé Esztergom, Komárom, Győr, 
távolabbra Pozsony, Bécs stb., déli irányban Er
csi, Dunaföldvár, Paks, Kalocsa, Baja, Eszék, 
Újvidék stb. mind a Duna vízi közlekedőútjá-
nak hatására jöttek létre, kialakítva ezzel azt a 
nemzetközi közlekedési főirányt, mely Pest me
gyét s benne az ország fővárosát a dunai tranzit 
közlekedés egyik jelentős állomásává fejlesztet
te. Ennek a fejlődésnek lett az eredménye az, 
hogy a vízi fő közlekedő útvonal nyomán kiala
kult szárazföldi közlekedővonalak a Dunához 
alkalmazkodtak egyfelől mint a kikötőhelyekhez 
irányuló gyűjtő és elosztó utak, majd pedig mint 
a révek, kompok és hajóhidak felé irányuló ön
álló közlekedővonalak. 

A Duna mellékvizei és a kisebb vízfolyások az 
úthálózat kialakulására sokkal kisebb, de egyál-
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tálában nem lényegtelen hatással voltak. Ez a 
hatás a legtöbb esetben mint híd építésére irá
nyuló igény érvényesült és a lehetőségek határa
in belül kielégítést is nyert. 

Hidak keletkezését, építését és fenntartását -
csakúgy, mint más építményekét - mindenkor a 
szükségletek és a lehetőségek szintézise szabja 
meg. A lehetőségek oldaláról vizsgálva a hidak 
építésének kérdését, nagyságrendi különbség 
állapítható meg a Duna-hidak és a kisebb vízfo
lyások hídjainak építése között. A Dunán egy
szerű eszközökkel állandó, tartós hidat építeni 
képtelenség. Ezért mindaddig révek és kompok 
helyettesíthetik a hidakat, amíg a hidak építésére 
a műszaki és gazdasági feltételek ki nem fej
lődnek. Ahol a szükségletek a legnagyobb mér
tékben jelentkeztek, a Dunán hajóhidak épültek. 

A megye egyéb vízfolyásain hidaknak kezdetle
ges eszközökkel történő megépítésére többnyire 
megvolt a lehetőség. Az első ilyen hidak kelet
kezési pontjait az időrendben legelső útvonalak 
és a vízfolyások irányainak összevetése alapján 
kereshetjük meg. A fejlődés során ezek a hely
színek többnyire csak csekély mértékben, de 
többször is módosulhattak, azonban rendszerint 
még mai közlekedési hálózati rendszerünkben is 
azonosíthatók. 

A települések között kifejlődő közlekedési igé
nyek kielégítésére keletkezett utak csaknem ki
zárólag kereskedelem céljait szolgálták. Mond
hatjuk tehát, hogy a hidak építésére irányuló igé
nyek elsősorban a kereskedelem fejlődésének 
hatására keletkeztek. Ezt tekinthetjük tehát a 
legfőbb hídigénynek. Emellett azonban nem 
hagyható figyelmen kívül egy másik hídigény, 
mely egyes emberek, csoportok vagy települé
sek védelmére épült berendezésekkel kapcso
latban fejlődött ki. A palánkokat övező várárko

kat át kellett hidalni, a bástyákon, magasabb 
szinten elhelyezett bejáratokat csak hidakkal le
hetett elérni. A hídépítésnek ez utóbb említett 
célja főként a kezdeti fejlődésnek valamely ké
sőbbi szakában jutott nagyobb jelentőségre és 
hozott létre különleges megoldásokat. A várak is 
adottságok tehát, melyeket figyelmen kívül 
hagyni nem szabad. 
Bármilyen furcsán is hangzik, az út- vagy vasút
vonal létezése mint adottság, néha nem előmoz
dítója, hanem akadályozója az új közlekedővo
nal kiépítésének. Ez az eset áll fenn, amikor 
mai, modem korunkban az autópálya tervezőjé
nek útjában áll egy vasútvonal, vagy egy jelen
tős forgalmú közút. Ilyenkor csak-úgy, mint más 
akadályok leküzdésekor a megoldás az áthida
lás. A hídépítésnek ez a kényszerítő igénye a 
XIX. század vasútépítéseivel kezdett tömegessé 
válni és tette szükséges számos alul- és felüljáró 
híd építését. Az áthidalások iránti igény ma is je
lentkezik, sőt a közlekedés gyorsaságának és 
biztonságának fokozódásával egyre hevesebben 
követeli az egyre költségesebb megoldásokat. 

Végül, de egyáltalán nem utolsósorban fontos 
adottság az úthálózat és ezzel együtt a hidak épí
tési igényének szempontjából az, hogy Buda, 
Pest illetve Budapest évszázadok óta Magyaror
szág fővárosa, így érthető, hogy az út-, majd a 
vasútvonalak is sugárszerűen innen indulnak ki. 

IRODALOM 
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A időszámításunk kezdetét megelőző időből, a 
megyénk területén élő népek után nem maradt 
hátra semmiféle érdemleges írásos vagy tárgyi 
emlék, melynek nyomán arra lehetne következ
tetni, hogy közlekedő utakat alakítottak volna ki, 
vagy hidat létesítettek volna. Ezeknek a népek
nek, bár kétségtelenül megvoltak a maguk köz
lekedési igényei, ennek megfelelően útjai is, de 
sem állandó települések, sem állandó hidak léte
sítésére nem voltak igényeik. 

Mind a hidak iránti igények kialakulását, mind 
a hidak létesítésének technikai lehetőségét me
gyénk Duna jobb parti területén a rómaiak meg
jelenésétől, tehát az I. századtól számíthatjuk. A 
rómaiak korából megyénk területén számos em
lék (mind tárgybeli, mind írásbeli) arról tanúsko
dik, hogy a Duna, úgy is mint a birodalom határ
vonala (limese), kimagasló fontosságú határvo
nalként működött, de bizonyítja azt is, hogy a 
birodalomnak ezen a tájon élő polgárai - a ko
rábbi időkhöz képest - sokkal magasabb fokú 
civilizációval rendelkeztek és kulturáltabb élet
módot folytattak. 

A birodalom dunai határvonalát a jobb parton -
és helyenként a bal parton is - elhelyezett őrtor
nyokban katonák őrizték. Az őrtornyok elhelye
zése olyan volt, hogy mindegyikből látni lehetett 
a szomszédos kettőt, így egymás értesítése, jel
zések útján, nehézség nélkül történhetett. A ko
rabeli feljegyzések azt bizonyítják, hogy a több
száz kilométer hosszú határvonal őrzését egy -
Mursában (Eszéken) állomásozó - egész légió, 
tehát mintegy 6-10 ezer hajóskatona látta el [1]. 
Nem bizonyítható ugyan, de feltehető és hihe
tő, hogy egyes őrtornyoknál, ott ahol a bal par
ton is telepítettek őrtornyot, kisebb fajta hadi
raktárak, továbbá dunai átkeléshez szükséges 
járművek (ladikok) is voltak, ami egyúttal azt is 
jelentette, hogy ezeken a pontokon a békésebb 
időszakokban révek működtek. Ilyenfajta fonto-
sabb őrtorony több is esett megyénk területére. 
Tudomásunk van arról, hogy Verőcénél [2], 

Vácnál [3], Horánynál [4], a mai Budapest terü
letén a Rákos-patak torkolatánál, valamint a 
Gellért-heggyel szemben, a Duna mindkét part
ján [5] délebbre Adony-Kutas pusztánál [6] vol-

Római hajóhíd hídfőjének cölöpmaradványai a verőcei 
Duna-parton, itt épült fel 374-ben Valentinianus had

járata számára a hajóhíd 

tak megerősített őrtornyok (erődök), s a balpar
tiak egyúttal kiindulópontjai voltak a barbárok 
lakta területekre vezető utaknak. Ezek a helyek 
a barbárok ellen indított római hadműveletek 
során igen fontos szerephez jutottak és helyet 
adtak hajóhíd, sőt talán még fahíd (cölöphíd) 
létesítésének is. Egyáltalában nem zárható ki az 
a feltevés sem, hogy a hadjáratok idejére épített 
hajóhidat, a hadjárat sikeres befejezése után még 
hosszabb-rövidebb ideig fenntartották és csak a 
jégzajlás idejére bontották el. 

Bizonyítottan hajóhíd állott a verőcei őrtorony
nál. A balparti hídfőnél megtalálták a hídfőt tartó 
cölöpcsoport maradványait és a Duna folyásirá
nyával szemben kissé feljebb megtalálták azt a 
hat cölöpmaradványt is, amelyekhez a hajóhíd 

15 



VISSZAPILLANTÁS 

középső hajóit lehetett kikötni. A hajóhíd építé
séről és fennállásáról írásos bizonyíték is tanús
kodik. 
A felsorolt többi őrtorony esetében a hídra vo
natkozó szájhagyomány állításait eddig nem si
került bizonyítani. 

Római kori hídfő a Duna partján 

A rómaiak idejében megyénk területének duna
jobbparti részével együtt az egész Dunántúlra 
kiterjedő úthálózat alakult ki. Ennek az útháló
zatnak egyes útjai helyenként keresztezték a víz
folyásokat s a keresztezési pontok szolgáltattak 
elsősorban okot arra, hogy az ilyen helyeken hi
dak épüljenek. Kétségtelen, hogy mind az utak, 
mind a vízfolyások ki vannak téve változásnak, 
ami az időközben eltelt kétezer esztendő alatt 
alapvetően átalakíthatja a vidék képét és meg
változtathatja a keresztezési pontok helyzetét. 
Mégis elképzelhető, hogy legalábbis nagyjából 
megjelöljük azokat a pontokat, ahol a hidak épí
tésére az igények fennállottak. Más kérdés az
után, hogy a hidak létezése írásos vagy tárgyi bi
zonyítékokkal igazolható-e. 

Minthogy a római birodalom Pest megyének 
csupán a dunajobbparti részére terjedt, a megye 
nagyobbik felén római létesítmények csak kivé
telesen, a Duna partjain találhatók. A Dunántúlra 
kiterjedő római úthálózatról bő összefoglalást 
nyújt dr. Finály Gábornak az Archeológiai Ér
tesítőben közzétett írása, melyből a Pest me

gyére vonatkozó adatokat idézzük [7]. Az ott 
közölt térkép szerint öt sugárút haladt át a me
gye területén s ezek Aquincumba, a mai Óbu
dára vezettek. 

1./ Aqumciim-Campona-Matrica-Vetus Salina -
stb. (Óbuda-Tétény - Batta-Dunaadony-Duna-
pentele stb. a Limes útvonal déli ága). Ennek az 
útnak feltétlenül kereszteznie kellett két jelentős 
vízfolyást, éspedig az Ördög-árkot és a Benta-
patakot. Az út a Várhegy Duna felőli oldalán ha
ladva nyilvánvalóan a Tabán területén hidalta át 
az Ördög-árkot, valószínűleg a Szarvas téren, 
ahol az árok mai boltozata rejti a római marad
ványokat. Az Ördögárok hídjairól a továbbiak
ban még megemlékezünk. 

A Benta patak keresztezése Érd és Százhalom
batta közé esik, ahol áll egy három nyílású híd, 
amelyet a közhiedelem római eredetűnek tart. 
Ez a híd ma használaton kívül van és bizonyítot
tan több mint 250 éves, azonban római eredete 
kétséges és nem is valószínű. Ésszerűnek látszik 
a feltételezés, hogy a három hídnyílás nem egy
szerre épült. Erre utal a hídnyílások egymástól 
eltérő mérete (4,25 - 3,85 - 4,10 m) továbbá az 
a körülmény, hogy a hídnyílások nem egymás 
mellé, hanem egymástól nagyobb távolságban 
épültek, nincsenek közös pilléreik, s végül, hogy 
a Százhalombattánál elsőnek említett nyílásmé
ret (4,25 m) sehogysem egyeztethető össze a bé
csi öl és láb hosszmértékekkel. (A másik két mé
ret 12, illetve 13 lábnak felel meg.) 

A hidat építésének idejében, a mai gyakorlatnak 
is megfelelve, nyilván úgy építették meg, hogy a 
boltvállak körülbelül a környező terepszint ma
gasságában legyenek s a boltozat záradéka a te
repszint fölé kerüljön. Minthogy ma a hídnak 
nemcsak a boltvállai, hanem a záradékai is a te
repszintnél mélyebben fekszenek, a környező te
rep a hídépítés óta nyilvánvalóan feltöltődött. Ez 
csak úgy következhetett be, hogy a patak árvizei 
sorozatosan elöntötték a terepet, s a lebegtetett 
hordalék minden áradás alkalmával lerakódott 
és néhány milliméterrel emelte a terep magassá
gát. Az áradások oka a lecsökkent esés miatti 
lassú lefolyás volt. A patak kiáradását azonban 
nem a híd elégtelen nyílásmérete, hanem a Duna 
árvizének duzzasztó hatása okozta. 
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Ésszerűnek látszik az a feltevés is, hogy az ere
detileg egynyílású híd - építésének idején - a 
vízmennyiség áteresztésére elegendő volt. A to
vábbi hídnyílásokat nem az áteresztő képesség 
növelése, hanem a kiáradt víz levezetésének 
gyorsítása érdekében építették meg. Ez magya
rázza külön elhelyezésüket is. 

Az első írásos említés a híd javításáról a XVIII. 
század közepéről való [8]. Az írás szerint a híd
fenntartó vármegye a híd nagyobb méretű javítá
sára és részben újonnan való megépítésére szer
ződött a kivitelező kőműves mesterrel. A munka 
állhatott a meglévő nyílásnak újabb nyílással va
ló kiegészítéséből is. A szerződés megkötésének 
idején a bécsi öl és láb méretek voltak használat
ban, így hát a 12 és 13 láb méretű nyílások egyi
ke vagy mindkettő ekkor épülhetett. A két kerek
számú lábakban kifejezhető méretű hídnyílás 
mindenesetre abban az időben épült, amikor az 
országban már a bécsi öl mértékrendszer volt 
használatban. A 4,25 m-es nyílás építésének ide
je viszont csak helyszíni kutatással lenne esetleg 
tisztázható. 

A három hídnyílást összefoglaló kétoldali támfal 
nyilvánvalóan a rendszeres és tartós áradások el
len védte meg az út töltését. Azt a körülményt, 
hogy az 1766. évi hídösszeírásban 44 ölre, az 
1818. évi összeírásban 61 ölre vették fel a híd 
hosszát, csak azzal magyarázhatjuk, hogy a há
rom hídnyílást összefogó támfal hosszát tekin
tették a híd teljes hosszának. 

A mai híd leírása és fényképe Százhalombatta 
címszó alatt található. 

2.1 Aquincum-Ulcisia Castra-Cirpi-Castra ad 
Herculem-Salva-stb. (Óbuda-Szentendre-Duna-
bogdány-Pilismarót-Esztergom - stb. a limes út
vonal északi ága). Ennek az útnak a nyomvona
la Budakalász és Szentendre területén tisztázat
lan, de feltehetően nem tért el sokkal a régi 
országút királyok útja nyomvonalától. A híd a 
régi térképeken többnyire szerepel, így feltehe
tő, hogy a Dera-patakot átívelő római híd a mai 
Dera-híd közelében vagy talán éppen annak he
lyén állott. Az alapozás esetleges azonosságát 
nem vizsgálták és a közelben régészeti feltárást 
nem végeztek. 

Az látszik valószínűnek, hogy a HÉV-pályától 
keletre eső terület a rómaiak idején dunai ártér 
volt, ezért a Limes út Pomázon át érte el Szen
tendrét. A Duna vízállásától függően használhat
tak egy közvetlen összekötő utat is Budakalász 
és Szentendre között. 

Még egy hídnak a létét lehet teljes bizonyos
sággal feltételezni, mégpedig az észak felé veze
tő Limes útnak az Aranyhegyi-árokkal való ke
resztezésében fennállott hídét. Ez a híd bizonyá
ra kő- vagy téglahíd volt, miután az aquincumi 
polgárváros és az aquincumi katonaváros között 
állott, az aqueductus közvetlen szomszédságá
ban. Az Aranyhegyi árok, mint említettük, a régi 
nyomvonalán még több vízfolyással bővült és 
körülbelül a mai Mozaik utca tájékán keresztez
te a Limes északi ágát. Ez a vízfolyás ma is 
megvan, beboltozott árok formájában és a Tá
borhegy észak-keleti lejtőin összegyűlő vizeket 
levezető csatornával azonos. 

3./ Aquincum-Floriana-stb. (Óbuda-Tata, Pilis
csabán át, nagyjából a mai 10. sz. főút nyom
vonalán). Ez a útvonal Pest megye területén je
lentősebb vízfolyást nem keresztez. 

4./ Aquincum-Floriana-stb. (Óbuda-Csákvár-
stb. nagyjából a mai M-l autópálya nyomvona
lán). Ez az útvonal sem keresztez jelentősebb 
vízfolyást Pest megye területén. 

5./ Aquincum-Jasulonibus-Gorsium-stb. (Óbu-
da-Baracska-Tác-stb.). Ez az útvonal a déli Li
mes útból valószínűleg az Ördög-árok hídján va
ló áthaladást követően ágazott el, a Benta-pata-
kot azonban minden bizonnyal külön hídja ívelte 
át. Ez a híd Tárnok vagy Sóskút területére eshe
tett. Miután azonban az útvonal e részének 
nyomvonala nem tisztázott, a híd helyét találgat
ni nem látszik célravezetőnek. 

A felsorolt utakból többnyire csak a mérföldkö
vek maradtak meg, amelyek nemcsak nagyrabe
csült régészeti leletek, hanem egyben a fejlett 
római civilizáció és kultúra tárgyi bizonyítékai 
is. Az utak burkolata, az építés technológiája 
csupán országunk más helyén lévő maradvá
nyok alapján ismeretes. 
Az említetteken kívül, leginkább Vitruvius bibli
aként tisztelt alapvető munkája világosít fel a ró
mai mérnökök tevékenységéről. Ezek méltatása 
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azonban meghaladja a jelen kiadvány célját és 
feladatát. 

Az óbudai Szentendrei úton vezetett az Aquincumot 
vízzel ellátó 4,5 m hosszú aquaeductus. 

Két kisebb szakaszát 1977-ben rekonstruálták 

A legnagyobb szabású hídépítési munka, amit a 
rómaiak Aquincumban véghezvittek, kétségtele
nül az aquaeductus volt. Örök kára fővárosunk
nak, hogy ez a hatalmas létesítmény, mely a 
Csillaghegy körzetében fakadó források vizét 
volt hivatva a provincia fővárosába vezetni, csak 
romjaiban maradt meg az utókor számára. A bol
tozatsor hossza 4,5 km, a félköríves boltozatok 
nyílása 4 m volt. A vizet a tetején kiképzett nyílt 
csatornában 4,5 ezrelékes lejtéssel, csaknem 
egyenes vonalban vezette a Szentendrei út mai 
nyomvonalán [9]. Az útnak 1977-ben történt 
korszerűsítése és szélesítése alkalmával a még 
meglévő pillércsonkokat a lehetőség szerint ki
kerülték s egy részüket konzerválták. A rekonst
ruált vezetékszakasz láttán fogalmat alkothatunk 
magunknak arról a tudományos felkészültségről 
és mesterségbeli tudásról, melynek eredménye
ként ez a mestermű létrejöhetett és feladatát 
többszáz éven át elláthatta. 

A római birodalom bukását valamennyi provin
ciában, igy Pannóniában is, hosszantartó hábo
rús időszak követte, amelynek még a magyarok 
bejövetele sem vetett teljesen véget. Ebben a fél 
évezredben hosszabb időszakok akadtak, ame
lyekben semmiféle állami vagy törzsi szervezet 
a Kárpátmedencén belül nem volt. Csupán ki
sebb közösségek voltak képesek állandó lakóhe
lyeket létesíteni és megtartani, kihasználva a ter
mészet adottságait önmaguk és lakóhelyük vé
delme érdekében. 

A védelem kényszere és a védelemre történt be
rendezkedés fejlődése hozta magával várak leg
különfélébb formáinak létrejöttét. Sík vidéken a 
szekérvárakat palánkvárak követték, melyeket 
árokkal, majd vizesárokkal öveztek. Hegyes
dombos vidéken hegyek tetejére húzódtak a tele
pülések, ahol építményekkel, falakkal, bástyák
kal, kapukkal védték a lakóhelyeket. 

A budai vár és a település között a szárazárok feletti 
középkori híd rekonstrukciója 

A védekezés fejlettebb formája volt hidak építé
se az állandó települések védelmére. Alkalmazá
sukra mind a száraz, mind a vizesárkok esetében 
lehetőség nyílt. 

Pest megye területén a legősibb településeknek 
csaknem mindegyikén voltak védelmi berende
zések és közülük számos helyen ezek a honfog
lalás utáni időben is megmaradtak, sőt a kö
zépkorban és az újkor elején még tovább is fej
lődtek. A védelmi célokat szolgáló hidak építé
sét Pest megye területén csupán a XVIII. század 
végén hagyták fel, amikorra kiderült, hogy a 
kívánt célra nem alkalmasak. E különleges hi
dak, mint a múlt emlékei, nyomaikban és ma
radványaikban, megyénk területén több helyen 
megtalálhatók és figyelmet érdemelnek annak 
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ellenére, hogy a hídépítés to
vábbi fejlődésével nem hozha
tók összefüggésbe. Hidak léte
zésére utaló nyomok fedezhe
tők fel Visegrádon (Salamon 
torony), Vácon, a Damásdi 
várromnál, Pesten, Gödöllőn, 
Budán stb. Mindezek felkuta
tása és feltárása érdemleges ré
gészeti feladat, mely az emlí
tetteken kívül adatok megis
merésével kecsegtet további 
hidak létezésének bizonyításá
ra (Godóvár, Salgóvár, Zuvár, 
Királyrét, Csikóvár, Szarkavár 
stb.). A várak Magyarország 
történetének emlékei, egyben országunk hábo
rúk által szinte állandóan zaklatott életének 
ékes bizonyítékai. Az egyes várak műemléki 
helyreállítása és konzerválása rekonstrukciós 
feladataink egyike, melynek folyamatos munká
latai során a várakkal kapcsolatos hidakra is kel
lő figyelmet kell irányítani. Fényképek tanús
kodnak arról, hogy a visegrádi fellegvár és a 
Salamon torony, valamint a budai vár helyreál
lítási munkálatai során a várhidakra is kellő fi
gyelem fordult. 

A várakkal kapcsolatos hídépítési tevékenység 
technológiai tekintetben igen érdemleges tevé
kenységnek bizonyult, amennyiben mindkét ko
rabeli építőanyagot felhasználta céljai megvaló
sítására. A fahidak mint várbejárók egyaránt 
megfeleltek síkvidéki és hegyvidéki váraknál, 
míg a kőhidak inkább csak azokon a helyeken 
épültek, ahol az építőanyag a helyszínen rendel
kezésre állott. 

A hidak létrejöttének csak akkor kezdett csupán 
más módja kialakulni, amikor a Kárpátmedencé
ben újból államalkotó népesség talált otthonra és 
már nemcsak a településeket, hanem a nélkülöz
hetetlen közlekedőutakat is több-kevesebb siker
rel védhette meg a rombolásokkal szemben. A 
közlekedésnek egyik legfőbb útvonala csakúgy, 
mint a római birodalom fennállásakor, a Duna 
viziútja volt. Hosszirányban a hajózás, kereszt
irányban pedig a kompközlekedés kezdeti for
mái már jelentkeztek, de a római birodalom ide
jében fenntartott dunai közlekedési szervezet 

Buda elfoglalása után a törökök rövidesen 
hidat vertek a Dunán 

helyreállításáról a magyarok honfoglalása előtt, 
de még azután sem lehetett szó, és arról sincsen 
semmiféle feljegyzés, hogy az Árpádházi kirá
lyok uralkodása idején, tehát a XI., XII. és XIII. 
században volt-e hajóhíd a Dunán. Csupán 
Zsigmond király uralkodása idején, a XTV. szá
zad végén meglévő hajóhídról tesz említést egy 
1833-ban megjelent könyv [10], mely szerint 
„hajóhíd állott Pest és Buda között, melyet azon
ban a viharok gyakran elszakítottak." 

A középkorban az Ördög-árok felett öt hídról 
vannak írásos emlékek (a legelső 1302-ből), s 
későbbi térképek alapján a pesti oldalon is szá
mos hídra volt szükség már ebben az időszak
ban. 
A XVI. század derekán, pontosabban 1541. au
gusztus 29-én Buda és megyénk területének jó 
része is török uralom alá került. Az alatt a más
fél évszázad alatt, amíg a törökök megszállva 
tartották Magyarországot, a leigázott országban 
építkezési tevékenység alig folyt. A török meg
szállók is csak olyan építkezéseket folytattak, 
amelyek török érdekeket szolgáltak. Saját veze
tőik részére palotákat és egyéb lakhelyeket, to
vábbá templomokat és fürdőket építettek. A 
korabeli feljegyzésekben szó esik hidakról is. 
Elsősorban a Dunán épültek hajóhidak, miután a 
török megszállók a kereskedelmet saját érdekük
ben fontosnak tartották és támogatták, a keres
kedelem szabad folytatásához pedig a közleke-
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dőutak biztosítása nélkülözhetetlen volt. A ró
maiak által épített hidak és a törökök által épített 
hidak létesítésének indokai azonban eltértek 
egymástól. A rómaiak a Dunán kizárólag hadi 
célokból építették hídjaikat, ezzel szemben a tö
rök hidak nemcsak a hadsereg számára, hanem a 
kereskedelem elősegítésére is épültek. Innen 
van az is, hogy a rómaiaknál inkább csak a híd 
létesítéséről maradtak vissza emlékek, a törökök 
hídjainak viszont a karbantartásáról, többszöri 
újra felállításáról, megújításáról is tudunk. 

A törökök első hajóhídja a Dunán Buda és Pest 
között épült fel. Az erre vonatkozó legkorábbi 
írásos emlék egy 1556-ból származó defter, 
mely szerint a hajóhíd felszereléséhez 110 akcse 
értékben hajóköteleket vásároltak [11]. A hely
beli csatározások során a hajóhíd többször meg
sérült, de a törökök mindig megjavították. A híd 
karbantartását és időnként helyreállítását, továb
bá őszönként a szétszedését és tavaszonként az 
összeállítását a budai ácsok végezték, kiknek 
szakértelme a törökökét meghaladta [12]. 
A század végén is állott hajóhíd Pest és Buda 
között, amit Szinán budai basa Ernő főherceg
nek 1585 augusztus 29-én írt levelében megem

lít [13]. Ugyanez a híd szerepel több korabeli 
ábrázoláson is, melyek közül a legrégebbi egy 
1595-ben készült rézmetszet. 
I. Ferdinánd, János király halála után Magyaror
szág egyedüli uralkodója, több alkalommal meg
kísérelte Buda visszafoglalását. A hadi cselek
mények leírásaiban mindannyiszor szó esik ha-
jóhídról. Ilyen feljegyzések maradtak ránk az 
1598. és 1602. évi ostrom-kísérletekről. Az 
1598. évi ostromkor a várból kirohanó törökök 
egy része a hídon át Pestre menekült [14], Az 
1602. évi ostrom előkészítése során Russwurm 
császári tábornok csapatai Újlak táján a Dunán 
hidat vertek és a Margitszigetre s onnan Pestre 
vonultak. A komáromi naszádosok pedig leúsz
tatott fatönkökkel és hajókkal a Buda és Pest kö
zötti hidat széttépték, majd felgyújtották. Ké
sőbb az erősítésül érkezett török seregek a csá
száriak által épített hajóhidat tették tönkre [15]. 
Egy évre rá, 1603-ban, a sikertelen béketárgya
lások után a császári seregek Vácnál keltek át a 
Dunán és Pest felett újból hidat verve szeptem
ber vége felé értek az ostrom helyszínére. Ezt a 
hidat az Anatóliából segítségül küldött dzselálik 
próbálták szétverni, támadásukat azonban a csá
szári seregek ki tudták védeni [16]. 

A Pestet Budával összekötő hajóhíd a török uralom idején. Houfnagel rézmetszete 1617. 
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Török művész vízfestményén így ábrázolta a hajóhidat 

A törökök által fenntartott átkelési lehetőség vé
delmére a vár déli bástyája szolgált. Körülbelül 
a mai Ybl Miklós téren állott Ali basa bástyája, 
mely az összes bástyák közül a legerősebb volt. 
Ennek feladata volt a vár védelmén kívül, a ha
jóhídon át Pestre irányuló forgalom biztosítása 
is [17]. A bástya közelében állott a Köprü basi 
dzsámi (Hídfő dzsámi), ugyancsak a mai Ybl 
Miklós téren. Maga a hajóhíd Musztafa pasa 
műve volt, hatvan „dobos hajó"-ból állott, ame
lyeket a doboknál láncok erősítettek egymáshoz. 
A hajók közül a középső négyet ki lehetett so
rolni abból a célból, hogy a Dunán a hajózást a 
hajóhíd ne akadályozza [18]. 

Még az ostromoknál is nagyobb pusztítást vég
zett a hajóhídban az 1578-i robbanás. A Zsig
mond király palotája előtti címertoronyban fel

halmozott lőpor villámcsapás következtében 
robbant fel. Szétvitte a szomszédos épületeket, 
ágyúkat röpített a Dunába, 2000 ember halálát 
okozta és a Duna vize a szétszakított hajóhíd 
roncsaival napokon át hullákat úsztatott lefelé 
[19]. Ez a török túlzásokkal alaposan teletűzdelt 
leírás annyiban érdekes, hogy a hajóhidat említi, 
melynek nyilván egy-két hajója megsérülhetett, 

A pest-budai hajóhíd Franz Jaschke vízfestményén, 
1825 

ha nem is éppen a robbanás miatt, hanem inkább 
a szélvihar miatt, mely a villámcsapást kísérhet
te. 

Buda visszavételével kapcsolatos feljegyzések
ben is több utalás van a dunai hajóhídra. Az 
1684. évi sikertelen, de már Lotharingiai Károly 

által vezetett hadművele
tek kapcsán is szükség 
volt hajóhídra, mégpedig 
Vácnál, ahová Pest meg
szállása után a sereg 
visszavonult és a Szent
endrei szigetre átkelt. In
nen Szentendre alatt, 
még ugyanebben az év
ben a Duna jobb partján 
Buda felé nyomult a se
reg, azonban a várat visz-
szavenni nem sikerült, a 
törököknek módjában ál
lott a rohamokat kivéde
ni, igy ez a hadművelet 
kudarccal végződött [20]. 

Repülőhíd Pest és Buda között - közel száz éven át működött 
Két évre rá, 1686. június 
17-én Pest szinte ellenál-
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lás nélkül került a felszabadító hadsereg kezére. 
Egy napra rá a fősereg Óbudánál hajóhidat vert 
és az északi oldalról kerítette körül a várat. Há
rom nap múlva a bajor sereg, mely Pestet to
vábbra is megszállva tartotta, a város alatt és fe
lett két hidat vert a Dunán [21] és a déli olda
lon egészítette ki a budai várat körülfogó ost
romgyűrűt. Maga az ostrom - mint tudjuk - há
rom havi véres küzdelem után szeptemberben 
szabadította fel Budát, amivel azonban a hajóhíd 
helyreállítása - sajnos - nem járt együtt. 

A császári seregek a hajóhidat nem állították 
helyre, úgyhogy ettől kezdve közel egy évszáza
don át csak un. repülőhíd bonyolította le az egy
re erősödő forgalmat a Dunán. Ilyen repülőhidat 
ábrázol az a Mikoviny Sámuel mérnök rajza 
után készített rézmetszet, mely Bél Mátyás: No-
titia Hungáriáé Novae c. krónikájában 1737-ben 
jelent meg. 

A XVIII. század derekán bekövetkezett gazdasá
gi fellendülés a Pest és Buda közötti kereske
delmi forgalmat nagyon megnövelte, úgyhogy 
szükségessé vált a hajóhídnak mielőbbi visszaál
lítása. A két partot, megfelelő előkészítés és tár
gyalások lebonyolítása után, 1767-ben sikerült 
hajóhíddal összekötni [22J. A híd a két város 
kezelésében állott. A hídvámszedési jogot ha
szonbérlet útján hasznosították. A haszonbérből 

az 1777. évben 16150 forint, az 1821. évben 
20000 forint, az 1831. évben 22900 Ft, az 1845. 
évben 40240 forint folyt be. Ezekből a számada
tokból a forgalom jelentős mértékű emelkedésé
re lehet következtetni, még akkor is, ha az akko
ri forint nagymértékű inflációjáról is tudomá
sunk van. 

Az 1767-ben újból üzembe helyezett hajóhíd 
eredetileg a pesti Kishíd utca (jelenleg Türr Ist
ván utca) vonalában épült meg, azonban azt 
1788-ban a város szélére helyezték át. Ezt az ut
cát azután Nagyhíd utcának nevezték el (jelen
leg Deák Ferenc utca). A hajókat a megnyitáskor 
íves alaprajz szerint horgonyozták le a Dunában, 
azonban később áttértek az egyenes vonalú híd
ra. A meder áthidalásához 46-47 hajó volt szük
séges. 
Nem közismert, hogy Vácnál már 1560-64-ben 
nagyforgalmú híd (feltehetően hajóhíd) biztosí
totta az áruk (jórészt állatok) szállítását. 

A Buda és Pest közötti hajóhídról igen nagy 
számú korabeli ábrázolás (rajz, metszet, stb.) áll 
rendelkezésre. Legtöbbjét a Fővárosi Történeti 
Múzeum őrzi. Közülük a leglátványosabb Alt 
Jakab kőnyomata 1821-ből. (H. ábra). A korabe
li leírások közül Schemerl osztrák útügyi igaz
gató könyve érdemli meg a figyelmet [23], 
amely szerint „A legszebb és leglátványosabb a 

A Pest és Buda közötti hajóhíd a XVIII. században és a XIX. század első felében megnyerő színfoltja volt a dunai 
panorámának. A hajóhidat három stáció díszítette 
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építésére vonatkozó igények és megoldással ke
csegtettek a technikai lehetőségek is. Duna-híd 
építése még ma is, a technikai, jogi és anyagi le
hetőségek ismeretében is igen jelentős vállalko
zás, de különösen kockázatosnak tűnt a XIX. 
század elején, amikor még kellő ismeretek hiá
nyában sem az igényekről, sem a lehetőségekről 
nem alakult ki egységes álláspont. 

Széchenyi István munkássága és a Lánchíd lét
rejötte, a hídegylet megalakulásától (1832) az 
1849. évi megnyitásig, a magyar olvasók előtt 
eléggé ismert [24]. A felesleges ismételgetés he
lyett csupán a Lánchíd életének néhány fonto-
sabb mozzanatát rögzítjük. 

A Lánchíd építési munkálatai a mederpillérek 
alapozásával kezdődtek meg. Ezt a munkát nyílt 
víztartással oldották meg oly módon, hogy sűrű 
cölöpsorokkal vették körül a létesítendő pilléi-
területét, az így keletkezett gyűrűkben (jászol
gát) a mederfeneket alkotó hordalékot kikotor
ták és vízzáró anyaggal cserélték ki. Ez megtör
ténvén a vizet kiszivattyúzták és leásták a gödröt 
a teherbíró agyagig. Az építkezés tervszerű 
rendben bonyolódott le egészen 1848-ig, amikor 
az utolsó lánctag beemelésekor baleset történt. A 
felvonólánc elszakadt s a súlyos teher ráesett az 

A Lánchíd eredeti vasszerkezete. A lánctagok vékonyabbak, a függesztőrudak sűrűbbek a mainál. Merevítő tartó nincs 

hajóhidak közül az, amelyet Pest és Buda között 
építettek a Dunán át". A négy helyen elhelyezett 
szoborfülkék jó benyomást keltettek a szemlélő
ben és igen jó esztétikai hatással voltak a Duna
parti panoráma kialakulására. A török kivonulá
sa után majdnem fél évszázadig tartott, amíg az 
ország a megszállás alatt elszenvedett szörnyű 
veszteség után talpra állt és fejlődése nagyobb 
lendületet vehetett. Ebből a fejlődésből fokozot-

• ^ ^ 

íves hajóhíd Pest-Buda között. Jákob Alt metszete 

tan vette ki részét a Duna két partján települt két 
város: Buda és Pest, különösen amióta az újjáé
pített hajóhíd idevonzotta messze földről a ke
reskedelmi forgalmat. Kifejlődtek az állandó híd 
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állványra, azt összetörte, részben magával rán
totta és beleesett a Dunába. Az állványon tartóz
kodók közül sokan vízbe estek, így Széchenyi 
István is, ki gyakorta szemlélte meg a munkála
tok előrehaladását. A baleset egyhónapos kése
delmet okozott. A baleseten kívül a Szabadság
harc eseményei is hátráltatták az építkezést, 
mely már a befejezéshez közeledett. A befejező 
munkákat végülis csak a csatazaj elcsitultával 
végezték el és 1849. november 20-án átadták a 
hidat a forgalomnak. 
A Széchenyi Lánchíd ma már nemcsak Duna-
híd, hanem jelkép: az ország élniakarásanak 
szimbóluma, az ország fővárosának elengedhe
tetlen jelvénye, az első építménye annak a Buda
pestnek, mely forma szerint csak negyedszázad
dal később született meg. 

Pest megye útjait, a rajtuk lévő hidakkal 
együtt, évszázadok során, több alkalommal 
összeírták. Az összeírások szempontjai többnyi
re eltértek egymástól. Hol azt kutatták, hogy 
merre vezetnek a gyorskocsi járatok, vagy azt, 
hogy az utaknak és a hidaknak milyen az állapo
ta a járhatóság szempontjából, vagy azt, hogy 
van-e az útnak burkolata, stb. A régebbi össze
írások közül a leginkább használható az, ame
lyet a Helytartótanács 1832. október 2-án kelt 
25856. sz. rendeletére kellett végrehajtani. Ez a 
rendelkezés az Országos és kereskedői utak 
összeírását kívánta meg a vármegyéktől, ide ért
ve az út hosszát, a burkolatot, a műtárgyakat és 
az ölekben kifejezett távolságokat. A hidak mé
retei közül a hosszt és a szélességet kellett fel
tüntetni. 
Pest megye (akkor még Pest-Pilis-Solt várme
gye) az októberben kelt rendelkezést aránylag 
rövid idő alatt végrehajtotta és a kért adatokat a 

A Lánchíd építése 1842-1843. T. Glatz tollrajza 

A pesti Lánchídfő alapkőletétele 
1842. augusztus 24-én. Barabás Miklós festménye 

következő évben már felterjesztette a Helytartó
tanácsnak. [25] 

A vármegye területe az összeírás készítése ide
jén lényegesen eltért a jelenlegi Pest megye te
rületétől. Már a nemesi és egyéb kiváltságok 
megszüntetésekor, az 1848. évi szabadságharc 
egyik eredményeként, Pest megyéhez csatolták a 
Kiskunságot. Ezt a több területre szabdalt vidé
ket, csakúgy mint a Jászságot és a Nagykunsá
got, a kerületi kapitányok, közvetlenül a Jász-
Kun-területek főkapitányának felügyelete alatt 
közvetlenül igazgatták. Kerületük ügyei ki vol
tak véve a vármegyei igazgatás alól. (A Jász-
Kun kerületek főkapitányának tisztségét min
denkor az ország nádora töltötte be). Ezt a ki
váltságot is megszüntették az 1848-as törvé
nyek, igy a kerületek beleolvadtak az őket körül
vevő vármegyékbe, éspedig a Kiskunság Pest, a 
Jászság és a Nagykunság Szolnok vármegyébe. 
Ettől fogva nevezték Pest-Pilis-Solt vármegyét 
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyének [26]. 

Száz évvel később, 1950-ben, a megye-rendszer 
újjászervezésekor Pest-Pilis-Solt-Kiskun várme
gye kecskeméti és solti járása a rajta lévő, volt 
Kiskun területekkel együtt átkerült Bács-Kiskun 
megyéhez (az egyetlen Dömsöd község kivéte
lével, melyet a solti járásból a ráckevei járásba 
soroltak, s így Pest megyében maradt). Ugyan
akkor Pest megyéhez csatoltak több Fejér me
gyei községet, valamint Nógrád megyéből a 
Börzsöny vidékének jelentős részét. Mindezeket 
figyelembe véve, a mai Pest megye területére 
eső 1832. évi hídállomány az egykorú összeírá
sok összevetésével a bemutatott táblázat szerint 
összegezhető. 
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A táblázatból kiviláglik, hogy a megye hídállo-
mánya a maihoz képest nemcsak számban, ha
nem minőségben is nagyon szegényes volt, 
ugyanis a 76, illetve 48 kőhídban a kis méretű 
hidak is szerepelnek, amelyeknek helyén ma 
hídnak nem is minősülő áteresztők vannak, to
vábbá a hidaknak közel kétharmad része fahíd. 
Innen adódik az a nagyon sajnálatos körülmény, 
hogy olyan kevés hidunk van, mely jobban állta 
az idők múlását és megérte a százötven eszten
dőt. Közülük néhányat felsorolunk. 

Legrégibb közúti hidak: 

Százhalombatta, Benta-patak-híd 1766 előtt 
Vác, Gombás-patak hídja 1757 
Tápióság, Zsiger pusztai híd 1815 
Penc, id. vízfolyás hídja 1830 
Penc, Gombás-patak hídja 1830 

Legrégibb vasúti hidak: 

Budapest, Bajza utcai alagút 
Vác, Cigány patak hídja 
Zebegény, viadukt 
Szob, Nosztra-patak híd 

1840 
1846 
1846 
1846 

Pest vármegye hidjai 1833-ban 

Vármegye, 
járás, 
közút 

megnevezése 

1833. évi 
összeírás 
szerint 

Ebből a mai 
Pest 

megyében 

fahíd kőhíd fahíd kőhíd 
Pest vármegye 
Pilisi járásban: 
Vörösvár-Bécsi 
úton 
Tata-Bécsi úton 
Fehérvári úton 

2 
2 
2 

7 
6 
1 

2 
2 
2 

7 
6 
1 

Váci járásban: 
Vác-Nógrádi 
úton 
Gödöllő-Bag 
úton 
Vác-Gödöllő-
Kóka úton 
Kóka-Heves 
úton 

2 

14 

8 

3 

7 

3 

2 

1 

2 

14 

8 

3 

7 

3 

2 

1 

Pest vármegye hidjai 1833-ban 

Vármegye, 
járás, 
közút 

megnevezése 

1833. évi 
összeírás 

szerint 

Ebből a mai 
Pest 

megyében 

fahíd kőhíd fahíd kőhíd 
Pesti járásban 
Szegedi úton 
Kalocsai úton 
Ceglédi úton 
Maglódi úton 
Gyömrői úton 

1 
1 
2 
3 
2 

2 
2 
1 

1 
1 
2 

2 
2 
1 
2 
1 

Pesti járásban 
Szegedi úton 
Kalocsai úton 
Ceglédi úton 
Maglódi úton 
Gyömrői úton 

1 
1 
2 
3 
2 

2 
1 

3 
2 

2 
2 
1 
2 
1 

Kecskeméti 
járásban: 
Cegléd-Szolnok 
úton 
Zsiger-Abony 
úton 
Kóka-Miskolc 
úton 
Örkény-Cegléd 
úton 
Lajospuszta-Páka 
úton 
Kecskemét-Alpár 
úton 
Izsák-Jászberény 
úton 

6 

5 

4 

1 

1 

2 

9 

1 

5 

6 

5 

4 

1 

3 

Kecskeméti 
járásban: 
Cegléd-Szolnok 
úton 
Zsiger-Abony 
úton 
Kóka-Miskolc 
úton 
Örkény-Cegléd 
úton 
Lajospuszta-Páka 
úton 
Kecskemét-Alpár 
úton 
Izsák-Jászberény 
úton 

6 

5 

4 

1 

1 

2 

9 

1 

5 

1 

2 

6 

1 

3 
Solti járásban 
Lacháza-Vadkert 
úton 
Kalocsa-Izsák 
úton 
Dömsöd-Kalocsa 
úton 
Pest sz. kir. 
városban 

3 

5 

38 

5 

1 

5 
Fejér vármegye 
Székesfehérvár-
Lepsény úton 
Székesfehérvár-
Tétény úton 
Tétény-Födvár 
úton 
Székesfehérvár-
Inota úton 

6 

2 

14 

1 

4 

17 

3 

6 

-

2 

2 

Fejér vármegye 
Székesfehérvár-
Lepsény úton 
Székesfehérvár-
Tétény úton 
Tétény-Födvár 
úton 
Székesfehérvár-
Inota úton 

6 

2 

14 

1 

4 

17 

3 

6 

-

Összesen: 139 76 67 48 
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A XIX. század elejének három hídépítési külön
legességéről, nevezetesen a kőbányai függőva
sút viaduktjáról (1824), a városligeti dróthídról 
(1826) és az óbudai tolóhídról (1856) könyvünk 
későbbi fejezetében, Budapest címszó alatt em
lékezünk meg. 

Az ipari forradalom által megindított nagymér
tékű fejlődés a hídépítésben a XIX. század ele
jén jelentkezett és számos olyan híd megépítését 
tette szükségessé, melynek rendeltetése, teherbí
rása, mérete és egyéb ismérve sok azonosságot 
vagy hasonlóságot tartalmazott. A sok azonos 
vagy hasonló tulajdonság különösen sík vidéke
ken érvényesült és tűnt ki, ahol több hídnál még 
a terepadottságok sem jelentettek számbavehető 
eltérést. 

Ezek a körülmények hozták felszínre azt a gon
dolatot, hogy az egyforma rendeltetésű és mére
tű hidakat azonos tervek (típustervek) szerint 
építsék meg. 
Köztudomású, hogy a magyarországi típuster
vezés nagyobb lépésekkel csak a vasutak épít
kezései kapcsán indult meg, s növekedett a mai 
mértékre. 

Érdeklődésre tarthat viszont számot, hogy típus
terveket már a XIX. század elején, a vasútépíté
sek kora előtt használtak. Abban az időben a 
Helytartótanács műszaki szakszerve az Építési 
Főigazgatóság volt. Ez az intézmény 1807. jú-

Típusterv nagyobb folyók áthidalására. Készült 1808-ban 

nius 30-án 504. sorszám alatt kiadta a „legma
gasabb helyről" érkezett hídépítési rnintaterve-
ket, melyek alapján a jövőben a hídépítés esz-
közlendő, amennyiben a helyi körülmények 
megengedik. A mintaterv alapján 4-5 másolatot 
kellett készíteni és terjeszteni. Bejegyzés au
gusztus 4-én: A kívánt másolatok elkészültek. 
Egyébként az utasítás a jövőben előforduló ese
tekben zsinórmértékül szolgál [27]. 

Ugyancsak típusterv az a két tervrajz is, melye
ket a Helytartótanács 1808-ban az Építési Fő
igazgatóságnak véleményezésre megküldött. 
Ezt a két tervrajzot Gross János nyugalma
zott útügyi igazgató készítette „nagyobb folyók 
áthidalására" [28]. A megjelölt célra készített tí
pusterveket Bécsből azzal a kérdéssel küldték el 
Budapestre, hogy alkalmasak-e azok a Pest és 
Buda közötti Duna-híd építésére. A tervek cím
felirata is ezt tartalmazza, azonban az iktató
könyv tárgy-megjelöléséből egyértelműen kö
vetkezik, hogy a tervező nem akarta tervével 
megoldani az akkor még megoldhatatlannak lát
szó Pest-Buda közötti hídépítési feladatot [29]. 

Pest megye már csak központi fekvésénél fogva 
is, több gondot fordított útjainak és hídjainak 
karbantartására, mint az ország többi megyéje. 
Gondoskodására jellemző, hogy az 1803. évben 
a vármegyei közgyűlés „az utak csinálására 
szolgáló közönséges oktatás" ügyében hozott 
határozatot. Ez a határozat meghatározza az utak 

és hidak építésével kap
csolatos szervezési teendő
ket, előírja a vármegyei 
tisztviselőknek ezzel kap
csolatos kötelességeit és 
részletesen körülírja mind 
a síkvidéki, mind a „he
gyes és völgyes fekvésben 
álló" utak építésére és kar
bantartására végzendő 
munkálatokat s azok lebo
nyolítását [30]. 

Érdemes a fenti határozat
ból kiemelni, hogy a mun
ka lebonyolítására egy fő-
inspektorból és az általa 
kinevezendő komisszáru-
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sokból „perszonális státust", azaz 
személyi állományt kell életrehív
ni. Minden száz munkáshoz egy 
és minden 50 szekérhez szintén 
egy igazgatót kell rendelni. Új é-
pítkezésnél minden 25 munkáshoz 
egy pallér, reparáltatáskor pedig 
száz munkáshoz jut egy pallér, 
akiket ugyancsak a főinspektor 
választ ki. A főinspektor, az ins
pektorok és a pallérok kötelezett
ségei részletesen elő vannak írva. 

Kő- és fahidak építésének a vár
megyei geometra felügyelete mel
lett kell történnie, a közelebb lakó 
mesteremberek bevonásával. A főinspektor köte
lessége minden esztendő elején a geometrával 
egyetértésben az újonnan építendő és javítandó 
hidak iránt javaslatot tenni. Hidak, csatornák és 
vízfolyások munkálatainál az ezekhez értő mes
teremberekkel a geometra utasításai szerint 
szerződéseket kell kötni és a szükséges anyago
kat előtte való télen kell beszerezni. 

A felhasználandó anyagok között szerepel a 
mész (hidak építésére, boltozatok „csinálására", 
falak emelésére), továbbá a fenyő- vagy cserfa 
ugyancsak a hidak építésére és utak „karzattyai-
ra". A hidak „világossága" 3 vagy 6 lábnyira ter
jed, kemény kőből építtetnek és a világosság oly 
magasra emeltessen, hogy azon a víz akadály 
nélkül lefolyhasson, és az iszappal behordatna, 
kitisztíttasson. A boltozat egy téglánál véko
nyabb ne legyen. 

A hidak történetének ismertetéséhez lényegesen 
hozzájárult az a szemléletváltozás, mely a hidak 
építését és karbantartását irányító főhatóság 
szakemberei sorában a XX. század derekán kez
dett elterjedni és a század második felében gyö
keret vert. A század elején a régebben épített 
hídnak nem volt történeti, sem esztétikai értéke, 
sem tájformáló jelentősége. A jelentéktelen 
használati iparcikkekkel tekintették egyenérté
kűnek, amelyet el kell tüntetni, ha már nem felel 
meg feladatának. Ennek a rideg, egyoldalú felfo
gásnak csak lassan sikerült gátat vetni és a 
múltnak és a szépnek a tiszteletét hivatalosan is 
elismertetni. 

Nagyobb folyók áthidalására való fahíd típusterve 
1808-ból 

Ennek az új, korszerű szemléletnek egyik korai 
megnyilvánulása volt az a rendelkezés, amellyel 
a minisztérium mint a hidak főhatósága elren
delte azoknak a hidaknak és egyéb műtárgyak
nak az összeírását, amelyek 

1. nincsenek állami kezelésben, 
2. a századforduló előtt épültek, 
3. kiépített, kiépítetlen vagy felhagyott közúton 

állnak, 
4. közforgalmú, vagy gyalogos közlekedés céljá

ra épültek, 
5. kifejezik koruknak építészeti jellegét. 

Az összeírásnak tartalmaznia kellett a híd vagy 
műtárgy pontos helyét, építésének évét, esetleg 
hagyományos nevét, jellegét, a szerkezet anya
gát és egyéb adatokat [31]. 

A felhívást valamennyi megye és a fővárossal 
együtt öt megyei jogú város vette kézhez. Közü
lük érdemleges válasz Pest megyével együtt 14 
megyéből és a városok közül csak Budapestről 
érkezett. Pest megye válaszában egyetlen híd 
szerepelt (a szentendrei Kőhegyen a 3,65 m nyí
lású terméskő-boltozatú Szmerdán híd), míg a 
főváros válaszirata csoportosítottan 2 műemlé
ket (Alagút és Lánchíd), 5 műemléki védelem 
alatt álló műtárgyat (közte 4 hidat) és 7 egyéb fi
gyelemre méltó műtárgyat sorolt fel. Mindezek
ről könyvünk a maga helyén említést tesz. 
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Pestet a XVII. században vizesárok vette körül, melyen a kivezető főutaknál hidak voltak. 
Budára hajóhíd vezetett 
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A HÍDSZERKEZETEK 
ÉS ÉPÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK 

Fahidak 

Az egyik legősibb, természetes 
építőanyag a hídépítésben is a fa 
volt. Ebből évszázadokon át, más 
építőanyag felhasználása nélkül, 
ügyes mesteremberek - ácsok, 
faragó molnárok - készítettek hi
dakat. Mivel fagerendákkal 15 
m-nél nagyobb nyílást biztonsá
gosan nem lehetett áthidalni, 
szélesebb vízfolyások, várárkok 
fölé többnyílású, általában cölö
pözött jármokra épített hidakat 
készítettek. - Sajnos nagyon ke
vés nyoma maradt ezeknek a fa-
hidaknak, s tervek is általában 
csak a rendszeres mérnöki tevé
kenység megjelenése óta készül
tek (1700-as évek végétől)... 

Jelentős hídépítési faszerkezet 
volt a Pest-Buda közötti hajóhíd, 
melyről számos metszet, leírás 
maradt fenn. 

A fahidak elterjedtségét jelzi, 
hogy még az 1832-es megyei út-
hídnyi Iván tartás szerint is a hidak 
több mint 2/3-a faanyagú volt 
(149-ből 110). 

Nevezetes fahíd volt az óbu
dai Hajógyár bejáratánál 1854-
1884 között fennállott tolóhíd 
(Részletesebben a Budapesti hi
dak fejezetben). 

A vasútépítések megindulásakor számos, jelen
tős méretű híd is fából épült, közülük például a 
bagi felüljáró - amely négynyílású feszítőműves 
volt - csak 1921-ben építették át. Nagyobb nyí
lások áthidalásánál magasított (ékelt) gerendá-

Tápiógyörgye - újszilvási út, a Tápió-ér hídja 

Szigetszentmiklósi révhez vezető út cölöpjármos fahídja 

kat, feszítő- és függesztőműveket és rácsos szer
kezeteket (pl. Howe rendszerű) építettek. 
Rövid ideig (1889-95) Ráckevén cölöphíd állt a 
Dunaág felett. Bár a fa nem időálló, még száza
dunk első felében is sok fahíd volt szerte az or
szágban, így Pest megyében is. Nagyrészük 
mintaterv alapján épült (1888-ban adta ki a mi
nisztérium). 
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Acéltartós cölöpjármos fahíd a Duna—Tisza csatorna felett 

Ipoly-ártéri híd Vámosmikola mellett 

A második világháborús pusztítások után, az 
ideiglenes helyreállítás során újabb fa-, illetve 
vastartós fahidak épültek. Az 1955-ben elkezdő
dött tömeges kishíd korszerűsítés célja a több
nyire keskeny és kisteherbírású hidak átépítése 
volt. Pest megyében ez a tevékenység sikeres
nek bizonyult. 

Kő- és téglaboltozatok 

Ősi, természetes, ám a fánál időállóbb építőa
nyag a kő, melyből boltozott hidak építhetők. 
Már a római korban is épületek boltozott műtár
gyak nemcsak Aquincumban, hanem a hagyo
mány és egyes régészek szerint Százhalom

battán, a királyok útján és a 
Dobogókőre vezető úton is [1]. 

Budán az Ördögárok felett már a 
középkorban öt híd állt, melyek a 
fellelt maradványok szerint bol
tozatok lehettek. Az Aranyhegyi 
árok boltozott hídja - melyet 
1686-ban már oklevél említ - je
lentős méretű (8,55 m nyílású) 
műtárgy volt. A ma is meglévő 
boltozott hidak közül a százha
lombattai lehet a legrégibb, 
1747-ben történt javításáról írá
sos bizonyíték van. Kiemelkedő 
jelentőségű a műemlékként szá
montartott váci Kőszentes híd a 
Gombás patak felett (1753-57), 
valamint a Budapest-szobi vasút
vonal több boltozott hídja: a hét
nyílású zebegényi műtárgy, 
amely a MÁV leghosszabb bol
tozott hídja (75 m) és a váci ún. 
Nagyhíd, amely a legnagyobb 
nyílású vasúti boltozat (11,38 m). 
Ezek a hidak 1846-50-ben épül
tek, ennél korábbi (1840) a Bajza 
utcai aluljáró, mely 2,8 m nyílá
sú, 176 m hosszú téglaboltozat. 

A boltozott hidak című fejezetben 
rövid áttekintés található a bolto
zott hidak alakjának (ív és 
szárnyfal alatt) változásáról, a 
hídalak és a híd korának össze

függéséről, valamint egy teljességre törő táblá
zat az ismert és jelentősebb boltozatok főbb ada
tait foglalja össze. Pest megyében az országos 
közutakon jelenleg 26 boltozott híd van 27 nyí
lással, közülük a legnagyobb (8 m-es) szabad
nyílású a 2. sz. főúton Sződligetnél van. 

A boltozatok anyaga kezdetben főleg kő, majd 
tégla, később pedig a beton lett. 

A boltozatok amennyiben anyaguk fagyálló, 
megfelelő a vízelvezetésük, általában nagy élet
tartamú, viszonylag egyszerűen szélesíthető és 
erősíthető szerkezetek. Nemcsak a műemléki vé
dettségűeket, hanem koruk, kialakításuk miatt 

30 



TECHNOLÓGIÁK KIALAKULÁSA 

értékesnek mondható boltozatokat óvni, becsül
ni kell, mert azon kívül, hogy műszaki kultúránk 
becses emlékei, értékes, sokat kibíró teherhordó 
szerkezetek. 

Vas- és acélhidak 

Magyarországon az első öntöttvas híd 1810-ben 
készült; ha nem is ebben az időben, valamikor a 
19. század hetvenes éveiben épülhetett az aszódi 
felüljáró. (Egyedi hídleírásokban találhatók 
részletesebb információk.) 

Az első állandó Duna-híd a Lánchíd volt (átad
va 1849-ben), mely angol mintára, angol mérnö
kök tervei alapján és irányításával épült. Nem 
kisebbíti a zseniális Clark-ok alkotását, hogy a 
merevítőtartó "gyengesége" miatt 1914-15-ben 
magyar mérnök tervei szerint jelentős átépítési 
munkákat kellett végezni a hídon. 

A Margit híd francia alkotás (elkészült 1876-
ban), lapokra támaszkodó, többszörös rácsozás
sal kialakított felsőpályás ívhíd volt. A híd szé
lesítési szükségessége mellett az 1935-37 átépí

téskor, nem kis bravúrral, forgalom alatt két-
csuklóssá alakították át ezt a hidat. 

1884-ben épült a többszörös rácsozású biatorbá-
gyi vasúti völgyhíd (38+38 m nyílású). A több
szörös rácsozás itt is, mint a Margit hídnál a ko
rai hídszerkezetek jellemzője. Korán felismerték 
a magyar mérnökök is a statikailag határozatlan 
rácsos szerkezetek hátrányát, ezért az 1898-ban 
megépült biatorbágyi második hídszerkezet már 
egyszeres rácsozású. (A forgalom növekedését, 
később a rácsos tartók alsó, harmadik övvel tör
ténő erősítésével ellensúlyozták.) 

1884-ben Budán elkészült a hajógyári emelhe
tő acélhíd, amely speciális kialakítása miatt ér
demel említést. 

1896-ban adták át a forgalomnak a világszép 
Gerber-csuklós, rácsos Ferencz József hidat, 
amely magyar mérnökök (Feketeházy, Beké, 
Gállik) tervei szerint, teljesen magyar munkával, 
folytacélból készült. Az erőjátékot nem követő 
alakú szerkezetet, díszítéseivel együtt is, ma is 
szépnek tartjuk, míg az e hídra beérkezett pá-

Az Erzsébet híd építése (1901) állványról (MÁVAG fotótár) 
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lyaművek többsége már korában is időszerűtlen 
volt. 

A budapesti Duna-hidak mellett említést érde
mel a ráckevei Dunaág-híd, amely háromcsuk
lós rácsos acélszerkezet volt (Zielinski Szilárd 
volt a tervezője). 

Az Erzsébet híd kemény viták után 1903-ban 
készült el, a világ akkori legnagyobb nyílású 
lánchídjaként, s a nemes vonalú híd világelsősé
gét negyedszázadig megtartotta. A Kherndl An
tal elmélete szerint tervezett (Beké József, Gál
lik István) híd több technikai újdonságot hozott 

(pl. ingaoszlop) és merevítőtartója is helyesen 
méretezett volt. 

A budapesti Duna-hidak története jó példa arra, 
hogy a jeges árvizei miatt nehéz mérnöki felada
tot jelentő áthidalás többféleképpen is jól, eszté
tikusan oldható meg (lánc-függőhíd, ívhíd, rá
csos, statikailag határozott szerkezet). 

Érdemes lenne az építéstechnológiák fejlődését 
is elemezni, pl. keszonalapozás a Margit-, majd 
a többi hídnál, a szerkezetek beállványozasa 
mellett már a Ferencz József hídnál megjelent a 
konzolos hídrészek szabadszerelése stb.). 

Statikai vázában hasonló volt a Ferencz József 
hídhoz, ám alakjában más megjelenésű a Mihai-
lich Győző tervei szerint Tahitótfalunál 1912-
14-ben megépült Dunaág-híd. 

Az országban nagyszámban épült egynyílású 
rácsos acélhidak egyike volt a letkési Ipoly-híd. 

Az említett hidak mind szegecselt szerkezetek 
voltak. A budapesti közúti Duna-hidak követke
ző jelentős eleme volt az 1937-ben elkészült 
Boráros-téri/Horthy Miklós híd, mely felsőpá
lyás, rácsos acélszerkezet Már 1930-ban elkez
dődött az Árpád-híd tervezése is, melynek ter
veit dr. Kossalka János és dr. Széchy Károly ké
szítette, s amely Budapest leghosszabb gerincle
mezes gerendahídja. Építéséről, az 1945 utáni 
szabadszereléses befejezéséről részletesen szól a 
szakirodalom. 

Említésre érdemes, hogy már 
1919-ben "végleges" 1-3 nyílású vasgerenda hi
dakra is elkészültek a mintatervek, 6-9 m nyílás
közben zórésvasas felszerkezettel, 1920-ban pe
dig vasgerendatartós, vasbetonlemezes (nem 
együttdolgozó) mintatervek alapján építettek 
már hidakat. A második világháború után rész
ben az állványszerkezet megtakarítása, részben a 
kedvező erőjáték miatt sok acéltartóval együtt
dolgozó vasbetonlemezes (un. öszvér) híd épült, 
például: Galgamácsán 1948-ban 14,4 m nyílású, 
Túrán 1949-ben 14,0 nyílású, Szentlőrinckátán 5 
nyílású Zagyva-híd 320, ill. 355 mm magas I 
tartókkal. 

A második világháborúban a Duna- és Dunaág-
hidakat is felrobbantották, újjáépítésük lényegé
ben az eredeti tervek szerint, rendkívül nehéz 
körülmények között történt [2]. 

Kisebb hidak is épültek acéltar
tók és egyéb elemek (zórés va
sak) felhasználásával. (Már 1888-
ban szabványterv készült 9,0 m 
nyílásig, egyszerű vasgerenda hi
dakra). Néhány korai acélfőtartó-
jú kis híd: Piliscsabán I 280 acél
gerendára helyezett zórésvasas 
híd épült 1904-ben, Tápióbicskén 
5 db 1000 mm magas szegecselt, 
gereinclemezes főtartójú 9,9 m 
nyílású híd készült 1910-ben. 
Bernecebarátiban 2 nyílású (6,6+ 
6,2) híd 300-as I tartókkal épült. 

1912-ben épült a tahitótfalui Dunaag-hid 
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Buda és Pest közötti állandó kapcsolat megtartá
sára egy új, félállandó jellegű híd is épült, a 
Kossuth-híd, Mistéth Endre tervei szerint 
(1945-46). A kényszer szülte megoldás: acélcsö
vekből hegesztett szerkezet, faanyagú nyílások 
alkalmazása technikai érdekesség volt, ám fenn
tartási problémákat is okozott. 

Az acélszerkezetek építése közvetlenül a világ
háború után új technológiai megoldásokat nem, 
szellemes megoldásokat azonban jelentett, pl. a 
régi szegedi Tisza-híd épen maradt felszerkezeti 
részeiből épült meg a vonóvasas, rácsos acélív-
híd Ráckevén (1949). 

Taksonynál (1949-50) egynyílású rácsos közú
ti-vasúti híd épült a korábbi hadihídszerkezet he
lyett, Letkésen pedig újjáépült a rácsos határhíd. 

A budapesti Duna-hidak közül utolsóként az ere
detinél nagyobb szélességgel, kábelhídként 
épült újjá Sávoly Pál tervei szerint az Erzsébet-
híd. Az első kábelhíd (szerény elődjének mond
ható az 1826-ban épült városligeti dróthíd) szin
te minden tekintetben műszaki újdonságot jelen
tett, így például az ortotróp pályalemeze is, 
amelyhez előtanulmányként a Laskó-patak, 
majd a szolnoki Tisza-híd épült meg. 
Tahitótfalunál 1947-ben ideiglenes, majd 1976-
78-ban, a régi al
építményen többtá-
maszú, együttdolgo
zó, hegesztett acél 
gerendahíd épült elő
regyártott, feszített 
pályatáblákkal. 

Ez a híd már minden 
tekintetben korszerű 
megoldású volt: a 
korábbi statikailag 
határozott szerkezet 
helyett hasznosította 
a folytatólagos fel
szerkezet, az előre-
gyártás, a feszítés, az 
együttdolgoztatás, 
valamint a hegesztett 
és feszített csavar
kapcsolat előnyeit. 

Az együttdolgozó szerkezetű (öszvér) hidak je
lentős példái még az M3 autópálya feletti kettős 
betonövű hidjai és a budapesti Helsinki úti felül
járó. 

Az acélhidak között feltétlenül szólni kell a má
sodik világháború után új helyen elsőként 1987-
90-ben az M0 autópályán épült Duna-hídról (dr. 
Sigrai Tibor tervezte), amely szekrény-kereszt
metszetű hegesztett, feszített csavaros kapcsola
tú, vasbeton pályalemezzel együttdolgozó 108 
m-es legnagyobb nyílású gerendahíd. (Részlete
sebben az autópálya hidaknál és az egyedi hídle-
írásokban.) 

Vasbeton hídszerkezetek 

A vasbeton hídépítésben való alkalmazása 1889-
ben kezdődött, az akkor Pest megyéhez tartozó 
Solton. Az 5-5 m nyílású Monier-rendszerű vas
beton boltozat ma is kifogástalan állapotban van 
az 51. sz. úton [3]. 

Ugyanilyen rendszerű 12,0 m nyílású két híd 
épült 1890-ben Galgamácsán [4J. 

E hidakat a második világháborúban felrobban
tották, a hidak dokumentációjából azonban ki-

Hazánk első vasbeton hídja Solton épült 1889-ben 
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derült, hogy ívmagasságuk 1,8 m, pályaszélessé
gük 4,0 m, a szerkezet vastagsága pedig az ív 
közepén 30 cm volt. Wünsch Róbert cement
technikus merev-betétes vasbeton hidjai is be
cses emlékei a megyének. Az 1890-ben Rákos
falván épült 2,0 m-es nyílású híd megszélesítve 
ma is üzemben van. 1888-94 között összesen 7 
Wünsch-rendszerű híd épült a Budapesti ÁÉH 
működési területén, Wünsch prospektusa azon
ban sajnos nem adja meg a hidak helyét, csak a 
rákosfalvi híd fotóját közli [5]. 

A legjelentősebb Wünsch híd a - ma már funk
cióját vesztett - városligeti, 10,7 m nyílású gya
logfelüljáró, mely a földalatti vasút felszíni sza
kaszán épült 1894-95-ben. 
A 19. sz. közepén megépült vasútvonalak felett 
néhány felüljáró épült, így Vácnál Zielinski Szi
lárd tervei szerint 1908-ban. 

Az ő munkásságának érdekes dokumentumai a 
Közlekedési Múzeumban tárolt Zielinski-hagya-
tékban lévő tervek (1911-12). A másolatban ren
delkezésünkre bocsátott tervek a korai Hennebi-
que-rendszer érdekes darabjai. Három típus
szerkezet az íves alsó élű lemezkeret, a bordás 
lemezkeret és a négyfőtartós gerenda. A terve
ket a Zielinski-iroda neves főmérnöke, Jemnitz 
Zsigmond szignálta. 

Vasútvonal felett épült merevbetétes vasbeton
szerkezetként Százhalombattán (1913) és Duna
keszin háromnyílású vasbeton felüljáró. 
1921-ben a Budapest-Hatvan vasútvonal felett 
(Bagnál) a négytámaszú (34 m hosszú) fahíd ja
vítása helyett négybordás vasbeton felszerkeze
tet építettek. 

A második világháború előtt épült vasbeton hi-

A földalatti villamosvasút városligeti gyalog felüljáróhídja (1894-95) 

A rajzok eredeti kéziratból származnak 
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A váci felüljáró terve 1908-ból 

Buda-Esztergom th. út 26 sz. híd 
(Zielinski Sz.) 

dak jellegzetes példái az 1930-ban Püspökhat
vanban épült 10,4 m nyílású, íves alsó élű Gal-
ga-patak híd és az 1936-ban épült zebegényi 
négyfőtartós 14,4 m nyílású, 4,8 m kocsipálya
szélességű híd. Budapesten 1940-ben Sávoly 
Pál tervei szerint vasbeton szerkezetté épült át a 
290 m hosszú Ferdinánd híd a Nyugati pályaud
varnál. 

A hazánkban gyakran tervezett alsópályás ívhi-
dak jellegzetes példái épültek 1940-4l-ben a 
Ferihegyi gyorsforgalmú úton. 

A második világháború után általában az eredeti 
tervek szerint állították helyre a kisebb vasbe
ton hidakat, leggyakoribb a vasbeton lemez és a 
többfőtartós gerendahíd volt. 
Nem szokványos kialakítása miatt érdemel emlí
tést az Abony-nagykőrösi út Gerje-ér hídja, 
mely 6,0 m nyílású, kétcsuklós lemez keret és 
az Ácsán 1949-ben épült háromfőtartós, kéttá-

Pesí vármegyei 

Dunavölgy 

III. sz. hídja 

(Zielinski Sz., 1912) 
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Tápiógyörgyei th. közút hídja (Zielinski Sz., 1911) 

maszú konzolos Galga-patak-híd. Hasonló volt a 
pilisszentlászlói bekötouton épült négyfőtartós 
híd. 

Dunaharasztinál merevítőtartós alsópályás vasú
ti ívhíd épült 1949-ben, ez volt az első ilyen 
szerkezetű vasbeton híd. 

A megye mai területén legkorábban épült galga-
mácsai vasbeton hidak is áldozatául estek a há
borús pusztításnak, egyikük felszerkezete négy
főtartós gerenda hídként épült újjá. 

A kisnyílású vasbeton lemezhidak négy jellegze
tes példáját mutatjuk be. Új felüljárók is épül
tek, így 1950-5l-ben a 4. sz. főúton Üllő és 
Vecsés között. A 33° ferdeségű híd süllyesztett 
pályás, merev betétes szerkezetként épült. Ezt a 
ritkán alkalmazott hídszerkezetet, a híd elégtelen 
teherbírása és szélessége miatt 1972-ben három
cellás szekrénytartós felszerkezetté építették át. 
(A süllyesztettpályás szerkezetű vasbeton hidak 
nem vagy rendkívül nehezen szélesíthetők, ezért 
ma már ilyeneket nem építenek). 

Monornál 1951-ben 

Pilisszentlászlói bekötouton épített négyfőtartós vasbeton híd (elbontva) 

a későbbiekben gyakran 
alkalmazott - kétfőtartós, 
konzolos keretszerkezetű 
típus felüljáró épült, melyet 
a forgalmi igények növeke
désével kétcsuklós, konzo
los, üreges keretszerkezet
tel szélesítettek meg. 

A helyszíni állványozási és 
szerelési idő csökkentése 
érdekében előregyártott, 
előfeszített Hoyer rendsze
rű, I alakú gerendák fel
használásával épült vasút 
feletti közúti híd 1952-53-
ban Százhalombattán. Az 
öt előregyártott gerendás 
híd pályalemeze bennmara-
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dó, feszített vasbeton palló-zsaluzat
tal készült. 

Kisnyüású (2-10 m) hidak építése 
országosan, nagy ütemben 1955-ben 
kezdődött, a helyszíni munka csök
kentésére ezeknél a hidaknál is elő
regyártott (fordított T alakú, T, illet
ve feszített FT gerendákat alkalmaz
tak) [6]. 

Viszonylag korai példa a biatorbágy-
alcsútdobozi út háromnyílású Ben-
ta-patak hídja, mely 5,0+7,0+5,0 m 
nyílásbeosztású, cölöpalapozású. Az 
ilyen alapozás mellett a kitámasztott 
hídfőjű, síkalapos híd volt a leggya
koribb. Kísérlet történt az alépít
mény előregyártására, így készült 
1963-ban Csobánkán a Dera-patak 
hídja 0,5x0,5x1,0 m nagyságú üreges 
betontömbökből. 

Érdekes egyedi kísérlet volt a hídépí
tés teljes előregyártására a dr. Mis-
téth Endre által tervezett hídszerke
zet, mely 1964-ben épült meg Tápió-
szentmártonban. 

Vasútvonalak felett, elsősorban a 
gőzvontatás okozta korrózió hatásá
nak ellensúlyozására feszített vasbe
ton szerkezetek épültek, nagyobb 
nyílásméretné] helyszínen előregyár
tott, utófeszített gerendákkal. A má
sodik világháborút átélt, Vác melletti 
felüljáró helyett 1962-65-ben új he
lyen új felüljáró épült. A háromnyílá
sú (9,3+19,0+9,3 m) felszerkezet 
Gerber-csuklós kialakítású, a két 
szélső nyílás takaréküreges, utófeszí
tett lemez. (A szélső, előregyártott 
gerendák korróziós kárai miatt 1994-
ben, erősítő monolit tartórészeket ké
szítettek és megszüntették a Gerber-
csuklós kialakítást.) 

Más kialakítású feszített gerenda
szerkezet az 1967-69-ben épült 
négynyílású ceglédi felüljáró, mely-

Vasbeton lemezhidak 
jellegzetes alépítményekkel és hídkorlátokkal 
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A soroksári Dunaág feletti híd építése szabadbetonozásos technológiával 

nél a szélső nyílások monolit vasbeton-szerkeze-
tűek, a vasúti vágányok feletti nyílások csuklós 
kialakítású, monolit utófeszített szerkezetek. 
1971-ben kezdődött a 10-22 m nyílású hidak 
előregyártott gerendákkal történő építése EHG-
EHGE gerendákkal, majd az EHGT tartók kifej
lesztésével 30 m nyílásig. Az un. tinédzser tar
tókkal épített első híd a gödöllői Agrártudomá
nyi Egyetemhez vezető úton a vasúti fővonalat 
hidalja át [7]. A Budapesten épült nagyobb vas
beton hidak zöme közút vagy vasút különszintű 
átvezetésére szolgál, ezeknél is széles körben al
kalmazták az előregyártást, a jelentősebb műtár
gyak és főbb adataik a Budapesti hidak című fe
jezetben találhatók. 

Viszonylag ritkán alkalmazott V lábú szekrény
keresztmetszetű keretszerkezet épült 1974-ben a 
Duna-Tisza csatornán Dunaharasztinál. 
Nagy számban épültek - a régi alépítmény ki
szélesítésével is - szegélybordás lemezhidak, 
nagyobb nyílásnál (12,0 m felett) takaréküreges 
kialakítással. Ilyen pl. az aszódi Galga-híd, 
mely 1968-ban épült. 

A legújabb technológiákat képviseli az M0 autó
út soroksári Dunaág fölötti szabadbetonozásos 

technológiával készített mederhídja és UB jelű 
előregyártott gerendás ártéri hídja. 

Szabadbetonozású technológiával a megyében 
elsőként a Dulácska völgyhíd épült. 

E rendkívül vázlatos áttekintés nem tér ki min
den, a megyében megtalálható híd típusra, e 
könyv egyes fejezeteiben az egyedi hídleírások-
ban és a megadott irodalomban a szükséges in
formációk megtalálhatók. 
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A világ első boltozott hídját jóval 
időszámításunk kezdete előtt épí
tették fel és számos helyen még 
ma is láthatók többszáz éves bol
tozott hidak, sőt olyan hidak is, 
melyek életüknek már a harma
dik évezredébe léptek. Magyar
ország régi boltozott hidjai nem 
ilyen idősek ugyan, mégis akad 
közöttük olyan, még Pest megye 
területén is, amelynek kora több
száz esztendőt meghalad. Az e 
kötetben említett boltozott hidak 
legtöbbje azonban nemigen élte 
túl a száz esztendőt s így műszaki 
emlékként csak kivételesen érté
kelhető. 

A legtöbb esetben régi építményekről van szó, 
amelyek olyan időben épültek, amikor doku-

A Tápió régi boltozott hídja Tápiószelén. 
Levelezőlap Gyökér István gyűjteményében 

gekbe ütközik, különösen, ha figyelembe vesz-
szük, hogy a híd alapjai, hídfői és áthidaló szer
kezete esetleg nem is egyszerre épültek s a kő-
vagy téglafalazatú hídfőket előbb faszerkezet 

köthette össze. 

Pilisszántó belterületén a Határréti árok hídján a hídszegélyre betonkorlát épült 
A szárnyfalak ferdék 

mentációk nem készültek, sőt a tervek, ha vol
tak, többnyire hiányosak és inkább csak átalakí
tásra, semmint eredeti építkezésre vonatkoznak. 
Az ilyen hidak korának meghatározása nehézsé-

A hidak alakját az alábbi for
mai tényezőkkel lehet jelle
mezni: 
• a nyílások számával, 
• az ív alakjával, (körív, ko
sárgörbe, szegmens, ellipszis 
stb.), 
• a szárnyfalak alaprajzi el
rendezésével, 
• a mellvéd, illetve hídsze
gély kiképzésével, 
• a hídra helyezett építmé
nyekkel (szoborfülke stb.). 

Mindezeket a formai ténye
zőket figyelembevéve meg
állapítható, hogy azok csak 
igen laza összefüggésben 

vannak a híd korával. így például a hídnyílások 
száma csak olyan mértékben tekinthető a híd ko
rától függőnek, hogy régebben ugyanazt az 
össznyílást kisebb méretű, de nagyobb számú 
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Szentendrén a Lajos forráshoz vezető út Bükkös patak hídja szépen faragott 
kövekből épült a századforduló évében. 

Szárnyfalai merőlegesek a híd tengedléyre 

hídnyílásokkal igyekeztek át
hidalni. Egyebekben a hídnyí-
lások száma a terepadottsá
goktól függ. 

Az ív alakja más építmények
nél - köztudottan - döntő 
módon összefügg az épít
mény korával. Hidak eseté
ben ez az összefüggés sokkal 
lazább. A boltozat alakját na
gyon ritka esetben lehet sza
badon megválasztani, a terep
adottságok rendszerint előre 
megszabják a legalkalmasabb 
ívalakot. Pest megye területén 
különösen a szegmens fordul 
elő gyakran, miután ez eset
ben nincs szükség nagy ma
gasságra a hídnyílás méreté
hez képest. Ha viszont a kellő magasság rendel
kezésre áll, a boltozott hidak a római időktől 
fogva mind a mai napig félkörívvel valósulnak 
meg. 

Nagyon érdekes megállapítások tehetők a 
szárnyfalak alaprajzi elrendezésének vizsgálata 
során. A szárnyfalak - mint ismeretes - a hídfők 
ama részei, melyek a hídfőhöz csatlakozó s a híd 
folytatását képező földtöltés tartására, megtá
masztására szolgálnak. Attól függően, hogy a 
földtöltés elhatárolása hogyan történik, meg le

het különböztetni a híd tengelyé
vel párhuzamosan álló szárnyfa
lakat, a híd tengelyére merőlege
sen álló szárnyfalakat és közben
ső helyzetet elfoglaló ferde 
szárnyfalakat. Nyelvünk a kiala
kítás valamennyi formáját 
szárnyfalnak nevezi, ami megkü-
lönbözetésüket nehézkessé teszi 
és körülírásokat tesz szükséges
sé. Más nyelvek (pl. a francia) a 
felsorolt szárnyfalkiképzéseket 
más-más kifejezésekkel jelölik 
(murs en retour, illetve murs en 
aile)[l]. 
A XVin. században épült hidak 
többségének szárnyfalai párhuza-

Mogyoródon a Csíkvölgyi patak szárnyfalai párhuzamosak 

mosak a hídtengellyel, vagy azzal csak kisebb 
szöget alkotnak. A XDC. század elején a szárny
falakat inkább a hídtengelyhez képest ferde 
szögben helyezték el és építették meg. Egészen 
kivételes építmények az íves alapozású szárny
falak. Ezekről bővebben a Vác-Szob vasútvonal 
hídjainak leírásában olvashatunk. 

Ugyancsak figyelmet érdemelnek a szárnyfalki
alakításhoz kapcsolódó mellvédek vagy hídsze
gélyek mind magasságuk, mind felső vonaluk 
kialakítása tekintetében. A mellvédeket régeb-
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Kerepesen a 30. sz.főút 1854-ben épült Szakadék-hídja 1968 óta üzemen kívül áll. 
Szárnyfalai párhuzamosak. Korlátoszlopai és tartószerkezeti elemei 

terméskőből faragottak 

ben általában 0,80 m körüli magassággal építet
ték meg a hídpálya szintjéhez viszonyítva. Ki
sebb magasságú mellvédeket a XIX. század fo
lyamán kezdtek alkalmazni, amíg a mellvéd
nek már nem is nevezhető hídszegélyekig csök
kentették le a magasságukat. A fejlődés során a 
kis hidak mellvédjei 
alakultak át először 
hídszegélyekké. 

Érdekes eredmény
nyel jár, ha a mellvé
dek, hídszegélyek és 
szárnyfalak kialakítá
sát a híd oldalnézeté
ben vizsgáljuk, ahol a 
mellvéd felső vonala 
rajzolódik elénk. Há
rom elrendezéssel ta
lálkozunk: középig 
emelkedő, onnan a 
végekig süllyedő 
folytonos vonal, a 
hídfők között víz
szintes, onnan a 
szárnyfalvégek felé süllyedő vonal és végül 
mindvégig vízszintes, törés nélküli vonal. 
Egyetlen hídon, az Ördög-árok Vadaskerti úti 
hídján láthattunk csupán a szárnyfalvégek felé 
emelkedő vonalú mellvédeket. 

Ezt a formát azonban az 
átépítéskor vízszintes 
vonalú mellvéddel vál
tották fel. (L. a Buda
pesti hidak c. fejezet
ben). 

Mindezek a tényezők a 
hidak jellemzői, melyek 
megkönnyítik a hidak 
felismerését és egymás
tól való megkülönbözte
tését. A hidak korára 
nem mondhatók jellem
zőnek. 

Közismert tény, hogy a 
külföld híres hidjai ese
tében legtovább a híd 
ékítményei élnek az 

emberek emlékezetében. A híres hidakat sok
szor éppen a rajtuk lévő építmények vagy szob
rok tették híressé. Magyarországon is vannak 
szobros hídjaink, van olyan hidunk, amelyen 
stáció van, sőt olyan is, amely mindkét oldalán 
házakkal van beépítve, méreteik azonban szeré-

Márianosztra bekötőútjának Kovácska-patak hídjának járdáját 
szokványos acélkorlát védi 

nyebbek, így világviszonylatban nem lehetnek 
az élvonalban. Hazai viszonyaink között azon
ban olyan érdekességek, amelyeket minden ren
delkezésre álló eszközzel meg kell óvnunk és 
meg kell becsülnünk. 
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A ma is meglévő közúti boltozott hidak legtöbb
je még abban az időben épült, amikor útjainkon 
csupán ló- vagy ökörvontatásu járművek közle
kedtek. Az útpályák (makadámburkolatok) szé
lessége a megrakott szénásszekér terjedelméhez 
és sebességéhez igazodott és általában egyetlen 
sávra terjedt, oldalt padkával és vízelvezető 
árokkal. A padkára nem került burkolat. Hida
kon az árok elmaradt, a kétoldali padka helyett 
kerékvető tömböket vagy kerékhárító szegélye
ket alkalmaztak. Ez utóbbiak szélessége nem 
érte el a padkák szélességét, elegendő volt az 

A mendei szárazárok-híd ferde szárnyfalakon is 
végigvonuló magas mellvédjével tűnik ki 

egyetlen nyomsávszélességet 60-60 cm-rel nö
velni. Ekként adódott a hidakon 4,20-4,60 m kö
rüli szélesség. 

Szentendrén a Bükkös-patak hídján betonkorlát 
helyettesíti a mellvédeket 

tést igényeltek. A szélesítést legcélszerűbben 
szélesebb vasbetonlemez ráhelyezésével és a 
nagy szélességet igénylő mellvédek helyett 
korlát alkalmazásával oldották meg. A vasbeton
lemezzel való hídszélesítés rendszeres gyakor
lattá vált és sok boltozat további fennmaradását 
tette lehetővé. 

A boltozott hidak megőrzésére, karbantartására 
és újjáépítésére vonatkozóan hídfenntartóink ez 
idő szerint azt a gyakorlatot követik, hogy a híd 
falazataiban az elporladt köveket újabbakkal 
cserélik ki, a vakolt téglafalakon felújítják a 
vakolatot. Amennyiben ezek a rendszeresen vég
zendő karbantartási munkák hosszabb időn át el-

A gépkocsi fokozott al
kalmazása ennél lénye
gesen nagyobb burkolat 
szélességet követelt. Ezt 
a szélességet az utakon 
- évek munkájával -
csak fokozatosan tudták 
biztosítani. A korszerű
sítés együtt járt a terhe
lések növekedésével, 
igy a régi fahidak he
lyett nagyobb teherbírá
sú szerkezetű - rend
szerint vasbeton - hi
dak épültek. A boltozott 
hidak a fokozott terhe
lésnek többnyire megfe
leltek, azonban szélesí-

Az acsai közúti felüljáró híd 1896-ban épült, időközben az út nyomvonalának 
áthelyezése miatt feleslegessé vált. 1962-ben elbontották 
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maradnak, a boltozatból a kövek 
kihullanak, illetve a téglák helyén 
lyukak keletkeznek, a híd felújítás
ra szorul. Ilyen esetekben a hidat 
gyakran elbontják és helyébe új hi
dat építenek. Kivételes esetekben 
végzik el olyan módon a felújítást, 
hogy a boltozat falazatát elbontják 
és helyébe időálló anyagból új fal
azatot készítenek, amivel a hídnak 
külalakját és egyéb építményeinek 
jelentős részét meg lehet tartani. 
Az ilyennemű átépítés alkalmával 
a híd teherbírásán is lehet javítani. 
A boltozatnak megvan az a szerencsés saját
sága, hogy túlterhelésre sokkal kevésbé érzé
keny, mint a többi tartószerkezet. Ennek tulajdo
nítható, hogy a közúti és főleg a vasúti terhe
lések gyakori növelése ellenére a boltozott hidak 

A boltozott hidak állománya 1960-ban 
az állami és önkormányzati utakon: 

Pest megyében 

Egy Két 1 Három Összekötő Bekötő 
Összesen 

Pest megyében 

számjegyű főúton utakon Összesen 

Pest megyében 10 2 6 7 5 30 

Az országban 79 128 131 156 105 599 

Boltozott híd Jászkarajenő határában 

közül igen kevés olyan akadt, amelyet a terhelés 
emelkedése miatt kellett megerősíteni, vagy el
bontani. 

A hidak építőanyaga tekin
tetében a kő és a tégla bol
tozatok előnyösek. A bolto
zat tégla- vagy kőanyaga 
korrózió szempontjából 
semmivel sem sérüléke
nyebb, mint a gerincleme
zes vagy a rácsos szerke-

A szobi Öregfalu-patak hídjánal ferde irányú szárnyfalak tartják a töltést 
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Nagybörzsönyi önkormányzati úton lévő híd 

zetű hidak vas- vagy acélanyaga. A beton anya
gú boltozat még a tégla vagy kőanyagú boltoza
ton is túltesz, kétségtelenül a legkevésbé sérü
lékeny hídépítő anyag. 

A felsorolt szempontok szolgálnak alapul annak 

a kérdésnek az elbírá
lásánál, hogy amikor 
a boltozat nagyobb ja
vítása, erősítése, át
építése szükségessé 
válik, a hídfenntartó 
milyen körülménye
ket mérlegeljen és mi
nő elhatározásra jus
son. Ha a híd boltoza
tát meg kell erősíteni, 
az kétfelől történhet, 
alulról vagy felülről. 
Utóbbi eljárás az egy
szerűbb: El kell távo
lítani a boltozat hát
töltését és a boltozatra 
rá kell fektetni a vele 
együtt dolgozó bolto
zatot oly módon, 
hogy az a régi bolto

zattal együtt megfeleljen a kívánt nagyobb te
herbírásnak. Különleges esetben a régi boltozat 
fölé olyan teherbíró szerkezetet kell építeni, 
amelyik önmagában elegendő a megkívánt te
herviselésre, s a régi boltozatot a mozgó terhe
léstől mentesíti. 

Békás patak híd - Tinnye 
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A csömöri bekötőút hídja különleges betonkorlátjával tűnik ki 
A betonboltozat nyílása 4,1 méter 

A belső oldalról a boltozat falvastagságának nö
velése csupán a hídnyílás méretének csökkenté
se révén valósítható meg. Amennyiben erre 
megvan a lehetőség, az erősítő falazat legcélsze
rűbben vasbetonszerkezetként építhető meg, ami 
történhet helyszíni monolitként, zsaluzással, tör
ténhet előregyártott elemekkel, a hézagok habar-
csos kitöltésével és tör
ténhet az önhordó vas
alásra lövellt betonnal 
[21. 

Út- vagy vasútvonalakon 
az üzemi, terhelési, biz
tonsági, építési szem
pontok mellett még 
egyéb - városrendezési, 
városképi, műemléki 
stb. - szempontokat is 
mérlegelni kell. 

Az említett lehetőségek 
vázolásával csupán né
hányat soroltunk fel 
azokból az ötletekből 
amelyek a boltozat meg
tartása érdekében megva
lósíthatók. Ha mindezek 
dacára mégis a boltozat funkción kívül helyezé 
se vagy elbontása mellett történik döntés, az ér 

vek legsúlyosabbika bizo
nyára a pillanatnyi pénz
ügyi lehetőségek korláto
zó hatása lesz. 

A Magyarországon álló 
boltozott hidak legtöbbje 
egynyílású kishíd. Szá
muk 1200 körül jár, kö
zülük az országos közuta
kon kb. 500, önkormány
zati utakon kb. 450, vasu
takon és egyéb helyeken 
körülbelül még 250 szol
gálja a forgalom igényeit. 
A Pest megye területén 
lévő boltozott hidak leg
többje útszéli árkot áthi
daló kapubejáró, melynek 
nyílása csak kivételesen 

haladja meg a 2 m-t. Az ennél nagyobb nyílást 
áthidaló boltozott hidak száma Pest megyében is 
jelentős. A Pest Megyei Állami Közútkezelői 
Kht. által karbantartott közúti hidak között 26 
boltozott híd van. Megyénk vasútvonalain is áll 
mintegy 25 boltozott híd, más helyi jellegű uta
kon is legalább 20. Számuk egyre fogy, ami ért-

Sződliget területén, a 2. sz. főúton álló Rákos-patak híd téglaboltozatát 
vasbetonlemezzel szélesítették 

hető, mert előbb-utóbb helyt kell, hogy adjanak 
a korszerű szerkezeteknek. Egy-egy olyan bolto 
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Boltozott közúti hidak 

Helység Vízfolyás Nyílás Széles
ség 

Hossz Anyag Teher
bírás 

Építés 
éve 

Megjegyzés 

Ácsa Vasútvonal 6,00 5,00 18,00 Kő 12 t 1896 
1962* 

Méretek becsültek 
*Elbontás éve 

Aszód Szárazárok 7,80 11,00 6,00 A 1901 
Aszód Emese-patak 3,80 11,00 4,70 Beton A 1961 Tervezte: Királyföldiné 
Budakalász Barát-patak 3,80* 10,00* 10,00* Tégla 20 1 1890 ::Becsült érték 
Budapest X. ker, 
Kerepesi út 

Rákos-patak 2,0 3,50 Beton 1890 Építette Wünsch Róbert 
Elbontva 

Budapest XI. ker. 
Péterhegyi útnál 

Hosszúréti-árok 1,90 4,70 8,00* Tégla B 1890* *Becsült érték 

Budapest XIV. 
Komócsy útnál 

Rákos-patak 4,00* 3,50* 9,00* Fara
gott kő 

12 t 1800* Elbontva 1945 
*Becsült érték. 
A híd a második 
világháború alatt 
tönkrement. 

Budapest XVII. 
Rizskalász u. 

Rákos-patak 4,10 4,45 8,00* Beton 12 t 1910* *Becsült érték 

Budapest XXII. 
Méhész u. 

Hosszúréti-árok 2,90 4,00 8,00* Kő 12 t 1890* *Becsült érték 

Budapest XXII. 
Péter Pál utca 

Péter Pál árok 3,00 50,7 12,00* Fara
gott kö 

12 t 1890* *Becsült érték 

Budapest XXII. 
Péter Pál utca 

Péter Pál árok 3,50 8,40 Termés 
kő 

12 t 1890* *Becsült érték 

Csobánka Csobánka patak 2,25 8,10 9,70 Kő 201 1885 
Csömör Patakhíd 4,00 8,75 12,20 Beton 20 t 1946 
Csömör Csömör-patak 4,00 9,30 12,00 C 
Felsőgöd Sződi-patak 2,30 5,30 7,10 Tégla 12 t 1900 
Gomba Gomba-patak 2,60 9,00 

3,10 
7,50 Tégla 

9,00 
12 t 1912 

A 
Elbontva, most csőáteresz 
1985 

Jászkarajenő Körös-ér 2,80 5,30 5,90 Beton 201 1941 
Kartal Patak-híd 3,00 6,10 5,30 Tégla 201 1934 
Kartal Emese-patak 3,75 9,20 6,00 Tégla A 1951* * Átépítés éve 
Katalinpuszta Árok 3,00 4,00 35,50 Kő A 1900 
Kerepestarcsa Időszakos 

vízfolyás 
2,6 10,00 3,50 Kő A 1854 1968 óta üzemen kívül 

Kerepestarcsa Száraz-árok 4,40 8,00 5,60 Beton A 1959 Uj boltozat a régi híd 
mellett 

Máriabesnyő Száraz-árok 5,00 11,00 6,00 Beton A 1901 
Márianosztra Bőszobi-patak 5,00 7,00 14,00 Kő 20 t 1940 
Márianosztra Kovácska-patak 5,00 9,50 15.00 Beton B 1963 
Mende Szárazárok 4,40 4,80 9.00 Tégla B 1959 Átépítés 
Mogyoród Csikvölgyi-patak 6,40 

10,00* 
5,20 
8,00* 

14,80 Beton B 1930 
1974* 

*Vasbeton lemezzel 
erősítve 

Nagybörzsöny Börzsöny-patak Kő 121 
Nagymaros Időszakos 

vízfolyás 
3,15 6,30 6,80 1900 

Pánd Falusi-patak 2,00 7,15 10,70 Tégla B 1912 
1976* 

*Vasbeton-lemezzel 
erősítve 

Páty Pátyi víz 
mellékág 

3,20 7,40 4,60 Kő 

Páty Pátyi víz 3,35 10,20 13,80 Kő 201 1900 
Penc Időszakos 

vízfolyás 
3,57 5,45 14,50 Kő 201 1830 

Penc Gombás-patak 3,80 6,47 17,00 Tégla 201 1830 
Pilisborosjenő Borosjenői-patak 3,90 4,70 7,00 Kő Bárdi Ödön sétánynál 
Pilisborosjenő Borosjenő-patak 3,90 Kő Híd utcánál 
Piliscsaba Id. vízfolyás 2,80 4,20 B 1885 Jászfalunál 
Pilisszántó Határréti árok Kő B 
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Helység Vízfolyás Nyílás Széles
ség 

Hossz Anyag Teher
bírás 

Építés 
éve 

Megjegyzés 

Pilisszentiván Aranyhegyi
patak 

4,50 5,00 8,00 Beton 1910* *Becsült időpont 
Polgárm.hiv.-nál. 

Pilisszentkereszt Csobánka-patak 3,60 6,00 14,00 Kő 201 1885 
Pilisvörösvár Csatorna 3,40 9,00 4.20 Beton B 1893 
Pilisvörösvár Száraz-árok 2,90 

3,40* 
7,80 

9,00* 
5,40 201 1893 *Ferdén mérve 

Tervező: Száraz Egon 
Pomáz Dera-patak 3,80* 4,20* 8,00* Kő 121 1880 

1937 *Becsült értékek árvíz 
bedöntötte 

Sóskút Benta-patak 3,50 + 
+ 3,80 

6,80 15,70 Kő 201 1900* *Felújítás éve 

Százhalombatta Benta-patak 4,10+ 
3,85+ 
4,25 

4,70 62,00 Kő 20 t 1747* *Javítás éve 

Szentendre Izbég Bükkös-patak 3,00 5,70 9,50 Kő A 1932 
1976* 

*Szélesítés éve 

Szentendre 
Lajos forrás 

Bükkös-patak 6,00 6,00 11,50 Kő 201 1900 

Szigetújfalu Árapasztó-
csatorna 

5,60 4,40 7,00 12 t 1900 
1947* 

*Atépítés éve 

Szob Oregfalu-patak 7,40 8,10 15,00 Kő A 1890* 
1993c 

*Becsült évszám 
cVasbeton lemezzel 
erősítve 

Szob Bőszobi-patak 7,00 5,80 7,00 Kő B 1958* *Atépítés éve 
Szob Damásdi-patak 7,20 8,13 15,00 201 1993 Terv.Cholnoky Péter és 

Boros Péter 
Sződliget Rákos-patak 4,00 5,85 5,00 C 1938* *Szélesítés éve 
Tápióság Sajgó-patak 2,80 + 

+ 2,80 
9,50 14,00 Kő 1815 Építette Lansky kőműves 

Tápiószele Tápió A boltozott régi híd adatai nem ismeretesek 
Tárnok Id. vízfolyás 2,50 + 

+ 2,50 
10,00 15,00 Kő Elbontva. Helyén töltés 

Tárnok Régi Benta-patak 2,50 + 
+ 2,50 

5,00 10,00 Kő Elbontva, helyén 
csőáteresz 

Tésa Mogyorósi-patak 5,35 6,90 16,90 Kő 201 1954 
Tinnye Békás-patak 3,60 6,20 4,60 B 1940 
Vác Lósi-patak 3,10 9,00 12,00 1877 

1964* 
*Elbontás éve 

Vác Időszakos 
vízfolyás 

7,65 8,90 11,27 1877 
1950* 

*Atépítés éve 

Vác Budapest 
felé 
a 2. sz. főúton 

Gombás-patak 3,80 + 
+ 3,80 

5,85 
12,10* 

33,00 
29,00* 

Kő 201 1753 
1948* 
1966c 

Terv: Oracsek Ignác 
*Szélesítés 
cVasbeton lemezzel 
erősítve 

Vácduka Gombás-patak 4,50 6,10 7,60 Beton 201 1930 
Zebegény Malom-patak 5,75 7,00 16,10 Tégla 201 1900 
Zebegény Malom-patak 8,00 7,00 10,00 Vas

beton 
B 1969* *Atépítés éve 

zott híd, mely a tájképet lényegesen befolyásolja 
mint műszaki emlék, feltétlenül megtartandó és 
megőrizendő. 

A régi magyar hidak [3] című könyvben még 
csak 11 Pest megyei híd szerepelt, újabban híd-
lapok, régi térképek, helytörténeti leírások alap

ján sikerült több említésre méltó műtárgyat fel-
lelni.ű 

A Magyarországon álló boltozott hidakról meg
bízható összeírás a múltban sohasem készült. Az 
összeírások mindig a funkció szempontjából ér
tékelték a hidakat és azok szerkezete csupán má-
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sodlagos szempont
ként szerepelt - ha 
szerepelt. Csupán a 
második világháborút 
követő irtózatos híd-
pusztulás helyreállítá
sa során merült fel a 
hídállomány szerkeze
ti szempontból való 
nyilvántartása és 
1960-ban készült az 
első idevágó össze
írás. Ez sem volt 
azonban teljes, miután 
csak azokat a hidakat 
foglalta magába, ame
lyek állami, vagy ta
nácsi kezelésben állot
tak. A hidak jelentős 
csoportja, beleértve a 
vasúti hidakat is, ily 
módon nem szerepel az összeállításban. 
Azokról a ma is fennálló boltozott hidakról, 
amelyek történeti, esztétikai, vagy egyéb szem
pontból különös figyelmet érdemelnek, külön le
írást és fényképeket teszünk közzé az egyedi 
hídleírások és a budapesti hidak fejezetben. Ott 
olvashatunk többek között a váci Gombás-patak 
hídjáról, a Benta-patak sóskúti hídjáról, a Tápi-
óság határában lévő Zsiger-puszta hídjáról, Pi
lisborosjenő község öreg hídjáról, a pomázihíd 
tragédiájáról, a százhalombattai „római hídról" 
és a Vác-Szob vasútvonal hídjairól. 

Valamennyi boltozott híd méretadatait kimuta
tásba foglaltuk és azzal a megjegyzéssel sorol
juk fel, hogy egyes hidaknál a régebbi adatok -
a nyilvántartás hiányoságai miatt - nem minden 
esetben voltak felkutathatók. Felhívjuk a figyel
met a jelen kötetben felsorolt néhány boltozott 
híd egyedi leírására, ahol példát találunk az át
kelések biztonságos fenntartása érdekében vég
zett karbantartási és újjáépítési munkákra. 

A kimutatás összeállításakor - bár teljességre 
nem törekedtünk - nem kerülhettük meg annak 

Római eredetű kőhíd Budakalászon. 
Elbontották 1968-ban 

a kérdésnek a megválaszolását, hogy a boltozott 
alagutak, aluljárók, felüljárók, diadalkapuk, 
csarnokok, pincék, stb. áthidaló szerkezetei mi
lyen mértékben sorolhatók a hidak fogalomkö
rébe. Ebben az összeállításban boltozott hídnak 
csak az olyan műtárgyat tekintettük, mely gyalo
gos- vagy jármű-közlekedés számára épült, 2 
m-nél nagyobb nyílású és amelynek szélessége 
nem több, mint az áthidalt nyílás ötszöröse. Et
től eltérő méretek esetében a boltozatot áteresz
nek, alagútnak, aluljárónak stb. minősítettük és 
adataikat külön táblázatban közöljük. 

IRODALOM: 

[ 1 ] Démaret, Jean: Esthetique et construction des ouv rages 
d'art, 1948. 

[2] Holnapy Kálmán: Vasúti boltozatok jókarba helyezése 
lőttbetonnal. Mélyépítéstudományi Szemle. 1980. 5. sz. 

[3] Gáli Imre dr.: Régi magyar hidak. 1970. 
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A HIDALLOMANY ISMERTETÉSE 
ÉS ANNAK ÜZEMBEN TARTÁSA 

A hídállományról általában 

A Pest megyei, autópálya nélkül 2314 km 
hosszúságú országos közúthálózaton a Pestme
gyei Állami Közútkezelő közhasznú társaság ke
zelésében 409 híd van, 3925 fm szerkezeti 
hosszal és 37334 m2 

pályafelülettel. 

Az országos úthálóza
ton található még ezen 
felül az Autópálya 
Igazgatóság kezelésé
ben lévő kilenc autópá
lya feletti felüljáró, 22 
MÁV kezelésben lévő 
vasúti aluljáró, 14, az 
Autópálya Igazgatóság 
kezelésében lévő közú
ti aluljáró, valamint 13 
egyéb kezelésben 
(HÉV, önkormányzat, 
stb.) lévő aluljáró is. 
A 409 híd között talál
ható többszáz éves bol

tozatos műemlékhíd (váci Kőszentes-híd), ame
lyen a mai napig tranzit főúti forgalom bonyoló
dik le, található roncsokból újjáépített híd (do-
monyi Galga-híd), de található ugyanakkor a 
legkorszerűbb hegesztett és NF csavaros techno
lógiával készített acélhíd (tahitótfalui Kis-Du-

A Ráckevei Árpád híd ortotróp pályalemeze 

Hosszúréti emeletes patakhíd 

na-híd), valamint ugyan
csak a legkorszerűbb
nek ítélhető acél ortot
róp pályalemezes híd
szerkezet is (ráckevei 
Kis-Duna híd). 
A tarka képre jellemző, 
hogy a letkési Ipoly-híd 
határhíd, a Bugyi köz
ség térségében lévő há
rom Duna-Tisza csator
na híd leereszthető, öt 
híd szakaszos, azaz kü
lönböző anyagú a fel
szerkezete, valamint 
két híd emeletes. 

Az egyik emeletes híd a 
nagytétény-budakeszi 
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összekötő úton Törökbál
int és Budakeszi között 
van, itt a Hosszúréti-pa-
tak fölött a nagytétény
budakeszi összekötő út 
vasbeton kerethídja, efö
lött a Budapest-Hegyes
halom MÁV fővonal 
acélhídja helyezkedik el. 
A másik emeletes híd 
Budaörs és Törökbálint 
között található, ahol a 
közúti híd alatt a Buda
keszi árok nevű vízfolyás 
található, míg fölötte a 
Budapest-Hegyeshalom MÁV fővonal hídja he 
lyezkedik el. Érdekesség, hogy e híd létesítése 
kor a jelenlegi közúti pálya helyén még a Buda 
pest-Törökbálint között közlekedő HÉV járt. 

A hidak megoszlása útkategóriák szerint 

Útkategória Hidak 
száma 

Hossz 
m 

Felület 
m2 

Felület 
% 

Főúti hidak 126 1383 15555 41,7 
Mellékúti hidak 283 2542 21779 58,3 
Összesen 409 3925 37334 100,0 

A főúti hidak a hídállomány területének 41,7 %-
át teszik ki. 

A hidak megoszlása az áthidalt akadály 
tekintetében a következő: 

Vízfolyás : 380 db 92,9 % 
Út: 5 db 1,2% 
Vasút: 14 db 3,4% 
Gyalogút: 10 db 2,5% 
Összesen: 409 db 100% 

A hidak többsége természetes akadályokat, azaz 
vízfolyásokat hidal át, de az utóbbi években a 
motorizáció fejlődésével párhuzamosan megnőtt 
és tovább fog nőni a mesterséges akadályok fe
letti hidak száma. 

A Budaörs-Törökbálint közötti emeletes híd 
vázlatterve 

A hidak szerkezeti hossza 

Szerkezeti hossz 
m 

Hidak 
száma 

Hossz 
m 

Felület 
m2 

Felület 
% 

<10,0 329 1797 16278 43,6 
10,0 - 20,0 52 704 6999 18,7 
20,0 - 50,0 16 514 4945 13,3 

50,0 12 910 9112 24,4 
Összesen: 409 3925 37334 100,0 

A hidak anyaga 

Anyag megnevezése Hidak Hossz Felület 
m 1 m2 

Felület 
% 

Kő-tégla-beton 26 139 1.248 3,4 
Monolit vasbeton 207 1.526 13.368 35,8 
Előregyártott vasbeton 

(T,FT tartó is) 129 1.033 10.807 28,9 
Feszített vasbeton 11 469 5.188 13,9 
Acél 21 289 2.267 6,1 
Öszvér 15 469 4.456 11,9 
Összesen 409 3.925 37.334 100,0 

A hidak többsége, 64,7 %-a monolit, illetve elő
regyártott vasbeton. A monolit vasbeton lemez-
hidak közül 84 db épült 1945 előtt. 

Az előregyártott vasbeton hidak közül 115 db T 
és FT tartós vasbeton lemez híd, a feszített vas
beton hidakból 3 db utófeszített. 

Az acélhidak közül a Kartal és Verség között lé
vő híd hullámosított acéllemez cső. 

50 



HÍDÁLLOMÁNY 

Hullámosított tubosider acéllemez cső a 2109. j . úton 

A legnagyobb öszvérhíd a tahitótfalui Szentend
rei-Duna híd, amelynek együttdolgozó, elóre-
gyártott vasbeton pályatáblái vannak. 

A hidak szerkezeti rendszere 

Szerkezeti rendszer Hidak 
száma 

Hossz 
m 

Felület 
m2 

Felület 
% 

Gerenda 354 3.330 31.572 84,5 
Keivt 21 363 3.576 9,6 
ív 1 68 682 1,8 
Csői 7 25 256 0,7 
Boltozat 26 139 L248 3,4 
Os&iesen 409 3.925 37.334 100 

A hídállomány értéke és állapota 

v hídállomány bruttó értéke 
milliárd Ft-ra tehető. 

1995. évi árszinten 

A kid&k megoszlása teherbírás szerint 

téma 
db FMti hidak össies hidak 

>W UO Wl I ? 
ik<m 16 n 4 

tMHa 
* Mett^tiltí^k 

%4L 

Össaes hidak 

~%m m $A 3? 
<4Q ' m m m 

: ©s^g^ft JUW \m \m 

Tekintettel arra, hogy a 
40 tonna össztömegű és 
10 tonnánál nem na
gyobb tengelyterhelésű 
járművek engedély nél
kül közlekedhetnek az 
utakon, célszerűnek tűnt 
a hidak teherbírását a 40 
tonnához viszonyítani. 

Nyolc 20 tonna, vagy 
annál kisebb teherbírású 
és 10,0 m, vagy annál 
nagyobb szabadnyílású 
híd van a megyében. 

E nyolc híd a felületre 
vonatkoztatott állomány 
3,3 %-át teszi ki, a mel

lékúthálózaton helyezkedik el, közülük ugyan
akkor öt híd kiemelt. 

A hidak megoszlása szélesség szerint 

Főúti hidak 
tonna 

db Főúti hidak 
%-a 

Összes hidak 
%-a 

>7,50 117 93 28 
<7,50 9 7 2 

Mellékúti hidak 
tonna 

db Mellékúti hidak 
%* 

Összes hidak 
%-a 

>6,50 210 74 51 
<6,50 73 26 18 

Összesen 409 100 100 

A hídállományból 27 db a nagy értékű kiemelt 
híd. Kiemelten kell kezelni azokat a hidakat, 
amelyek szabad nyílása 20 m-nél nagyobb, vagy 
40 m-nél nagyobb, a 18 m-nél nagyobb nyílású 
öszvér hidakat, a három- vagy többnyílású elő-
regyártott tartós és öszvérhidakat, a csuklós vas
beton hidakat és a villamosított vasútvonalak 
feletti hidakat. A kiemelt hidak a felületre vonat

ai állománv 35 %-át teszik ki. 

A kiemelt hidak közé tartozik többek között a 
vád 2. SL Móti felüljáró, amely az első helyszí
nen el&egyártott,, utéfeszített tartés felszerkeze-
tő vasbeton híd. a siáihalombattai 6. sz. fouti 
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A taksonyi híd a Ráckevei Dunaág felett 

felüljáró, amelynek előfeszített Hoyer tartóit 
1953-ban gyártották, a dunaharaszti 510. sz. fő
úti, hajózási űrszelvénnyel kialakított, V lábú 
vasbeton kerethíd, a ceglédi utófeszített Gerber-
rendszerű vasbetonhíd, a tahitótfalui acél szek
rénytartós előregyártott, a főtartóval együttdol
gozó vasbeton pályatáblás, áthúzással szerelt 
Kis-Duna híd, a szentlőrinckátai megemelt, öt
nyílású öszvér szerkezetű Zagyva-híd, a rácke
vei Kis-Duna híd. 

A hidak közül 12 nemzetközi vasútvonal feletti 
felüljáró, ezek jelentősége ezért különleges. 

A hidak állapotát leginkább koruk, a forgalom 
nagyságától függő igénybevételük, valamint a 
hidakat ért agresszív hatások - elsősorban a só
zás - határozzák meg. 

A hidak megoszlása kor szerint 

A hidak megoszlása átlagos napi egységjár
mű forgalom (ÁNF) szerint 

ÁNF Főúti híd Mellékúti híd Összesen % 

> 20000 8 - 8 2 
15000 - 20000 13 - 13 3 
8000- 15000 30 7 37 9 
3000 - 8000 67 67 134 33 

<3000 8 209 217 53 

Összesen 126 283 409 100 

A hidak átlagos kora 45 év. Ál
talános tapasztalat, hogy a hidak 
pályaszerkezetének felújítását 
10-15, teljeskörű felújítását 20-
30 évenként kell végrehajtani, 
80-100 éves hídkort feltételezve 
a hídállomány szintentartása -
újratermelése - 10 év alatt 40-
50 híd átépítését igényli. 

A hídállomány 47 %-án az átla
gos napi egységjármű forgalom 
nagyobb 3000-nél, ami a hidak 
számottevő igénybevételét jelen
ti. 

A forgalommal szinte egyenesen 
arányos a hidak sózásának mér

téke. A hídállomány túlnyomó többsége, mint
egy 90 %-a sózott úton van. 

Itt kell megemlíteni, hogy a szigeteletlen hidak 
száma 197, 10009 m2 pályafelülettel, ez az állo
mány 47, illetve 27 %-a. A kritikus állapotú fel
szerkezetű, vagy alépítményű hidak száma pedig 
54, 4879 m2 pályafelülettel, ez az állomány 13 
%-a. 

A hidak műszaki felügyelete 

Minden hidat rendszeres megfigyelés alatt kell 
tartani. A kezelőnek a műszaki felügyelet kere
tében a következő ellenőrző vizsgálatokat kell 
elvégeznie, illetve elvégeztetnie. 

• hídállapot ellenőrzés (hetenként, vagy szükség 
szerint, pl. árvízlevonulás után stb.) 

• negyedévenkénti hídvizsgálat 
• évenkénti hídvizsgálat 
• időszakos hídvizsgálat 
• rendkívüli hídvizsgálat (rendkívüli esemény, 

pl. ütközés esetében stb.) 

A vizsgálatok az észlelt hiányokat és rendelle
nességeket írásban rögzítik, felszámolásukra 
ütemterv készül, melyek alapján a szükséges 
munkákat elvégzik. Különös gondot kell fordíta
ni a mederpillérek vizsgálatára. 
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Búvármunka a tahitótfalui Kis-Duna híd pillérénél 

1992-ben a mintegy 80 éves tahitótfalui Kis-Du
na híd mederpilléreinél a pillérek állapotát bú
várfelméréssel kellett meghatározni. A vizsgálat 
alkalmával a pilléreken veszélyes kiüregelődése-
ket, a kőburkolaton pedig deciméteres elmozdu
lásokat állapítottak meg. 

Szükséges még ilyenkor a pillér 20-50 méteres 
térségében a mederállapotokat is felmérni. Ez 
ultrahangos mélységméréssel és egyidejű radar
ral történő távolságméréssel, vala
mint grafikus adattárolással történ
het. A mederfelvételek alapján lehet 
a mederfenék biztosítási munkákat 
- a kőszórás feltöltést - tervezni és 
kivitelezni. 

A kezelői tapasztalatok szerint a hi
daknál a kisebb vízfolyások mederál
lapotát is folyamatos megfigyelés 
alatt kell tartani. Feliszapolódás ese
tén ugyanis az átfolyási szelvény 
annyira lecsökkenhet, hogy a vizek 
az útfelületen keresztül átcsapnak. 
Ilyen eset fordult elő Gödöllő és 
Aszód között, a 30. sz. főúton a 
Petőfi-forrás mellett, amikor a fel-
iszapolódott medret a befogadóig a 
vízfolyás kezelője helyett a Közúti 
Igazgatóság tisztíttatta ki. 

Mederkimélyülés esetén viszont az alépítmény 
és így a híd állékonysága kerülhet veszélybe. 
Ilyen eset fordult elő például a Bugyi-Kunpeszér 
közötti Dunavölgyi Főcsatorna hídnál, ahol a 
veszélyes lemélyülést 300 tonna kőszórással 
kellett megszüntetni, vagy Tárnokon a régi Ben-
ta-patak hídnál, ahol soronkívül kötényfalat kel
lett építeni. 

A tapasztalatok alapján - különösen a feliszapo-
lódott medrek esetében - a vizek minőségére is 
oda kell figyelni. Megállapítást nyert ugyanis, 
hogy 1975-ben Nagykőrösön, a 441. sz. fő
úton lévő Kürti-csatorna híd téglaboltozata első
sorban a feliszapolódott mederben lévő 
agresszív víz miatt porladt el és szakadt be. 

1981-ben a ráckevei híd jobboldali, hatodik fíig-
gesztőoszlopának egy ismeretlen jármű - felte
hetően kombájn - ütközött, ezért az osztott szel
vényű függesztooszlop úttest felőli része a járda 
síkjában megtört és kb. 1,5 m magasságban 
meggörbült, valamint elcsavarodott. Az ütközés 
miatt rendkívüli hídvizsgálatot kellett tartani, a 
hídon azonnali súly- és szélességkorlátozást kel
lett bevezetni. A sérült függesztőoszlopot auto
gén hegesztő berendezéssel szakaszonként sár
gamelegre történt felmelegítés után láncos eme
lővel oldalirányú húzatással és kalapálással kel
lett kiegyengetni. 

Sérült függesztooszlop javítása a Ráckevei Kis-Duna hídon 
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A munkavégzés előtt és után a függesztő oszlo
pot ultrahangos vizsgálattal ellenőrizték. A hely
reállítást a Ganz-Mávag hídlakatosai és a Jakab 
József hídbrigád végezte. 

Fontos a szegecselt hidak vizsgálata. 1975-ben 
és 1976-ban a letkési Ipoly-híd, valamint a rác
kevei Kis-Duna-híd rácsos acélszerkezetén min
den egyes szegecs állapotát a Ganz-Mávag híd
lakatosai szegecsvizsgáló kalapáccsal megvizs
gálták, majd a laza szegecseket kicserélték. 

A szegecscsere után mindkét híd korrózióvédel
me a következők szerint készült el: felületelőké
szítés (régi festék kromofágos lemarása, rakétá-
zás, drótkefézés, lakkbenzines lemosás), alap
mázolás 2 rétegben (míniumos mázolás a teljes 
felületen), fedőmázolás 3 rétegben (Durol zo
mánc festés). 

A hídvizsgálatok során ma már vizsgálni kell a 
sókorróziós károsodásokat, ezért a vasbetonszer
kezetek kloridion tartalmát és pH értékét is meg 
kell határozni. 

Új feladatot jelent az utófeszített vasbetonszer
kezetek vizsgálata. 1988-ban Igazgatóságunk 
valamennyi utófeszített hídnál endoszkópos 
vizsgálatot végeztetett, hogy a feszítőkábelek és 
a kábelburkoló csövek, valamint az injektáló 
habarcs állapotáról 
megfelelő képet kapjon. 
Legújabb üzemeltetői 
tapasztalat, hogy nagy
feszültségű villamos -
vontatású vasútvonalak 
feletti hidaknál a sós 
vízzel átitatott vasbeton 
felszerkezeten elektro
kémiai korrózió is leját
szódik. Ezt lehetett 
megállapítani a 2. sz. 
főút váci felüljárója ese
tében, az 1993. évi 
rendkívüli hídvizsgálat 
során, hiszen a korrózió 
a vágányzónában volt a 
legerősebb. Itt a szélső 
főtartó egyes feszítőká
belei elszakadtak, a tel

jes tönkremenetelt a híd gyors felújítása és meg
erősítése akadályozta meg. 

A hidak üzemeltetése és fenntartása 

A hidak üzemeltetése és fenntartása olyan állag
megóvó munka, amelyet rendszeresen, - az elő
zetes hibaelhárítás keretében, - oly hatékony
sággal kell végezni, hogy a hidak élettartamuk 
alatt a biztonságos közlekedést tudják szolgálni. 
Az állagmegóvási munkák igénye a hidak álla
potától függően nagy szóródást mutat. 
Az optimális mutató a pénzügyi fedezet tekinte
tében a bruttó hídérték 1-1,5 %-a, míg a ráfordí
tott idő tekintetében 0,6-1,0 óra/híd m2/év. 

A hidak állagmegóvásának alapegységeit a moz
gó üzemeltető és karbantartó csoportok, vala
mint a fenntartó brigádok alkotják olyan terme
lési egységbe foglalva, amelynek vezetése a ter
vezésért és a végrehajtásért felelős. 

A Pest megyei Állami Közútkezelő Kht-nál az 
üzemeltetési és a karbantartási, valamint egyes 
fenntartási feladatok a területileg illetékes üzem
mérnökség feladatát képezték, illetve képezik. 

A szerkezeti szempontból összetett fenntartási 
munkákat 1986-ig a veresegyházi központi te
lephellyel rendelkező Híd-üzemmérnökség vé
gezte. 

Boltozott híd javítása Nagykőrösön 
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A technikai személyzet, 
a raktár és a biztonsági 
tartalék készlet, a cölöp 
próbaterhelő szekrény, 
valamint mintegy 400 
tonnányi egyéb híd-vas-
anyag is itt nyert elhe
lyezést. 

Ide került a Szabadság-
híd korszerűsítése során 
a hídból kikerülő, mint
egy 150 tonnányi zó-
résvasanyag, amelyet 
ekkor a Fővárostól a 
Közlekedési Tárca a 
Közúti Igazgatóságok 
részére átvett az orszá
gos közúthálózaton lévő 
hidak javításához. 

A mérnökség három 7 
fős hídbrigáddal és egy 3 fős lakatos csoporttal 
rendelkezett. 

A hídbrigádok állandó lakóhelyükről munkana
pokon a hídmunkákhoz utaztak, helyszíni irányí
tásukat a központi telephely és a hidak között 
mozgó művezető látta el. 

A hídegységet Kovács József mérnök irányítot
ta, aki a brigádokat toborozta, valamint a terve
zést és a kivitelezés irányítását egymással párhu
zamosan, egyidőben végezte. A hídbrigádok az 
állagmegóvási munkákon túlmenően gyakran 
végeztek szegély- és korlát átalakítási munkákat, 
kisebb hídszélesítéseket, valamint átépítéseket. 

E munkákra leginkább burkolatmegerősítések 
kapcsán került sor, vagy abban az esetben, ami
kor egy átépítés állékonysági probléma miatt ha
laszthatatlanná vált, mert a kivitelező vállala
tok ebben az időszakban nem vállalkoztak 
ilyen feladatok elvégzésére. 

A híd-üzemmérnökség említésre méltó munkái 
szélesítések, erősítések, Roca csövek voltak. 

1987-től a fenntartási munkavégzést ismét de
centralizálták. 

Hidas brigád munka közben 

Összefoglalva megállapítható, hogy az állag
megóvó munkák végzése 1990-ig egyik szerve
zeti forma esetén sem érte el a kívánt szintet. 
1991-től az üzemeltetés és a fenntartási munka
végzés komoly lendületet vett. 

Üzemeltetés tekintetében rendszeressé vált a 
hídkocsipályák és szegélyek, valamint folyókák 
tavaszi és őszi tisztítása, lemosása. Folyamatos
sá vált a forgalombiztonsággal összefüggő fel
adatok gyorsjavítása (táblacsere, védőberende
zés javítása stb.). 
Fenntartás keretében folyamatossá vált a kocsi
pályaburkolatok, hídszigetelések és korlátok ja
vítása, vagy cseréje, a szegélyek és hídtartozé-
kok (rézsűkúpok, vizsgálólépcsők stb.) jókarba-
helyezése. 

A munkák kivitelezésében jellemző az egyre nö
vekedő vállalatbaadás, amit lehetővé tett a kis
vállalkozások létrejötte, az érdekeltségi rendsze
rek megváltozása, nem utolsósorban pedig a 
munkák versenyeztetése. 

Hídfenntartási és felújítási program 

A fenntartás hatékonyságának fokozása érdeké
ben 1991-ben a teljes hídállomány állapotát fel-
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mérték és elkészült a 2000-ig szóló fenntartási 
és felújítási program. 

E programban az országosan első száz, teljeskö
rű fenntartásra és beavatkozásra szoruló híd kö
zül 25 híd a Pest megyei országos közúthálóza
ton található. Feladatunk a program maradékta
lan végrehajtása. 

A hidak korszerűsítése 

A hídkorszerűsítés olyan jellegű beavatkozás, 
melynek eredményeképpen a híd teherbírása 
vagy szélessége külön-külön, esetleg egyidejű
leg megváltozik, lehetőség szerint eléri a szab
ványos értéket. 

Korszerűsítés esetében a paraméterek kedvező 
változása a meglévő híd szélesítésén, vagy erő

sítésén túlmenően elérhető a 
felszerkezet cseréjével, vala
mint a híd régi helyén - eset
leg korrekcióban - történő át
építésével is. 

A híd állapotától függetlenül 
átépítésre kerülhet sor abban 
az esetben is, ha a forgalom 
ugrásszerű növekedése követ
kezik be. 

Új híd építésekor a hídnak a 
közúti szempontokon (teherbí
rás, szélesség) túlmenően vala
mennyi egyéb szempontból 
(vízügyi, vasúti stb.) is megfe
lelőnek kell lennie. 

A váci felüljáró javítása függőállvány segítségééi Elsősorban a korszerűsítési 
munkák során kell megfelelő
vé tenni a nem megfelelő te
herbírású, vagy szélességű, va
lamint a kritikus állapotú hida
kat. 

Hogy egy hidat felújítani, vagy 
korszerűsíteni szükséges-e, ar
ról ma már megvalósíthatósági 
tanulmány dönt, ami a híd va
lamennyi műszaki és gazdasá
gossági kérdését elemzi. A 
döntésben igen fontos szerepet 
játszik a beruházás hatékony
sági mutatója. 

A korszerűsítési program kere
tében már régóta tervezett 
feladatokat végeztek el. 

A váci felüljáró pályaszerkezetének javítása 
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A ráckevei híd pályaszerkezetének átépítése 

1991-97 között az alábbi hídmunkák készültek: 

SOR
SZÁM 

BEAVATKOZÁS 
ÉVE 

ÚT SZÁM VAGY 
JEL, KM 

HÍD NEVE BEAVATKOZÁS 
MEGNEVEZÉSE 

1. 1991 2101/0+650 dunakeszi felüljáró részleges felújítás 
2. 1992 3105/0+587 bagi felüljáró teljeskörű felújítás 
3. 1993 12/26+249 szobi Oregfalui-patak-híd kiváltás vasbeton lemezzel 
4. 1993 1106/16+391 Tinnyei-patak híd lőttbetonos erősítés 
5. 1993 1114/0+326 tahitótfalui Kis-Duna-híd teljeskörű felújítás 
6. 1993 81104/2+994 tárnoki Malomárok-híd kiváltás acélcsővel 
7. 1994 2/39+065 váci felüljáró erősítés és teljeskörű felújítás 
8. 1994 4/40+916 monori felüljáró teljeskörű felújítás 
9. 1994 1201/9+042 Letkési-patak-híd szélesítés és erősítés 

10. 1994 1201/19+460 vámosmikolai 
Börzsönyi-patak-híd 

alépítmény szélesítés és 
felszerkezetcsere 

11. 1994 2107/1+146 penci idősz.-vízfolyás-híd kiváltás horg. acélcsővel 
12. 1994 2109/7+314 Versegi-patak-híd kiváltás horg. acélcsővel 
13. 1994 5101/39+795 ráckevei Kis-Duna-híd erősítés és teljeskörú felújítás 
14. 1995 4/56+940 ceglédberceli híd erősítés 
15. 1995 6/25+111 érdi Benta-patak-híd szélesítés és erősítés 
16. 1995 6/26+034 százhalombattai felüljáró szélesítés és erősítés 
17. 1995 30/41+560 aszódi Galga-híd erősítés és teljeskörű felújítás 
18. 1995 2106/25+615 ácsai Galga-híd erősítés és teljeskörű felújítás 
19. 1995 3112/18+800 pándi Falusi-patak-híd kiváltás horg. acélcsővel 
20. 1996 311/33+084 ceglédi felüljáró erősítés és teljes felújítás 
21. 1997 2102/12+554 fóti felüljáró erősítés és teljes felújítás 
22. 1997 3104/23+479 turai Emse-patak híd felszerk csere 
23. 1997 3115/6+503 tápióbicskei Tápióhíd teljeskörű felújítás 
24. 1997 8104/2+150 biatorbágyi Füzes-patak híd szélesítés erősítés 
25. 1997/98 51104/0+461 taksonyi Kis-Duna híd felszerkezet csere 
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A 6. számú főúti felüljáró együttdolgozó lemezének építése 

Utolsó simítások a 6. számú főút vasút feletti hídján 

58 



I Mm 

AZ A UTOPALYAK HIDJAI 

Az autópálya hidakról indokolt 
külön is, röviden megemlékez
ni, mivel jelentőségük, értékük 
igen nagy, az egyes autópályák 
hidjainak áttekintése pedig az 
utóbbi évtizedek hídtervezésé
nek és hídépítésének jellegze
tességeit mutatja. 

A magyar autópályaépítés az 
Ml - M7 építésével kezdődött. 
A Balatonhoz vezető autópálya 
egyik felének kiépítése a hidak 
tervezésében is több fontos kér
dés eldöntését igényelte; ezek 
közül néhány nagyjelentőségű. 

A vizsgálatok szerint az autópá
lya feletti műtárgyakat (aluljá
rók) 2 vagy 4 nyílással volt célszerű kialakítani, 
kivételesen épült (Érdnél) 3 nyílású. 

A félszélességben kiépült autópálya hidjai közül 
az autópálya felettieket a végleges kialakításnak 
megfelelően, az autópályát átvezetőknek pedig 
az alapjait építették meg teljes szélességűre (a 
hídfőket átmenetileg szárnyfalként használták). 
A magas töltésbe tervezett hidakat teljes széles
ségben építették meg. 

Az autópálya hidakat akkor még zömében egye
di tervek alapján, monolit szerkezetként építet
ték, hagyományos állványzattal. Tipizálás és 
előregyártás az M7 autópálya hídjainál nem volt 
jellemző [ 1 ]. 

Ennél az autópályánál a monolit vasbeton lemez 
és a takaréküreges lemez, az FT tartós felszerke
zet volt a jellemző. A vasútvonalak feletti - álta
lában háromnyílású - hidaknál a vágányok felett 
helyszínen előregyártott, utófeszített gerendákat 
építettek. 

Magas töltésekben körkeresztmetszetű, hosszú 
(átlag 50 m) műtárgyak épültek, a 10 m nyílású-

Gyalogoshíd az M7 autópálya fölött 

ak 70 cm-es falvastagsággal, ezeket rácsos moz
góállvánnyal, több szakaszban építették. 

A betonburkolat átvezetése a hidakon külön 
problémát okozott, ezért a 10 m-nél nagyobb 
nyílású és alacsonyabb töltéseknél nem mindig 
vezették át a teljes burkolatot. 

Az M7 hidjai változatos, igényes kialakításúak, 
közülük is kiemeiendők a gyaloghidak - ferdelá
bú konzolos szekrénytartók, kétcsuklós keret 
[1,2]. 

Az autópálya feletti hidak kis szerkezeti magas
ságú, hosszú oszlopokkal alátámasztott, általá
ban négynyílású szerkezetek, kétnyílású a török
bálinti csomóponti híd és a hegyeshalmi vasút
vonalat átvezető süllyesztettpályás, gerincleme
zes híd [3]. 

Az autópálya feletti hidak függőleges értelem
ben és többnyire vízszintes értelemben is ívben 
vannak. 

Külön is említést érdemel az M1-M7 csomó
pontjának igen ferde (28°) szekrénytartós hídja, 
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mely a nagy ferdeség miatt spe
ciális tervezési problémát jelen
tett. A térbeli tartószerkezet 
alul-felül befogott, 65 cm átmé
rőjű B 400 minőségű oszlopok
kal van alátámasztva, felszerke
zete pedig két egymástól füg
getlenül megépített szekrény
szerkezetből áll, melyeket csak 
kiállványozás után kapcsoltak 
össze. Az esztétikus hídszerke
zet igen kedvező fajlagos költ
séggel épült [4]. 

Az M7 autópályán a szokásos
nál (1 híd/km) is több híd van, 
igazán nagy híd azonban nincs, 
mert nagy töltések helyett ekkor 
még nem tervezhettek hidakat. 

Pest megyében az M3 autópálya (1973-80) épült 
másodikként. A hidak kialakítása jelentősen eltér 
az M7 autópálya műtárgyaitól. Itt a pálya egy
ütemű kiépítése miatt a hidak végleges méretük
kel, az autópályát átvezetők légréssel épültek 
[5]. 

Valamennyi hídra készült monolit technológiájú 
változat - ekkor volt kísérleti stádiumban az 
EHG tartó - a hidak azonban előregyártott ge
rendával (EHGE, EHGT), illetve újszerű kettős 

Kettős betonövű öszvérhíd az M3 fölött 

A hévízgyörki felüljáró az M3 autópályán 

betonövű felszerkezettel épültek [6], így ennél 
az autópályánál a hidak összfelületének 80%-a 
előregyártott [5]. Megvalósult ennél az autópá
lyánál már a hidak tipizálása is. 

Míg az M7-en csak néhány autópálya feletti híd 
kétnyílású, itt a 30 m nyílásig használható 
EHGT tartóknak és a kettős betonívű hídrend-
szernek köszönhetően a jobb kilátást nyújtó két
nyílású hidak a jellemzőek. 

Fontos változás, hogy a dűlőutakat átvezető hi
dak kocsipálya szélessége 3,8 m helyett ennél az 

autópályánál mindenhol 6,50 m 
[7]. 

A kettős betonövű acélfőtartós, 
előregyártott pályatáblás hidak 
megvalósították a teljes előre -
gyártást, egyszerű és gyors sze
relést tettek lehetővé. E hídtipus 
20-35 m közötti nyílástarto
mányban alkalmazható, 9 m pá
lyaszélességig két főtartóval. 
Az öszvértartós hidak több 
szempontból előnyösek [6,8]. 

Az M3 autópálya hidjai közül 
kiemelendő a bagi völgyhíd és 
a hévízgyörki felüljáró [7,9]. A 
tizenegynyílású 256 m hosszú 
bagi völgyhíd, az egymással kö-
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zel párhuzamosan futó közút, 
vasút és patak tengelyét 33-34 
fok alatt keresztezi, ezért csak 
különleges alaprajzi elrendezés
sel lehetett kialakítani egyenlő 
nyílású, derékszögű felszerke
zeti mezőket. Érdekességei en
nek a műtárgynak az előregyár
tott vasbeton gyűrűelemekkel 
készült oszlopok. 

A hévízgyörki felüljáró ötnyílá
sú, 152 m hosszú, 26 fokos (!) 
ferdeségű. Ennél a hídnál is si
került az egymástól teljesen 
független két félhidat a vasútvo
nal tengelyére merőleges keretpillérekkel alátá
masztani, így az előregyártott tartók számára 
még kedvező 63 fokos hídmezők alakultak ki. 
Az oszlopok a bagi völgyhídnál alkalmazott 
megoldásúak, a felszerkezet itt is EHGT-tartós 
[7]. 

A budaörsi aluljáró az M1-M7 autópályán 

tek ennél az autópályánál. Az Uvaterv és a Híd
építő Vállalat elkészítette az Ml tipusú alépít
ményi rendszert, a felszerkezeteket általában 
EHGT tartókkal tervezték és "H" szegélyeleme
ket építettek be. (Ezek időállósága kedvezőt
lennek bizonyult.) 

Az Ml autópálya sajátosan, nem Budapest
től, hanem a korábban elkészült autóút használa
tának adottságával Tatabányától kiindulva épült. 

A hídépítési munkák gyors építése érdekében a 
legtöbb előregyártott elem tervezésére töreked-

Az M5 autópálya terveit az Uvaterv 1977-
ben készítette el, s az építés is még abban az év
ben elkezdődött. Kezdetben (a 37,5 km szelvé
nyig) teljes szélességű kialakítással, majd a 
pénzügyi források csökkenése miatt 1981-től 
már csak a bal pálya épült tovább. [10]. 

Az M3-as autópálya gyalogos felüljárója 
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A hidak jellemzően tipizáltak és előregyártott 
felszerkezetűek: EHGE, EHGT, FT és KCs tar
tósak. 

Ezen a síkvidéki autópályán olyan akadályok 
vannak, melyek kis nyílásokkal áthidalhatók, 
ezért egyedi, külön említést érdemlő híd nem 
épült. 

Az előregyártásban újdonság a belső üreges, üt
közéseknek jól ellenálló UB tartók alkalmazása. 

Az MO autópályát (első ütemben autóutat) Bu
dapest térségében a sugárirányban futó autópá
lyák összekötésére tervezték. 

Ai MO körgyűrű első ütemben (I/B) megépített 
szakaszán van a Budapest és Csepel-sziget kö
zötti hárosi Duna-híd, mely a II, világháború óta 
az első, végleges jellegű, új helyen megvalósult 
híd legnagyobb folyónk felett [H]» 16.940 m* 
pályafelülettel, 

A híd három önállő felszerekezetből áll, teljes 
hossza 710 m, legnagyobb nyílása 108,5 m, a 
koesipálya szélessége 17,5 m, A híd három pillé
rét speeiális vasbetonszekrény alkalmazásával 
építették A felszerkeiet ferdegermeű, állandó 
magasságú, egycellás szekrenykeresztszerkeiető 
öszvértarté-. Az acélszerkezet teljes tömege 4340 
t (1255 kglhf), szerelés közben = szafeadszerelés 
és behúzás = a szerkezet ideiglenes jármokra tá
maszkodott, A leiszerkezet támaszmozgatásával 
és a pályalemez feszítésével érték el a kedvezd 
feszültségállapotot flU \% 

A soroksári Bnna--hM \1 nyílású, 491,9 m hosz--
szú szerkezet. A meáerhM ötnyílású:: 
^m%m$Jl±n$m$ m, melyhez 11 nyí
lású áriéri MMsz esatlakozík, 

k medernfó háromn^flású része szakaszos feeto--
noMssal, kél s^eksinytaítéval, az ártéri \Myt-
& | U l ripnsú ú% elo"regv/ártott gerendákkal 
épült Ellj. 

kz M6 anlépiálY/a § y M V/i síakas&án tóvári 
13; hM ®$®^ e?ék M s l Ml az autópályát vmft 
Ét Is ihat u mtá%$ty&\ h*áalja Üt-. 

A hídfők és pillérek - kivéve a patak feletti hi
dakat - előregyártott oszlopokból és fejgeren
dákból készültek, a patakhidak hídfői monolit 
falazatok. 

A hídfelszerkezetek előregyártott, előfeszített 
UB tartókból és helyszíni vasbeton lemezből áll
nak [14], 

E rendkívül vázlatos áttekintés csupán jelezni 
kívánja, hogy Pest megye autópályáin az elmúlt 
25 évben számban nem túl jelentős (134), azon
ban igen nagy (104 ezer nr) felületű híd épült 
igen változatos kialakítással és technológiával. 
Az M7 autópálya zömében monolit hídszerkeze
tei kényszerszülte, ám mai szemmel nézve is jó, 
esztétikus megoldások, az M3, majd a többi au
tópálya 80%-os vagy ennél nagyobb arányú, az 
alépítményre is kiterjedő előregyártása túlzásnak 
mondható. 

Az M0 hárosi Duna-hídja a magyar hídépítők si
kere, több tekintetben bravúros megoldás volt. 
Az MO l/A szerkezetén megjelentek az érdekes 
monolit szerkezetek, feloldva az előregyártás 
adta egyhangúságot és remélhetőleg javítva az 
autópálya hidak időállóságát, 
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Budapest a szép hidak városa 

Minthogy az ország fővárosa az 1873-ban tör
tént életrehívása óta a megyékével azonos rangú 
külön igazgatósági egységet alkot, a főváros 
hídjainak építése és fenntartása nem tartozik a 
Pest Megyei Állami Közútkezelő Közhasznú 
Társaság a feladatai közé, ezért ebben a fejezet
ben csak olyan hidak kerülnek ismertetésre, 
amelyek a főváros területén vannak ugyan, 
azonban még abban az időben keletkeztek, ami
kor a főváros, illetve az akkor még három város: 
Pest, Buda és Óbuda mind közigazgatási, mind 
felügyeleti szempontból Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
vármegye szerves részét alkotta. 
Ezen kívül közöljük még néhány olyan híd leírá
sát, mely szakmai szempontból figyelmet érde
mel és melynek jelentősége túlnő Budapest fő
város, sőt Pest megye területén is (Duna-hidak, 
alul- és felüljárók stb.). 

A főváros területén lévő sugárirányú kivezető 
utak burkolatát és műtárgyait mint ún. „átkelési 
szakasz"-okat a vármegye építtette meg és tar
totta fenn egészen addig, amíg azokat egyen
ként, külön-külön közigazgatási eljárások kere
tében a főváros át nem vette. Ezek az eljárások 
nem következtek közvetlenül a főváros megala
kulása után, hanem csupán évtizedek elmúltá
val, amikorra a fővárosi szakigazgatás mind mű
szaki, mind gazdasági szempontból vállalkozha
tott az útkarbantartással járó többletfeladatokra. 
Utolsóként - több mint 70 év elmúltával - a Fe
hérvári út albertfalvai határ és a jelenlegi Móricz 
Zsigmond körtér közötti szakaszát vette át saját 
kezelésébe a főváros az 1940-es évek elején. 

A főváros területén álló Duna-hidak fenntartásá
ról és felügyeletéről a Lánchíd megváltásától 
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kezdődően a Pénzügyminisztérium gondosko
dott, amit a vám-jövedelmek beszedése és keze
lése indokolt. A Pénzügyminisztérium illetékes
sége a hídvámok eltörlését követően még egy 
ideig megmaradt, azonban célszerűnek mutatko
zott a hidak felügyeletét és karbantartását a Ke
reskedelemügyi Minisztérium hatáskörébe átten
ni, amit az 1921. évi XXIII. törvénycikk ren
delt el. Ez a minisztérium volt akkoriban az 
összes közlekedésügyek főhatósága. 

A budapesti közúti Duna-hidak fenntartásáról 
1921. július l-jétől kezdődően a második világ
háború utolsó évéig, 1944-ig gondoskodott ez a 
főhatóság. Ekkor vette át ezt a tevékenységet a 
főváros polgármestere, illetve annak műszaki 
szakközegei. A hidak felrobbantását követő te
endők az egész ország összefogását igényelték, 
ezért célszerű volt az újjáépítés feladatát és fele
lősségét átmenetileg ismét miniszteri szintre 
emelni. A ,,hídcsatát" a Közlekedési Minisztéri
um irányította. A hidak újjáépítése után ez az 
ügykör 1950 végéig a minisztériumé maradt, 
1951. január 1-je óta ismét a főváros gondosko
dik Duna-hídjairól. Az első időszakban a kerüle
ti önkormányzatok felügyeltek a hidakra szak
közegeik útján, 1967-ben ezt a feladatot a Fő
városi Közmű- és Mélyépítési Igazgatóságra ru
házták át, melynek műtárgycsoportjára tartozik 
az objektív irányítás, míg a felügyelete alatt mű
ködő hídmesteri hálózatra a közvetlen végrehaj
tás. A hidak állapotát a Közúti Hídszabályzat 

Az Aranyhegyi árok hídjának nagyméretű kövei 
a bontás óta bizonyára más célt szolgálnak 

szerint meghatározott időpontokban vizsgálják s 
a vizsgálatok eredményeit a hidak törzskönyvei
be jegyzik. 

Mint már említettük, a főváros területén négy je
lentősebb vízfolyás vonul végig, éspedig Budán 
az Aranyhegyi-patak és az Ördög-árok, Pesten 
pedig a Szilas-patak és a Rákos-patak. Előbbi 
kettőn már a rómaiak építettek hidakat, utóbbia
kon csak a későbbi évszázadokban épült hidak
ról van tudomásunk. Az alábbiakban mind a 
négy vízfolyás boltozott hídjaira vonatkozóan 
mutatunk be néhány adatot. 

Az Aranyhegyi-árok egyik igen szép boltozott 
hídja a fővárosból Dorog-Komárom-Győr-Bécs 
felé vezető 10. sz. főúton állott. Ez az út, egé
szen az autópálya-építkezések megkezdéséig, a 

legelőnyösebb összeköttetést biz
tosította a magyar és az osztrák 
főváros között. Az óbudai temető 
külső végénél, az esztergomi va-

I sútvonal szintbeni keresztezése 
előtt, ez idő szerint korszerű vas-
betonhíd íveli át a patakot. Ettől a 
hídtól mintegy húsz lépésnyire 
nyugatra állott egy szokatlanul 
nagy méretű faragott kövekből fa
lazott, 11,38 m (pontosan 6 öl) 
nyílású kőboltozat. A nyugati 
homlokzatot 25 kőből állították 
össze, melyek között 1,20 m mé
retű is volt [1]. 

Az Aranyhegyi árok hídját a Bécsi út keresztezésében, az Óbudai temetőnél 
elbontották. Talán 300 évig is állhatott 

Amikor az új vasbetonhíd 1953-
ban megépült, az útvonalon kor-
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Az Ördög-árok egyik hídja körülbelül a mai Szarvas térnél ívelte át a patakot. 
K. Kiette litográfiája 1849-ben készült 

gigfutó elrendezés
sel. 

Az Aranyhegyi-árok
nak Óbudán lévő 
hídjáról és magának 
az ároknak szerep
változásáról kiadvá
nyunk előző fejeze
tében már beszá
moltunk. 
Az Ördög-árok a 
Hűvösvölgy felől 
közelíti meg a fővá
ros beépített területét 
és a Szilágyi Er
zsébet fasoron, a Vá
rosmajoron, a Ma
ros utcán, a Vér
mezőn, a Pauler ut
cán és a Krisztina 

rekciót hajtottak végre, aminek során a 
régi hídnak egyik sarkát le kellett bonta
ni, ezt követően azonban nem folytatták a 
bontást. Miután a híd állapota és anyagá
nak minősége kifogástalan volt, jelenléte 
sem volt útjában senkinek sem, a híd -
használaton kívül bár - még legalább tíz 
esztendeig fennállott. Elbontásának sem 
időpontját, sem a bontást elrendelő sze
mélyt nem sikerült felkutatni. A bemuta
tott fénykép 1961-ben készült. A híd épí
tésének ideje nem ismeretes, első említé
se egy határvita tárgyalásán elhangzott 
tanúvallomás 1686-ban [2]. 

Az Aranyhegyi-ároknak a főváros határá
tól néhány lépésnyire, de még a főváros 
területén van még egy boltozott hídja, 
melynek vasbeton íve már sokkal későbbi 
időben épülhetett. Méretei is szerényeb
bek az előbbi hídénál. A határon kívüli 
patakszakaszon szintén vannak hidak, 
azonban ezek közül csupán egyiknek a 
szerkezete boltozat. Ez a híd Pilisszenti
ván belterületén az önkormányzat székhá
za előtt áll. Alakja szegmensív, korlátja 
andráskeresztes fakorlátot utánzó vaskor
lát, a ferde alaprajzú szárnyfalakon is vé-

Mielőtt az Ördög-árok boltozata elkészült, a nyílt árkot fa-
és kőhidak ívelték át. A fahidak csak gyalogosok 

részére szolgáltak. Kiscelli Múzeum fotótár 
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körúton haladva, az Árok utca helyén épített út
test alatt, majd a Szarvas téren át éri el dunai 
torkolatát, az Erzsébet-hídtól kevéssel északra. 
Valamikor nyílt árok volt, mely a kétoldalt emel
kedő hegyekről lefolyó csapadékvizeket gyűjtöt
te össze és szállította a Dunába. Ma az Ördög
árok a Riadó utcától kezdve a torkolatig zárt 
szelvényben halad és része a főváros csatorna
hálózat-rendszerének [3]. 

Az Ördögárok fölött a mai Tabán területén 
a középkorban öt híd vezetett át. Ezek helyén ma az 

Árok utca burkolata fekszik. Kiscelli Múzeum fotótár 

A Döbrentei tértől a Déli pályaudvarig terjedő 
részét az 1873-78, a Magyar Jakobinusok terén 
és a Maros utcában az 1896-98, a Városmajor
ban és a Szilágyi Erzsébet fasorban a Júlia utcá
ig terjedő szakaszon az 1917-18, onnan a Riadó 
utcáig az 1927-30. években boltozták be. A bol
tozatok a Döbrentei téren 5,69 m (3 öl) méretű 
szegmensívek, a Városmajorban 4,0 m méretű 
félkörívek folyókával, onnan fokozatosan 2,77 
m méretig csökkenő szegmensívek [4], 

A pataknak azon a részén, amelyet először vet
tek körül a település házai, tehát a Krisztina 

körút és a torkolat között, a régi Tabán terüle
tén, összesen öt híd állott, melyeknek mind
egyike egy-egy utcát vezetett át az árok túlsó 
partjára. Ezek egyike a Krisztina téren, másika a 
jelenlegi röplabdapálya északi végénél, harma
dika a Szarvas téren állott. Mindezekre vonatko
zó bizonyítékok közműépítkezések során kerül
tek elő a föld alól. A hidak létezését a Szarvas 
téren és a röplabda pályánál egy-egy emléktábla 
örökíti meg. Utóbbi helyen nem temették be az 
ottani hídfőhöz tartozó támfalat, mely a park 
szélén az út mellett lévő kis mélyedésben ma is 
megszemlélhető. A Krisztina téri híd falazatának 
egy része 1965-ben került utolsó alkalommal 
felszínre. Ekkor készült róla fényképfelvétel [5]. 

Az Ördög-árok alsó rácvárosi szakaszán már a 
középkorban állt egyik híd hídfőjének marad
ványát 1875 körül beépítették a főgyűjtő falaza
tába [19]. 

A pataknak a Riadó utcától nyugatra eső szaka
szán még számos híd áll, ezeknek egyike - a Va
daskerti útnál - az 1860-as évek táján épített 

Buda és Pest térrajza Mikoviny Sámuel 
1737. évi térképén 
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Az Ördög-árok hídja a Vadaskerti útnál, eredeti 
állapotában. Kiscelli Múzeum Fotótára 

(1910. évi felvétel) 

boltozat. Egy 1830 körül készült festmény e he
lyen még fahidat ábrázol. A fahíd felújítását 
1861-ben sürgették. Valószínűleg ez idő tájban 
épült meg a jelenleg is álló kőhíd, melyet 1987-
ben felújítottak. 

A budai hegyvidék csapadékvizeit az említette
ken kívül még számos kisebb vízfolyás gyűjtötte 
össze. Az ezeken épült hidaknak felsorolása túl
zottan megnövelné e kötet terjedelmét. Ezért 
csupán megemlítjük, hogy a főváros csatornahá
lózatának kiépítése során beboltozták a Zuglige
ti, a Kissvábhegyi, az Orbán, a Németvölgyi, a 
Farkasréti, a Mátyáshegyi, a Diós, a Mártonhe
gyi, a Rókushegyi és a Rádl árkot, továbbá a dé
li oldalon a Bibic telep belvizeit levezető s a mai 
Bánát utca helyén volt árkot és a Lágymányosi 
utca helyén volt időszakos vízfolyást, úgyhogy a 
budai városrészek beépített területén nyílt árok 
már csak a volt albertfalvai határ mentén húzódó 
Keserű-ér (más néven Péterhegyi-árok), továbbá 
Budafok területén a Hosszúréti-árok maradt 

BUDAPESTI HIDAK 

A Vadaskerti úti Ördög-árok híd mellvédjének felső 
vonala homorú ívelésű - kivételes megoldás. 

1987-ben felújították 

meg. A csatornahálózat kiépítésekor a vízfolyá
sokon a hidakat - ha voltak - elbontották, vagy 
belefoglalták az újonnan épített áthidaló szerke
zetekbe. Helyükön, az útburkolattal fedett utcá
kon városi forgalom zajlik. A megmaradt nyílt 
árkokon ma még találhatók, sőt még épülhetnek 
is hidak, melyeknek nyílásai többnyire jelenték
telenek. Közöttük említést érdemel az a négy 
budafoki híd, amely eddig elkerülte a csatorna
hálózatba való besorolást [6]. 

A főváros XI. és XXII. kerületeinek határát a 
Rózsavölgyben folyó Hosszúréti-árok (más né
ven Kő-ér) alkotja. A Péterhegyi út a beépített 
terület nyugati határánál keresztezi ezt a patakot 
és az áthidalást eredetileg 4,70 m széles tégla
boltozattal oldották meg. A századforduló táján 
épült hidat később a gyalogjárók részére vastar
tókra helyezett fapalló híddal egészítették ki. 

Ugyancsak boltozott híd íveli át a patakot a 
Honfoglalás út és a Méhész utca találkozásánál. 
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A Paparíkás-patak hídja Pesthidegkúton a Temető 
utcánál az emléktábla szerint 1883-ban épült 

Az itt álló terméskő boltozat építésének ideje 
szintén a századforduló idejére tehető. 

A Péter Pál utca Budafoknak az az utcája, mely
ben a XVIII. században megkezdődött a város 
betelepülése. A legrégibb házsort, a páros számú 
oldalon, emléktábla jelöli. Az utca két házsorát 
széles útterület választja el egymástól, melyet 
középen mély árok oszt ketté (Péter Pál árok). 
Az utca 13-17. számú házai előtt az árkot bebol
tozták, s ezzel az árok mindkét oldalán lévő út
testeket 50 m hosszon egyesítették. A boltozott 
részen autóparkolót alakítottak ki. A boltozat 
nyílása 3,00 m, anyaga faragott kő. 

Ugyanebben az utcában, a beboltozott résztől 
keletre mintegy 150 méternyire az árok újból 
híd alatt halad el. Ez a híd azonban már csak 

nyugatról szemlélhető, mert innentől kezdve az 
árok betorkollik Budafok város csatornahálóza
tába és eltűnik. 

Egy 1962-ben készült összeírás Budafok város 
területén még egy boltozott hidat említ a Rózsa 
Richárd utca (jelenleg Mária Terézia utca) és a 
Mészáros köz keresztezésében, ez azonban már 
szintén beleolvadt a város csatornahálózatába és 
nem tartható számon hídként. Egy fejlődő nagy
város öreg kishídjaira előbb-utóbb ez a sors vár. 

Pesthidegkút beépített területén a Hidegkúti 
(volt Klebersberg Kunó) út északi oldalán vonul 
el a Paprikás-patak, mely nyugat felé folyik és 
az Aranyhegyi-völgy vízrendszeréhez tartozik. 
Az említett főúthoz észak felől kapcsolódó há

zi Paprikás-patak hídja a Garda utcánál 

A Paprikás-patak hídja a Templom utácánál. 
Vasbeton lemezzel szélesített terméskő boltozat 

rom utca boltozott híddal íveli át ezt 
a patakot. A hidak adatai a táblázat
ban szerepelnek. A hidak egyikén, 
mely a Temető utcánál áll, az építés 
1883. évszámát emléktábla jelzi. 
A pesti oldalon a terep sokkal lanká
sabb, mint Budán. Az önálló Pest vá
ros nem támaszkodhatott a hegyek 
védelmére. Előbb palánkkal, majd 
fallal vette körül a települést és a fa
lon kívül árkot ásatott. A városba há
rom hídon lehetett bejutni, (a Duna
partot nem számítva), mely hidak a 
váci, a hatvani és a kecskeméti orszá
gutakat vezették be a városba, illetve 
az azonos elnevezésű három kapu
hoz. Egy XVII. századi térkép félkör 
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alakú árkot ábrázol a város 
körül, de csak az egyik hi
dat tünteti fel nyilvánvalóan 
azért, mert csak azt az egyet 
lehetett látni arról a pontról, 
ahonnan a művész a tájat 
szemlélte [7]. 

A vizesárok volt egyúttal a 
városi vám határvonala is. 
A rajta átvezető hidakon vá
molták meg a kereskedőket. 
A vámszedést többnyire 
vállalatba adták és egyben 
kötelezték a vállalkozót a 
híd fenntartására, akinek ez 
egyébként is érdeke volt. 
Az 1787. évben ezt a ren
delkezést felülvizsgálták és 
a vizsgálat eredményéről jelentést készítettek. A 
jelentés tartalma szerint a Vác felé vivő útba eső 
határcsárdánál egy hajóvontatásra szolgáló fahíd 
állott rossz karfával, éppenúgy a száraz Rákos 
felé vezető úton. A Hatvani és a Kerepesi utakon 
a Rókus kápolnánál kőhíd állott, melyet 4 öl 
szélesre kellett bővíteni. Ehhez a munkálathoz 
az anyagot a Rátz Ferenc féle major felé vezető, 
feleslegessé vált híd lebontása révén nyerték. 
Tovább a Rákos felé még több fahíd állt [8]. 

Az Üllői út a Kecskeméti kapun kívül kőhíddal 
kezdődött és az Éliás parkjának nevezett mulató
helyig vezetett (a mai Ludovika térig). Keresz
tezte az Övárkot, ott is állt híd, melyen túl az út 
kétfelé vált (Vecsés és Soroksár felé) [9]. 

A városfal melletti árkon kívül még egy árok hú
zódott a város körül. Ez az árok az ún. Rákos
árok a Margitsziget magasságában lépett ki a 
Dunából és a Liliom utcánál torkollott vissza a 
Dunába. A várárok a mai Kiskörút vonalán hú
zódott, a Rákos árok pedig a Felső erdősoron, a 
Lövölde téren, majd nagyjából a mai Nagykörút 
Duna felőli oldalán, a Blaha Lujza téren, a Rökk 
Szilárd utcán, Mária utcán, Hőgyes Endre utcán 
folydogált. A Hőgyes Endre utcát azelőtt Rákos 
utcának hívták, átvéve az árok nevét. A régi te
lekkönyv szerint a Rákos-árok egyik kőhídja a 
Mária utca és az Üllői út sarkán állott. A Rákos
ároknak a Boráros téren is volt hídja, melyet 

A Rákos-árok ábrázolása Dorfinger 
Wegweiser-ének (1827) térképmellékletén 

1790-ben id. Zitterbart János építőmester terve 
szerint átépítettek. A hidat a Ferencvárosi Pusz
ta-templom után „Brücke zur erödten Kirche"-
nek nevezték [10]. 

Arról, hogy ezek a hidak mikor épültek, és mi
lyen volt a kialakításuk, méretük stb., nincsenek 
feljegyzések. E téren a rajzok és a térképek sem 
szolgáltatnak megbízható adatokat. 

Az „igazi" Rákos-patak a Hungária körúton kí
vül szeli át a fővárost és a mai Gvadányi utcán, 
Rákos-patak utcán át a Vizafogó utcánál ömlik a 
Dunába. Végig nyílt, rendezett árokban folyik és 
az útkeresztezéseknél kellő számú, méretű és te
herbírású híd áll a jármű, és gyalogos forgalom 
rendelkezésére. A Váci és Kerepesi országút ke
resztezi a patakot és a keresztezési pontokon a 
korabeli térképek mindenütt hidakat jelölnek. A 
hidak nyilvánvalóan már sokkal régebben ké
szültek, mint a térképek. 

A Rákos-pataknak ez idő szerint is meglevő 
egyetlen öreg hídja érdemel még figyelmet, 
mégpedig a Rizskalász utca meghosszabbításá
ban, a Hengermalom előtt álló betonboltozat. Ez 
a híd a korai vasbetonépítmények közé tartozik 
és a XX. század elején épült [6]. 

A Rákos-patak torkolatánál is állott egy régi fa
híd. Ezt az 1772. évi nagy árvíz elsodorta, sok 
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más híddal együtt. Ezen a helyen később kőhíd 
épült, mely azonban ma már nincs meg [8]. 
Ugyancsak nincs meg már az a híd, amelyik a 
Komócsy utca keresztezésében állott. Ezt a hidat 
az 1944-45. évi háborús események folyamán 
bomba-találat érte és részben elpusztította. Te
kintettel arra, hogy a Rákos-patakot ezen a he
lyen újra szabályozták és nyomvonalát áthelyez
ték, a hidat nem állították helyre. Kutatók ki
adatlan feljegyzései szerint ez volt Pest legré
gibb állandó hídja [11]. 

A Szilas-patak a főváros központjától még távo
labb, a beépített terület szélén, ugyancsak nyílt 
árokban folyik végig a főváros XVII., XVI., XV. 
és IV. kerületein. Sok híd keresztezi, melyeknek 
legnagyobb része gyalogosok számára eszkábált 
kishíd. A közforgalmú utcák átvezetése számára 
ezen a patakon is korszerű hidak szolgálnak, 
akárcsak a Rákos-patakon. A sugárirányú kive
zető főútvonalak számára szolgáló hidak már ré
gen kiépültek és kellő átépítések után, ma is áll
nak. Ez a megállapítás a váci és a kerepesi or-

A Komócsy utcai Rákos-patak hidat a háborús sérülések miatt le kellett bontani. 
Kiscelli Múzeum fotótár 
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szágutak hídjaira vonatkozik, melyeket ez a pa
tak keresztez. 

A Duna balpartján nemcsak a patakok fölött, ha
nem vízállások, belvizek, pocsolyák fölött is 
már régen épültek hidak az arra vezető út járha
tóvá tétele érdekében. A hajóvontatások céljából 
a kisebb vízfolyások vagy száraz árkok dunai 
torkolatainál is kellett hidakat építeni. Utóbbiak 
a gőzhajózás elterjedése nyomán céljukat vesz
tették. 

Hídtörténeti érdekességként még három, már ré
gen elbontott műtárgyat tarthatunk számon Bu
dapest területén. Ezek egyike a Magyarország 
területén épített legelső függőhíd, melynek for
galombahelyezése több mint tíz évvel előzte 
meg a Széchenyi Lánchíd építésének első kapa
vágását; a következő az a fából készült viadukt, 
mely a legelső magyarországi vasútvonal szá
mára épült, negyedszázaddal korábban, mint az 
első közforgalmú vasútvonal; végül a harmadik, 
ugyancsak fából épült, Magyarország első és 
egyetlen tolóhídja. 
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A Városligeti dróthíd a jelenlegi Széchenyi-szi
get és a déli tópart között ívelte át a tavat. A fa
lazott hídfőkön 12 öl, tehát nagyjából 23 m nyí
lású hídszerkezet nyugodott, mely két-két kábel
re volt felfüggesztve. A híd szélessége 6 láb (kb. 
1,90 m) volt, ami megfelelt az elegendő járda
szélességnek. A kábelek tartóoszlopai, összesen 
4 db, a hídfőkön voltak elhelyezve. Magasságuk 
legfeljebb egy ölnyi (2 m) lehetett és a kábelvé
gek lekötései mintegy 2, legfeljebb 2 és fél öl
nyire (4-5 m) lehettek a hídfő mögött. Mindezek 
a méretadatok a korabeli ábrázolások és a leszá
molási adatok alapján becsült számok, melyek 
tervek hiányában nem ellenőrizhetők. 

A kábelek fonott vashuzalok, a tartóoszlopok 
öntöttvas elemek voltak. Oldalt, a kábelek síkjá
ban egy-egy merevítő sin futott végig, ezt a sínt, 
és a hosszirányban lefektetett pallózatot az ölen
ként a kábelekre felfüggesztett 12 keresztgeren
da támasztotta alá. Korlátként kb. 1 m magassá
gú drótháló volt kifeszítve a tartóoszlopok és a 
függesztőelemek síkjában. 
A híd az annakelőtte ott álló elöregedett fahíd 

helyébe Fritz Antal bécsi szitás mester ajánlata 
alapján épült, a Szépészeti Bizottmány jóváha
gyásával és költségére. Ötven éven át, 1826 nya
rától 1875 őszéig szolgálta a pestiek kényelmét 
és volt kedves színfoltja a Városligetnek. Elbon
tását korróziós károk miatt kellett elhatározni 
[12]. 

A Kőbányai függővasút pályája mind hídtörté-
neti, mind vasúttörténeti érdekesség. Létrejötté
nek idején a vasutak még a fejlődés kezdeténél 
tartottak és alig jutottak túl a bányavasutak nívó
ján. A pálya lehetőleg egyenes vonalvezetésére 
és egyenletes lejtésviszonyaira már akkor kellő 
figyelem fordult, azonban azt a célt, amit később 
földmunkákkal és műtárgyakkal értek el, a kőbá
nyai függővasút esetében faszerkezetű viadukt
tal óhajtották megoldani. 

A faszerkezetű viadukt bakokra helyezett hossz
gerendákból állott, melyeknek tetején az eredeti 
angol szabadalom szerint egy, a pesti, Bodmer 
badeni sóbánya-igazgató által megváltoztatott 
megoldás szerint két sín volt felerősítve. A síne-

Magyarország első függőhídja 1826-1875. 
Építette Anton Fritz bécsi szitás mester. 
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ken guruló kocsiból csak a kerekek és az őket 
összekötő öntöttvas bilincs voltak a fa-szerkezet 
fölött, maga a kocsiszekrény az oszlopok két ol
dalán függött s vontatása terepszint-ről egy vagy 
két lóval történt [13]. 

A lelógó kocsi-szekrény helyet igényelt, ezért a 
vasúti pályát bizonyos minimális magasságban 
kellett a terep fölött vezetni. A hosszgerenda tar
tóoszlopai körülbelül egy-egy öl (2 m) távolság
ban voltak egymástól, magasságuk a terepalaku
lattól függött abban az értelemben, hogy az osz
lopok tetejének vízszintes pálya esetén azonos 
magasságban, lejtős pályán pedig egyenletes 
lejtésű vonalban kellett lennie. 

A magyarországi első viadukt hossza 7,4 km 
volt, teherszállítás céljára létesült és a kőbányai 
téglagyárak termékeit szállította az épülő város
ba. Nem egészen egy évig volt üzemben. Szer
kezete nem vált be, így nem volt versenyképes a 
közúti fuvarozással szemben. A pályát 1827. au
gusztusától 1828. márciusáig sikerült csak 
üzemben tartani, akkor elhatározták az üzem be
szüntetését és a viadukt elbontását. A faanyagot 
eladták s az, újbóli felhasználás végett, a Lánc
híd építkezéséhez ke
rült [14]. 

ción sok olyan építmény látható, mely ma is áll 
és a mai várostérképeken is fel van tüntetve. 
Ezekből - hátrametszéssel - megállapítható, 
hogy a kép alkotó művésze a mai Kerepesi te
mető főbejáratának közelében állhatott, amikor a 
tájat szemlélte. Akkor pedig nem fér kétség ah
hoz, hogy a képen ábrázolt hosszú egyenes vo
nalú viadukt-szakasz a mai Népszínház utca 
vonalát mutatja s a végállomás a Rókus kórház
nál, a régebben még nagyobb területű Blaha 
Lujza téren volt, ahol a rakodásra és az anyagtá
rolásokra is elegendő hely állott rendelkezésre. 

Az óbudai tolóhíd a Hajógyár utcát a Hajógyári 
szigettel kötötte össze. 

A híd 1858-ban, Johann Porschoffnak, az Óbu
dai Hajógyár mérnökének tervei szerint épült. 
Négy, cölöpökből álló pillére és öt nyílása volt. 
A középső nyílás két, konzolosan benyúló, füg-
gesztőművel erősített mozgatható hídrészből 
állt, amelyeket csörlőszerkezettel, görgőkön, a 
híd hossztengely irányában, félre lehetett húzni, 
hogy ezáltal a középső nyílás a hajózás számára 
szabaddá váljék. A mozgó részen kapuzat tartot-

A viadukt helyszínraj
za nem maradt fenn 
(talán nem is készült?). 
A korabeli leírásokból 
csupán anynyit tu
dunk, hogy a vasút a 
Kerepesi úttól (a mai 
Rákóczi úttól) Kőbá
nyára vezetett. Belső 
végállomásának helye 
a pályahossz ismerete 
alapján számítva való
ban a Rákóczi útra 
adódik. A vonalvezetés 
közelebbi meghatáro
zását lehetővé teszi, 
ha a belső végállomást 
az egyik korabali ábrá
zolás [15] alapján ke
ressük meg. A Hofbau-
er-Gurk féle reproduk

A Kőbányai függővasút viaduktja fából épült. 
Szerkezete nem vált be, alig egy évig állott fenn. 

Hofbauer litográfiája 1827-ben készült 
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Az óbudai tolóhíd látképe. 
Részlet Indrikovics metszetéből 1858. 

ta a konzolokat alátámasztó függesztő láncokat 
[16]. 

A szélső nyílások mérete 9,48 m (5 bécsi öl), a 
középső nyílásé 21,80 m (11 és fél öl), a hídpá-
lya szélessége a fix hídrészen 4,74 m (2 és fél 
öl), a mozgó hídrészen 4,11 m (2 öl 1 láb), a híd 
teljes hossza 78 m volt. 
A középső két mozgó hídrész hossza 22,75 m 
(12 öl) volt és 10 m-t meghaladó hosszban nyúlt 
ki konzolosan a víz fölé. 
A hidat 26 évi szolgálat után 1884-ben bontották 
el. 

A folyami hajózás jelentősége a XIX. század vé
ge felé, a vasúti közlekedés előretörésének ide
jén is megmaradt, csupán a lóvontatást váltotta 
fel a gőzgép. Továbbra is szükség volt nemcsak 
az Óbudai Hajógyárhoz vezető hídra, hanem ar
ra is, hogy ez a híd továbbra se akadályozza a 
Dunaágban a szabad hajózást. Amikor tehát 
1884-ben a gyár vezetősége a híd felújítását el
határozta, úgy döntött, hogy három nyílású, kö
zéppilléreken nyugvó vashidat építtet, amelynek 
középső nyílása felemelhető, hogy alatta átha
ladhassanak a nagyobb hajók magasabb vízállás 
esetén is [17]. 

A hidat Rémmel Péter, a hajógyár mérnöke ter
vezte. Az építési munkálatokat a gyár mérnökei 
és munkásai végezték. A híd szélessége 6,00 m, 

Az óbudai tolóhíd terve. Tervezte Poschoff 1858. 
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hossza 56,00 m, a kö
zépső, felemelhető 
hídrész 21,00 m hosz-
szú, szerkezete alsó
pályás és az emelés 
magassága 3,00 m 
volt. A két mederpil
lér fölött egy-egy ka
puzat épült, ezekben 
futottak a mozgó híd
rész ellensúlyai, ösz-
szesen 45 tonna. Az 
ellensúlyokat a kapu
zat tetején levő csigán 
átvezetett emelőlánc 
kötötte össze az eme
lendő hídrésszel. Az 
emelést két csörlővel 
két ember végezte, és 
hét percig tartott. 
Felemelt állapotban a 
híd alsó éle 13,00 m magasra került a Duna null-
vízszintje fölé. 

A emelőhíd 83 évig teljesítette feladatát. Az 
utóbbi harminc év alatt azonban egyszer sem ke
rült sor a felemelésre, miután a hajók a Duna
ágat magas vízállás esetében nem látogatták. 
Ezért a csörlőszerkezetet üzemen kívül helyez
ték. Ugyanezek az okok játszottak közre abban 
is, hogy az 1968. évi felújításkor már nem volt 
szükség különleges szerkezetű hídra és egyszerű 
vasbetonhíd épülhetett. 

A jelenleg is fennálló vasbetonhidat Darvas 
Endre tervei szerint 1969. január 2-án adták át a 
forgalomnak [18]. 

Az 1994. év végén Budapesten 277 híd volt, 
ezek összhossza 18006 m, pályafelülete 237733 
m2. 
Az előző fejezetben tárgyalt Széchenyi Lánchíd 
után a budapesti Margit híd volt a következő 
Duna-híd, mely francia tervek szerint, francia 
anyagból készült 1872-1876 között. Az eredeti 
szerkezetből a második világháború után csak a 
parti nyílások maradtak meg, majd ezek átépíté
se után egy fél ív a kiskőrösi Közúti Szakgyűjte
ménybe került. A Margitszigetre vezető híd 
szerkezete eredeti, de ez később épült (1901). 

Az Óbudai Hajógyár részére épült emelőhíd 1884-től kezdve 83 éven át volt üzemben. 
Helyén ma vasbeton híd áll 

A mai déli összekötő vasúti híd őse 1877-ben 
épült, két kétnyílású, többszörös rácsozású, két
vágányú szerkezetként, és 1913-ig volt forga
lomban. Akkor épült a vonórudas kétcsuklós 
ívekből álló acélszerkezet, mely 31 éven át szol
gált és a második világháború végén pusztult el. 

Helyén a mai ikerhíd csak az 1948. és 1953. 
években épült fel. Ez a szerkezet egymás mellett 
fekvő két négytámaszú folytatólagos rácsos ge
rendatartó, szimmetrikus rácsozással, a táma
szok fölött egyenes vonalú kiékeléssel. 

A század utolsó évtizedeiben megjelent a folyta
cél, amely már korszerű építőanyagnak tekinthe
tő. Ebből készült a Ferenc József híd (1896) (ma 
Szabadság híd), és a régi Erzsébet híd (1903), 
továbbá a városligeti tó fölött a dr. Zielinski Szi
lárd tervezte Millenniumi híd (1896). 

1913-1915 között átépítették a budapesti Szé
chenyi Lánchidat. Az eredeti hídból csak az al
építmények maradtak meg, hosszabb lánctago
kat alkalmaztak, az öntött vas kereszttartók és a 
fából készült merevítő tartók helyett korszerű 
szerkezeti részeket építettek be. 

A húszas években épültek Budapesten a Sorok
sári Dunaág feletti hidak, a Csepel sziget csúcsá-
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nál, illetve a Gubacsi dűlőben. Ezek - felrob
bantás és helyreállítás után - ma is állnak, azzal 
a különbséggel, hogy a Gubacsi hídon megszűnt 
a HÉV, ma egy iparvágány és négy közúti for
galmi sáv vezet át rajta. A szigetcsúcsi híd mel
lett 1950-ben hasonló híd épült a csepeli gyors
vasút részére. 

1935-37 között szélesítették és egyúttal átalakí
tották a budapesti Margit hidat. A medernyílá
sokban levő, lapokra támaszkodó íveket két-
csuklóssá alakították, egyúttal a déli oldalon két 
új főtartót építettek be, a villamos vágányokat 
középre helyezték és kétoldalt két-két forgalmi 
sávot alakítottak ki. 

Ugyanebben az időben épült a budapesti Petőfi 
(akkori nevén Horthy Miklós) híd, a budapesti 
hidak sorában elsőként folytatólagos rácsos acél 
főtartókkal, melyek tartórácsként dolgoznak 
együtt egymással. 

A korai vasbeton hidak közül különösen említés
re méltóak a „merevbetétes" Wünsch-féle hidak 
a millenniumi földalatti vasút felhagyott nyom
vonala fölött és a mai 30. sz. út budapesti sza
kaszán. Az utóbbit később kiszélesítették. A 
„szárazföldi" hidak kö
zül forgalmi és szerke
zeti szempontból kie
melkednek a különböző 
alul- és felüljárók. Kö
zúti szempontból azok 
a hidak érdekesek, 
amelyeken út halad va
sútvonal vagy másik út 
(útcsomópont) fölött, 
vagyis a közúti felüljá
rók. Már a második vi
lágháború előtt állt a 
Márvány utcai híd, 
amelyet a háború után 
1948-ban öszvérszerke
zetként építettek újjá. A 
Nyugati pályaudvar kö
zelében levő Ferdinánd 
híd 1874-ben épült 
290 m hosszúságban, 
egy 23 nyilású bolto

zott, egy középső rácsos és egy vasgerendás 
részből állt. Ezt 1940-ben átépítették, a II. világ
háború után 23 nyílású vasbeton épült ujja. A 
balatoni úton (ma 70. sz. főút) 1936-ban két fe
lüljáró épült, bordás lemezes vasbeton felszerke
zettel. Különleges többszintű szerkezet az Árpád 
híd margitszigeti műtárgya, mely az első külön-
szintü közúti csomópont volt. 

A ferihegyi repülőtérre vezető gyorsforgalmú 
úton 194142-ben jelentős műtárgyak készültek: 
két alsópályás vasbeton ívhíd (egyik vonóvasas, 
a másik Langer-rendszerű) az út első szakaszán, 
három aluljáró a keresztező utak alatt a külső 
szakaszon. Az 1980-as években az ívhidak he
lyett nem megfelelő teherbírásuk és rossz álla
potuk miatt új hidak, a három aluljáró közül ket
tőnél - a támfalak ugyancsak rossz állapota mi
att - felüljárók épültek. 

A háború előtt megépült az Árpád híd vala
mennyi pillére és az áthidaló szerkezet egy része 
4 forgalmisáv-szélességgel + villamos pálya, 
amit 1951-ben a híd teljes hosszában 2 sávos út 
+ villamos pályával egészítettek ki. 

A második világháborúban a Duna- és Dunaág-
hidak kivétel nélkül elpusztultak és a kisebb hi-

A Margit-hídat 1937-ben a forgalom fenntartása mellett kiszélesítették. 
A villamos vágányok középre kerültek. 
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A Petőfi 
pontonhídon 

naponta 
mintegy 

200 ezer ember 
gyalogolt át. 
Ezen kívül 

mindenfajta 
járművek 

(motors-, lovas-
és kézikocsik) 

vonultak át 
a híd két 

kocsinyom 
szélességű 
pályáján 

dákban is súlyos károk keletkeztek. A helyreál
lítás során kezdetben ideiglenes megoldásokat 
alkalmaztak, ahol részben a roncsokra épített ka
tonai provizóriumokat, részben új nyomvonalon, 
úszó híd-szerkezeteket állítottak üzembe. 1946. 

januárjában az Országház mellett elkészült a 
Kossuth híd, kb. 15 évi használatra. Ugyanab
ban az évben, augusztusban készült el a Szabad
ság híd (régi nevén Ferenc József híd), majd et
től kezdve évenként fejeződött be egy-egy híd-

A Kossuth-híd 8 hónap alatt készült el félállandó jelleggel 
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helyreállítás: Margit híd 1947. és 1948., Széche
nyi Lánchíd 1949., Óbudai híd 1950., Petőfi híd 
1952. 

Az említett hidak nagyobb része az eredeti ter
veknek megfelelően épült újjá, csekély eltéré
sekkel (pl. a Szabadság híd új részén nem az 
eredetivel azonos korlát készült, a Lánchíd ka
puzatait megszélesítették, hogy két autóbusz 
egyszerre elférjen, a Petőfi híd hossz-szelvénye 
és pályaszélessége kissé megváltozott). Jelentős 
változás történt a Margit hídon: a statikailag 
sokszorosan határozatlan ívek helyére tisztább 
erőjátéku, rácsozás nélküli ívek kerültek, egy-
egy nyílásban nyolc helyett csak hat főtartó van. 
A hídközéppel szomszédos nyílásokban - a vil
lamos járdaszigeteknek megfelelően - az ívfő-
tartók nem párhuzamosak, hanem kissé széttar
tanak. 
Hosszabb szünet után került sor az Erzsébet híd 
újjáépítésére (1964). Itt az eredeti „lánchíd" he
lyére azonos vonalozású, korszerű kábelhíd 
épült, négy helyett hat forgalmi sávval. 

1981-1984 között az eredetileg tervezettnél is 
szélesebb pályával végleges alakjával megépült 
az óbudai Árpád híd. Ez tulajdonképpen három, 
egymás mellett fekvő önálló acélszerkezet, 
együtt Budapest legszélesebb hídját alkotják. 

1995. októberében készült el a déli összekötő 
vasúti híd mellett az új Lágymányosi Duna-híd. 
Ez a II. világháború óta az első teljesen új híd a 
város belterületén. (A város határán álló Hárosi 
Duna-hidat külön ismertetjük.) A Lágymányosi 
híd nyílásbeosztása a meder fölött igazodik a 
vasúti hídéhoz (4x96 m), a partokon egy-egy 50 
m-es nyílás fölött a mederhíd szerkezete folyta
tódik. A szokatlanul széles (30,6 m) hidat hidra
ulikai szempontból minél keskenyebb pillérekre 
kellett állítani. Ezt a célt szolgálja a pillérek ér
dekes és igényes kialakítása, továbbá a szek
rénytartós ortotróp felszerkezet szélső gerincle
mezeinek ferde elhelyezése. A középső elválasz
tó sávban a meder- és a parti pillérek fölött egy-
egy pilont találunk, ezekhez csatlakoznak a fer
de függesztő rudak. A pilonok tetején helyez
kednek el a különleges megoldású közvilágítás
hoz tartozó fényvisszaverő tükrök. A hídon 2x2 
forgalmi sáv, két (később üzembe helyezendő) 

A Margit-híd látképe Budáról nézve. 
FŐMTERV fotótár 

villamos vágány, továbbá közforgalmú járda és 
kerékpárút, ill. a vasúti híd mellett szolgálati jár
da kapott helyet. 

A déli összekötő vasúti híd végleges helyreállí
tása 1948-ban, illetve 1953-ban történt meg, az 
északi összekötő vasúti híd a főágban még ma is 
félállandó szerkezetű. 

A második világháború óta a közút és a vasút 
szintbeli keresztezésének kiküszöbölésére szá
mos műtárgy épült. Ezek sorát 1951 -ben a Fő
vám téri aluljáró nyitotta meg, melynek áthidaló 
szerkezete üzemben előregyártott gerendákból 
készült. 1955-ben Pestlőrincen a vasúti fővonal 
fölött épült egy kétcsuklós vasbeton kerethíd, 
1956-ban pedig a Béke utca és a Balzsam utca, 
ill. az esztergomi vasútvonal keresztezésében 
egy hosszú aluljáró. 
Az Erzsébet híd újjáépítésével kapcsolatban 
1964-ben Budán keresztezésmentes csomópont 
alakult ki, háromfelé elágazó hídszerkezettel. 

A sorozatos felüljáró-építés 1965-ben a Nagy
szőlős utca fölött kezdődött. A továbbiakban -
az építési technológia fejlődésének megfelelően 
- különböző, de többé-kevésbé jellegzetes szer
kezetek épültek, a következő táblázat szerint. 
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Felüljárók építése 1965-től napjainkig 

Szerkezeti rendszer A híd helye Építés éve A híd hossza Tervező 

monolit vasbeton 
felszerkezetek 

Nagyszőlős utca 
Albertfalva 
Hungária krt. I. szerkezet 
Kacsoh P. út (középső szerkezet) 
Ocsai út 
Budaőrsi út - Alkotás u -
Hegyalja út csomópontja 

1965 
1967 
1968 
1970 
1974 

1976 

61,3 
74,2 

301,8 
80,5 

128,0 

335,0 

F 
F 
F 
F 
F 

F 
a Jászberényi úti telepen 
gyártott 
utófeszített gerendákból 
készült felszerkezetek 

Jászberényi út 
Újpest, Árpád út 
Marx K. út - Ocsai út -
Haraszti út csomópontja 
Sibrik Miklós út 
Könyves K. krt. 
Határ út 

1972 
1974 
1977 

1978 
1978 
1980 

241,0 
241,0 
229,0 

326,0 
332,0 
239,0 

F 
F 
F 

F 
F 
F 

EHG-gerendás felszer
kezet Csömöri út 1974 279,5 UésF 
EHGE ül. EHGT 
gerendás felszer
kezetek, előregyártott 
alépítményekkel 

Fogarasi út 
Csepeli bejáró 
M3 körvasúti felüljáró 

1979 
1979 
1980 

297,8 
256,5 
424,7 

UésF 
UésF 
F 

részben vagy egészen 
előregyártott felszer
kezetek 

Mozaik utca 

Boráros tér 
Kacsoh P. út 
(szélső szerkezetek) 
Flórián tér 

1978 

1980 

1982 
1982-84 

1984 

1985 

1986 

162,3 F 

U 

F 
F 
F 

F 

F 

részben vagy egészen 
előregyártott felszer
kezetek 

Mozaik utca 

Boráros tér 
Kacsoh P. út 
(szélső szerkezetek) 
Flórián tér 

1978 

1980 

1982 
1982-84 

1984 

1985 

1986 

88,4 

303+311 
326+370 

339 

301 

324,8 

F 

U 

F 
F 
F 

F 

F 

Váci út 
Hungária krt. 
II. szerkezet 
Repülőtéri út a 
ceglédi vasútvonal 
felett és két megszün
tetett aluljáró helyett 

1978 

1980 

1982 
1982-84 

1984 

1985 

1986 

88,4 

303+311 
326+370 

339 

301 

324,8 

F 

U 

F 
F 
F 

F 

F szabadon szerelt 
feszített vasbeton 
szerkezet Nyugati tér 1981 261 HV 
öszvér szerkezetek Baross tér 

Repülőtéri út a 
Gyömrői út 
fölött 

1968 

1986 

165 

45,7 
166,8 

F 

F 
U és BUV 

öszvér szerkezetek 

Helsinki út 1990 

165 

45,7 
166,8 

F 

F 
U és BUV 

Rövidítések: 
F= Fővárosi Mélyépítési 

Tervező Vállalat 
U= Út-, Vasúttervező Vállalat 
HV= Hídépítő Vállalat, 
BUV= Betonútépítő Vállalat 

Olyan helyeken, ahol valamilyen okból a forga
lom szempontjából szükséges felüljárót még 
nem lehetett megépíteni, két RUB-rendszerű, 
félállandó híd épült (Filatorigát, Pesterzsébet). 
Ezeket a végleges felüljáró elkészültekor - az 
előirányzottnál hosszabb üzemidő után, megle
hetősen leromlott állapotban - lebontották. 

Olyan műtárgyak is épültek, melyek a gyalogos 
közlekedést hivatottak biztonságosabbá tenni. 
Statikai szempontból hídnak minősülnek a gya
logos aluljárók, melyekből régen csak néhány 
kisnyílású állt (Hűvösvölgy, 1900. Új közteme
tő, 1928, Boráros tér, 1937), 1963. óta viszont 
tömegesen épültek csarnokjellegű szerkezetek a 
Metró építésével, vagy más térrendezésekkel 
kapcsolatban. Az első ilyen az Astoria-aluljáró 
volt, ahol egy, a Zagyváról áthelyezett acélhíd 
szolgált építési provizóriumként. Említésre mél
tó a Flórián téri aluljárórendszer, amely egyúttal 
szabadtéri múzeum is (1984). 
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A fogaskerekű vasút acélhídon halad át a Béla király út fölött 

Nem lenne teljes a kép a gyalogos felüljárók 
említése nélkül. Ezek különféle szerkezeti kia
lakítással vasúti vágányok fölött (pl. Tímár utca, 
1983.) vagy közutak fölött vezetik át a gyalogo
sokat (a Budaörsi út fölött két „ideiglenes" szer
kezet 1974-ből, Korponai utca 1982. stb.). 

Meglehetősen különle
ges szerkezet a budai 
dunaparti villamosvo
nal aluljárója a Clark 
Ádám tér alatt (1907). 
A rendkívül kissugarú 
ívek a Lánchíd hor
gonykamráinak meg
kerülése miatt szüksé
gesek. 1949-ben a kör
forgalmú Clark Ádám 
tér kialakításakor az 
aluljárót eltérő szerke
zeti rendszerrel meg
hosszabbították. 

szerkezetű provizóriumot (a-pro) fejlesztettek 
ki, melyet többször felhasználtak. 

Néhány kisebb nyílású acélhíd található a sváb
hegyi fogaskerekű vasút vonalán. 

Az építések alatti for
galom fenntartása érde
kében hordozható acél- A Szentendrei útfélállandó RUB felüljáróval ívelte át a HÉV vágányait 

79 



BUDAPESTI HIDAK 

Az Erzsébet-híd budai lejárója három irányba ágazik szét 
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NEM ORSZÁGOS KÖZUTAKON LEVŐ HIDAK 
BUDAPESTEN KÍVÜL 

A megyében Budapesten 
kívül 93 önkormányzat ke
zelésében találunk hidakat: 
összesen 351-et, 2897 m 
hosszban, 12194 m2 pálya
felülettel. 
A hidak átlagos hossza 8,25 
m, átlagos pályafelülete 
34,7 nr. 

A hidak túlnyomó többsége 
a települések belterületén 
épült. 

A gyaloghidak száma 161, 
a többi 190 híd a közúti 
közlekedést szolgálja, te
herbírásuk túlnyomó többsége 6 tonna alatt van. 
A hidak anyagát tekintve 230 híd monolit, vagy 
előregyártott vasbeton, 16 híd fémszerkezetű. 

A fémszerkezetű hidak közül említésre méltó a 
kemencéi Kemence-patakon lévő miniatűr füg
gőhíd 14 méteres hosszal. 

A leghosszabb hidak Szentendrén (37 m hosz-
szú közúti híd), Érden (32 m hosszú közúti híd), 
Vácon (24 m hosszú gyaloghíd) és Püspökszilá-

A kemencéi Kemence-patak miniatűr 
gyalogos függők iája 

gyon (23 m hosszúságú gyaloghíd) vannak, 30 
méternél nagyobb nyílású híd nincs. 

A legtöbb hidat Szentendrén találjuk: 18-at, eb
ből 11 gyaloghíd. 

A szentendrei Pap-szigetre az 1983-ban épült 
vascölöpös, acéltartós félállandó hídon lehet el
jutni. 

A híd támaszközei: 11,85 + 
12,20+ 11,85 m, teherbírá
sa 20 tonna, kocsipálya 
szélessége 7,0 m. 

A hidak érdekes színfoltja 
található Pomázon, ahol a 
Dera-patak bal partján lévő 
telkeket egy-egy gyaloghíd 
köti össze a közúttal. 
A hidak között van füg
gesztő- és feszítőműves, 
valamint gerendáníd is. 

A szentendrei Pap-szigetre 
vezető félállandó híd 

a Dunaág felett 
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Százhalombattán a hőerőműtől vezető távvezetékek feletti híd önkormányzati úton 

A híd egyjáratú volt, te
herbírását 5 tonnára kel
lett korlátozni és vízügyi 
szempontból sem volt 
megfelelő. 
Az átépített híd szabad 
nyílása 13,0 m, teherbí
rása „ A" osztályú, ke
resztmetszeti elrendezé
se: kocsipálya szélesség 
8,0 m, gyalogjárda szé
lesség 2x1,25 m. 
A híd felszerkezete EH-
GE tartós vasbeton le
mez. 

A híd sík alapozással 
készült. 

Százhalombattán a két energiamamut - a Duna
menti Erőmű és a MOL finomító - létesítésekor 
a városban valóságos hídskanzen jött létre. 

A római kövekből épített háromnyílású boltoza
tos Benta-híd mellett a régi bekötő úton 1961-
ben új monolit vasbeton pályalemezes Benta-híd 
épült. 

Ugyanezen úton, valamint több önkormányzati 
úton a távhő- és egyéb vezetékeket áthidaló vas
beton keret- és monolit,vagy előregyártott fel
szerkezetű hidat kellett létesíteni. 

A régi bekötő úton az erőmű meleg vízcsatorná
ján egy négynyílású, látványos vasbeton keret
híd is épült 1961-ben, amely alatt a gyors áram
lású üzemi víz a horgászok örömére nem fagy 
be. 

A melegvízcsatornán egy érdekes acélszerkezetű 
gyalogos híd is vezet át, amelyet a csatorna fe
lett átívelő távvezeték tartó hídra erősítettek. 

A tárnoki önkormányzat kezelésébe került a Kö
zúti Igazgatóság által 1983-ban épített Rákóczi 
úti" Benta-híd (régi 81103. j . bekötő út 1+101 km 
szelvény). E híd helyén az átépítést megelőzően 
egy merev vasbetétes híd állt, amelynek felszer
kezete már kb. egy dm-t lehajlott. 

Kivitelezéskor a csatlakozó úton jelentős magas
sági korrekciót kellett végezni, hogy a híd szer
kezeti alsó éle megfelelő magasságú legyen. 

Az érdi önkormányzat kezelésébe került a Közú
ti Igazgatóság által 1992-ben az új 6. számú főút 
21+328 km szelvényében építtetett Judit utcai 
híd. 
A híd szabad nyílása 30,0 m, teherbírása „ A" 
osztályú, keresztmetszeti elrendezése: kocsipá
lya szélesség 7,00 m, kiemelt szegély szélesség 
2x0,5 m. 

A híd felszerkezete EHGTM tartós vasbeton le
mez. 
A híd fúrt Soil-Mec cölöpalapokon nyugszik. 

A tápióbicskei önkormányzat kezelésében van 
többek között egy 1976-ban épült előregyártott 
csatornaátjáró híd, az Alsó-Tápió 8+794 km 
szelvényében. 

A híd három nyílású, a nyílások beosztása: 
4,0+6,0+4,0 m. 

A híd teherbírása „ C" terhelési osztályú, ke
resztmetszeti elrendezése: kocsipálya szélesség 
3,80 m, gyalogjárda szélesség 2x1,25 m. 
A felszerkezet előregyártott fordított U kereszt
metszetű vb. tartóelemekből áll. 
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Szegezett faanyagú híd Szentendrén a Czóbel sétánynál 

A gödöltői egyetemhez vezető úton lévő felüljáró rekordidő alatt készült el 
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A visegrádi erdei faiskola fahídja az Apátkúti-patak felett 

Az együttdolgozást a támaszok feletti hossz
csukló kibetonozása, valamint a keresztirányú 
rudas összefeszítés biztosítja. 

Az alépítmény vert vasbeton cölöpjárom, mono
lit fejgerendával. 
E hídtípusból a 70-es évektől több tucat készült 
különösen az önkormányzati, mezőgazdasági és 
egyéb utakon. 

Az önkormányzatokon kívül mások kezelésében 
is találunk hidakat. 
Pest megye nagy részére kiterjed a Pilisi Parker
dőgazdaság működési 
területe. 

A Parkerdőgazdaság szá
mos hidat építtetett és 
kezel. A Parkerdőgazda
ság hídjainak anyaga 
legtöbbször fa, de talá
lunk beton és acél anya
gú hidakat is. 

A turistautakra a fahidak 
jellemzőek, de vannak 
különleges szerkezetű 
hidak is. 

A Visegrádi Erdei Iskola 
az Apátkúti-patak felett 
épült háromnyílású fe

szítőműves fahídon át 
közelíthető meg. A nyí
lások beosztása: 6,5 + 
8,0 + 6,5 m, keresztmet
szeti elrendezése: kocsi
pálya szélesség 3,0 m, 
kiemelt szegély széles
ség 2x0,75 m. 

A gödöllői Agrártudo
mányi Egyetem kezelé
sében van a Budapest-
Miskolc vasúti fővonal 
feletti felüljáró. 
E hídnak a kivitelezését 
1971-ben a közlekedési 
tárca megbízásából a 
Közúti Igazgatóság bo

nyolította le, hogy a Vadászati Világkiállítás 
idején az egyetem a főút felől megközelíthető 
legyen. 
A híd országosan a negyedik EHG rendszerű fe
szítéssel készült előregyártott tartós híd, de első 
abban a tekintetben, hogy a keresztirányú rudas 
feszítést már nem alkalmazták. 
A tartók együttdolgoztatására a felső síkra rábe
tonozott vb. lemez szolgál és a későbbiekben 
országosan az együttdolgoztatásnak ez a meg
oldása terjedt el. 
A tartók hossza 11-15 m közötti volt, ami már 
meghaladta az FT tartótípus maximális 10 méte-

A mogyoródi Hungaroring hídja a FORMA-I versenypálya felett 
a pályához vezető úton 
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res hosszát. Látható 
volt, hogy az előregyár-
tás fejlesztése során a 
tartóhossz még jelentő
sen növekedni fog. 

A Hungaroring Sport Rt. 
kezelésében van a mo
gyoródi autóversenypá
lya, amelyen két híd ta
lálható. 

A versenypályával 
együtt e két híd kivitele
zését 1987-ben a közle
kedési tárca megbízásá
ból szintén a Közúti 
Igazgatóság bonyolítot
ta le. 
A gyalogos híd kétnyílású, szétszedhető kialakí
tású acélszerkezetű üzemi híd, hossza 30,4 m, 
szélessége 2,40 m. 
A híd bal oldali feljárója a főépület tetőteraszá
hoz csatlakozik, egykarú lépcső és pihenő kiala
kításával. 
A híd a főépületben tevékenykedő szakemberek 
közlekedésére szolgál. 
A közúti híd a versenypálya 0+600 km szelvé
nyében épült. 

A híd szabad nyílása 19,0 m, teherbírása „ A" 
osztályú, keresztmetszeti elrendezése: kocsipá
lya szélesség 6,0 m, kiemelt szegély szélesség 
2x0,85 m. 

A híd felszerkezete előregyártott tartós vasbeton 
lemez. 
A híd a Depóhoz vezető úton helyezkedik el. 

A Kincstári Vagyonkezelő Szervezet kezelésé
ben van jelenleg az 1989-ben épült félállandó 
jellegű ipolydamásdi Ipoly határhíd. 
A tizenkétnyilású híd a bős-nagymarosi vízlép
cső felvonulási útján létesült. 
A híd al- és felépítménye vasanyagú, teherbírása 
40 tonna, keresztmetszeti elrendezése: kocsipá
lya szélesség 3,60 m, kiemelt szegélyszélesség 
2x0,60 m. 
A Vízügyi Igazgatóság árvízvédelmi szempont-

A Dunaharaszti határában lévő HÉV-híd, amely a Ráckevei-Dunát hidalja át 

ból a híd megszüntetését, a II. Rákóczi Ferenc 
Szövetség a híd megtartását tartja szükséges
nek. 

A Vízügyi Igazgatóság 1974-ben, Dunabog-
dányban építtetett és kezel a 11. sz. főút felett 
egy hidat, a kőbánya és a Duna között létesített 
üzemi úton. 
A híd háromnyílású, szekrénytartós vasbeton le
mezhíd, teherbírása „ A" osztályú, keresztmet
szeti elrendezése: kocsipálya szélesség 7,0 m, 
kiemelt szegély szélesség 2x0,50 m. Érdekessé
ge, hogy háromsoros vezetőkorlát van rajta. 
Szintén a Vízügyi Igazgatóság kezelésében van 
a Kiskunsági Nemzeti Park területén lévő I. sz. 
Árapasztó-csatorna, amelyet több érdekes mű
tárgy hidal át. 
Ilyen például egy, az öntözővizet átvezető acél-
csőhíd, - amely a mederben lévő egy-egy db 
vert vasbeton cölöpön és a rajta kialakított mo
nolitikus fejgerendán nyugszik, - vagy a gyalo
gos átkelést biztosító esztétikus egyjáratú függő
híd. 

A HÉV kezelésében is számos érdekes híd talál
ható, jellemző a szegecselt gerinclemezes acél
szerkezet és a boltozat. 
A legnagyobb HÉV híd a Dunaharaszti-Ráckeve 
vonalon lévő vasbeton merevítőgerendás ívhíd, 
amely Dunaharasztinál keresztezi a ráckevei 
Dunát. 
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A híd szabad nyílása 50,0 m és egy vágányt ve
zet át, 

A keskeny nyomközű vasútvonalakon is találha
tók elsősorban acélhidak. 

Ilyen például a Verőcemaros-felső - Királyrét 
vonalon lévő kétnyílású acélfőtartós kismarosi 
Morgó-patak híd. 

Magán kezelésben van többek között a visegrádi 
bobpálya feletti szép, feszítőműves fahíd. 

Az ürbopusztai öntözővíz csőhíd a Kiskunsági Nemzeti Park területén az I. sz. Árapasztó-csatornán 

A százhalombattai önkormányzati gyalogos híd a melegvíz csatornán 
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ÁTHIDALÁSOK KÖZUTAK FOLOTT 

Bár ezek az áthidalá
sok általában nem mi
nősülnek közúti híd
nak, jelentőségük mé
gis nagy az illető köz
út forgalma szem
pontjából. Az áthidaló 
szerkezet lehet vasúti 
híd, közúti híd (autó
pálya vagy egyéb kö
zút hídja), gyaloghíd, 
csővezeték stb. Az át
hidalás alsó élének 
előírás szerint leg
alább 4,50 m-rel a pá
lyaszint felett kell 
lennie. Ha ennél ala
csonyabban van, azt 
táblával és egyéb mó
don is jelölni kell. Ha 
a járművek betartanák 
a 4,0 m megengedett magasságot, ül. nagyobb 
magasság esetén útvonalengedélyt kérnének, 
nem keletkezhetne baleset. Sajnos, mindennek 
ellenére számos és esetenként igen súlyos bale
set történik a magas járművek ütközéséből. 

1978-ban az akkori Ml autóút (ma 100. sz. főút) 
herceghalmi szakaszán épült különleges, Pref-
lex-szerkezetű gyaloghidat ütötte meg egy en
gedély nélküli magas jármű, úgy hogy az erősen 
domború hosszelvényű híd lebillent, s a korlát 
csaknem az útburkolatot érte. A hidat néhány óra 
alatt el kellett bontani és a forgalmi igények vál
tozása miatt nem építették fel újra [1]. 

Az épülő M7 autópálya 13+241 km szelvényé
ben az éppen bebetonozott hídszerkezet állvá
nyának ütközött egy szabálytalanul közlekedő 
tehergépkocsi (1980). 

A megye területén kiemelkedő jelentőségű bale
set volt az, amikor a vác-gödöllői úton 1986-ban 
egy tehergépkocsi nekiütközött az M3 autópálya 
hídjának és három előregyártott gerendát tönkre-

A Budapest-Murakeresztúr vasútvonal boltozatos hídja 
Érden a 70. sz. főút felett 

tett. A pótlás hosszadalmas, nehéz építési feladat 
volt. 

A megyében a legtöbb merev áthidalás azoknál 
a különszintü vasúti keresztezéseknél található, 
ahol a vasút halad fent. E téren kiemelkedő a bu-
dapest-szobi vasúti fővonal, amelyen a budapes
ti, Dózsa György úti aluljárótól Szobig igen sok 
vasúti felüljáró (közúti aluljáró) található. Ezek 
közül egyik-másik közúti szempontból igen ked
vezőtlen: keskeny, rossz vonalvezetésű út, kis 
szabad magasság. A 12. sz. főúton ezek közül 
kettőt-kettőt útvonalkorrekcióval sikerült kiik
tatni, előbb Szobon, később pedig Nagymaro
son. 

Ugyancsak több közúti aluljáró van Érden, a 70. 
sz. főúton. Ezek közül említésre méltó a pécsi 
vasútvonal hídja, melynek alátámasztása van a 
híd közepe alatt, ezzel elválasztva egymástól a 
két közúti sávot, továbbá a közelében levő híd a 
székesfehérvári vasútvonalon, amely igen tet
szetős boltozat. 
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A harmadik, érdi aluljáró a régi 70. sz. főút 
22+100 km szelvényében található, amely a Bp. 
Kelenföld-Pusztaszabolcs vasútvonalon lévő, 2 
db 15,80 m támaszközű vasúti acélhíd. Az útvo
nalengedély nélkül közlekedő, túlméretes közúti 
szállítmányok a legalább 4,6 m magasan levő 
hidakat több esetben súlyosan megrongálták. 

Három esetben a sérült hidat javítás céljából ki 
kellett emelni, mialatt a forgalmat provizóriu
mon, sebességkorlátozás mellett bonyolították 
le. Ezen kívül kisebb rongálások is előfordultak. 
Aluljárókban bővelkedik a Biatorbágy és Páty 
közötti út, szerencsére itt a szabad magassággal 
nincs probléma. Az út kezdőpontja Biatorbá-
gyon a MÁV felhagyott rácsos acélhídja alatt 
van, melyet egyébként műszaki emlékként tarta
nak számon, ezenkívül zárt keretszerkezetekben 
vezet az út a MÁV új nyomvonala, a 100. sz. fő
út és az M1 autópálya alatt. 

Számos kisebb sérülés érte az M1-M7 autópálya 
fölött, a budaörsi töltőállomás mellett átvezető 
híd alsó éleit. Javítása lőttbetonnal történt. 

Az ilyen balesetek megelőzése - a már említett 
engedélyezési rendszer mellett - más intézkedé
seket is igényel. A korlátozott magasságot jelző 

Százhalombattán, önkormányzati út feletti hőtávvezeték védőkapuzattal 

táblát már az áthidalás előtti csomópontnál je
lezni kell. Emellett a különösen veszélyeztetett 
áthidalások előtt védőkapukat is elhelyeznek (pl. 
az M0 autóút fölötti törökbálinti vasúti híd vé
delmére). Ezeknek több fajtája van, de olyat 
nem lehet kialakítani, amely sem a magas jár
műben, sem a védendő szerkezetben nem okoz 
kárt. A cél az, hogy a kapu megvédje az áthida
lást és a magas járműben mérsékelt kár kelet
kezzék. 

Az a megoldás tűnik legcélszerűbbnek, ahol a 
kapu felső gerendájáról hajlékony idomok lóg
nak le, melyek ütközésnél nagy zajjal elhajol
nak, vagy ahol a felső gerenda ütközés hatására 
ferde pályán felfelé elmozdul. Olyan berende
zést, amely fotocella segítségével piros jelzést 
kapcsol be a túlméretes jármű közeledésekor, 
forgalomtechnikai problémák miatt még nem si
került telepíteni. (Ausztriában alagutak bejáratai 
előtt van ilyen berendezés, de ott egyrészt min
dig van hálózati áram, másrészt van megfelelő 
személy a közelben, aki a piros jelzést kikap
csolja.) 

Pest megyében az a különleges eset is előfor
dult, hogy nem egy magas közúti jármű rongált 
meg valamely merev áthidalást, hanem vasúti 

rakomány okozott 
kárt közúti hídban. 
Százhalombatta ha
tárában a régi 6. sz. 
főutat vasúti bevá
gás fölött vezették 
át, acél tartóbetétes 
vasbeton lemezhí-
don. A két közben
ső alátámasztás is 
merev vasbetétek
kel készült. A Du
nai Finomító építé
se miatt a 6. sz. főút 
új nyomvonalra ke
rült, ez a híd pedig 
adminisztrációs hi
ba miatt egy ideig 
fenntartó nélkül 
maradt. A vasútvo
nal villamosítása
kor a kis szabad-
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A 11. sz. főutat átívelő visegrádi Mátyás-kapu IV. Béla szobrával 

magasság miatt csak feszültségmentes felsőve
zetéket lehetett a híd alatt elhelyezni, ezért itt a 
vonatok lehúzott áramszedővel, lendülettel ha
ladnak át. 1986-ban egy baleset úgy történt, 
hogy egy vasúti rakomány éppen a híd alatt 
megemelkedett, a felsővezeték mellett végigkar
colta a szerkezet alsó élét, olyan erősen, hogy az 
acéltartók alsó övébe hornyot vágott, emellett 
meglepő módon még a magasabban levő járda
konzolt is megrongálta. 

1992. június 13-án több vasúti tartálykocsi ütkö
zött a hídnak és igy az utóbbi évek egyik legna
gyobb katasztrófaveszélyes helyzete alakult ki. 
A tartálykocsik tetejét ugyanis szinte leborotvál
ta a híd, ezáltal nagy mennyiségű ammónia ke
rült a légtérbe. A szakemberek már Százhalom
batta lakosságának kitelepítését is fontolóra vet
ték, de a Polgári Védelmi Parancsnokság gyors 
beavatkozásának és a szerencsének köszönhető
en ma ezt az eseményt csak nagyon veszélyes 
helyzetként tartják számon. 

E híd átépítése több okból is szükséges lenne. 

1995. november 27-én hajnalban Csömörön, az 
I. jelű bekötőút 2+250 km szelvényében, a Cin-
kota-Csömör közötti HÉV vasúti aluljárónak üt
között egy, a magassági korlátozásokat figyel
men kívül hagyó kamion. Az ütközés következ
tében a könnyű, gerinclemezes acélszerkezetű 
híd annyira megrongálódott, hogy a HÉV forgal
mát a hídon 1996. év közepéig - a kijavítás idő
pontjáig - szüneteltetni kellett. Ez az esemény is 
szerencsésen végződött, hiszen a korai időpont
ban a vasúti forgalom még nem indult meg, 
ezért a jelentős anyagi kár ellenére személyi sé
rülés nem történt. 

Említést érdemelnek még Százhalombattán, az 
önkormányzati utak felett lévő hőtávvezetékek, 
amelyek biztonságát - a kezdeti ütközéseket kö
vetően - könnyű acélszerkezetű kapuzatok léte
sítésével oldották meg. 
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Autópályát átívelő korszerű híd 

A 2. sz. útfeleit ízlésesen átvezetett kavicsszállító szalag 

Érdekes áthidalás Budapest és Dunakeszi között 
a 2. számú főút 15+080 km szelvényében lévő 
kavicsszállító szalag híd is, valamint a 11. sz. fő
út 41+092 km szelvényében lévő esztétikus, tég-
laboltozatú visegrádi Mátyás-kapu, továbbá a 
váci önkormányzati út feletti diadalív és a laki

hegyi rádióadó vezetéke a 5101. jelű összekö
tő út 9+150 km szelvényében. 

IRODALOM: 

[1] Kékedy P: Egy felüljáró nekrológja, Mélyépítéstu
dományi Szemle 1979. 8. 
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IDEIGLENES ES FELALLANDO HIDAK 

Az ideiglenes, valamint a félállandó hidakat 
egymástól élettartamuk különbözteti meg. Az 
ideiglenes hidak bizonyos okok miatt (katonai, 
építésszervezési, pénzügyi, elemi kár stb.) né
hány órára vagy napra, fél- vagy egy-két évre, 
míg a félállandó hidak egy-két évtizedes időre 
létesülnek. 

E hidak közös jellemzője éppen rövidebb életko
ruk miatt az, hogy valamely paraméterük (szé
lesség, teherbírás, vonalvezetés, vízügyi stb.) a 
szabványokban előírtaknak általában nem felel 
meg. 

Az ideiglenes hidak - telepítésük jellegét tekint
ve - lehetnek úszó, fix, valamint mobil rendsze
rű hidak. 

Úszó eszközökből telepített hidak 

TS uszályhidak 

Az uszályhidak alapegységei az un. TS bárkák, 
ezek folyékony anyagok (Tank=T) és szárazáruk 
(szárazárus=S) szállítására alkalmasak. 
Három típus áll rendelkezésre: 1500, 1600 ül. 
740 tonna hordképességgel, hosszuk 80,4, 76,5 
ül. 40,2 m. 

A TS uszályhidat katonai hadgyakorlat számára létesítették a Dunán 

TS uszályhíd Adony és Lórév között 

A bárkák kettős rendeltetésű eszközök, mivel a 
vízi szállításon kívül alkalmasak közúti és vasúti 
TS uszályhidak építésére is. 

A közúti TS uszályhíd 

Az uszályhidak útpályaszélessége 4,0 m, ebből 
következően a járművek áthaladása váltakozó 
irányú forgalommal történhet. A forgalom irány
változtatása automatikus, vagy kézivezérlésű 
jelzőlámpákkal történik. 

Az uszályhíd hossza az igénytől függően az 
uszályok hosszának többszöröse, teherbírása a 

szabvány szerinti közúti „A" 
teher (80 tonna). 

Az uszályhídon nyitható ha
józónyílás szélessége, a ha-
józóútra előírt követelmé
nyektől függően 40 m, 76 m, 
80 m vagy ezek többszöröse 
lehet. 
Az uszályhíd telepíthető a 
vízi akadály, folyó bármely 
keresztszelvényébe, ahol 
közúti csatlakozás van, vagy 
kialakítható. Ilyen ideális te
lepítési hely például a kiépí
tett komplejáró utak közötti 
szelvény. 
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A telepítési idő a híd hosszától függően 8-36 
óra. 

1976-ban a tahitótfalui Szentendrei-Duna híd át
építésekor, - a régi híd áthúzásának néhány na
pos időtartama alatt, - három TS uszályból álló 
uszályhíd bonyolította le Tahitótfalu községben 
a közúti forgalmat. 

1985-ben katonai hadgyakorlat keretében Adony 
és Lórév között a Dunán 36 óra alatt egy 522,4 
m hosszú TS uszályhidat létesítettek. 

Az 1978-ban létesített, Szalkszentmárton-Duna-
újváros vasútállomásokat összekötő vasútvonal 
Duna hídja 542,5 m hosszú volt. 

Az uszályhíd teherbírása: vasúti „A" osztályú. 

Az uszályhídon 80, vagy 160 m-es hajózóút 
nyitható, a híd nyitása és zárása - az üzemeltető 
állomány gyakorlottságától függően - 1,5-2 óra. 

A híd telepítése a két parton fix hídfők kiépítését 
igényli. Egy kiépített hídfőből 30 %o-es maximá-

A Dunán fekvő vasúti uszályhídon bonyolódik a forgalom 

Az MO jelű autópályán (1989-90-ben) a hárosi 
Duna-híd kivitelezéséhez bejáróhídként alkal
maztak TS uszályhidat. 

A vasúti TS uszályhíd 

A hídon egyvágányú vasúti pálya átvezetése le
hetséges. 

A híd hossza minimálisan 300 m, mert legalább 
3 db 80,4 m-es TS uszály beépítése szükséges. A 
maximális hosszúság nincs korlátozva, a legki
sebb hossz 80,4 méterenként növelhető. 

lis lejtést feltételezve 3 m-es vízszint ingadozást 
lehet kiszolgálni. 

A telepítési idő - a fix hídfők meglétét és a va
súti felépítménnyel beépített uszályok beérkezé
sét követően - a híd hosszától függően 36-48 
óra. Az 1978-ban a Dunán létesített vasúti TS 
uszályhíd telepítési ideje 42 óra volt. 

Az uszályok hídba kapcsolásához, a folyóme
derhez, illetve a parthoz rögzítéséhez szükséges 
eszközöket két Duna-hídhoz szerezték be. 
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PPN jelű hídprovizórium 

Az úszó eszközökből álló közúti PPN 
jelű szalaghíd 

A pontonhíd kocsipályája egyjáratú, teherbírása 
40 tonna. A híd 6 m-es elemekből kerül mecha
nikus úton összeszerelésre. Az elemek szállítása 
speciális járműveken történik. A szállítójármű
vekről billentéssel kerülnek a létesítés helyszí
nére az egyes elemek, majd a híd szétszedésekor 
ugyanezen járművekre csőrlőzéssel kerülnek 
vissza. 

A híd létesítésekor a vízparton 3-4 ledobóhelyet 
alakítanak ki, ahol az elemekből általában 30 m-
es szakaszokat szerelnek össze és ezeket AVM 
típusú motoros kishajóval úsztatják a hídbakap-
csolás helyszínére. A híd létesítés ideje 40-60 
perc. A híd üzeme alatt nincs lehorgonyozva, a 
stabilitást a kishajók biztosítják. 

A szalaghíd lényegében a víz felszínén helyez-

A tahitótfalui régi hidat az átépítéskor ideiglenes acéljármokra húzták át 
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kedik el és függőlegesen 
hullámzik, ezért valamint 
az igen gyors mozgatható
ság miatt ez a pontonhíd 
katonai kísérőhíd. 
Ilyen hidat létesített 1996 
első negyedéveben a HM 
Magyar Műszaki Alakula
ta a Száván, a horvátorszá
gi Okucsaniban, a háborús 
események kapcsán felrob
bantott híd mellett. 

Fix telepítésű hidak 

A hidak átépítési, vagy 
korszerűsítési munkái so
rán a forgalommentes munkavégzés érdekében 
kerülhet sor hídprovizórium létesítésére. Ilyen 
eset fordult elő például a püspökhatvani Galga-
híd kivitelezési munkáinál, ahol mintegy fél 
éves időtartamra I tartós + zórésvasas felszerke
zetű hídon bonyolódott le a közúti forgalom. 

Építésszervezési okból készült a ráckevei Duna-
ág-híd háború utáni újjáépítésekor egy - a híd
építést szolgáló - faszerkezetű bejáró híd-provi-
zórium, valamint az ipolydamásdi Ipoly-híd 
építéséhez egy acélszerkezetű bejáróhíd. 
A tahitótfalui híd átépítésekor az az érdekes eset 
fordult elő, hogy a régi hidat déli irányba ideig
lenes acéljármokra áthúzták és így a régi híd 
szolgált provizóriumként az új híd építési ideje 
alatt. 

Provizórium létesítése válhat szükségessé akkor 
is, ha egy híd oly mértékben rongálódik, hogy 
azt a forgalom elől le kell zárni. Ez történt Du
naharasztiban, az 510. számú főút 20+757 km 
szelvényében lévő, régi háromcsuklós vasbeton 
Duna-Tisza-csatorna híd esetében, ahol a hídon 
földrengés okozott károsodásokat, valamint a 
befüggesztett szerkezetek korrózió következté
ben tönkrementek. 

A megrongálódott híd melletti ötnyílású, I tartós 
+ fagerendás felszerkezetű hídprovizórium az 
új V-lábú kerethíd megépítéséig, azaz három 
évig szolgált. 

ESB-16 típusú hídprovizórium 

Félállandó hídnak kell tekinteni az ipolydamásdi 
Ipoly hidat. Bővebben a „Önkormányzati és 
egyéb hidak" c. fejezetben. 

Szintén félállandó híd a szentendrei Pap-szigetre 
vezető Duna-ág híd. E híd gyors kivitelezésére 
azért is szükség volt, mert a Duna-ágban koráb
ban - a mederfenék fölé telepített hullámleme
zes acél (Armco) csövek miatt - a vízminőség 
kritikussá vált. A híd alépítménye acél cölöpjár-
mos, felszerkezete pedig hengerelt I tartós fa
szerkezet, teherbírása 20 tonna. 

Félállandó híd készült 1969-ben Zebegényben a 
12. sz. Vác-szobi főút 19+840 km szelvényében 
az omladozó téglaboltozat felett. 

A téglaboltozatot 6,0 m szélességű és B terhelési 
osztályú I tartós, zórésvasas provizóriummal 
váltották ki, amelyen 1995-ig bonyolódott le a 
főúti forgalom. 

Nevezetes félállandó híd volt a budapesti Kos
suth híd, mely 1946. januárban az első fix kap
csolat volt Buda és Pest között. 

A Németországból érkezett hidak 

Németország kormánya 1992-ben a volt NDK 
állami készleteiből jelentős mennyiségű hídszer
kezetet (provizóriumokat) adományozott a Ma
gyar Köztársaság részére. 
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A német kormány adományának 
átvételekor a magyar fél vállalta, 
hogy az alapvetően katonai ren
deltetésű hídszerkezeteket polgári 
területen hasznosítja. E vállalás
nak megfelelően a közlekedési 
tárca a kapott hídszerkezeteket -
műszaki-technológiai sajátossága
ik alapján - elsősorban az önkor
mányzati közúthálózat és az elma
radott térségek infrastruktúrájának 
fejlesztéséhez ajánlotta fel. 

Az érkezett hidak típusai 

ESB-16 típusú vasúti-közúti 
hídprovizórium 

Az ESB-16 hídprovizórium 16 m támaszközű 
hídfelszerkezetekből áll. A kéttámaszú tartók so
rozatából több száz méter hosszú hidak is épít
hetők. 

A hídfelszerkezetekhez acél ingaoszlopos pillér
alátámasztások tartoznak. A híd főtartója kéttá
maszú, kétfőtartós, felsőpályás, hegesztett acél
szerkezet. 

Hídprovizórium szerelés közben 

REM-500 típusú vasúti hídprovizórium 

A főtartók szekrény keresztmetszetűek, a síneket 
az öviemezek síkja alá süllyesztették. A híd szer
kezeti magassága 1114 mm. 

A hídszerkezet egyaránt alkalmas vasúti vagy 
egynyomú közúti forgalom átvezetésére. Alkal
mas normál nyomtávú és széles nyomtávú vá
gány elhelyezésére. A híd élettartama a fáradási 
vizsgálat szerint 50 év. 

A közúti pálya acél pályatáblákból, illetve vas
beton pályalemezzel készül. 

A kocsipálya szélessége a szegélyek között 4,00 
m, a korlátok közötti szélesség 5,00 m. A híd
provizórium teherbírása: - vasúti teherre az ér
vényes szabványok szerinti U jelű vonatteher 80 
%-a, 30 km/ó sebességkorlátozás mellett, - kö
zúti teherre az érvényes szabványok szerinti „B" 
osztályú járműteher. („A" osztályú teher korláto
zásokkal, csak hídtengelyben, 30 km/ó sebes
ségkorlátozással haladhat.) 

Kéttámaszú alkalmazás és vasbeton pályalemez 
beépítése esetén nincs sebességkorlátozás. A 
hídkorlátokat megfelelő kézlécekkel kell meg
erősíteni. 

Többnyílású híd építésekor a pillérek az ESB-16 
készletéből építhetők. A pillérek a hídtengely 
irányában ingaoszlopos kialakításúak. 
A felszerkezet acélminősége a magyar szabvá-
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A pomázi Huszár utcai Dera-patak híd 

nyok szerinti A 38 (MSZ 500) acélhoz, a pillére
ké az 52 C (MSZ 6280) acélhoz hasonló. 

REM-500 típusú vasúti hídprovizórium 

A REM-500 típusú vasúti hídprovizórium 12,50 
m támaszközű acél felszerkezetból áll. Kéttáma
szú tartókból hosszú hidak is építhetők ingaosz
lopos pillérek felhasználásával. A hídfőtartó két
támaszú, kétfőtartós, felsőpályás, hegesztett 
acélszerkezet. A főtartók I-keresztmetszetűek, a 
sínek a felső övre támaszkodnak. A felső öv szé
lesebb, két U acéllal erősített elem, vízszintes 
erők okozta hajlítás felvételére alkalmas. A híd 
szerkezeti magassága 1277 mm. A felszerkezet 
alkalmas normál és széles nyomtáv átvezetésé
re. A korlátok közötti szélesség 4,80 m. 
A hídprovizórium teherbírása: vasúti teherre az 
érvényes szabványok szerinti U jelű vonatteher 
80 %-a 30 km/ó sebességkorlátozással. A híd 
élettartama a fáradási vizsgálat szerint 50 év. 
Többnyílású híd építésekor a pillérek a REM-
500 készletéből építhetők meg. Az acéloszlopos 
pillérek magassága 3,00 m és 12,70 m között 
változtatható. 

A hídfelszerkezet és az inga-pillérek acélminő
sége a magyar szabványok szerinti A 38 (MSZ 
500) acélhoz hasonló. 

SBG-66 típusú 
közúti 
hídprovizórium 

Az SBG-66 hídprovi
zórium 2,50 m-6,00 m-
8,50 m támaszközű tar
tóelemekből áll, közúti 
forgalom átvezetésére 
szolgál. 

A közúti kocsipálya 
szélessége 4,00 m, 
vagy 7,00 m lehet, két
oldalt 50-50 cm széles 
kerékvetőkkel. A korlá
tok közötti szélesség 
5,00 m, illetve 8,00 m. 
A híd szerkezeti ma
gassága 55 cm. 
A hídtartók kéttáma
szú, zárt, szekrényes 
keresztmetszetű, he

gesztett elemek, melyeket egymás mellé fektet
nek. A 4,00 m széles kocsipályához 10 db főtar
tó elem, a 7,00 m széles pályához 16 db főtartó 
elem szükséges. 
Egy főtartó elem 488x422 mm keresztmetszeti 
méretű, felső öve a pályafelület. A pályaburkolat 
10-12 mm epoxigyanta (Epovit). Az elemeket 
csavarokkal kapcsolják össze. 

A hídprovizórium teherbírása: közúti teherre a 
szabvány-előírások szerinti , 3 " osztályú jármű. 
A kéttámaszú tartóelemek sorozatából hosszabb 
hidak is építhetők. A többnyílású hidak alátá
masztásai acélrácsos szerkezetűek. 
A hídprovizórium acélminősége az A 38 acélhoz 
hasonló. 

Pomázon az önkormányzat a Dera-patak 5+405 
km szelvényében 1995-ben létesített egy, a hely
színre adaptált SBG-66 típusú hidat a következő 
paraméterekkel: 
kocsipályaszélesség: 7,00 m, járda: 2x1,50 m, 
teherbírás: C (20 tonna). 
A 8,50 m-es támaszközű felszerkezethez 7 db 
főtartó elemet alkalmaztak, amelyet vb. lemez
zel együttdolgoztatva alakítottak ki. A híd ol
dalnézetén a fakorláthoz kapcsolódó fa takaróe
lem látható. 
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A REM-500 hídprovizórium pályaszerkezete 

A REM-500 típusú hídprovizórium főtartóinak felhasználásával kialakított 
öszvértartós híd keresztmetszete 
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REM-500 hídprovizórium alátámasztó szerkezete 

A hídprovizóriumok alkalmazási 
lehetőségei 

A provizóriumok acél főtartói alkalmazhatók rá
juk támaszkodó és velük együttdolgozó vasbe
ton pályalemezzel a következő célokra. 
• Végleges jellegű közúti hídként, két- vagy 
több forgalmi sáv átvezetésével. 
• Végleges jellegű vasúti hídként, ágyazat átve
zetésével, mely együttdolgozó vasbeton pálya
lemezre támaszkodik. 
• Az ESB-16 főtartóinak felhasználásával lóm 

támaszközű, kéttámaszú hidak 
sorozata építhető közúti vagy va
súti hídként. 
• A REM-500 főtartóiból kéttá
maszú hidak sorozata, vagy a fő
tartó véglapok levágása után fe
szített csavarkötéssel összeillesz
tett, 25 m hosszú többtámaszú 
tartók is építhetők. 

Mobil telepítésű ideiglenes 
hidak 

A 21 m fesztávolságú közúti mo
bil híd gyorsan mozgatható, 
alaprendeltetése a közutakon lé
vő elégtelen teherbírású műtár
gyak fölé építve a túlsúlyos jár
művek közlekedtetése. Ez a 

szerkezet alkalmazható még állandó jellegű hi
dak felújításánál, a terelőúton beépítve ideigle
nes helyettesítő hídként. 

A 20 m fesztávolságú közúti mobil híd alapren
deltetése a közúti TS uszályhíd parti kapcsolatá
nak biztosítása. Ez szintén használható hídépí
téskor provizóriumként is. 

A 26 m fesztávolságú P-26 jelű vasúti hídprovi
zóriumok alaprendeltetése vasúti hidak helyreál
lításakor a vasúti forgalom fenntartása. 

SBG-66 hídpálya metszete 
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KOMPOK 

Ha valamely közlekedővo
nal létrejöttének akadálya 
vízfolyás vagy állóvíz, az 
akadály leküzdésére az em
ber hidat épít, ha képes rá. 
Az ember hídépítési képes
ségének azonban mind mű
szaki, mind anyagi szem
pontból korlátai vannak és 
ezeket a korlátokat nem le
het mindenkor összhangba 
hozni a hídépítés iránti, 
egyre fokozódó igényekkel. 
Ilyenkor, az igények kielé
gítése érdekében, hídpótló 
megoldásokat kell keresni. 
Ilyen megoldás - az alkal
mazás történeti időrendjé-

A Pest-Budai hajóhíd tehermentesítésére 
1791-ben az Országgyűlés tartamára 
üzembehelyezett repülőhíd tervrajza 

Átkelés 
Szabó Vladimír rézkarca 

ben - a révhajó, a kötélpálya, a víz alatti alagút 
és a repülőgép. Az igény kielégítése szempontjá
ból a hídhoz legközelebb áll - tehát a legalkal
masabb hídpótló eszköz - a víz alatti alagút, 
mert folytonos üzemű, akárcsak a híd. Ezzel 
szemben a révhajó, a kötélpálya és a repülőgép a 
vízen való átkelés feladatait csak szakaszos 
üzemmel képes megoldani. 
A négy hídpótló megoldás közül Pest megye te
rületén több helyen révhajó, a hídpótló szerep
ben egyetlen alagút (a budapesti METRÓ dunai 
iker alagútja) működik. Hídpótló kötélpálya és 
repülőgép a világ más tájain nagy számban talál
ható, de Pest megye területén alkalmazása nem 
lenne indokolt. 

A hídpótló révhajónak Magyarországon évszá
zados hagyományai vannak. Buda és Pest ki
emelkedésében nagy szerepe volt a megyeri, Je
női és pesti révnek [12]. A rév szó számos hely
ségnevünkben szerepel (akárcsak a híd szó). A 
fogalmak tisztázása érdekében megjegyezzük, 
hogy a rév szó eredetileg vizijármu kikötésére 
alkalmas helyszint jelöl, azonban ma már gyűj
tőfogalom, a helyszínt az átkelésre alkalmas jár-
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művel együtt jelenti. Révcsónak: 
emberek és általuk mozgatott ter
hek szállítására alkalmas vizijár-
művet, révhajó vagy komp: jár
művek és nagyobb terhek szállí
tására alkalmas vizijárművet je
lent. További osztályozásukat e 
helyütt mellőzzük és nem foglal
kozunk történeti fejlődésükkel 
sem, viszont elhatároljuk a közle
kedési hálózat részeként szám
bavehető hídpótló réveket a ré
vek általános fogalmától. 

A rév akkor tekinthető a közleke
dési hálózat részének, ha: Repülőhíd Pest és Buda között a XVII. században 

• az általa összekötött mindkét vízparton állan
dó kikötőhelye van, mely a hálózatba hozzájáró 
úttal be van kötve, állandó menetrend szerinti 
üzemben működik, 
• vizijárműve járművek szállítására alkalmas 
(tehát komp, vagy komphajó). 

A továbbiakban a hídpótló réveket, amelyek e 
három feltételnek megfelelnek, kompoknak ne
vezzük. 

Hazánk területén már a honfoglalás előtt, de a 
római korban biztosan volt a Dunakanyarban 
révcsónak, révhajó közlekedés. 

Régebben a révek, az utakkal és a hidakkal 
együtt, a nemesi birtokokhoz kapcsolódó „ki
sebb királyi haszonvételek" voltak és feljogosí
tották a birtok tulajdonosát arra, hogy az ilyen 
létesítményeken vámot szedjen. Ha vámszedés 
alapját képező rév közcélt szolgált, a vámszedés 
jogát többnyire az érdekelt községre ruházta át a 
király, illetve a király nevében az udvari kamara. 
Az udvari kamarának idevágó szerepét később a 
Helytartótanács, majd a minisztériumok megala
kulása után a Közmunka- és Közlekedésügyi 
Minisztérium vette át [1], 

Az ország területén lévő vámszedőhelyeket több 
alkalommal összeírták. Az összeírások közül az 
1890. évi vámtörvény előkészítése során elren
delt 1887. évi összeírás a legteljesebb. Ez az 
összeírás az egész ország területén 220 vámhe

lyet sorol fel, melyek közül 19 réwám esik a 
mai Pest megye területén fekvő Duna-szakaszra 
[2]. 

A vámtörvény megalkotása után egészen a má
sodik világháború végét követő államosításokig, 
a szakminisztérium felügyelete alá tartoztak a 
révek és a kompok. Mindinkább felmerült azon
ban a folyami hajózással összefüggő rendészeti 
felügyelet szükségessége, ami a vízirendőrség 
működése révén valósult meg. 

A második világháborút követően a kompok és 
révek hatósági felügyelete törvényi szabályozás 
alapján az önkormányzatokra hárult. A kiadott 
engedélyek határozott időre szóltak és lejáratkor 
azokat meg lehetett újítani. Az államosítások 
végrehajtása után a kompjáratok további 
fenntartása állami feladattá vált és hat állami 
vállalat létesült a dunai révek működtetésére. 
Közülük Pest megyében az Észak-Pest-megyei 
Révvállalat és a Dél-Pest-megyei Révvállalat, a 
Főváros területén pedig a Fővárosi Kishajózási 
Vállalat látta el a feladatokat. [2]. Ennek a sza
bályozásnak az volt a hátránya, hogy az önkor
mányzatoknak nem voltak a hatósági felügyelet 
ellátására alkalmas szakigazgatási szervei, úgy
hogy a hatósági felügyelet csupán a révhajók 
időszakos műszaki vizsgálataira korlátozódott, 
amit a vízirendőrség szakközegei láttak el. Ily 
módon a már régebben üzemben tartott révekre 
a hatósági felügyelet elsikkadt és az üzemelteté
si engedélyt, kötelező jelleggel, csak az 1994-
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ben kiadott 8/1994. VI. 11. sz. KHVM rendelet 
írta elő. A rendelet szerint az időszakos üzemel
tetési engedélyek legfeljebb három évi időtar
tamra adhatók s az időtartam lejártával az átke
lőhely időszakos műszaki felülvizsgálatát ismé
telten meg kell kérni. A rév fennmaradási és 
használatbavételi engedélye a viszszavonásig 

Létrejöttét a trianoni békeszerződés váltotta ki, 
miután a Szobtól csupán 11 kilométerre fekvő 
Esztergom-Párkányi híd balparti hídfője idegen 
ország területére esett. A hídnak a második vi
lágháború végén történt felrobbantása és helyet
te Esztergom és Párkány között kompjárat léte
sítése még jobban kiemelte a szobi átkelés 

fontosságát, miután az 
továbbra is a Duna fo
lyásirányában első átke
lési lehetőség Magyaror
szág területén belül, így 
Pest megye területén 
belül is. Az 1948. év
ben azonban már nem 
Esztergom, hanem a Pi
lismarót területén fekvő 
Basaharc lett a jobb par
ti hídfő. A komp forgal
ma meghaladja az Esz
tergom és Párkány kö
zötti forgalmat, annak 
kétszeresét is eléri. 

A Nagymaros-visegrádi komp a turisták kedvelt járata 

érvényes marad, ha az ehhez szükséges tulaj
doni, jogi és egyéb feltételek fennállnak. 

Magyarország területén 
ez idő szerint 76 enged
ély van érvényben átke
lőhely üzemben tartásá
ra. Ezek közül 25 a Du
nán műMdik és 9 sorol
ható Pest megye terüle
tén a közúti hálózathoz 
tartozó hídpótló kompok 
közé. A dunai kompok 
közül a főágon hét, a 
szentendrei és soroksári 
mellékágon egy-egy mű
ködik [3]. 

Szob térségében az át
kelés 1922-ben az Esz
tergom és Szob közötti 
hajójárattal indult meg. 

A Nagymaros és Viseg
rád között működő 
komp időrendben első 

említése 1756-ban egy oklevélen olvasható, 
mely szerint az állandó vámjog Stahremberg 
grófról visszaszállott a korona birtokába. Ettől 

Dunakeszi komp 
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A váci komp a Duna jobb partján a Pokol csárdánál köt ki 

kezdve a révjog tulajdonosa a visegrádi korona
uradalom volt. A révvámtételeket Pest vármegye 
törvényhatósága állapította meg 1867-ben. A 
révbérlők nagymarosi lakosok voltak, kik ellen 
több alkalommal panaszt emeltek. Ez idő szerint 
a komp, mint a 11. és 12. sz. főutak legrövidebb 
összekötője, jelentős forgalom hordozója, erősen 
túllépi a szobi komp forgalmát, nélkülözhetetlen 
összeköttetése a Visegrádra és a Börzsönybe irá
nyuló turista forgalomnak [1]. 

Vác kompjárata a Szentendrei sziget által szét
választott Duna főágán már a rómaiak idején is 
jelentős átkelőhely volt. Az átkelőforgalom biz
tosítására és a Szentendrei szigeten át a Duna 
jobb partja felé irányuló forgalom őrzésére a ró
maiak a partokon őrtornyokat és többször hajó
hidat is építettek. A török megszállás idején a 
váci rév szerepe jelentőségében megnöveke
dett. Bécsből érkező kereskedők a váci révig 
eveztek le a Dunán és áruik egy részét itt rakták 
át szárazföldi közlekedési eszközökre. A török 
védte a kereskedőket. A török hadak elvonulása 
után a rév a budai kamarai adminisztráció által 
kezelt királyi javadalom volt, mely 1700-tól 
kezdve a váci püspököt illette. Vác városa 1713 
óta a püspöktől bérletben bírta a révjogot és azt 
ugyancsak bérlet formájában hasznosította, 
amennyiben a révhajókat vállalkozókkal kezel
tette és javíttatta. Egy ilyen bérleti szerződés 

rendszerint három évre 
szólt és annak teljesíté
séért a vállalkozó egész 
vagyonával felelt. A 
komp helyén 1764 és 
1775 évek között hajó
híd állt és működött. A 
XIX. század végén pana
szok merültek fel amiatt, 
hogy az átkelés lassú és 
a várakozás hosszú ideig 
tart. Sürgették valamely 
gyorsabb közlekedési 
eszköz, pl. gőzhajó for
galomba helyezését, ami 
nyilván élénkítené a for
galmat és lendületet ad
na a piacnak. A pana
szok nyomán azonban a 
forgalom gyorsítására 

intézkedések nem történtek. Ez idő szerint a váci 
komp, mely a város központját a Szentendrei 
szigeten fekvő Pokol csárdával köti össze, nem
csak Pest megyében, hanem az egész felső Du
nán a legnagyobb forgalmú átkelőhely, amit az 
is indokol, hogy a Pokol csárdától egyenes 
összeköttetés vezet a a tahitótfalunál lévő híd
hoz, illetve azon át valamennyi jobb parti tele
püléshez. A komp forgalmának jó harmada me
zőgazdasági jellegű [4], [5], [6]. 

A Dunakeszi és Horány között működő komp a 
megye forgalmas átkelőhelye, csaknem eléri a 
szobi átkelőhely teljesítményét. Forgalma a le
gutóbbi időben lendült fel erősen, miután Duna
keszi várossá fejlődött és a szemben lévő Ho
rány mind Dunakeszinek, mind a fővárosnak 
kedvelt nyaraló- és kiránduló helyévé vált. A 
szigeten átvezető út, kisági híd vagy komp hiá
nyában, nem folytatódik a Duna jobb partján. 

A Szentendrei Dunaágon működő komp a szi
get déli felét köti össze a Duna jobb partjával. A 
Pócsmegyer községnek a külvilággal való kap
csolatát biztosító komp a község ősidők óta bírt 
révjoga alapján működött és működik. A község 
mindenkor vállalkozások utján hasznosította tu
lajdonjogát. A vállalkozó köteles volt az átkelő
hajó jókarbantartásáról gondoskodni s e kötele
zettségéért egész vagyonával felelt [7]. 
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Szigetújfalu határában az Ercsi révhez vezető úton álló kőhíd karbantartása mindenkor a révész feladata volt 

Soroksár és Csepel között az átkelési iránti fo
kozott igény csak a XX. század első felében ala
kult ki. A főváros két érdekelt kerületében So
roksár déli részének és Csepel üdülőterületének, 
a Királyerdőnek rohamos fejlődése tette szüksé
gessé a révátkelés, majd a kompjárat létesítését. 
A komp forgalma néhány év alatt annyira felszö
kött, hogy elérte a szobi, a nagymarosi és a du
nakeszi kompok forgalmának nagyságrendjét. A 
Hárosi és a Lágymányosi híd 1990. és 1995. évi 

forgalomba helyezése a forgalom további emel
kedését aligha fogják befolyásolni, mert a hidak 
a fővároson átvonuló tranzit forgalmat bonyolít
ják le, ennél fogva a komp helyi forgalmára el
szívó hatást nem gyakorolnak. Az átkelést un. 
köteles komp bonyolítja le, az úszóművet köté
len húzzák át egyik partról a másikra. 

A ráckevei révről az első adat egy 1440-ben kelt 
oklevélen olvasható, mely szerint engedélyez-

Révcsónak kapaszkodó kötéllel a ráckevei Dunaágban. Ismeretlen mester rézkarca 
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ték, hogy a Dunán bárkit átszállíthassanak és 
ezért révdíjat szedjenek. A ráckevei királyi ura
dalom a XVIII. században a Csepel-sziget terü
letén talán az egyetlen, de mindenesetre döntő 
súlyú mezőgazdasági üzem volt, mely a köze
lebbi és a távolabbi környezetével áruszállítási 
és kereskedelmi kapcsolatot igényelt. Bizonyára 
ennek a monopol helyzetnek a figyelembevétele 
adja a leginkább kézenfekvő magyarázatát an
nak, hogy a Csepel-szigetet a Dunának mind a 
jobb partjával, mind a bal partjával összekötő 
valamennyi révátkelés vámszedési jogát Mária 
Terézia királynő 1780. augusztus 19-én kelt 
adománylevelével a Ráckevei cs. és kir. Családi 
Uradalomra ruházta. így került a ma is működő 
átkelések közül a ráckevei híd, a dömsöd-maká-
di komp, a tököli komp, a szigetújfalusi és a ló-
révi komp vámszedési joga a Ráckevei cs. és kir. 
Családi Uradalom kezébe. Az Uradalom a vám
szedés jogát vállalkozók útján hasznosította 
mindaddig, amíg arra a magyar törvények lehe
tőséget nyújtottak. Az uradalomnak adott en
gedélyt Ráckeve község bérelte, majd 1863-ban 
örökbérbe vette az uradalomtól. Ezt az örökbér
leti szerződést az ítélőtábla jóváhagyta. Az Ár
pád-híd 1897. évi megnyitásával a kompátkelés 
feleslegessé vált és megszűnt [1], 

Százhalombatta és Tököl között, a Duna fő
ágán működő komp bérlője a XIX. század má
sodik felében Früller Márton volt. 

Kisoroszinál a komp ma is működik, de járműveket nem szállít 
(Archív fotó) 

A Szigetújfalu és a Fejér-megyei Ercsi közötti 
kompjárat összeköttetést biztosít a bal parton vé
gi vonuló 51. sz. és a jobb parton végigvonuló 6. 
sz. főút között. Az 51. sz. főúttól a ráckevei Ár-
pád-hídon át közvetlen összekötő út vezet a Szi
getújfalunál lévő balparti révhez, a 6. út pedig a 
jobbparti révhez esik közel. A komp Csepel-szi
geti rámpájának hídja van, mely ma már bolto
zott híd, azonban eredetileg fahíd lehetett. A 
vámjog bérlői a XIX. század második felében 
Langlert Antal örökösei voltak. A bérlők fenn
tartási kötelezettsége a révhez vezető úton lévő 
kőhídra, illetve fahídra is kiterjedt. 
Lórév és Adony között már az Árpád korban 
átkelőhely volt, a vámjog haszonbérlője a XIX. 
század második felében Becsei Zsifkó volt. A 
két utóbb említett komp üzemeltetésére Fejér 
megye is adott ki engedélyt, ezeknek birtokosai 
1887-ben Wimpfeen Annamária és Zichy Nán
dor voltak. 
A fenti kompok hídpótló szerepe nélkülözhetet
len. Ezt a tényt nemcsak az a körülmény bizo
nyítja, hogy a kompok állták az évszázadok vi
harait és mind a mai napig képesek voltak fenn
maradni, hanem az is, hogy a forgalmuk eléri, 
sőt meghaladja a környékbeli bekötő- és össze
kötő utak forgalmát, sőt - a váci komp esetében 
- indokolja híd építésére vonatkozó előtanulmá
nyok és hatásvizsgálatok elvégzését. 

A kompon lebonyolódó forgalom nagyságára ez 
idő szerint csupán be
csült adatok állanak ren
delkezésünkre. A kom
pok üzembentartó válla
latai a forgalmi adatokat 
üzleti titokként értékelik 
és kezelik, ezért azok 
nyilvánosságra hozatala 
ellen tiltakoznak. Az 
adatok gyűjtésére a leg
utolsó alkalom abban az 
időben volt, amikor a 
kompokat államosított 
vállalatok tartották 
üzemben [2]. Az 1985-
86. években gyűjtött 
adatoknak a mai időre 
való átértékelésével a 
felsorolt kompok forgal-
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mának becsült értéke a közutak forgalmára meg
állapított „egységjármű"-ben, a komp befogadó
képessége pedig szgk egységben van kifejezve: 

(ej/nap) (szgk) 
Szob-Basaharc 320 24 
Nagymaros-Visegrád 430 24 
Vác-Pokolcsárda 1300 44 
Dunakeszi-Horány 300 24 
Leányfalu-Szigetmonostor 30 9 
Soroksár-Csepel 32 4 
Tököl-Százhalombatta 160 12 
Szigetújfalu-Ercsi 160 9 
Lórév-Adony 180 24 

Az elmúlt időben, megyénk területén, a Duna 
főágán és mellékágain még számos komp műkö
dött. Ezeket jobbára hidak váltották fel, vagy 
tették feleslegesé. Róluk már csak azért is helyes 
megemlékezni, mert példákkal illusztrálják a 
fejlődésnek azt az irányzatát, mely a révektől 
kezdve, a kompokon és a hajóhidakon át Duna
ági hídjainkhoz, illetve a főágon világhírű Du-
na-hídjainkhoz vezetett. 

Mindaddig, amíg valamely révhelyen a kompjá
ratok megindítására sor kerül, az erre vállalkozó 
révészek révcsónakokkal elégítik ki az átkelésre 
vonatkozó igényeket. Csaknem valamennyi, je
lenleg is működő kompjárat, vagy híd létesítését 
révcsónakok közlekedése előzte meg. Az ilyen 
jellegű ideiglenes átkelőjáratokkal végezhetők a 
pionír-munkák, melyek a kompokat esetleg több 
évtizeddel vagy többszáz esztendővel is meg
előzhetik. A Dunának - megyénk területén - ta
lán nincs is olyan folyó menti községe, amely
nél ne lett volna, vagy ne lenne jelenleg is ideig
lenes átkelésre lehetőség. Néhányat ezek közül 
az alábbiakban felsorolunk, a keletkezésükre és 
megszűnésükre vonatkozó, hozzáférhető adatok 
bemutatásával. 

Megjegyezzük, hogy az ideiglenesen létesített, 
vagy az idők folyamán megszűnt kompjáratok 
vagy hajóhidak - egyes esetekben - katonai cél
ból, hadseregek vonulása vagy ellátása céljából 
érdekében és nem polgári célból létesültek. Az 
ilyen, hadi célokból létesített átkelőhelyek a leg
ritkábban maradtak fenn hosszabb időn át, több
nyire elbontották vagy felégették őket, miután 

hivatásukat, a hadsereg átvonulását betöltötték. 
Ugyanúgy megszüntették vagy szüneteltették 

Térképkivonat az átkelőkről 

azokat a réveket, kompokat és hajóhidakat, me
lyeket ugyan polgári célból létesítettek, de funk
ciójuk nem mutatkozott érdemesnek, vagy fenn
tartásuk körülményei változtak meg kedvezőt
lenül. 
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Megszűnt az átkelőhely Verőce és Kisoroszi kö
zött, melyet még a rómaiak építettek s melyről 
az előző fejezetben már megemlékeztünk. A ró
maiaknak egyébként minden olyan ponton adva 
volt a dunai átkelés lehetősége, ahol egymással 
szemben mindkét parton őrhelyeik álltak, tehát 
Vácon, Dunakeszin, a főváros több pontján, a 
Szentendrei Dunaágban több helyen stb. Minde
zek az átkelési lehetőségek a népvándorlás korá
ban megszűntek. 

Kisoroszinak, a Szentendrei sziget csücskén fek
vő községnek elengedhetetlen szükséglete a kül
világgal való kapcsolat s ezt évszázadokon át 
csak révekkel lehetett biztosítani. A községnek 
„ősidőktől fogva" réwámjoga volt, s azt a 
szentendrei Dunaágon hasznosította és jelen
leg is gyalogrévként hasznosítja. A rév jelentő
ségét a Tahitótfalunál épített híd némileg csök
kentette, de ma is működik. 

Tahitótfalunál az első világháború előtt szűnt 
meg a komp közlekedés, amikor a Szentendrei 
szigeten fekvő Tótfalu és a pilisi parton fekvő 
Tahi puszta között épült Duna-híd révén létrejött 
az összeköttetés a Duna jobb partjával. A komp
járat ősidőktől foga Tótfalu község jogosultsága 
alapján működött és mindvégig a község tulaj
donában volt. A révjog hasznosítását a község 
vállalkozók útján biztosította. A vállalkozó köte
les volt a kompot működtetni, számadás kötele
zettsége nélkül. A híd leírását lásd az Egyedi 
hídleírások c. fejezetben [7]. 

Szigetmonostor községnek, mint a Szentendrei 
Dunaág mellett fekvő településnek is „örökidők-
tól fogva" révjoga volt, amit hasznosított. Ez 
idő szerint komp működik a szemben fekvő 
Szentendre partja és a község között. 

Szentendre község egy 1773. évi kiváltságlevél 
alapján bírt révjogot, melynek alapján Szentend
re és Szigetmonostor között tartott fenn járato
kat. Ugyancsak Szentendre határában bírt révjo
gosultsággal a Kalocsai Érseki Uradalom, 
melynek révjogát a Helytartótanács 1785-ben 
elismerte [1]. Ez a rév az előbbitől eltérő helyen 
de ugyancsak Szentendre és a vele szemben lévő 
szigetpart között működött. A két szentendrei 
rév közül csupán az első állta az idők múlását, 

ez idő szerint gyalogrévként továbbra is műkö
désben van. 

Újpest község 1864-ben kapott engedélyt rév 
működtetésére. Az adománylevél tartalmára csu
pán következtetni lehet, miután 1874-ben, ami
kor tűz ütött ki az újpesti levéltárban, az ado
mánylevél eredeti példánya elégett. A község a 
révjogát vállalati úton hasznosította és a járatok 
a káposztásmegyeri csárda és Pünkösdfürdő kö
zött keresztezték a Duna mindkét ágát, a Szen
tendrei szigetcsúcs kerülgetésével. Ma a Buda
pesti Közlekedési Vállalat révhajója bonyolítja 
le a gyalogosforgalmat. Régebben, amikor a 
Szentendrei sziget dél felé vándorlása még nem 
kényszerítette a révhajót a szigetcsúcs kerülgeté
sére, ez a rév mint „Megyeri rév" működött. 
Ezen a helyen a honfoglaláskor is fontos átkelő
hely volt. Az Árpád korban itt lehetett a szláv ré
vészek telepe és a vámhely [9]. Az újpesti szige
tet a parttól elválasztó Hajógyári Dunaágban is 
közlekedett kompjárat az újpesti parttól a szige
ten lévő sporttelepre. (Az 1930-as évek egyiké
ben itt történt egy nagyobb, halálos kimenetelű 
komp-baleset). 

Buda és Pest között, Széchenyi Lánchídjának 
megépítése előtt, mindenkor volt kompjárat 
vagy hajóhíd, ha azt a harci cselekmények nem 
akadályozták. A Tabánnal szemben a mai Már
cius 15. téren állt Contra-Aquincum erődje, 
ahol a Duna a legkeskenyebb, itt révátkelő volt 
ősidők óta. A középkorban a pesti rév műkö
dött itt; a Margit sziget alatt pedig a jenői, kis-
jenői rév üzemelt [9]. A hajóhidat a két város ős
idők óta elismert jogán, vállalati úton hasznosí
tották. Amikor a Lánchíd az 1836. évi XXXVI. 
törvénycikk alapján megépülhetett, a törvényho
zásnak gondoskodnia kellett a két város kártala
nításáról, a kompközlekedés megszűnése folytán 
elmaradt haszon miatt, ami meg is történt. 

A török megszállás idejében, tehát a XVI. és 
XVII. században a hajóhidat a törökök megbe
csülték és fenntartását megkívánták. Még Buda 
ostromának kezdetén is létezett ez a fontos 
összekötő kapocs a Duna két partja között. De 
amikor a császári seregek a XVII. század végén 
visszafoglalták Budát, az ostrom alatt tönkre
ment hajóhidat nem állították helyre, úgyhogy 
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ettől kezdve, közel egy évszázadon át, csak 
kompjárat bonyolította le az egyre erősödő for
galmat. Ez a kompjárat repülőhíd formájában 
működött s azt a korabeli ábrázolások is megö
rökítették [9]. 

A XVIII. század végén bekövetkezett gazdasági 
fellendülés Pest és Buda között a kereskedelmi 
forgalmat nagyon megnövelte, úgyhogy egyre 
sürgősebb szükség volt a hajóhíd mielőbbi 
visszaállítására. Pest és Buda szabad királyi vá
rosok között létrejött megegyezés alapján a ha
jóhíd 1767-ben nyílt meg a forgalom számára, s 
azt a két város az első években önkezelésben 
tartotta üzemben, majd később haszonbérletbe 
adta magánvállalkozóknak. A hajóhíd helye ele
inte a Rudasfürdő közelében volt, de később va
lamivel feljebb állították fel, a mai Türr István 
utca vonalában, mely annak idején az Ó-híd ut-

Állatszállítás csónakon (Munkácsy Mihály Múzeum, Békéscsaba) 

ca, majd később, a Kis-híd utca nevet viselte. Itt 
nem maradt sokáig a híd, mert 1788-ban áthe
lyezték a még feljebb fekvő Nagy híd utca vona
lába. Ez az utca ma a Deák Ferenc utca s itt ma
radt a hajóhíd egészen addig, amíg létezésére és 
erre az átkelésre szükség volt. 

A hajóhíd - a Duna vízállásától függően - 46 
vagy 47 hajóból állt és elemeit kétféleképpen ál
lították össze: helyszínrajzilag egyenes vagy 
íves vonalat alkottak. A XIX. század elején szá
mos rajz, metszet, leírás, stb. örökíti meg a haj-
hidat, s ezek egy része egyenes, más része íves 
kiképzésűnek ábrázolja azt. A keletkezési idő
pontok összevetéséből megállapítható, hogy az 
íves kiképzés a régebbi, az egyenes az újabb. A 
változás a század harmadik évtizedében követ
kezett be [10], [11]. 
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Fából készült komp metszete 

A Pest-budai hajóhíd jellegzetes színfoltja volt a 
dunai panorámának. A szabályos távközökben 
elhelyezett szoborfülkék kellemes ritmust vittek 
bele az egyébként egyhangú látványba, melyet 
az átvonuló forgalom is élénkített. A hídnak kü
lönösen a régebbi, íves alakja nyújthatott rendkí
vül érdekes, megkapó látványt. 

Lakihegy és Nagytétény között csónak- és 
komprév létesítésére 1780-ban Mária Terézia ki
rálynő a Ráckevei Családi Uradalomnak adott 
engedélyt, amit a XIX. század végén Lőwinger 
Adolf gyakorolt haszonbérletben. Ma rév helyett 
a Hárosi Duna-híd látja el a feladatot. 

Szigetszentmiklós község központja közel fek
szik a Soroksári Dunaág partjához. Északi részé
vel Dunaharaszti, déli részével Taksony fek
szik szemben. A Mária Terézia királynő által a 
Családi Uradalomnak adományozott, s már 
többször említett révjog értelmében a komprév 
Szigetszentmiklós és Dunaharaszti között léte
sült. Ezt a kompot a múlt század végén megépí
tett dunaharaszti HÉV híd még nem tette felesle
gessé, mert csak a gyalogosforgalmat vonta el a 
komptól, azonban az 1940-es évek elején, a szi
getszentmiklósi gyártelepre vezető iparvágány 
részére Taksony és Szigetszentmiklós között 
épített hídon a közúti közlekedés is lehetővé 
vált, ami a kompot feleslegessé tette. 

A Szigetcsép Csepel-szigeti községet a Duna 
bal partjával összekötő rév üzemben tartására a 
Ráckevei Családi Uradalomnak adott révjog 
bérletével Szigetcsép község létesített átkelőhe
lyet. Ez az átkelőhely, gyalogrév formájában, ez 
idő szerint is működik s a bal parton lévő Ma-
josházát köti össze Szigetcséppel. 
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Csók István: 
A Margit-híd átépítése 

1937 

Than Mór: 
A tápióbicskei csata, 1849 

A hidak sokszor megihlették a művészeket, kü
lönösen igaz ez Budapest esetében. A Buda és 

Pest közötti hajóhidat 
majd, a repülő hidat 
számos városképen, 
metszeten megörökítet
ték a törökkortól kezd
ve a Lánchíd megépü
léséig. Az előző fejeze
tekben több illusztráci
ót bemutattunk ezekből 
a műalkotásokból. 

Nemcsak Budáról és 
Pestről készültek város
képek, hanem pl. Vác-
ról is, melyek eseten
ként nem egészen való-
sághűek, mégis becses 
emlékek és általában 
igényes képzőművésze
ti alkotások [1]. 
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sét (1935-37.) Csók István remek fest
ménye örökítette meg. 

A szobrászat is megjelenik a hidakon: a 
váci Gombás patak hídjának barokk 
szobrai, a Lánchíd híres kőoroszlánjai 
(Marschalko János alkotása), a Margit 
híd pillérdíszítései (Thabard párizsi 
szobrász műve), a Ferenc József / Sza
badság híd turulmadarai [2]. Nepomuki 
Szt. János szobra pedig nemcsak a fő
városban (legrégebbi 1721), hanem 
szerte a megyében (22 helyen) hirdeti a 
hidak védőszentjének népszerűségét 
[3,4], 

Az írókat, költőket különösen a Lánc
híd és a Margit híd ihlette meg. 
Arany János a Margit híd megépítése 
után, sajnálatos öngyilkosságok hírét is 
feldolgozta örökbecsű Hídavatásában: 
„Előtte a folyam, az új híd / Még rajta 
zászlók lengenek: / Ma szentelé föl a 
komoly hit / s vidám zenével körmenet: 
/ Nyeré, „Szűz szent Margit" nevet" 
(1877). E mű méltó illusztrációja Zichy 
Mihály grafikája. 

Zichy Mihály: Illusztráció Arany János Hídavatás c. balladájához 
(1893) 

1848-49-es szabadságharcban fontos 
szerepe volt a hidaknak (Tápióbicske, 
Vác). Neves festőink, pl. Thán Mór 

A Lánchíd az alapkő 
letételétől kezdve, 
amit monumentális 
festményen örökített 
meg Barabás Miklós, 
a festők, grafikusok 
kedvenc témája volt, 
a városképben elfog
lalt helye, klasszikus, 
sőt sugárzó szépsége 
miatt. A korabeli ké
pen az akkori városi 
élet és közlekedés 
hangulatát is megö
rökítették. 

A Margit híd széle síté- Amikor még épült (Kas János rajza) 
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A kihalt Duna (Zádor István, 1945) 

ecsetje örökítette meg a csatákat és a hidakat. 
Már a századforduló előtt megjelent egy új mű
vészeti ág, a fotózás, melynek nagyon okát kö
szönhet a hídtörténelem. A Ferenc József (ma 
Szabadság) és az Erzsébet híd építéséről már 
olyan kiváló fotók készültek, melyek minőségét 
a mai technikával is nehéz túlszárnyalni [5,6]. 

A JJ. világháború barbár hídpusztításairól nem
csak döbbenetes fotók, hanem grafikák készül
tek - leghíresebbek Zádor István művei és fest
ményei. Szőnyi István a Petőfi pontonhidat 
(1945. nov.), Bernáth Aurél az épülő Margit hi
dat (1947), Szentiványi Lajos a Kossuth híd épí
tését választotta alkotása tárgyául. 
A költők közül Illyés Gyula foglalkozott 
több művében a hídpusztítással és az újjá
építéssel: 

„A legszomorúbb látvány / ez volt: a betö
rött 
Gerincű néma hidak / a két város között, 
ahogy feküdtek sorban / mint leölt állatok 
a bűnben és mocsokban / ők, az ártatlanok" 
(Hidak) 

„Bizony elnéztem ahogyan a pontonon ha
ladtam, jobbkézt a Szabadság-hidat már tel
jes egydarabban" „Piroslott még a míni-
um mint kötés, melyből vér csöpög, de 
állt mankó közt is a híd a tenger roncsalék 

fölött" (Amikor a Sza
badság-hidra a közép
ső részt felszerelték). 

Az Ezsébet híd építése 
(átadva 1964-ben) a 
közfigyelem előteré
ben folyt, rengeteg 
grafika, festmény ké
szült a Főváros új 
kedvencéről. 

Bélyegen meglepően 
későn jelent meg híd: 
1941-ben a Széchenyi 
soron a Lánchíd, a II. 
világháború után 
1947-ben a Repülő 
sorban a Szabadság és 

a Kossuth híd, majd a Lánchíd szerepelt a blok
kon (1948,1949 I-III). Budapest hidjai - az Er
zsébet híd átadására - 1964-ben jelentek meg 
bélyegen. Említésre méltó, hogy a régi ha
jóhíd pl. az 197l-es Budapest soron látható. 

Meglepő, hogy a Főváros címerébe, pecsétjébe a 
Lánchíd nem került be, bár a városnak világszer
te ismert jelképe ez a klasszikus szépségű híd. 
Érméken, pénzeken is leginkább a Lánchíd jele
nik meg. 

Ritkasága miatt a Kossuth híd emlékérmét (Mis-
téth Endre, a híd tervezőjének tulajdona) érde
mes említeni. 

Zebegényi boltozatos vasúti híd 
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Budapesti Duna-hidak bélyegeken 
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FEJLESZTÉS, A KÖZELMÚLT, A JELEN ÉS A JÖVŐ 
HÍDÉPÍTÉSEI 

A fejlesztés keretében új hidakat is kell építeni 
településeket elkerülő új útszakaszokon vagy új 
utakon. A hidász szerepe a döntések előkészíté
sénél kezdődik, ezért fel kell figyelni már az 
igények kialakulására is. 

Az új közlekedővonalak mentén Pest megyében 
az 1990-es évek elejétől, a 2000-ig szóló fejlesz
tési program keretében nagyszabású hídépítési 
program valósul meg. A hídépítési munkák meg
bízója a Pest Megyei Állami Közútkezelő Kht. 
(Egry János, Kovács József, ül. az 
Autópálya Igazgatóság Sztrakay Jó-
zsefné), lebonyolítója az Utiber Kft. 
(Borzsák Péter, Szilágyi Sándor, Trá-
ger János). 

Az 51. sz. főút Dunaharasztit 
és Taksonyt elkerülő 
szakaszának hidjai 

Az elkerülő út az M0 jelű autópálya 
csomópontja és az 51. sz. főút 
25+621 km szelvénye között, keleti 
irányban kerüli el Dunaharasztit és 
Taksonyt. 

Taksony határában Duna-Tisza 
csatorna híd 
a főút 20+234 km szelvényében 

Tervező: 
Út- Vasúttervező Vállalat, 
dr. Gárdonyi Zoltán. 
Kivitelező: 
Aszfaltútépítő Vállalat, 
Vőneki Zoltán. 
Építés éve: 1990. 
Nyílása merőlegesen: 27,74 m, 
ferdén: 29,52 m. 
Pályaszélessége: 9,0 m. 
Vonalvezetése: egyenes, keresztezési 
szöge 70°, oldalesése a csatlakozó út
tal megegyezően egy irányban 2,5 %. 
Teherbírása: „A" osztályú. 

A híd magassági elhelyezése nem felel meg a 
hajózás követelményeinek. Ha a csatorna hajóz
ható lesz, a hidat fel kell emelni. A felszerkezet 
13 db EHGTM 115-30,80 jelű előregyártott elő
feszített tartó egymás mellé helyezésével ké
szült. A tartók együttdolgozását a helyszínen ké
szített vasbetonlemez biztosítja. A kiemelt be
tonsáv külső oldalán 1,05 m magas 8 cm vastag 
előregyártott vasbeton szegélyelemeket helyez
tek el. 

Duna-Tisza csatorna híd 

Felüljáró a Budapest-Kelebia vasútvonal fölött 
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Taksony mellett közúti felüljáró az 51.sz. főút 
22+822 km szelvényében 

Építés éve: 1991. 
Nyílásai ferdén: 16,02+16,17+16,02 m. 
Pályaszélessége: 9,0 m 
Vonalvezetése: R= 1600 m sugarú ívben van, 
keresztezési szöge 77° 
Teherbírása: „A" osztályú. 
Tervező: 
Út-vasúttervező Vállalat, Királyföldi Lajosné 

A felüljáró az 51. sz. főút korrigált útszakaszán 
épült a budapest-kelebiai vasútvonal 203+68 
hm szelvényében. Talajmechanikai vizsgálatok 
eredménye alapján sík alapozást alkalmaztak. 
A felmenő falak 2-2 előregyártott, 0,60x0,90 m 
keresztmetszetű, az alapokhoz ke
helyben rögzített oszlopból állnak. A 
felüljáró felszerkezetét 3x5 db UBX 
16,80 70 K jelű előregyártott, előfe
szített hídgerenda és azokkal együtt
dolgozó 20 cm vastag helyszíni vas
beton pályalemez alkotja. A tartók 
tengelytávolsága egymástól 2,15 m. 

A 6. és 70. sz. főút Érdet elkerülő 
szakaszának hidjai 

A Budapestről Pécs és a Balaton irá
nyában az Érden átvezető országos 
főutak forgalma az elmúlt évtized
ben rohamosan emelkedett. 1990-re 
a belterületen áthaladó 6. és 70. sz. főutak for
galma elérte a 30000 jármű/nap értéket. Az M0 
autóút 1990. novemberében üzembe helyezett 
szakaszának vonzóhatása a térség közútjain to
vábbi forgalomnövekedést eredményezett, ami 
fokozta a zajt, a környezetszennyezést, és az ál
landósuló forgalmi dugók a város lakosságának 
már szinte elviselhetetlen terhet jelentettek, ezért 
az Érdet elkerülő főút megépítése halaszthatat
lanná vált. 

A kivitelezés első üteme 1992-ben, a második 
üteme pedig 1993-ban készült el. 

Az úton a következő hidak létesültek. 
A 20+528 km szelvényben Bara-csatorna és a 
20+928 km szelvényben gyalogos aluljáróhidak 

kéregpakett zsaluzó elemekkel együttdolgozó 
monolit vasbeton szerkezetek. 

A hidak szabad nyílása 4,6 ÜT. 3,0 m, kocsipá
lya-szélessége 14,5 ill. 11,0 m, teherbírásuk 
„A" osztályú, alapozásuk vert vasbeton cölöpa
lap ill. síkalap. 

Közúti felüljáró a 6. sz. főút 20+572 km 
szelvényében 

Tervező: 
Út- Vasúttervező Vállalat, Zsomboly Sándor 
Kivitelező: 
Hídépítő Vállalat, Prjevara Mihály 

A 6. sz. főút hídja az érdi Felső utca fölött 

A 6. sz. főút új nyomvonala Érd város központja 
és Érd Ófalu között halad keresztül és a felüljáró 
a két lakóterületet összekötő Felső utcát hidalja 
át. 
A híd háromnyílású, a nyílásainak méretei: 
12,0+17,0+11,0 m, szerkezeti hossza: 44,4 m, 
keresztmetszeti elrendezése: kocsipálya széles
ség 11,0 m, gyalogjárda szélesség: 2x1,25 m. 
A hídfők és a közbenső alátámasztások alapozá
sa A 80 cm-es fúrt Soil-mec cölöpalapozással 
készült, a cölöpöket monolitikus vasbeton talp
gerendák fogják össze. A felmenő szerkezetek 3-
3 db előregyártott, 0,60x0,90 m-es keresztmet
szetű előregyártott vasbeton oszlopokból állnak. 
A hídfő esetében a 90 cm-es oldaluk áll a híd
tengely irányában, míg a közbenső alátámasztá
sok esetében a 60 cm-es. 
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Az oszlopokhoz hasonlóan a szerkezeti geren
dák is előregyártva készültek. 
A híd felszerkezete UBx-70 jelű előregyártott, 
előfeszített hídgerenda és azokkal együttdolgozó 
20-30 cm vastagságú helyszíni vasbeton pálya
lemez. 
A szélső nyílásokban 7, míg a középső nyílásban 
8 tartó van. 

Névtelen (Judit) utcai híd a 6. sz. főút 
21+328 km szelvénye fölött 

Építésévé: 1992. 
Nyílása: 30,00 m. 
Pályaszélessége: (0,50)+7,13+(0,50) =7,13 m. 
Vonalvezetése: egyenes, keresztezési szöge 90 
Teherbírása: „A" osztályú. 
Tervező: 
Út-Vasúttervező Vállalat, Zsámboki Gábor. 
Kivitelező: 
Hídépítő Vállalat, Prjevara Mihály 
építésvezető. 

A híd alapozását 4 db 830 mm-es 
Soil-Mec cölöp alkotja. A hídfők cö
löpjeit 2,00 m magas szerkezeti ge
rendák és a velük egybeépített ferde 
szányfalak fogják össze. A pályale
mezt 7 db 1,15 m magas EHGTM je
lű előregyártott előfeszített vasbeton 
gerenda hordja. Az 1-2 jelű gerenda 
között 0 100 mm-es nyomóvezeté
ket, a 6-7 jelű gerenda között 4 x 0 
100 mm-es postakábelt függesztettek 
fel védőcsőben. A 29-20 cm vastag 
pályalemezen 1 cm szigetelés, 4 cm 
védőbeton és 5 cm kopóréteg burko
lat készült. 

Közúti felüljáró a 70. sz. főút 
21+797 km szelvényében, 
a Budapest-Pusztaszabolcs 
vasútvonal fölött 

Vonalvezetése: R=500 m sugarú ívben van, 
keresztezési szöge 90° 
Teherbírása: „A" osztályú. 
Tervező: 
TÓNUS Tervező és Vállalkozó Kisszövetkezet, 
Zöldréti Ilona. 
Kivitelező: 
Magyar Aszfalt Kft, Pataki Rudolf. 

Az alapozás támaszonként 3-3 db 80 cm átmérő
jű Soil-Mec cölöp. A cölöpöket vasbeton talpge
renda fogja össze. A felmenő oszlopok kereszt
metszete 60x90 cm. A cölöpöket összefogó fej
gerenda követi a pálya 4 %-os keresztirányú 
esését. 

A felszerkezet UH tartókkal együttdolgozó vas
beton pályalemez. Nyílásonként 10 db UH 
12,80-45 jelű tartót helyeztek egymás mellé. Az 

Építés éve: 1993. 
Nyílása: 12,00+12,00+12,00+12,00 m. 
Pályaszélessége : 
(0,50)+ll,00+(0,50)m. Felüljáró a Budapest-Pusztaszabolcs vasútvonal fölött 
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együttdolgozást a monolit pályalemez és a kitöl
tőbeton biztosítják. A pályalemez vastagsága a 
mezők közepén 20 cm, a támaszok felett 24 cm. 
A szegély előregyártott oldalelemekkel kombi
nált helyszíni beton. 

Az új 405. sz. főút hidjai a 4. sz. főút 
(Albertirsa) és az M5 jelű autópálya 
(Újhartyán) között. 

A 4. számú főút fővároshoz közeli mintegy 30 
km-es szakasza - főleg a Pilis, Monori erdő, 
Monor, Üllő, Vecsés átkelési szakaszokon - nem 
képes a megnövekedett forgalmi igények megfe
lelő kiszolgálására, ezért szükségessé vált a 4. 
sz. főút tehermentesítésére egy új út, amely el
kerüli a lakott településeket és átvezeti a forga
lomnak egy jelentős részét a kapacitás tartalék
kal rendelkező M5 jelű autópályára. 

Az országos törzsúthálózat tervezett Nagykáta-
Dabas közötti szakaszának részét képező új főút 
15563 m hosszú. 

Az alapkőletétel 1994. május 25-én, a forga
lombahelyezés pedig 1995. október 28-án volt. 

Albertirsa határában Gerje-csatorna híd 
szélesítése a főút 0+133 km szelvényében 

A híd szélesítésére az albertirsai csomópont léte
sítése miatt került sor. Szabad nyílása 5,0 m, te
herbírása „A" osztályú, keresztmetszeti elrende
zése: kocsipálya szélesség 18,0 m, kiemelt sze
gély szélesség 2x0,50 m. 

A régi FT tartós híd monolitikus vasbeton széle
sítéssel készült, a régi és a szélesített híd alapo
zása egyaránt vert vasbeton cölöpalap. 

Albertirsa határában közúti aluljáró 
a főút 0+673 km szelvényében 

Tervező: 
Pont-TERV Kft., Németh Ferenc 
Kivitelező: 
Betonútépítő Nemzetközi Építőipari Rt., 
Korpás Rudolf 

Az aluljáró az albertirsai csomópont hídja, 
amely az új főút felett a 40. sz. utat vezeti át. 
A híd négynyílású, a támaszközök: 11,70 + 
20,95 + 19,95 + 11,70 m, szerkezeti hossza 68,7 
m, keresztmetszeti elrendezése: kocsipálya szé
lesség 11,0 m, kiemelt szegély szélesség 2x0,50 
m, teherbírása „A" osztályú. 

Az á/ ÍÍÍ nyomvonalának térképábrázolása 

A híd síkalapozással ké
szült, valamennyi vasbe
ton alaptesten 3 db 
60x90 cm keresztmetsze
tű vasbeton oszlop he
lyezkedik el. A vasbeton 
oszlopokon a hídfőknél 
monolitikus fejgerendák 
készültek, a közbenső 
alátámasztásoknál a vas
beton oszlopok közvetle
nül kapcsolódnak a fel
szerkezethez. 

A híd felszerkezete több-
támaszú, takaréküreges 
monolit vasbeton lemez, 
a takaréküregeket mű
anyaghab idomok alkot
ják. 
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Albertirsa határában közúti felül
járó a főút 1+779 km szelvényé
ben, a Budapest-Cegléd vasútvo
nal fölött 

Teiyező és kivitelező: 
Hídépítő Rt., Gács Sándor, illetve 
Ötvös Sándor 

A híd háromnyílású, a nyílások: 
20,0 + 20,0 + 11,0 m, szerkezeti 
hossza 56,7 m, keresztmetszeti el
rendezése: kocsipálya 12,0 m, bal 
oldali kiemelt szegély 0,50 m, 
jobb oldali üzemi járda 1,25 m, 
teherbírása „A" osztályú. 

A híd alapozása NC 11 jelű cölö
pökből készített kétsoros vert cö
löpalapozás, a cölöpöket monolit 
vasbeton talpgerendák fogják 
össze. A felmenő szerkezetek 90 
cm-es monolit vasbeton oszlopok, 
(a közbenső alátámasztás eseté
ben 3 db, a hídfők esetében 4 db), 
az oszlopok felső síkján monolit 
vasbeton fejgerendák készültek. 

A híd felszerkezete UBx-70 K je
lű előregyártott, előfeszített híd
gerenda és azokkal együttdolgozó 
20-25 cm vastag helyszíni vasbe
ton pályalemez. Az első és a má
sodik nyílásban kilenc, míg a har
madik nyílásban hét főtartó he
lyezkedik el. 

A 12. sz. főút új nagymarosi és 
zebegényi hidjai 

A főút és a rajta lévő hidak átépí
tését évtizedekig késleltette a 
nagymarosi vízlépcső ügye, majd 
a vízlépcső tájrehabilitációjára 
vonatkozó 1993. évi kormányha
tározat előírta a főút Nagymaros-
Zebegény közötti átépítését. 

Nagymaroson 1991 -ben a kereken 
1,5 km-es útkorrekció a Buda-

Monolit felüljáró Albertirsa határában a 405 sz. főúton 

UB tartós felüljáró Budapest-Cegléd vsaútvonal felett a 405 sz. főúton 

Gerje-csatorna híd szélesítése 
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Iker Rocla műtárgy átsajtolása 

pest-Vác-Szob vasútvonal bal oldalán létesült, 
ezáltal a régi úton lévő két alacsony űrszel
vényül vasúti aluljáró és három rossz álla
potú híd, valamint számos, a lakóingatla
nokról az út alá benyúló ismeretlen korú és 
állapotú pince kikerült az országos útháló
zatból. 

Az új főúton a 14+210 km szelvényében 
gyalogos aluljáró híd épült. 

A Bőszobi-patak új medre a főút és a vasút alatt 
átfúrt iker ROCLA műtárgyon át jut el a Duná
ba. A patak áthelyezése révén két rossz állapotú 
híd fog megszűnni. 
A műszaki szempontból összetett munka látvá
nyos építéskivitelezési feladat. 

A munkák megbízója a Budapesti Közúti Igaz
gatóság, generálkivitelezője pedig a Mélyépítő 
Vállalat, illetve jogutódjai a Mélyépítő Rt. és a 
Mélyépítő Budapest Kft. 

Az új 2. sz. főút Vácot, Sződligetet, Gödöt és 
Dunakeszit elkerülő szakaszának hidjai 

A 2. sz. főút jelenlegi állapotában a Budapest-
Dunakanyar-Szlovákia irányú forgalmi igénye
ket a kapacitáshiány miatt már nem képes meg
felelő szinten kiszolgálni. 

Zebegény átkelési szakaszán 1995-ben az 
új, 2,4 km-es korrekció közvetlenül a Bu
dapest-Vác-Szob vasútvonal mellé került, 
ezáltal a régi, házak között kanyargó, kes
keny úton lévő két kisteherbírású és kes
keny híd kikerült a hálózatból. Helyettük 
épült a Malomvölgyi-patak egynyílású fúrt 
cölöpalapos UH-tartós hídja, valamint a 
Bodzásvölgyi-árok hídja, amely zárt vasbe
ton keret. 

Zebegény és Szob között az 1995-1997 
években épül a kétnyílású, MÁV alatti alul
járó felhasználásával az új, a tájrehabilitá
ciótól már független 1,1 km-es főúti kor
rekció. 

A jobb oldali nyílásban helyezkedik el je
lenleg a Bőszobi-patak medre, ide kerül az 
új főút. A bal oldali nyílásban a jelenlegi 
keskeny főút helyezkedik el, ide a gyalogos 
és a kerékpárút kerül. Az új 2. sz. főút nyomvonala és építési ütemezése 
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Az új 2. sz. főút hidjai 

sor 
szám 

A híd 
szelvénye neve nyílások 

száma 
szerk 

hossza 
felszerkezet anyaga 

1. 18+364 Mogyoródi-patak híd 1 13,2 FP-tartós vb. lemez 
2. 18+561 Aluljáró az alagi-major út alatt és 

felüljáró a Bp-Veresegyház 
vasútvonal felett 3 68,2 FCI-tartós vb. 

3. 18+700 Gyalogos felüljáró 5 60,8 Egyedi előregyártott tartós vb. 
4. 
5. 

20+854 Aluljáró a 2101.j. ö. út alatt 
Alagi-major út 1+375 km sz. 
Mogyoródi-patak híd 

2 

1 

44,6 

11,3 

Takaréküreges vb. lemez 

FP-tartós vb. lemez 
6. 22+803 Aluljáró a 21101. j . b. út alatt 2 39,9 Takaréküreges vb. lemez 
7. 26+692 Aluljáró az Alsógöd felé vezető 

földút alatt 2 33,9 Takaréküreges vb. lemez 
8. 28+440 Aluljáró a 21107. j . b. út alatt 2 40,1 Takaréküreges vb. lemez 
9. 29+964 Aluljáró a vácrátóti mellékút alatt 2 32,4 Takaréküreges vb. lemez 

10. 30+765 Ilka-patak híd 1 11,3 Monolit vb. lemez 
11. 32+000 Aluljáró a Sződ térségi földút alatt 2 32,4 Takaréküreges vb. lemez 
12. 33+335 Sződ-Rákos-patak híd 1 13,2 Monolit vb. lemez 
13. Bal oldali Hajcsár út 0+172 km 

Ilka-patak híd 1 6,8 Monolit vb. keret 
14. Jobb oldali Hajcsár út 0+886 km 

lika-patak híd 1 6,8 Monolit vb. keret 
15. 33+700 Gyalogos felüljáró 4 95,2 Takaréküreges vb. 
16. 33+935 Aluljáró a 21112. j . b. út alatt 4 50,5 Takaréküreges vb. lemez 
17. 36+207 Felüljáró a 2104. j . ö. út és az 

Aszód-Vác vasútvonal felett 5 74,7 UB-tartós vb. 
18. 37+704 Gombás-patak híd 1 10,3 UH-tartós vb. 
19. 38+792 Aluljáró a 2106. j . ö. út alatt 4 51,8 Takaréküreges vb. lemez 
20. 40+300 Aluljáró a Vác-Rád közötti földút 

alatt 4 56,8 Takaréküreges vb. lemez 
21. 42+233 Aluljáró a 21117. j . b. út alatt 4 51,9 Takaréküreges vb. lemez 
22. 44+945 Gombási út feletti híd 1 10,8 Hullámosított acéllemez 
23. 45+170 Felső Gombás-patak híd 1 4,7 Hullámosított acéllemez 
24. 46+531 DCM sz. szalag és üzemi út 

feletti híd 3 34,8 UH-tartós vb. 
25. 47+565 Felüljáró az új 12. sz. főút felett 1 32,1 EHGTMF-tartós vb. 
26. új 12/0+754 Vác-Szob vasátvonal 

feletti felüljáró 3 52,8 UB-tartós vb. 
27. új 12/0+819 Kerékpárút feletti híd 1 3,8 Hullámosított acéllemez 

A mind gyakoribb torlódások, a zsúfoltság, az 
utazási idő aránytalan növekedése jelzik, hogy 
az út több szakaszon telített, új kapacitások 
megteremtése elengedhetetlenné vált. 

A környezeti ártalmak csökkentése, a biztonsá
gosabb közlekedés megteremtése érdekében az 
országos közutak fejlesztési programja - amely 
az 1991-2000 évek közötti időszakra szól - elő
irányozta az új M0 autópályagyűrűtől induló, a 
településeket elkerülő új út építését. 

Az új út három ütemben épül. 

/. ütem: Vác elkerülés kiépítése a 33,8-48,4 km 
szelvények között. (1994-97) Ebben az ütemben 
a főút és a régi 12. sz. főút között is új kapcsolat 
létesül mintegy 1,4 km-es hosszon; 
//. ütem: Sződliget, Göd és Dunakeszi elkerülés 
építése a 18,2-33,8 km szelvények között (1995-
97); 
///. ütem: a régi 2. sz. főútról való leágazás, va
lamint az M0 jelű autópályával való kapcsolat 
kialakítása (1996-98). 
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Új 2. sz. főút UB tartós hídja a 2104. j . útó felett 

Vasalt talajtámfal kivitelezése 

Az új út gyorsforgalmú úttá fejleszthető, távlati 
kiépítésekor a transzeurópai észak-déli autópá
lya-tengely része lesz. 

A munkák során a jobb pálya épül, a keresztező 
utak hidjai a gyorsforgalmú út paraméterei sze
rint készülnek. Az MO és a 21,6 km szelvények 
között az út jobb és bal pályája egyaránt kiépül. 

Az úton létesülő 27 hídból csupán 8 készül víz
folyás felett, 19 alul- és felüljáró mesterséges 
akadályt - túlnyomórészt utat és vasutat -
ível át. 

A hidak között egy gyalo
gút és egy kerékpárút fe
letti híd is található. 

A hidak anyagát tekintve 
15 híd monolit vasbeton -
ebből 11 takaréküreges -, 
9 híd előregyártott tartós 
vasbeton (2 UB, 2 UH, 2 
FP, 1 FCI, 1 EHGTMF, 1 
egyedi), míg 3 acélanyagú 
hullámosított Tubosider 
lemez. 

A hidak szerkezetét tekint
ve 22 híd vasbeton geren
da vagy lemez, 2 híd keret 
és 3 csőszerkezetű. 

Hét hídnál a töltéslezárás 
esztétikus vasalt talajtám
fallal történik, ami e hi
daknál lehetővé tette a 
szerkezeti hossz csökken
tését. 

Két hídnál országosan elő
ször kerül beépítésre az FP 
jelű tartó. Ezeket és az 
FCI tartókat a Ferrobeton 
Dunaújvárosi Beton- és 
Vasbetonelem-gyártó 
Rt. gyártja. 

A tartókból létesített, lé
nyegében monolitikus fel
szerkezetű hidak alul sík 
felületűek és ezáltal köny-

nyen fenntarthatóak, a tartóelemek súlya cse
kély, a kivitelezéshez minimális élőmunkára 
van szükség. Vasútvonalak felett a gyorsabb ki
vitelezés érdekében előregyártott tartós hidak 
készülnek. 

A hidak fontosabb adatait a 
lázat mutatja be. 

19. oldlon lévő táb-

A terveket az Uvaterv Rt., a Magyar Aszfalt Kft. 
és a Pont-TERV Kft készítette, kivitelező a Be
tonútépítő Nemzetközi Építőipari Rt., és az 
olasz Itinera & Com. Edile cég volt. 
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Dunakeszi-Fót között aluljáró a főút 20+854 km 
szelvényében 

Tervező: 
Pont-TERV Kft., Pálossy Miklós 
Kivitelező: 
Betonútépítő Nemzetközi Eptőipari Rt. 
A híd a 2101. j . dunakeszi-gödöllői összekötő 
utat vezeti át a fő út felett. 
A híd kétnyílású, a támaszközök beosztása: 
21,0+22,6 m, szerkezeti hossza: 44,6 m, kereszt
metszeti elrendezése: kocsipálya 9,0 m, bal ol
dali kiemelt szegély 0,5 m, jobb oldali kerékpá
rút 2,4 m. 

A hídfők és a közbenső alátámasztás síkalapo
zással készül. A hídfőknél és a közbenső alátá
masztásnál egyaránt monolit vasbeton talpgeren
da és 3 db 60x90 cm-es oszlop épül. A hídfőknél 
monolit vasbeton fejgerendák készülnek, a köz
benső alátámasztó oszlopok közvetlenül csatla
koznak a felszerkezethez. 

A töltéslezárást a hídfő oszlopok előtt elhelye
zett vasalt talajtámfal biztosítja. A támfalak 16 
cm vastagságú „H" alakú előregyártott elemek
ből készülnek. 

A híd felszerkezete folytatólagos monolit, taka
réküreges vasbeton lemez, nyílásonként 10-10 
db 55x65 cm-es takaréküreggel. 

A híd négynyílású, a nyílások beosztása: 
8,25+15,40+15,40+8,25 m, szerkezeti hossza 
50,5 m, keresztmetszeti elrendezése: kocsipálya 
10,0 m, kiemelt szegélyek: 2x0,5 m. 

Valamennyi hídfő és közbenső alátámasztás víz 
alatti betonozással kivitelezett síkalapozással ké
szült. Az alaptesteken monolit vasbeton talpge
rendák helyezkednek el. A felmenő szerkezetek 
60x90 cm-es monolit vasbeton oszlopok, a híd
főknél három, a közbenső alátámasztásoknál 
kettő készült. A hídfők esetében a 90 cm-es ol
daluk áll a hídtengely irányában, míg a közben
ső alátámasztások esetében a 60 cm-es. 

A hídfőknél a vasbeton oszlopok felső részén 
monolit vasbeton fejgerendák létesültek, ame
lyek a függő szárnyfalakkal együtt készültek, 
míg a közbenső alátámasztásoknál a vasbeton 
oszlopok közvetlenül kapcsolódnak a felszerke
zethez. 

A híd felszerkezete többtámaszú, monolit vasbe
ton lemez, a két szélső nyílás tömör, míg a két 
közbenső nyílás takaréküreges. Egy nyílásban 7 
db 50x53 cm-es takaréküreg van. 

A felszerkezet teljes felületén szórt szigeteléssel 
készül, a szegélyek PROXANEL sóvédelemmel 
készülnek. A szigetelésre védő aszfalt és kétré
tegű hengerelt aszfalt kerül. 

A teljes kocsipálya BITUBRIDGE 
bitumenes vastaglemez szigetelés
sel, a szegély és a kerékpárút sóvé
delemmel készül. A szigetelésre 
védő aszfalt és két rétegű pálya
burkolat kerül. 

Sződliget és Sződ között aluljáró 
a fő út 33+935 km szelvényében 

Tervező: 
Út-Vasúttervező Rt., 
Szentkúti Pál 
Kivitelező: 
Itinera & Com. Edile 
A híd a sződi bekötő utat vezeti át 
a főút felett. A kosdi felüljáró betonozása 
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Vác határában felüljáró 
a főút 36+207 km szelvényében 

Tervező: 
Út- Vasúttervező Rt., Vatai Zsolt 
Kivitelező: 
Itinera & Com. Edile 

A híd egy földutat, az Aszód-Vác vasútvonalat, 
valamint a vác-gödöllői összekötő utat hidalja 
át. 

A híd ötnyílású, a nyílások beosztása: 
• 12,0+11,0+16,0+16,0+12,0 m, szerkezeti hossza 
74,7 m, keresztmetszeti elrendezése: kocsipálya 
13,0 m, kiemelt szegélyek: 2x0,5 m. 

Valamennyi hídfő és közbenső alátámasztás 
esetében síkalapozás készült. Az alépítmény 
egységesen monolit vasbeton talp- és fejgeren
dából, valamint 3 db 60x90 cm-es keresztmet
szetű monolit vasbeton oszlopokból készült. A 
hídfőknél a fejgerendákkal egybeépültek a töl
téslezáró függő szárnyfalak. 

A híd felszerkezete nyílásonként 11 db UBx-70 
jelű előregyártott, előfeszített hídgerendákból és 
azokkal együttdolgozó 20-23 cm vastagságú 
helyszíni vasbeton pályalemezből áll. 

A felszerkezet teljes szélességében szórt szigete
lést, a szegély és a szélső főtartók PROXANEL 
sóvédelemet kapnak. 

A szigetelésre öntött aszfalt védőréteg, erre pe
dig két rétegű hengerelt aszfalt kerül. 

A hídfőknél THORMA-FLEX rugalmas burko
latdilatációk készülnek. 

Vác határában közúti híd 
a főút 44+945 km szelvényében 

Tervező: 
Út- Vasúttervező Rt., Bedics Antal 
Kivitelező: 
Itinera & Com. Edile 

A HPA-17 jelű TUBOSIDER műtárgy a Gombá-
si utat vezeti át a főút töltése alatt. 

Az átvezetett út adatai: kocsipálya szélesség: 7,0 
m, gyalogjárda szélesség: 2x1,50 m. 

Az alkalmazott szerkezet alul nyitott, különböző 
görbületű szakaszokból, hullámosított acélle
mezből készült ívszerkezet, amelynek a befogla
ló méretei: szélesség 10,80 m, magasság 6,26 m. 

A nyitott keret alsó szabad lemezszélei a teljes 
48,0 m-es hosszban, 2,0x1,2 m-es beton sávala
pon nyugszanak, amelyek 3-3 db 16,0 m-es dila
tációs szakaszból állnak. 

A sávalapok között kitámasztó gerendák készül
nek a vízszintes erők felvétele érdekében. 

Az alsó lemezszéleket az alapcsatornába bebeto
nozott lehorgonyzó lemezszerkezet rögzíti az 
alaptesthez. 

A TUBOSIDER műtárgy szerkezetét 7 mm vas
tag, 200 mm hullámhosszúságú acélhullámle
mez alkotja. A korrózióvédelemmel ellátott gyá
ri elemeket a helyszínen csavarkötésekkel rögzí
tik egymáshoz. A földdel érintkező felületek 
Bonobit H kellősítés után két réteg bitumenmá
zas kenést kapnak. 

A műtárgy mindkét végét az útoldalrézsű haj
lásszögének megfelelően ferde síkok zárják le. 
A nyílás feletti korlát elhelyezését a műtárgy fel
ső részén kialakított vasbeton „gallér" teszi le
hetővé. A felső nagysugarú lemezrész merevsé
gének érdekében mindkét oldalon monolit vas
beton vállgerenda készül, ezek a műtárgyvége
ken lévő „gallérokba" lesznek bekötve. 

A műtárgy felett a 2. sz. főút töltése megszakítás 
nélkül halad át, a töltéstakarás magassága 2,1 m. 

Az M0 jelű autópálya északi szektorának hidjai 

Az északi szektor közúthálózati jelentősége ab
ban foglalható össze, hogy egyrészt az M3 jelű 
autópálya - Buda kapcsolata révén forgalome
losztást tesz lehetővé mind a távolsági, mind a 
Pest-Buda közötti forgalomban, másrészt szer
vesen kapcsolódik az M2 autópálya I. ütemeként 
1997 végéig autóútként elkészülő Budapest-Vác 
szakaszához. 
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Az autópálya gyűrű közel 10 km hosszú szekto
ra az M3-as autópálya és a 11. sz. főút között ke
resztezi a Dunát, a Szentendrei sziget déli részét 
és a Szentendrei Duna-ágat. Az UNITEF Kft. 
hat változatot kidolgozó tanulmányterve alapján 
az autópályaszakasz kiemelkedő része lesz a 
mintegy 1800 m összhosszúságú, következő 3 fő 
elemből álló híd: 

• Duna-híd a főág felett, 
• Szentendrei Duna-ág híd, 
• A két mederhíd közötti, Szentendrei szigeti 
ártéri híd, valamint a mederhidak bal, illetve 
jobb parti feljáróhídjai. 

A közvéleménykutatással - 114 fő nyilvánított 
véleményt - párhuzamosan neves szakemberek
ből és közéleti személyiségekből alakult 31 tagú 
társadalmi zsűri is állást foglalt a kérdésben. 
Eszerint a hat változat közül a legnagyobb sikert 
a 2. számú és a 6. számú változat aratta. Mind
két híd ferdekábeles kialakítású, a 2. számú vál
tozat pilonja és pályája acél, míg a 6. számú vál
tozat ugyanezen elemei vasbetonszerkezetűek. 

A legfontosabb javaslatok a következőek voltak: 

• a nagy Dunán ferdekábeles híd épüljön, jelké
pezve Budapest északi kapuját 
• a Szentendrei Dunaág-híd gerendahíd legyen, 
építészetileg kedvező kialakítással 
• a hídszerkezet teljes hosszban 2x3 sávval, az 
autópályának megfelelő végleges keresztmet
szettel, egy ütemben épüljön meg 
• a Szentendrei szigettel már első ütemben meg 
kell oldani a kerékpáros és gyalogos kapcsolatot 
és olyan hidat kell építeni, hogy az alkalmas le
gyen a környezet- és természetvédelem szem
pontjait, valamint a szigeten érintett települések 
igényeit is figyelembevevő későbbi közúti lejáró 
megépítésére. 

A 2. sz. és a 6. sz. változatok részletes vizsgálata 
alapján a 7M. számú változatot dolgozzák ki, 
amely szerint - mindkét megoldás előnyeit to
vábbfejlesztve - ferdekábeles híd fog teljes ke
resztmetszetben épülni acél pilonnal és me
revítőtartóval. 

A Szentendrei Dunaág-híd, valamint a feljáróhi-
dak felsőpályás, folytatólagos többtámaszú vas
beton gerendahidak lesznek. 

Pest Megyei Állami Közútkezelő Kht. távlati 
terve még következő hidak megvalósítása is. 
A letkési Ipoly-határhíd 1994. évi megnyitásá
val, a rövidesen elkészülő új tranzit 2. sz. főút 
kiépítésével egyre fokozódó lesz az igény Vác 
térségében Duna-híd létesítésére. A hídépítést 
indokolja, hogy a Budapesti Árpád híd és az or
szághatár között nincs állandó átkelési lehető
ség. Vác és a Szentendrei sziget között komp 
közlekedik, amelynek díját a közlekedők borso
sán megfizetik, ezért reálisnak tűnik itt még 
koncessziós alapon való hídépítés is. 

A Csepel-sziget középső és déli részének sincs 
megfelelő kapcsolata a Dunántúllal. Ezen a hiá
nyosságon sokat segítene, ha a 405. sz. főútnak 
a közelmúltban elkészült szakaszát Újhartyántól 
Nyugat felé folytatnák egészen az Ml autópá
lyáig és áthidalnák a Duna főmedrét is. 

Kitekintés és előrepillantás 

A műszaki felügyelet, az üzemeltetési- és fenn
tartási munkák hitelfedezetét mindenkor teljes 
mértékben biztosítani kell, hiszen e munkák ma
radéktalan végzése a hídgazdálkodás legfonto
sabb és leghatékonyabb eleme. 

A szerényen 8 milliárd Ft-ra becsült hídvagyon 
ugyanis nemcsak megérdemli, hogy állagát a 
forgalombiztonság érdekében óvjuk, de a tovább 
fejlődni akaró ország esetében ez a piacgazda
ság, az élet- és honvédelem stb. működőképes
ségét is jelenti. 
A hidak megóvása érdekében az úthálózaton - a 
határátkelőknél és másutt - rendszeressé kell 
tenni a fix- és a mozgó tengelysúlyellenőrzést. 

Aluljáró hidaknál, vagy hidak keresztkötéseinél 
- különösen 4,5-5,0 méter űrszelvénymagasság 
esetében - a régi és az újonnan létesülő hidaknál 
egyaránt védőkapuzatokat érdemes létesíteni. 
Nagy fontosságú, vagy új hidak - folyami, tran
zit úti hidak stb. - esetében az eddigi tapasztala
tok alapján célszerű az űrszelvény magasságát 
6,0 m körül meghatározni. 
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MO északi szektor Duna hídjának 6. számú változata (látványterv) 

Véget kell vetni annak, hogy burkolatmegerősí
tési munkák során a hidakon az aszfalt rétegeket 
megszakítás nélkül átvezessék. E szakszerűtlen 
beavatkozás esetében ugyanis a hidak többletter
helést kapnak, a kocsipálya geometriája meg
változik, illetve megváltozhat, így a vízelvezetés 
többnyire nem működik. A kocsipályán pangó 
vizek pedig pár év alatt a hidak felszerkezetén 
komoly korróziós károkat okoznak. 

A hidakat úgy kell megtervezni, hogy azoknak 
miden szerkezete, valamint a közművek és a tar
tozékok - a műszaki felügyelet és a fenntartás 
végzése érdekében - jól megközelíthető legyen. 
Ennek érdekében, ha szükséges, a hidakon keze
lőjárdákat és vizsgálókocsikat kell létesíteni. 
Gondolni kell a hidak emelhetőségére, amire 
esetleges sarucsere miatt kerülhet sor. 

A hídkezelő üzemeltetői tapasztalatait messze
menően figyelembe kell venni, hiszen ilyenkor 
derülhet ki, hogy nem feltétlenül érdemes a mi
nimális keresztmetszet alkalmazása, mert ütkö
zés, sár vagy sós hó felhordása stb. esetén a gya
korlatban egyrészt az elméletileg feltételezett 

állapotok nem állanak elő, másrészt a megtaka
rítás nincs arányban a felvállalt kockázattal. 
Fontos hidak esetében a kiviteli terveket üze
meltetői és fenntartási utasítással kell ellátni. 

Az élek mentén való erőátadást biztosító saruk 
helyett a biztonságosabb, felületen történő erőát
adást szolgáló saruk kivitelezését kell előtérbe 
helyezni. (Például a tahitótfalui hídnál alkalma
zott teflon, vagy az üllői felüljáró esetében al
kalmazott neoprén saru.) 

A hagyományos korlátok helyett célszerű kor
szerű, időálló horganyzott és csereszabatos kor
látokat kihelyezni. 

Félszélességben történő munkavégzések eseté
ben a tervezőktől meg kell követelni, hogy a ki
vitelezéskor a hidak mozgását, lengését vegyék 
figyelembe, erre méretezzék a szerkezeteket, 
mert ez esetben az új szerkezeteken sok káros 
alakváltozást, elsősorban repedést lehet elkerül
ni. 

Az olvasztósózás miatt is új kihívások jelent
keztek. 
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ACSA GALGA-PATAK HID 
(2106 J. ÚT 25+615 KM) 

Építési éve: 1949. 
Támaszközei: 
3,43+11,44+3,43 m 
Pályaszélesség: 1,50+7,00+1,50=10,00 m 
Vonalvezetése: egyenes, keresztezést szöge 
63°45' 
Teherbírása: B. osztályú 
Megbízó: Közlekedésügyi Minisztérium VI2 
Hídosztály 
Tervező: Állami 
Mélyépítéstudományi és Tervező 
intézet, Bölcskei Elemér 

Keresztmetszet 

A konzolos kéttámaszú, három 
főbordás vasbeton szerkezet, alsó 
élének vonalazása íves. A táma
szok a Galga-patak tengelyével 
párhuzamosan helyezkednek el. 
A pillérek cölöpalapozásúak. 
Minden második cölöpöt ferdén 
vertek le. A cölöpvégeket fent 
vasbeton talpgerenda fogja össze. A felmenő fa
lazat felül a felszerkezethez mereven kapcsoló
dik. A hidat 1995-ben felújították és megerősí
tették. A B. osztályú teherbírásnak megfelelő 

Oldalnézet és hosszmetszet 

többletvasalást helyeztek el és a főtartók ke
resztmetszetét lőtt betonnal növelték. 

A hídfelújítása alkalmával a pályaszintet és a járdát is meg kellett emelni. 
A korlát magasítása egyedi megoldás 
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ASZÓD: Elbontott gyaloghidak 

A közel hatezer lakost számláló városban a 
Podmaniczky kastély kertjét nyugat felől határo
ló kerítés mellett a Mély út elnevezésű utca ve
zet a Szabadság tértől 
felfelé. Ezt az utcát ré
gebben két felüljáró 
gyaloghíd ívelte át. Az 
első, közvetlenül a kas
tély nyugati szárnyától 
északra, a második et
től mintegy száz méter
rel feljebb ott állott, 
ahol a Mély út vonala 
bal kanyarulatba megy 
át, ahogyan a fényké
pen is látható. Az út 
jobb oldalán még ma is 
a kastélyhoz tartozó 
kert húzódik, míg a bal 
oldalon a területet idő
közben parcellázták és 
éppen ott, ahol a hídfő 
állott, az óvoda keríté
se elzárja a hozzáju

tást. A terep mindkét oldalon kb. ?>-4 méterrel 
magasabb a Mély út szintjénél. Az első hidat kb. 
1955-ben, a másodikat, melyről a fénykép ké
szült, 1953-ban bontották el. Építésük ideje nem 
ismeretes. 

A két híd szerekezeti részeiből nem maradt meg 

Aszód városképe (részlet) 

A híd képe levelezőlap gyűjteményből származik. Az íves szerkezet minden bizonnyal 
öntöttvas tartó lehetett. Rajta felirat volt olvasható: „Minden csak átmenet" 

semmi. Az ellenfalak 
és az alapozások állító
lag ma is megvannak, 
azonban a növényzet 
oly sűrűn nőtte be az út 
szélét, hogy lehetetlen
né teszi a vizsgálódást. 

A hidak helyére vonat
kozó információ az 
aszódi Petőfi Múzeum 
igazgatójától, a hidak
kal kapcsolatos egyéb 
információ a helybeli 
lakosoktól származik. 
A felső híd a közelben 
lévő evangélikus temp
lom megközelítésére 
szolgált, míg az alsót a 
kastélyhoz tartozók 
használták. 
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BAGI KÖZÚTI FELÜLJÁRÓ 
(3105. J. ÚT 0+587 KM) 

Újjáépítés éve: 1950. 
Nyílások: 7,20+11,00+7,20 m 
Pályaszélesség: 
1,25+6,50+1,25=9,00 m 
Vonalvezetés: egyenes, keresztezési szöge 90° 
Teherbírás: IA. osztályú 
Megbízó: Budapesti Közúti Igazgatóság, 
Kovács József műszaki ellenőr 
Tervező: TETA Tervező és Tanácsadó Mérnöki 
Szövetkezet, Zsámboki Gábor 
Kivitelező: - Hídépítő Vállalat, Cseke Mária; 

- Beton Plasztika Kft., Boros Péter 

A felrobbantott híd helyén az 1950-ben há
romnyílású monolit vasbeton lemez felüljáró 
épült, a Budapest-Hatvan vasútvonal két vágá
nya fölött. Az aszódi oldalon levő hídfő és a 

Keresztmetszet 

A felüljáró vizsgálata során megállapították, 
hogy a pályalemez szélein és az oszlopokon ész
lelt súlyos korróziós károk veszélyeztetik a mű
tárgy állékonyságát, ezért 1992-ben felújították: 

Oldalnézet és hosszmetszet 

közbenső pillér alaptest a felrobbantáskor épség
ben maradt, a bagi oldalon levő alépítmények 
megsérültek. A sérüléseket az újjáépítés során 
hozták rendbe. 

A felújítási munkákat a nagy forgalomra való te
kintettel, két építési ütemben, a híd fél szélessé
gében végezték el. A munka az idomacélkorlát, 
járdák, dilatációs szerkezetek és a pályaburko-
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A korróziós károk 

miatt felújított 

felüljáró mind a 

közúti, mind a vasúti 

forgalom 

fenntartásával 

épült át. 

Járdái 0,50-0,50 m-rel 

szélesebbek lettek 

Bagi közúti felüljárónak az elhelyezkedését ábrázoló 
helyszínrajz 

lat, valamint a szárnyfalak fe
letti járda elbontásával kezdő
dött. Majd kijavították a kere
toszlopok, pályalemez alsó és 
oldalsó felület hibáit. A pálya
lemez szélességét a régi 
0,75+6,50+0,75 méterrőla 
gyalaogjárdák konzolos széle
sítésével 1,25+6,50+1,25 mé
terre növelték. A hídvégeken 
új PD rendszerű, vízzáró dila
tációs szerkezetet helyeztek el. 
A 32 cm vastag pályalemezen 
PROXAN ELK jelű szigete
lés, 4 cm ÖA/vk védő kötőré
teg és 4 cm AB-12 jelű kopó
réteg, a járdákon 2 cm port-
landcement simítás készült. A 
járda külső részére - kijavítás 
után - visszahelyezték a füg
gőleges lécosztású idomacél 
korlátot és a vágányok felett 
kétoldalt 12,0-12,0 m hosszú 
védőrácsot helyeztek el. 
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BERNECEBARATI - MEGYEHATÁR 
KÖZÖTT CSERNA-PATAK HÍD 
(1201. J. ÚT 32+734 KM) 

Építés éve: 1940. 
Nyílásai ferdén: 7,79+7,19 m. 
Pályaszélessége: 0,75+6,50+0,75 - 8,00 m. 
Vonalvezetése: egyenes, keresztezési szöge 
Teherbírása: 20 tonna. 
Megbízó: M. kir. Allamépítészeti Hivatal, 
Budapest 

Feltételezhető, hogy az alépítmények sík alapo
zásúak. A hídfők és a közbenső pillér a vízfolyás 
tengelyével párhuzamosan helyezkednek el. A 
felszerkezet 6 db 1-300 mm magas hengerelt 

Oldalnézet 

Keresztmetszet 

acéltartós, vasbeton lemez szerkezetű. A tartók 
együttdolgozását a tartókra erősített acélkampók 
és a 20-25 cm vastag monolit vasbeton pályale
mez biztosítja. A pályalemezen szigetelés nem 

készült, a burko
lat homokágyba 
fektetett 8 cm-es 
kiskockakő, a 
gyalogjárdákon 
2 cm p.c. simí
tás. A gyalogjár
da 19 cm vastag 
lemeze 0,50 mé
terre konzolosan 
túlnyúlik. 

A hengerelt acél l-tartókra helyezett vasbetonlemez híd fél évszázad múltán 
is kifogástalan állapotban van 
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BIATORBÁGYI VASÚTI VÖLGYHÍD 
A BUDAPEST-KELENFÖLD -
KOMÁROM VASÚTVONALON 

A jobb vágány alatti híd építésének éve: 
1883-1884. 
Átépítés éve: 1934. 
Nyílásai: 
38,29 + 38,12 + 2 x 12,00 m (téglaboltozat) 
Kivitelező: MÁVAG 

ges lehajlás mintegy 15 %-kal nagyobb volt a 
számítottnál. A szélrácsok és a keresztkötések 
nem kellő merevsége miatt „gyors menetnél" a 
szerkezet oldalingása igen nagymértékű volt. 
A nagymértékű oldalingások csökkentésére a 
szélrácsok és keresztkötések egyes elemeinek 
megerősítését határozták el. 1903-ban már a fő
tartók megerősítésére is szükség volt. 

Az 1933-ban tartott fővizsgálat alkalmával meg
állapították, hogy az áthidaló szerkezet - az erő-

A jobb vágány 

A völgyhidak Biatorbágy község határában a 
Füzes-patak széles völgyét hidalják át, a völgy
fenék fölött 20-25 m magasságban. 

A jobb vágány hídjánál a hídfő és a pillér alapo
zási munkáit 1883-ban kezdték meg. Az erősen 
átázott, gyenge teherbírású altalaj miatt a hídfők 
és a közbenső pillér cölöpalapozású. Mintegy 
700 db, átlagosan 12,00 m hosszú facölöpöt ver
tek le. A felmenőfalazatokat biai mészkőből ké-
szítették.A völgyhíd párhuzamos övű, többszö
rös rácsozású, felsőpályás, hegeszvas anyagú, 
többtámaszú szerkezet volt, melynek anyagát a 
Resicai Vasgyár szállította. 
Az 1884. júniusi próbaterhelések során a tényle-

eredeti hídja 

sítéstől eltelt 30 év alatt bekövetkezett nagymér
tékű terhelésnövekedés miatt - már nem felelt 
meg a követelményeknek és annak további meg
erősítésére sem volt lehetőség. Ezért megfelelő 
teherbírású szerkezettel való cseréje felől dön
töttek. A Bicske vasútállomás utáni vonalszaka
szon az 1898-ban épített és eredetileg 4x16 ton
na tengely teherre méretezett, majd 1933-ban el
bontott és megerősített baroki hídszerkezetet 
használták fel a biatorbágyi völgyhídnál. A két 
megerősített áthidalószerkezetet a jobb vágány 
hídjánál, 1934. április és május hónapjaiban he
lyezték a végleges helyükre. 
A baroki hídszerkezet bontását, erősítését és új
bóli felszerelését a MÁVAG végezte. 

A bal vágány megerősített hídja 
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A bal vágány alatti híd építésének éve: 
1897-1898. 
Erősítés évei: 1931., 1941. 
Nyílásai: 
39,70 + 39,70 + 2x 10,00 +2 x 10,00 m boltív. 
A két híd közötti tengelytávolság: 31,80 m 
Tervező: 
Az erősítést tervezte: 
MAV. Igazgatóság Hídosztály, Papp Tibor 
Kivitelező: MÁVAG 
Építés utáni forgalombahelyezés: 
1898. december 20. 
Erősítés után i forgalombahelyezés: 
1931. október 3. 

A falazatok építését 1898. március 14-én kezd
ték meg és igen rövid idő alatt be is fejezték.A 
jobb vágány hídjánál tapasztalt elmozdulások 
megelőzésére a két hídfőt két-két 10,00 m nyí
lású kőboltozattal látták el. A hídfők alatt egy
máshoz kitámasztott alaptestek van
nak és cölöpalapozást csak a Buda
pest felőli hídfőnél, valamint a köz
benső pillérnél alkalmaztak. A völgy
híd két kéttámaszú, párhuzamos övű, 
oszlopos rácsozású, folytacél anyagú 
szerkezetből áll. A 41,20 m támaszkö
zű, 4 x 16 tonna tengelyteherre mére
tezett szerkezetek anyaga a Diósgyőri 
Vasgyárból származott, azokat a MÁ
VAG gyártotta és szerelte. 
1931. szeptember 12-én tragikus va
súti szerencsétlenség történt. A 10. 
számú nemzetközi gyorsvonat néhány 
perccel éjfél után, merénylet követ
keztében (:Matuska Szilveszter:) a 
völgyhídon kisiklott és a vonat egy 
része a hídról lezuhant. A 20-25 m 
mélységbe a vonat mozdonya, szer
kocsija, poggyászkocsija és még öt 
személy-, illetve hálókocsi borult le. 
A szerencsétlenség következtében 22-
en vesztették életüket és sokan meg
sebesültek. A baleset után megtartott 
hídvizsgálat megállapította, hogy a 
völgyhíd két hídszerkezete csak ki
sebb mértékben sérült meg, ezek 
helyreállítását azonnal megkezdték. A 
megrongált 42,8 kg-os sínfelépít
ményt 48,3 kg-osra cserélték ki. 

A Budapest-Hegyeshalom vasútvonal 1931-
1932. évi villamosítását követően a V 60 és V 
40 sorozatú villamosmozdonyok tengelyterhei a 
vonal legtöbb acélszerkezetű hídja számára túl-
igénybevételt jelentettek. Ezért a biatorbágyi 
völgyhidak áthidaló szerkezeteit is meg kellett 
erősíteni. Az erősítéseket függőállványok alkal
mazásával oldották meg. A harmadik övvel való 
erősítési mód a kétvágányú fővonal forgalmát 
csak kis mértékben zavarta. A harmadik öv be
szerelése az egyes saruk feletti alsó csomópont
ba bekötött új, nagyméretű csomólemezzel tör
tént. A főtartókon kívül, minden egyes áthidaló 
szerkezet esetében, a pályaszerkezetet és a szél-
rácsozatot is kisebb mértékben megerősítették, a 
régi avult mozgósarukat pedig újakkal cserélték 
ki. 
A Budapest-Hegyeshalom vasútvonal korszerű
sítési munkáinak befejezése után a völgyhídon a 
vasúti forgalom 1975-ben megszűnt. 

A völgyhidak a merénylet után 

A megerősített szerkezetek 
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BIATORBAGYI KÖZÚTI FELÜLJÁRÓ 
(8101. J. ÚT 0+161 KM) 

Építés éve: 1975. 
Nyílásai: 16,00+16,00+14,00 m. 
Pályaszélessége: 0,50+8,50+0,50=9,50 m. 
Szerkezeti hossza: 49,20 m. 
Vonalvezetése: egyenes, keresztezési szöge 90° 
Teherbírása: „A" osztályú. 
Megbízó: KPM Közúti Igazgatóság Budapest 
Tervező: Út-Vasúttervező Vállalat, Budapest. 
Kivitelező: Hídépítő Vállalat, 
Tóth Sándor építésvezető. 

Keresztmetszet 

A felüljáró a Budapest -
Hegyeshalom közötti új 
nyomvonalra helyezett 
vasútvonalat hidalja át. 
Mind a négy támaszt 0 
60 cm keresztmetszetű 
fúrt vasbeton cölöpök 
hordják. A rejtett hídfő 
cölöpéit 1,00 m, a köz
benső támaszok cölöpéit 
7,20 m hosszon vasbeton gyűrűvel fogták össze. 
Ezeket felül vasbeton fejgerenda kapcsolja 
össze. A hídfőknél a fejgerendára 2,50 m hosszú 
20 cm vastag vasbeton kiegyenlítőlemez tá
maszkodik fel. A töltés megtámasztását termés
kővel burkolt földkúpok biztosítják. 

Oldalnézet és hosszmetszet 

A felszerkezet három kéttámaszú Hoyer-tartós 
vasbeton lemez. A 19 db 14,60-70 jelű és 2x19 
db 16,80-70 jelű feszített vasbeton gerendát köz
vetlenül egymás mellé helyezték. 

Az új nyomvonalra helyezett vasúti fővonalat áthidaló háromnyílású vasbetonhíd 
kéttámaszú feszített vasbetongerendákból áll. 

Együttdolgozásukat 17 cm vastag vasbetonlemez biztosítja 

A tartók együttdol
gozását a kereszt
irányú acélbetétek 
és a 17 cm vastag, 
helyszínen készített 
vasbeton lemez 
biztosítják. A pá
lyalemezen három
rétegű ragasztott 
bitumenes lemez 
szigetelés, 4 cm vé
dőbeton és kétré-
tegben felhordott 9 
cm vastag AB-20 
jelű aszfaltbeton 
készült. 
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BIATORBAGY-PATY KOZOTT VASBE
TON KERETHÍD A 81106. J. ÚT 1+980 
KM-BEN, A BUDAPEST
HEGYESHALOM VASÚTVONAL 
TÖLTÉSE ALATT 

Építés éve: 1974-1975. 
Kerethíd nyílása: 11,00 m. 
Kerethíd hossza: 65,10 m. 
Pályaszélessége: 1,50+8,00+1,50 = 11,00 m. 
Vonalvezetése: egyenes, keresztezést szöge 
37°30' 
Teherbírása: "A" osztályú. 
Jóváhagyó hatóság: KPM Budapest Közúti 
Igazgatóság. 
Megbízó: MÁV Igazgatóság, Budapest. 
Tervező: MAV Tervező Intézet, Szabó Sándor. 
Kivitelező: Hídépítő 
Vállalat. 

Keresztmetszet 

A ferdeség miatt a hegyesszögű oldalakon je
lentkező töltéslábat szögtámfal támasztja meg. A 
keretalagút alá az esetleg megjelenő rétegvíz mi
att 20 cm vastag homokos kavics réteg fölé 10 

Törökbálint és Herceg
halom állomások között 
a vasút új nyomvonalra 
került. Az új nyomvo
nal keresztezi a 81106. 
j . biatorbágy-pátyi köz
utat. Az utat vasbeton 
keretalagútban vezették 
át a vasút alatt. Hosszmetszet 

Helyszínen betonozott monolit vasbeton keretszerkezetu alagút a vasúti 
fővonal töltésében 

cm vastag szerelőbeton ké
szült. A keretalagút közép
ső részén 6,0 méterenként 
dilatációs hézag készült, 
melyek mögött hosszirá
nyú hátfolyókát építettek 
be, az összegyűlő vizek 
levezetésére. Az összegyű
lő vizet az elem köze
pén 0 120 cm-es eternitcső 
vezeti le az útburkolatra. A 
födémlemezen és a dilatá
ciós hézagoknál 30 cm szé
les sávban két rétegben fel
hordott csupaszlemez szi
getelés és 4 cm vastag vé
dőbeton készült. Az alagút-
falakat bitumenes kenéssel 
látták el. 
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DUNAHARASZTI 
SOROKSÁRI DUNAÁG-HÍD -
(MO AUTÓÚT 21+472-21+971 KM) 

Építés ideje: 1987-1990. 
Nyílások Dunaharaszti felől: 
23,75+24,00+33,65+74,00+33,65+2375+10 
x24,,00+19,,00 m. 
Szélessége: 3,35+17,50+1,29 = 22,14 m. 
Szerkezeti hossz: 498,9 m. 
Pályafelület: 10930 ml 
Vonalvezetés: egyenes 1,7 %-a emelkedőben, 
illetve a Dunaharaszti felőli kb. 100 m hossz
ban Rd= 14000 m domború ívben halad. 
Teherbírása: „A" osztályú. 
Beruházó: KPM Országos Közúti 
Főigazgatóság. 
Építtető: Autópálya Igazgatóság. 
Lebonyolító: Közúti Beruházó Vállalat. 
Tervező: Út-Vasúttervező Vállalat. 
Fővállalkozó: Hídépítő Vállalat. 
Alvállalkozók: Betonútépítő Vállalat, Magyar 
Aszfalt Kft., MIKROKOR Kft., B1TUSZIG 
GMK. Újkígyós, FÉMMUNKÁS Vállalat, 
Pest megyei Villanyszerelő Vállalat. 
Próbaterhelés: 1989. október 27-28. BME 
Vasbetonszerkezetek Tanszéke. 
Forgalombahelyezés: 1990. 
Építési költség: 374 549 240.-Ft 

Az MO autópálya Soroksári Dunaág-híd építés közben 

Mederpillér részletei 

A híd a Soroksági Dunaág erősen emelkedő bal
partján a Duna-part utcát, a Dunaágat és a mel
lette levő úszólápot, továbbá a Felső Duna-sort 
és egy földutat hidalja át. 

Az 1200 mm átmérőjű vasbeton cölöpöket vb. 
alaptest fogja össze, melyen 3 db 1,2 m átmérőjű 
vasbeton oszlop helyezkedik el. Ezeket felül 
konzolosan túlnyúló vasbeton fejgerenda fogja 
össze. 

A jobbparti 12 nyílású, a balparti 2 nyílású feljá
ró híd folytatólagos szerkezetű. A felszerkezet 
nyílásonként 12-12 db „UB" jelű előfeszített, 
20,80 illetve 24,80 m hosszú tartókból tevődik 
össze. A tartók 1,00 m magasak, felül 1,20, alul 

60 cm szélesek. 

A tartók együtt
dolgozását 20-30 
cm vastag hely
színi vasbeton le
mez és a táma
szok felett mono
lit kereszttartók 
biztosítják. A tar
tók feletti, illetve 
közötti zsaluzat 
40 mm vastag 
bentmaradó „Be-
tonyp" lemez. A 
tartók a fejgeren
dákon 20 mm 
vastag gumicsík
ra fekszenek fel. 
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A mederhíd és az ártéri szerkezetek a 13 és 16 
jelű közös pilléreken FÜK 240 típusú gumibeté
tes vízzáró dilatációval csatlakoznak egymás
hoz. Az 1 jelű hídfőnél FÜK 160 típusú dilatáci
ót alkalmaztak. 

Keresztmetszet 

A mederhíd 13 és 16 jelű közös pilléreinek ala
pozása 12-12 db A 800 mm-es Soil-Mec cölöp, 
amelyeket vasbeton talpgerenda köt össze. A 
meder- és ártéri szerkezet közös szerkezeti ge
rendáját 4-4 db 75x2,40 m méretű oszlop tá
masztja alá, ezeket a meder és az ártér felőli ol
dalon 30 cm vastag fal határolja. A határoló fal a 
meder felőli oldalon 14,80 m szélességben, 1,30 
m-re az oszlopok előtt halad. A falakkal határolt 
tér a mederhídon átvezetett 800-as víznyomócső 
és a tervezett 30 postakábel befogadására szol
gál. A falakat és oszlopokat a közműteret függő
legesen kettéosztó vasbetonlemez merevíti. 

A mederpilléreket 14-14 1200-as Soil-Mec cö
löp támasztja alá. A felmenőfal 4,80 m magassá
gig tömör, 2,80 m széles, félköríves lezárású. In
nen 2 db, egymástól 10,30 m tengelytávolságban 
lévő, 4,54x 1,60 m méretű oszlopban folytatódik 
a saruszintig. 

A mederhíd háromtámaszú, szekrénytartós ge-
rendahíd. A tartó magassága hídközépen és a 
szélső támaszok felett 2,00-2,00 m, a közbenső 
támaszok felett 4,00 m. A szekrénytartók ten
gelytávolsága 10,30 m, fenékszélességük 4,54 

m. Az alsó lemez vastagsá
ga 20-60 cm között válto
zik, a pályalemez 23 cm, a 
bordák 40 cm vastagok. A 
szerkezet konzolos szabad
betonozással épült a Híd
építő Vállalatnak a győri 
Duna-hídnál és a csongrádi 
Tisza hídnál használt be
rendezésével. 

A két szekrénytartó egy
mást követően épült, a kül
ső oldalon 2,90 m, a belső 
oldalon 1,55 m konzollal. A 

szekrénytartókat függesztett állványon épített, 
2,66 m széles lemezsáv köti össze. A szekrény
tartók együttdolgozását az összekötő pályaleme
zen kívül a középső nyílásban Dywidag-rudak-
kal feszített kereszttartó szolgálja. Az egyes zö
mök feszítőbetétei a December 4. Drótművek ál
tal gyártott 12,9 mm névleges átmérőjű, 12 
pászmából álló kábelek. Lehorgonyzásuk az 
osztrák Vorspanntechnik cég által gyártott fejben 
történt. 
A hídon a szigetelés kétrétegű (Akvabit) lemez, 
a támaszok felett modifikált bitumen. A szigete
lés felett 2 cm AB-5 jelű védőréteg + 5 cm 
HAK-12 jelű védő-kötő réteg + 4 cm ÉHA-20 
jelű kopóréteg készült. A gyalogjárda burkolata 
2,5 cm AB-8 jelű védőkötőréteg + 2,5 cm AB-8 
jelű kopóréteg. 
A hidat kétoldalt függőleges tagozású idomacél 
korlát határolja, a kocsipályát acél vezetőkorlát 
szegélyezi. A híd egyes részein 2 m magas zajár
nyékoló falat helyeztek el. 
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DUNAHARASZTI DUNA-TISZA 
CSATORNA-HÍD AZ 510. SZ. ÚT 
(RÉGI 51. SZ. ÚT) 20+757 KM-BEN 

Építés éve: 1948. 
Támaszközei: 11,40+38,50+11,40 m. 
Pályaszélessége: 1,50+8,00+1,50=11,00 m. 
Vonalvezetése: egyenes, keresztezési szöge 90°. 
Teherbírása: 1. osztályú. 
Megbízó: M. kir. Államépítészeti Hivatal, 
Budapest. 

A hídfők síkalapozásúak, a közbenső támaszok 
vasbeton süllyesztőszekrény alapozásúak. A 
szekrényen vasbeton talpgerenda épült, melyen 
a három főtartó acél sarukra támaszkodik fel. 
A felszerkezet háromcsuklós, konzolos vasbeton 
hídszerkezet befüggesztett kéttámaszú tartókkal. 
A szerkezet alsó vonalozása íves. A pályalemez 
vastagsága 16 cm, 30x60 cm-es kiékelt kereszt
bordákkal. A főtartók 8,40 m-re konzolosan túl
nyúlnak, hozzájuk 3,00 m hosszú kéttámaszú 
tartó kapcsolódik. A tartók közötti üreget so
ványbetonnal töltötték ki. A konzol leterhelésére 
3,13-1,70 x 7,63 m méretű, az alul íves részt kö
vető szekrényt alakítottak ki, melynek üregét 
homokos kaviccsal töltötték ki. A nyílás közé
pen a két szomszédos keresztborda között he
lyezték el az acél csuklót és felette dilatációs 
szerkezetet építettek be. A híd állapota az évek 

Dunaharaszti, Duna-Tisza csatornahíd 

során annyira megromlott, hogy javítása nem 
volt gazdaságos, ezért úgy döntöttek, hogy új 
híd építése szükséges. 

Az ideiglenes híd építésének éve: 1970. 
Támaszközei: 5 x6,0 m. 
Pályaszélessége: 0,50+6,00+0,50=7,00 m. 
Vonalvezetése: egyenes, keresztezési szöge 
70°30' 
Teherbírása: „B" osztályú 
Megbízó: KPM Közúti Igazgatóság, Budapest. 
Tervező: Út-Vasúttervező Vállalat, Kerényi 
György. 
Kivitelező: Hídépítő Vállalat. 

Az ideiglenes híd ötnyílású, 1-400 acéltartós fa-
felszerkezetű volt. 

Az új híd építésének éve: 1974. 
Nyílásai merőlegesen: 12,50+29,04+12,50 m. 
Pályaszélessége: (0,50)+11,00+(0,50) 
Vonalvezetése: egyenes, a csatorna keresztezési 
szöge 70°40' a híd merőleges szerkezetű. 
Teherbírása: „A" osztályú, az 1968. évi KH sze
rint. 
Megbízó: KPM Budapesti Közúti Igazgatóság, 
tervező: Út-vasúttervező Vállalat, Kerényi 
György. 
Kivitelező: Hídépítő Vállalat, Horváth László 
építésvezető. 
Próbaterhelés: 1974. december 17. KÖTUKÍ 

Harkányi Lajosné. 
Forgalombahelyezése: 
1975. 

Az új híd „V" lábas, 
kétcsuklós vasbeton ke
ret. 
A híd a régi híd helyén 
épült, így szükség volt 
előzőleg a régi híd el
bontására az alapo
kig. Az átépítéshez a ré
gi híd alépítményeit fel
használták. Az alépít
mények a vízfolyás 
tengelyével párhuzamo
san helyezkednek el, 
míg a felszerkezet 
70°40' szög alatt ke-
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resztezi a csatornát. Az alépítmények vasbeton 
süllyesztett szekrények, melyek befoglaló mére
te: 5,58x4,90x15,28 m, végei íves kialakításúak. 
A szekrény kitöltő betonját visszabontották és 
2x2,00x1,30 m méretű szerkezeti gerendákat 
építettek. A gerendákat a szekrényhez tüskézés-
sel kapcsolták. 

A felszerkezet „V" alakú keretlábakon nyugvó, 
merőleges elrendezésű vasbeton szekrény tartó. 
A pályalemez 23 cm, az alsó lemez 15 cm vas
tag. A belső zsaluzat kiszedése érdekében nyílá
sokat alakítottak ki, melyeket végül elrabicoltak. 
A főtartók egyenesek, míg a szegélyek ívesek, 
így a konzolhossz változó. 

Új keresztmetszet 

Új hosszmetszet 
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DUNAKESZI FELÜLJÁRÓ 
A 2101 J. ÚT 0+650 KM 
SZELVÉNYÉBEN 

Építés éve: ismeretlen 
Szélesítés éve: 1955-1956. 
Nyílásai: 5,15+9,05+9,90 m. 
Pályaszélesség: 1,50+7,00+1,50 = 10,00 m. 
Teherbírás: „B" osztály. 
Megbízó: KPM Közúti Kirendeltség, Budapest, 
Hermány Miklós főm., műszaki ellenőr. 
Tervező: Út-Vasúttervező Vállalat, Vajk Lajos. 
Kivitelező: Hídépítő Vállalat, 
Molnár Lajos építésvezető. 
Forgalombahelyezés: 1956. július 7. 

A Budapest-Vác vasút
vonal fölött a régi 
műtárgy útpálya szé
lessége 4,80 m volt, 
kétoldalon 60-60 cm 
széles gyalogjárókkal. 
A pályalemez bebeto
nozott I-500-as acél ge
rendákból állt, szerke
zeti magassága 86 cm 
volt. A pályalemez 
rossz állapota, valamint 
a keskeny pálya tette 
indokolttá a felüljáró korszerűsítését. Az új 

Keresztmetszet 

műtárgy a régi műtárgy helyén épült, a régi híd
fők és pillérek felhasználásával. A szélesítési 
munkák alatt a felüljárón a forgalmat az útpálya 
fél szélességében mindvégig fenntartották. A 

Oldalnézet és hosszmetszet 

Dunakeszi felüljáró 

hídfőkön és a pilléreken vas
beton szerkezeti gerendákat 
képeztek ki, a szélesebb ko
csipályának megfelelően 
konzolosan kialakítva. Az új 
műtárgy a régi felüljáróból 
kibontott és újból felhasznált 
I-500-as acélgerendákból és 
együttdolgozó vasbeton pá
lyalemezből áll. A három 
mező önállóan kéttámaszú 
tartóként dolgozik, azonban 
a hossztartókat a pillérek fe
lett csomólemezekkel kapc
solták össze. A kocsipályán 
5 cm, a gyalogjárókon 2 cm 
vastag aszfalt, a csatlakozó 
töltésen kiskockakő burkolat 
készült. 
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ÉRDI KÖZÚTI FELÜLJÁRÓ 
(6. SZ. FŐÚT 20+572 KM) 

Építési éve: 1992. 
Támaszközei ferdén: 13,23+18,18+12,23 m 
Pályaszélessége :(1,36)+11,00+(l ,36) m 
Vonalvezetése: egyenes, keresztezési szöge 85° 
Teherbírása: A. osztályú 
Megbízó: Budapesti Közúti Igazgatóság 
Lebonyolító: Közúti Beruházó Kft. 
Hubert Károly, Szilágyi Sándor műsz. 
ellenőr 
Tervező: Út- Vasúttervező Vállalat, 
Zsomboly Sándor 
Kivitelező: Hídépítő Vállalat, 
Prjevara Mihály építésvezető 

A 6. sz. főút Érd város központja és Érd Ófalu 
között halad keresztül és a felüljáró áthidalja a 
két lakóterületet összekötő Felső utcát. 
A hídfőknél és a közbenső támaszoknál 4-4 db 
0,80 m átmérőjű fúrt vasbeton cölöpöt alkalmaz
tak. A hídfőknél a cölöpsort 2,50x1,50x13,20 m 
alaptest fogja össze. A felmenő rejtett előregyár
tott oszlopok 90x60 cm keresztmetszetűek, ma
gasságuk változó. Az oszlopok az alaptestbe 
vannak bebetonozva. Az oszlopokhoz hasonlóan 
a szerkezeti gerendák is előregyártva készültek. 
Az oszlop felső végén 2 db 25 mm-es átmérőjű 
hurokvas áll ki, amely a szerkezeti gerendához 
való csatlakozást segíti elő. A szerkezeti geren
dák hossza a hídfőknél 13,20 m. A közbenső tá

A 6. sz. főút érdi hídján a korlátot 1,50 m magas zajvédőfal helyettesíti 

Oldalnézet és hosszmetszet 

maszoknál a fúrt cölöpöket 1,80x1,50x12,20 m 
betontest fogja össze, melyeken az alapba beá
gyazott, és előregyártott oszlopok 0,60x0,90 m 
keresztmetszetűek, magasságuk változó. Az 
oszlpokat felül 12,84 m hosszú szerkezeti geren
da fogja össze. A felszerkezet három, előregyár
tott előfeszített UB-70 jelű vasbeton gerendabe
tétes lemé. A szélső nylásokban 7 db 11,80 m, il
letve 12,80 m hosszú, a középső nyílásban 8 db 
17,80 m hosszú tartót helyeztek el. A tartókat a 
szerkezeti gerendán 2 cm vastag, 70x70 cm mé
retű PALMATEX ragasztóval rögzített műszaki 
gumilemezre helyezték. A gerendákon 20 cm 

együttdolgoztató vasbeton lemez 
készült. Ének alsó zsaluzatát a 
tartók vállaira helyezett és mé
retre szabott 40 mm vastag be
tonlapok alkotják. A híd pályale
mezén CONIPUR szórt szigete
lés, 4 cm öntött aszfalt védőré
teg, 5 cm HAK 12 jelű kötőréteg 
és 5 cm AB 20 kopóréteg bur
kolat készült. A híd teljes hosz-
szán és a szárnyfalakon is mono
lit vasbeton szegélyek húzódnak 
végig. A szegélyen van rögzítve 
az acél vezetőkorlát és a lakóte
rületen való áthaladás miatt 
szükséges 1,50 m magas zajár
nyékoló. 
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ÉRDI KÖZÚTI FELÜLJÁRÓ 
(70. SZ. FŐÚT 21+797 KM) 
A BUDAPEST-PUSZTASZABOLCS 
VASÚTVONAL FÖLÖTT 

Építés éve: 1993. 
Nyílása: 12,00+12,00+12,00+12,00 m. 
Pályaszélessége: (0,50)+11,00+(0,50) m. 
Vonalvezetése: R=500 m sugarú ívben van, 
keresztezést szöge 90° 
Teherbírása: "A" osztályú. 
Megbízó: KPM Budapesti Közúti Igazgatóság 
Lebonyolító: Közúti Beruházó Kft., 
Hubert Károly 
Tervező: TÓNUS Tervező és Vállalkozó 
Kisszövetkezet, 
Zöldréti Ilona. 
Kivitelező: Magyar 
Aszfalt Kft, Pataki 
Rudolf. 

A felüljáró az Érdet 
elkerülő új útszaka
szon keresztezi a Bu
dapest - Pusztasza
bolcs kétvágányú va
sútvonalat. 

Az alapozás táma
szonként 3-3 db 80 
cm átmérőjű Soil-
Mec cölöp. A cölöpö
ket 1,10x1,00x10,40 
m vasbeton talpge
renda fogja össze. A 

Útburkolati rétegek felhordása a 70. sz.főút érdi felüljáróján 

Oldalnézet és hosszmetszet 
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felmenő oszlopok keresztmetszete 60x90 cm. A 
közbenső alátámasztás esetében 60 cm-es olda
luk áll a hídtengely irányában, míg a hídfők ese-
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A 70. sz. főút felüljárója a MAV Budapest-Pusztaszabolcs fővonala fölött 

tében a 90 cm-es. Az oszlo
pokat öszszefogó fejgerenda 
0,80x1,20x12,00 m méretű, kö
veti a pálya 4 %-os keresztirányú 
esését. 

A felszerkezet négynyílású, UH 
tartókkal együttdolgozó vasbeton 
pályalemez. Nyílásonként 10 db 
UH 12,80-45 jelű tartót helyeztek 
egymás mellé. Az együttdolgo
zást a monolit pályalemez és a 
kitöltőbeton biztosítják. A pálya
lemez vastagsága a mezők köze
pén 20 cm, a támaszok felett 24 
cm. A szegély előregyártott olda
lelemekkel kombinált helyszíni 
beton. A pályalemezen PROXAN 
Feinschlámme ELK hálóval erő
sített szigetelés, 4 cm öntött asz
falt védőréteg, 5 cm HAK-12 jelű 
kötőréteg és 5 cm AB jelű kopó
réteg készült. A cölöpöket összefogó talpgerenda 
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ERD ELKERÜLŐ SZAKASZÁN 
JUDIT UTCAI HÍD 
(6. SZ. FŐÚT 21+328 KM) 

Építés éve: 1992. 
Nyílása: 30,00 m. 
Pályaszélessége: (0,50)+7,13+(0,50 = 7,13 m. 
Vonalvezetése .-egyenes, keresztezést szöge 90° 
Teherbírása: I. osztályú. 
Megbízó: Budapesti Közúti Igazgatóság. 
Lebonyolító: Közúti Beruházó Kft. 
Hubert Károly 
Tervező: Út-Vasút-
tervező Vállalat, 
Zsámboki Gábor 
Kivitelező: 
Hídépítő Vállalat, 
Prjevara Mihály 
építés vezető. 
Forgalombahelye
zése: 1992. 

A híd a Névtelen 
(Judit) utcát vezeti 
át a 6.sz. út fölött. 

Keresztmetszet 

A híd alapozását 4 db 0 830 mm-es Soil-Mec 
cölöp alkotja. A hídfők cölöpjeit 2,00 m magas 
szerkezeti gerendák és a velük egybeépített fer-

A 6. sz. főút új nyomvonalra helyezése során az érdi Judit utca számára épült 
30 méter nyílású vasbetonhíd 

Oldalnézet és hosszmetszet 

de szányfalak fogják össze. A jobboldali hídfő
nél a szárnyfalak 7,50 m, a baloldali hídfőnél 

5,00 m hosszúak, és 
0,80 m vastagok. A pá
lyalemezt 7 db 1,15 m 
magas EHGTM jelű 
előregyártott előfeszí
tett vasbeton gerenda 
hordja. 

Az 1-2 jelű gerendák 
között 0 100 mm-es 
nyomóvezetéket, a 6-7 
jelű gerendák között 4 
x 0 100 mm-es posta
kábelt függesztettek 
fel védőcsőben. A 29-
20 cm vastag pályale
mezen 1 cm szigetelés, 
4 cm védőbeton és 5 
cm kopóréteg burkolat 
készült. 
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FÓTI KÖZÚTI FELÜLJÁRÓ 
(2102. ÚT 12+554 KM) 

Építés éve: 1973. 
Nyílásai ferdén: 9,61+9,61 +9,61 m. 
Pályaszélessége: 
1,25+8,50+1,25= 11,00 m. 
Vonalvezetése: 
egyenes, keresztezést szöge 54° 14' 
Teherbírása: „A" osztályú 
Megbízó: KPM Közúti Igazgatóság, Budapest. 
Tervező: Út-Vasúttervező Vállalat, 
Vargha László. 
Kivitelező: Betonútépítő Vállalat. 

Keresztmetszet 

A régi háromnyílású folytatólagos 
vasbeton gerenda szerkezetű felül
járónak sem szélessége, sem elhe
lyezése nem felelt meg a megvál
tozott forgalmi követelmények
nek. Ezért a hidat elbontották. Az 
új felüljáró, háromnyílású, felső
pályás, fordított „T" szelvényű 
vasbeton gerendabetétes lemez 
felszerkezetű. A felüljáró a Budapest - Fót -
Vác vasútvonalat hidalja át. Az új hídfők és a 
közbenső pillérek a vasúti vágány tengelyével 
párhuzamosan helyezkednek el. A hídfők vasbe
tonból készültek. Az alapok mérete 
1,30x100x12,82 m, a felmenő beton falazat 
1,86-0,70x2,61-2,65x12,45 m. A falazat felső 
konzolos végére 2,50 m hosszú, 20 cm vastag 
vasbeton kiegyenlítőlemez támaszkodik fel. A 

Közúti felüljáró a Budapest-Vác vasútvonal fölött 

Oldalnézet és hosszmetszet 

híd alatti töltésrézsűt homokos kavics ágyazatra 
helyezett 40x40x12 cm méretű előregyártott be
ton lapburkolattal látták el. A töltéseket a híd
fővel egybeépített vasbeton függőszárnyfalak 
zárják le. A felszerkezet előregyártott, előfeszí
tett, merevített szegélyű lemezhíd. A háromnyí
lású szerkezet kéttámaszú mezőkből áll. A vas

beton pályalemez helyszínen készí
tett betonból, 39 db FT.10.B jelű 
előregyártott, előfeszített tartó egy
más mellé helyezésével készült. A 
tartók együttdolgozását e kereszt
irányú acélbetétek és a helyszínen 
készített kitöltőbeton biztosítják. A 
tartók és a helyszínen készített ki
töltőbeton együttes vastagsága a 
felszerkezet teljes hosszán 54 cm. 
A pályalemezen háromrétegű ra
gasztott bitumenes lemez szigete
lés, 4-10 cm védőbeton és 7+1 javí
tott U-30 jelű záróréteg, a gyalog
járdán 2 cm portlandcement simí
tás készült. 
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GALGAHEVIZI GALGA-PATAK-HID 
(31312 J. ÚT 0+588 KM-BEN) 

Építés éve: 1947. 
Nyílása: 14,00 m. 
Pályaszélessége: 1,00+6,00+1,00 = 8,00 m. 
Vonalvezetése: egyenes, keresztezést szöge 85i 

Teherbírása: 20 tonna. 
Megbízó: M. kir. Allamépítészeti Hivatal. 
Tervező: Sarkadi Szabó István oki. mérnök. 

A régi híd a hábo
rús események so
rán teljesen tönkre
ment. A hídnak 
még a falazatai is 
eltűntek, tervei 
megsemmisültek. 
A forgalmat a híd 
mellett vendéghí-
don bonyolították 
le. Ez olyan ala
csony volt, hogy 
magasabb vízállás 
esetén a víz átcsapott felette. A Galga-patak sza
bályozásával kapcsolatban új híd építése vált 
szükségessé. Mindkét hídfő síkalapozású. A fel
menő beton falazathoz 1,85 m hosszú, párhuza
mos függőszárnyfalak kapcsolódnak. A töltés 

Keresztmetszet 

A híd szerkezete ma már nem számít korszerűnek, mindazonáltal megfelel mind 
a közúti forgalomnak, mind a vízrendezés követelményeinek. 

Egyszerű eszközökkel volt előállítható 

Oldalnézet és hosszmetszet 

megtámasztását a szárnyfalak mellett terméskő
vel burkolt földkúpok biztosítják. A felszerkezet 
rendszere kéttámaszú, acéltartós monolit vasbe

ton lemez. A szerkezet két 
szélén l-l db 1-530 mm ma
gas amerikai szelvényű, a 
szélső tartók között pedig 4 
db 1-450 mm-es tartó hordja 
a pályalemezt. 

A tartók együttdolgozását a 
keresztirányú tartók és a 18 
cm vastag, kiékelt monolit 
vasbeton lemez biztosítja. A 
27 cm vastag gyalogjárda le
mez kétoldalt 60 cm-re kon
zolosan túlnyúlik. A kocsipá
lyán háromrétegű ragasztott 
bitumenes lemez szigetelés, 
3 cm védőbeton, 2 cm ho
mokágyba fektetett és bitu
mennel kiöntött 8 cm-es kis
kockakő burkolat készült. 
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GALGAMACSAI 
GALGA-PATAK HÍD 
( 2102. J. ÚT 34+195 KM-BEN) 

Építés éve: 1951. 
Nyílása ferdén 12,20 m. 
Pályaszélessége: 0,75+6,50+0,75= 
8,00 m. 
Vonalvezetése: egyenes, keresztezést 
szöge 71° 
Teherbírása: 20 tonna, I. osztályú. 
Megbízó: Közúti Hídberuházási Vál
lalat. 
Tervező: Mélyépítési Tervező 
Vállalat, Vargha László 

A híd a régi alépítmények felhasz
nálásával készült. Az alépítmé
nyekre vonatkozó adatok nincsenek, de feltéte
lezhető, hogy síkalapozással készültek. A hídfők 
a vízfolyás tengelyével párhuzamosan helyez
kednek el. A meglévő hídfők felső 1,00 m magas 
részét visszabontották és rábetonozással új szer
kezeti gerendát készí
tettek. A hídfőkhöz 
kétoldalt 2,31 m 
hosszú, párhuzamos 
függőszárnyfal kap
csolódik. 

A felszerkezet kéttá
maszú, négyfőbordás, 
monolit vasbeton le
mez. A főbordák vas
tagsága 37 cm, magas
sága 53 cm, egymás 
közötti távolsága pe
dig 1,50 m. A főbordá-
kat hat 20 cm vastag 
keresztborda, a vége
ken 25-25 cm vastag 
végkeresztgerenda me
revíti. A bordák a 15 
cm vastag pályalemez
hez kiékeléssel kap
csolódnak. A szélső 
főbordából 91 cm 
hosszan, 12-15 cm 
vastag konzol nyúlik 

Galgamácsai Galga-patak híd 

ki, melyen a kiemelt és utólag betonozott 75 cm 
széles gyalogjárdalemez helyezkedik el. A pá
lyalemezen háromrétegű ragasztott bitumenes 
lemez szigetelés, 4 cm védőbeton és 5 cm kopó-
beton, a gyalogjárókon 2 cm p.c. simítás készült. 

Régi keresztmetszet 

Új keresztmetszet 

145 



EGYEDI HÍDLEÍRÁSOK 

GALGAMACSAI KOZUTI 
GALGA-PATAK HÍD 
(2105. ÚT 13+847 KM) 

Építés éve: 1948. 
Nyílása ferdén: 15,56 m. 
Pályaszélesség: 1,20+6,10+1,20= 8,50 m. 
Vonalvezetése: egyenes. 
Teherbírás: 20 tonna. 
Megbízó: Budapesti AEH. 
Tervező: Sarkadi Szabó István oki. mérnök. 
Kivitelezők: Barta 
Károly és Bleyer 
Sándor mérnök 
vállalkozók, Buda
pest. 

A régi, íves alsó fe
lületű híd építési 
éve ismeretlen. 
A boltozott híd ív-
magassága 1,80 m, 
szabadnyílása 
11,60 m, a lemez 
vastagsága közé
pen 30 cm volt. A kocsipálya szélessége 4,00 m. 
A hidat 1944-ben a német alakulatok felrobban
tották. 

Keresztmetszet 

Galgamácsai közúti Galga-patak híd 
helyszínrajza 

Oldalnézet 

Az új híd építésénél a régi híd alépítményeit 
használták fel. 

A régi alaptest mérete 
3,00x4,10x7,91 m. A felme
nő falazat betonból készült, 
kétoldalt egybeépült, 1,80 
m hosszú, párhuzamos 
függőszárnyfallal. A földfel
töltés lezárását kétoldalt ter
méskővel burkolt földkúp 
biztosítja. 
A felszerkezet 5 db I-500-as 
acéltartóból áll, ezek egy
más közti távolsága 1,62 m. 
A tartók együttdolgozását 
16 cm vastag kiékelt vasbe
tonlemez és a hídvégeken 
vasbeton keresztgerenda 
biztosítja. A pályalemezen 
szigetelés nem készült, a 
burkolat 10-15 cm vastag 
makadám. A gyalogjárók 
p.c. simításúak. 
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GALGAMACSA TERÜLETEN, 
KÖZÚTI FELÜLJÁRÓ 
A 2105. J. ÚT 12+440 KM-BEN 

Építés éve: 1950. 
Támaszközök: 13,20+18,24+13,20 m. 
Pályaszélessége: 0,75+6,50+0,75 = 8,00 m. 
Vonalvezetése: egyenes, keresztezést szöge 51í 

Teherbírása: I. osztályú. 
Megbízó: KPM Közúti Igazgatóság, Budapest 
Lebonyolító: Közúti 
Hídberuházási Vállalat, 
Budapest. 
Tervező: Állami Mélyépítési 
Tervezőintézet, (AMTI). 

A felüljáró háromnyílású, 
többtámaszú, monolit vas
beton lemezkeret, az 
Aszód-Vác vasútvonalat 
hidalja át. Mind a hídfők, 
mind a közbenső támaszok 
síkalapozásúak. A felszer
kezet folytatólagos 60 cm 
vastag monolit vasbeton le
mez, mely a közbenső tá
maszoknál kiékelt. A 20 cm vastag gyalogjárda
lemez utólagos betonozással készült. A hídvége-
ken csuszólemezes dilatációs szerkezetet építet-

Keresztmetszet 

Oldalnézet és hosszmetszet 

tek be. A kocsipályán szigetelés nem készült, a 
burkolat 5 cm vastag kopobeton, a gyalogjárdá
kon 2 cm p.c. simítás készült. 

Galgamácsai közúti felüljáró 
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GODOLLO 

Gödöllő ma már közel harmincezer lakosú tele
pülésének kifejlődése a budai via magna út őr
zendő pontjaként, észak felől dél felé terjedve, a 
mai Szőlő és Szilhát utca, Bajcsy Zsilinszky ut
ca és Dózsa György út (régen Váci út) által köz
refogott területen indult meg, a Rákos-patak 
nyugati partja mentén. A patak medre akkor még 
a mai medertől nyugatabbra feküdt és délebbre 
az országutat (a mai Szabadság utat) a mai Pető
fi Sándor utca (régebben Híd utca) tengelyében 
keresztezte. Ott volt az országút hídja is. A patak 
medre csak a XIX. században helyeződött át a 
mai helyére a Patak térre, ennélfogva hídja a ré
gitől mintegy 50 méterrel keletebbre került. A 
Rákos-patak medrét Gödöllő belterületén szá
mos híd íveli át. Vasbeton hidak épültek többek 
között a Lumniczer utcán, a Szent János utcán, 
valamint a Patak tér északi végén. Utóbbi vasbe
ton gyaloghíd. 

Az országúttól délre fekvő mederszakaszon, az 
autóbusz végállomáshoz vezető út vasbetonle
mez hídja, valamint a parkban lévő hidak említ
hetők. A parkhidak közül az első vastartókra he
lyezett fapallós, a második vasbeton lemezes 
gyaloghíd. A harmadik és negyedik híd már 
nemcsak gyalogosok, hanem járművek számára 
is nyújt átkelési lehetőséget. Mindkettő két for
galmi sáv szélességű kocsiút és járdák elhelye
zését teszi lehetővé. A negyediken vezet keresz
tül a városból a MÁV vasútállomásához vezető 
élénk forgalmú összekötő út kiépített pályája. 
Valamennyi hídnak szabványos idomvasakból 
készült korlátja van. 

Gödöllőn a bronzkori települések emlékei, a 
vaskori és szarmata emlékekkel együtt a Rákos 
pataknak kelet-északkeleti partján rejlettek, míg 
a honfoglaláskoriak a Rákos-patak nyugat-dél
nyugati oldalán, a Kastélydombon. Ennek egyik 
oka lehetett, hogy az évezred előtti bővizű patak 

A cserkésztalálkozó térképe a hét ideiglenes áthidalással 
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A cserkészek átveszik a hídőrséget (archív fotó) 

szeszélyesen változtatta medrét és a honfoglalás 
korában a kastélydomb közelében vágódott be 
valami árokba, fél kilométerrel nyugatabbra, 
mint az előbbi évezredben. így stratégiailag a 
kastélydomb vált a leghasznosabb területté, lá
bánál a Rákos patakkal és kiöntéseivel, valamint 
magasabb fekvésével. Erre vezetett a budai via 
magna, miután az Isaszeg-Alvég-Juharos útvo
nal Aszód-Hatvan-Miskolc felé hosszabb kerülő 
az 1352-i határjárásból ismert Pest-Kerepes-Gö
döllő via magnához képest, mely Babaton át ve
zetett Aszódra. 

Az ilyenfajta települést általában széles árok 
ölelte körül védelmül, amelyen átjárás (híd) csak 
őrzött pontokon vezetett keresztül. Gödöllő 
1933 nyarán otthont adott a Jamboree-nak, az 
emlékezetes cserkész - világtalálkozónak. A ma 
már részben beépített Erzsébet ligetben, továbbá 
az Alsó park területén, valamint a királyi kas
télytól nyugatra eső ritkás erdőcskében sátorvá
rosok épültek, melyekben 30.000 cserkészt látott 
vendégül az akkor még község. A sátorvárosok 
gyalogos közlekedésének biztonságos lebonyolí
tására összesen hét helyen ideiglenes áthidalá
sok épültek a közöttük és mellettük haladó út, 

helyi érdekű villamos vasút, valamint a MÁV 
pályaudvar vágányai fölött. Csatolt térképünk az 
ideiglenes hidak elhelyezését, képünk pedig a 
hidak egyikét ábrázolja az elektromos világítás 
felszerelése közben. A hidakat a térkép szerint a 
következőképpen nevezték el: 

1 Premontrei híd 
2 Delegátus híd 
3 Állomáshíd 
4 Kastély híd 
5 Erzsébet híd 
6 Aréna híd 
7 Budapesti híd 

ADATFORRÁSOK: 

[1] Dr. Bernát István: Gödöllő története. Gödöllői Hírlap 
1940. 29. számtól kezdve folytatólagos közlések az 1941. 
és 1942. évfolyamokban is 

[2] Rácz Judit: Gödöllő helynevei. 1981. 12. old. 
[3] Heltai Miklós és szerzőtársai: Gödöllő. 

(Szerk. Dékány Antal) 
[4] Jamboree-album 
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GÖDÖLLŐI KOZUTI FELÜLJÁRÓ 
AZ AGRÁRTUDOMÁNYI EGYETEM
HEZ VEZETŐ BEKÖTŐ ÚTON A 
VASÚTI FŐVONAL FÖLÖTT 

Építés éve: 1971. 
Nyílásai ferdén: 11,70+14,78+11,70 m. 
Pályaszélessége: 2,00+8,00+2,00= 12,00 m. 
Szerkezeti hossza: 40,86 m. 
Vonalvezetése: egyenes, keresztezést szöge 64°. 
Teherbírása: „B" osztályú. 
Megbízó: KPM Közúti Igazgatóság, Bánfalvi 
Árpád műszaki ellenőr. 
Tervező: Út-Vasúttervező Vállalat, Néveri Imre. 
Kivitelező: Pest megyei Közúti Építő Vállalat, 
Kemechey Attila építésvezető. 

Oldalnézet és hosszmetszet 

A felüljáró a Budapest-Hatvan-Miskolc vasútvo 
nal fölött az Agrártudományi Egyetemnek a köz 
úti forgalomba való bekötését szol
gálja. A hídfők és közbenső táma
szok síkalapozásúak. A hídfők talp
gerendái alatt 2 db különálló kü
lönálló betonalap készült, me
lyeknek mérete: 2,40x2,00 x 
4,66 m. Erre került az l,50x 
1,00x13,00 m méretű vasbeton 
talpgerenda. A felmenő vasbeton 
falazat 0,50x1,79x13,00 m, mely
nek hátsó konzolos végére 2,50 m 
hosszú, 20 cm vastag vasbeton kie
gyenlítőlemez támaszkodik fel. A 
híd alatti rézsűt 10 cm vastag be
tonágyazatra fektetett 12 cm vastag 
betonlapburkolat biztosítja. A köz
benső támaszok felmenő része 

Keresztmetszet 

helyszínen betonozott két 
oszlopból és keresztgeren
dából áll. A felszerkezet 
előregyártott vasbeton ge
rendákra helyezett vasbe
tonlemez. A tartók és a 
vasbeton lemez közötti kap
csolatot betonacél fülek biz
tosítják. A járdák külső szé
lét előregyártott vasbeton 
lemezek határolják. A kocsi
pályán háromrétegű ragasz

tott bitumenes lemez szigetelés, 4 cm védőbe
ton, 4 cm binder, 3 cm végigvezetett topeka bur
kolat, a járdákon 2,5 cm vastag aszfaltburkolat 
készült. 

Előregyártott gerenda beemelése 
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IPOLYDAMASD-CHLABA 
(SZLOVÁKIA) KÖZÖTT, 
IPOLY-HATÁRHÍD 
A FOLYÓ 3+525 KM SZELVÉNYÉBEN 
A VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG 
KEZELÉSÉBEN 

Építés éve: 1989. 
Nyílásai: 12x5,40 m. 
Pályaszélessége: 0,60+3,60+0,60 = 4,80 m. 
Szerkezeti hossza: 79,50 m. 
Vonalvezetése: egyenes, keresztezési szöge 90°. 
Teherbírása: 40 tonna. 
Megbízó: Országos Vízügyi Beruházási Vállalat. 
Tervező: MN. Kossuth Lajos Katonai Főiskola 
Műszaki Szaktanszék, Deák Ferenc szds. 
Kivitelező: MN. Szegedi Utász Dandár. 

A híd az Ipoly határfolyót hidalja át, rendeltetése 
az ideiglenes határátkelés biztosítása 1991. de
cember végéig, illetve a továbbiakban eseten
ként. A hídfők teherhordó és függetlenített töl
téslezáró cölöpsorokból állnak. A cölöpök 
egyöntetűen 219 mm átmérőjű, 6,35 mm falvas
tagságú, varratnélküli nagyszilárdságú acélcsö
vek, leverési mélységük 4,00 m. Hídfőnként 2 
sorban 9 db cölöpöt vertek le. A cölöpök belső 
üregét betonnal töltötték ki. A töltéslezáró cö
löpsor hátoldalán 5x20 cm-es tartósított pallósor 
támasztja meg a földtöltést. A folyó felőli padka 
rézsűjét kőrakatokkal védték meg. A hídfők kö
zött a mederben 11 db 
azonos szerkezetű, kétso
ros acél cölöpjárom ké
szült. A cölöpök felső 
síkjára teherelosztó ne
oprén műgumi korongot 
helyeztek el. A cölöpjá
rom páros vízszintes és 
átlós keresztmerevítők
kel van ellátva. A cölöp
végeken U-300 mm-es 
acél fejgerenda van, 
amelynek öblében rácsa
varozott 25x25 cm-es 
tölgyfa gerenda helyez
kedik el. A híd felszerke
zete 12 db 6,56 m hoszszú, 

Keresztmetszet 

5,40 m fesztávolságú, egymástól függetlenül 
rögzített, önálló hídból áll. A híd tartószerkezetét 
egy hídmezőben 8 db páros U-300 mm-es tartó 
összefordítva és csavarozva hordja. A pályale
mezt alkotó NPO tartók mindegyike a kiemelt 
szegély alatt a szélső hossztartókhoz csavarkap
csolattal van rögzítve, hossza 6,56 m. A pálya
szerkezet felett a kiemelt szegély 0,60-0,60 m 
széles, magassága 35 cm. A kiemelt szegélyek 
külső széléhez fakorlát csatlakozik. A korlát me-
revítését a külső oldalon könyökfák biztosítják. 

Ipolydamásdi határhíd 
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KISMAROSI MORGÓ (GIMPLI)-
PATAK HÍD (12. SZ. FŐÚT 5+962 KM) 

Szélesítés éve: 1966. 
Nyílásai: 8,85 + 8,85 m. 
Pályaszélesség: 1,25+8,00+1,25 = 10,50 m. 
Teherbírás: „A" osztályú. 
Megbízó: KPM Közúti Igazgatóság, Budapest. 
Tervező: Út-Vasúttervező Vállalat, 
Királyföldi Lajosné. 
Kivitelező: Hídépítő Vállalat. 

Oldalnézet és hosszmetszet 

A régi kétnyílású vasbeton szerkezetű híd 4,80 
m kocsipálya szélességgel már nem felelt meg a 
megnövekedett közúti forgalomra. Ezért a híd 
kiszélesítése volt szükséges. A kiszélesített híd 
kétnyílású, vasbetongerenda betétes felszerkeze
tű. 
A szélesített híd a régi hídfők és a közbenső pil
lér felhasználásával készült. Az alépítmények 

Keresztmetszet 

sík alapozásúak, melyeket a 
patak közelében kötényfallal 
erősítettek meg. A hídfők és a 
pillér baloldali falazatát meg
bontották és a szélesítéshez új 
alapot és felmenő falat építet
tek. A falazatok együttdolgo
zását tüskézéssel biztosították. 
A hídfőkön és a pilléren új 
vasbeton szerkezeti fejgeren
dát készítettek. A szélesítési 
munkákat a közúti forgalom 
fenntartása mellett a híd fél 

szélességében végezték. A régi fel szerkezetet 
teljesen elbontották és mindkét nyílásban 41-41 
db T9B jelű, fordított „T" alakú, előregyártott 
tartókat építettek be. A tartók együttdolgozását a 
keresztirányú acélbetétek és a kitöltőbeton biz
tosítja. A kocsipályán háromrétegű ragasztott 
szigetelés, 14 cm védőbeton és kétrétegű 6 cm 
vastag aszfaltburkolat készült. A hídfők és a pil
lér látható felületeit mészkő burkolattal látták el. 

A híd homlokzata, rátekintésre, a szélesítés révén mit sem változott. 
Továbbra is illeszkedik a terephez 
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LETKES - ORSZÁGHATÁR KOZOTT 
KÖZÚTI IPOLY-HÍD A12111. J. ÚT 
0+683 KM SZELVÉNYÉBEN 

Építés éve: 1952-1953. 
Támaszköze: 61,04 m. 
Nyílása: 59,96 m. 
Pályaszélesség: 0,60+4,80+0,60 = 6,00 m. 
Acélszerkezet súlya: 140 tonna, anyagminősége: 
folytacél. 
Teherbírás: 1. osztályú. 
Lebonyolító: Közúti Hídberuházási Vállalat. 
Tervező: Állami Mélyépítő Tervező Intézet, Bp. 
Dr. Darvas Endre. 
Kivitelező: 1. sz.Mély építési Vállalat, Kalácska 
Ferenc építésvezető, Közúti Hídfenntartási 
Vállalat, Rosztóczy Alfonz építésvezető. 
Próbaterhelés: 1954. január 

A letkési Ipoly-hidat 1944 vé
gén a visszavonuló német 
hadsereg felrobbantotta. A 
robbanáskor a régi vashíd az 
Ipoly medrébe zuhant. A vas
híd főtartói, hossztartói, fel
ső-alsó szélrácsai a hídnyílás 
közepén elszakadtak. A két 
hídfő épen maradt. A roncso
kon fa provizórium épült. A 
híd újjáépítési munkáira a 
csehszlovák-magyar határhi-
dakra vonatkozó nemzetközi 
megállapodás értelmében 
csak 1952-ben került sor, 
minthogy a híd határhíd lett. 
A roncsok emelésére a kivite
lező cölöpjármokat készített 
és hidraulikus sajtók segítsé
gével a roncsokat kiemelte. A 
pályaszerkezetet elbontotta, 
kicserélte a megrongálódott 
függőleges és ferde rácsruda-
kat. A régi híd épült újjá, és
pedig a régi szerkezet és ko
csipálya-szélesség megtartá
sával, csupán a pályalemezt 
korszerűsítették. A hossztar
tókkal együttdolgozó 15 cm 
vastag vasbetonlemez a tar-

Keresztmetszet 

tók felett kiékeléssel készült. A pályaburkolat 5 
cm vastag kopóbeton, a kerékvetőkön 2 cm p.c. 
simítás. A felszerkezet a csehszlovák oldalon 
mozgó sarura, a magyar oldalon fix sarura tá
maszkodik fel. Az Ipoly szabályozása során a 
folyót nyugatabbra helyezték át, így a híd most 
ártéri híd lett. 

Oldalnézet 

Letkés-országhatár közötti közúti Ipoly-híd 
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MONORI KOZUTI FELÜLJÁRÓ 
(4. SZ. FŐÚT 40+482 KM), 
A BUDAPEST-CEGLÉDI 
VASÚTVONAL FÖLÖTT 

Építés éve: 1951. 
Nyílása ferdén: 21,74 m 
Pályaszélesség: 0,75 + 70,00 + 0,75 = 8,50 m 
Szerkezeti hossz: 37,20 m 
Vonalvezetés: egyenes, a vasútvonalat 46° 58' 
szög alatt keresztezi. 
Teherbírás :IIB osztályú az 1950. évi KH szerint 
Lebonyolító: Közúti Hídberuházási V., 
Ivándy-Somogyi Dénes műszaki ellenőr 
Tervező: Mélyépítési Tervező V, 
Dr. Petur Alajos, 
Kivitelező: Hídépítő Vállalat, Stark István épí
tésvezető. 
Próbaterhelés: 1951. december 12. 
Forgalombahelyezés: 1951. december 12. 
Építési költség: 687427,66 Ft. 

Előzmények: A 4. számú főút és a Budapest
ceglédi kétvágányú vasútvonal Monori erdő 
megállóhelynél szintben keresztezte egymást. A 
közút forgalmát a vasúti sorompók zárása annyi
ra akadályozta, hogy a közúti felüljáró megépí
tését tovább halasztani nem lehetett. A felüljáró 
felsőpályás, kétlábú konzolos vasbeton kerethíd, 
két főtartóval, a sorompótól kb. 1 km-re Buda
pest felé. A vasbeton keretlábak vasszádfal vé
delme között, síkalapozással készültek. A vasbe
ton talpgerendára csuklóval támaszkodnak a ke
retlábak, felül pedig ívesen egybeépülnek a vas
beton főtartókkal. A 
két főtartó a keret
lábtól jobbra-balra 
6,65 m hosszon 
konzolosan túlnyú
lik és a stabilizált 
talajba nyúlik be. A 
főtartók végkereszt
gerendájára mind
két oldalon 1,50 m 
hosszú vasbeton ki
egyenlítőlemez tá
maszkodik fel. A 
pályalemez vastag
sága 16 cm, mely 

keresztbordákkal kiékelve kapcsolódik a főtar
tókhoz és kétoldalt 1,55 - 1,55 m hosszon kon
zolosan túlnyúlik. A kocsipályán szigetelés nem 
készült, a burkolat 5 cm vastag kopóbeton, a 
gyalogjárdán 2 cm p.c. simítás van. Az 1951-ben 
épült felüljáró kocsipálya szélessége már nem 
felelt meg a rohamosan növekvő közúti forga
lomra, így a felüljárót 1991-ben kiszélesítették. 
A munka főbb adatai: 
Teherbírása: „A" osztályú az 1968. évi KH. sze
rint, 
Megbízó: KPM Budapesti Közúti Igazgatóság 
Tervező: Út-Vasúttervező Vállalat, 
Heinrich Tibor 
Kivitelező: 
A szélesítést a Budapest felőli oldalon végezték 
el. Támaszonként 6-6 db, összesen 12 db 52 cm 
keresztmetszetű 8,00 m hosszú, kétsorban elhe
lyezett fúrt vasbeton cölöpöt alkalmaztak. A cö
löpvégeket betonalap fogja össze, mely a régi 
alaptesttel fogazással kapcsolódik. Szerkezetileg 
az új hídrész egyfőtartós, kéttámaszú, kétcsuklós 
konzolos keret. Keresztirányban a régi és új pá
lyalemez hosszanti csuklóval kapcsolódik egy
máshoz. Ezt egyrészt a jelenlegi konzollemez 
szélső 0,75 m-es sávjának levésése után a meg
lévő betonacélok felhasználásával, másrészt a 
lemez hosszában kb. 2,00 méterenként fésűsen 
kialakított vb. csuklók kiképzésével érték el. Az 
új főtartó takaréküreges, az üreg a támaszok ki
vételével végigvonul a hídhosszon. A végke
reszttartóra 3,00 m hosszú, 20 cm vastag vasbe
ton kiegyenlítőlemez támaszkodik fel. A kocsi
pályán 1 cm szigetelés, 4 cm védőbeton, 3 cm 
topeka és 3 cm vastag binder burkolat készült. 

Monori közúti felüljáró oldalnézete és hosszmetszete 
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PILISB0R0SJENO 

A két és fél ezer lakossal bíró 
község a völgy fenekén tele
pült, házai a végigvonuló pa
takmeder két oldalán épültek 
fel. A patak torrens jellegű, 
medre rendszerint száraz, csu
pán nagyobb esőzéskor, vagy 
tavaszi hóolvadáskor van állan
dó vízfolyása. A meder folyási
ránya nagyjából észak-déli. 

A község északi felén a patak a 
Budai úton, annak páratlan ház
számozású oldalán folyik, egészen a község kö
zepén levő Híd utcáig. Itt letér az útról és lapos 
szögben átvágja azt a telektömböt, mely a Budai 
út és a tőle keletre lévő Fő utca között fekszik. 

Patakhíd a Budai úton, a Bárdi Ödön utcánál Pilisborosjenőn 
(Dr. Gáli Imre felvétele) 

62. sz. házzal szemben egy telekbejáró, melynek 
magas mellvédéi a hídfőkön végződnek, továbbá 
a Bárdi Ödön sétánynál, a Híd utcánál és a Fő 
utcában az Ilona utcánál. Közülük a Híd utcánál 

lévő híd érdemli meg legin
kább a figyelmet, mert kétség
telenül a legrégibb, legalább 
száz éves, de az 1960-ban kia
dott műemlékjegyzék szerint 
XVIII. századi. (Az újabb mű
emlékjegyzékből kimaradt.) 

A Híd utcai híd 3,90 m nyílású 
terméskő boltozat mellvéddel, 
4,70 m széles úttesttel, mely 
egészében a járművek rendel
kezésére áll. A gyalogosok szá
mára külön fahíd épült a bolto
zott híd északi oldalán. 

A Híd utca XVIII. századi patakhídja a Budai útnál Pilisborosjenőn 
(Dr. Gáli Imre felvétele 1960.) 

A hídszegély időközben átépült, felső vonala vízszintes 

Kiérve a Fő utcára, annak nyugati oldalán folyik 
tovább, egy rövid darabon beboltozva, majd 
nyílt árokként néhány további híd alatt és 
ugyanígy, útszéli árokként hagyja el a beépített 
területet. 
A község területén a pataknak sok áthidalása 
van, ezek többsége a balparti telkek bejárója a 
Budai úton, különféle szerkezetekkel. A hidak 
között négy boltozott híd van éspedig a Budai út 

A község bekötőútját, mely a 
Fő utca meghosszabbításában 
Üröm felé vezet, az 1974. év

ben korszerűsítették. E munkával kapcsolatosan 
a hídon átalakításokat eszközöltek. A régi mell
védeket úgy építették újjá, hogy felső vonalukon 
megszűnt a középtől a szélek felé lejtés, helyette 
a felső vonal vízszintes. Az Ilona utcánál lévőő 
hidat is átalakították, kiszélesítették, úgyhogy 
pályáján két forgalmi sáv vezethet át. 
Mind a négy híd a karbantartás szempontjából 
megfelelő állapotban van. 
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POMAZ 

A Dera patak keresztülfolyik 
a tizenkétezret meghaladó la
kosszámú községen. A folyás 
irány nyugati-keleti és a köz
ség magja az északi patakpar
ton települt, a déli partra csak 
a fejlődés során terjedt át. A 
képen látható boltozott híd a 
község nyugati végén a régi 
Cigánysort, a mai nevén a Pa
taksort vezette át a déli patak
partra. Ezt a hidat az 1937. 
május 19-i felhőszakadás nyo
mán keletkezett árvíz elsodor
ta. Helyébe, a környező mély 
fekvésű terület feltöltése után, vasbeton lemez
híd épült, a szükségleztnek megfelelő 2 forgalmi 
sáv szélességű úttesttel. Az eredeti mellvéd he
lyébe vasbeton gerenda korlát került. A képen 
látható fák helyébe más fák nőttek, a háttérben 
láthetó háztető és kémény sincs már meg, miu
tán a házat elbontották. A helyszín csak a hely
beli lakosok elmondása alapján azonosítható, de 
kétségtelen. 

A Dera-pataknak kb. egy kilométerrel nyugatra 
még egy boltozott hídja volt melyet az említett 
emberhalált is okozó árvíz ugyanakkor szintén 

A Dera-patak 
Az 1937. évi árvíz 

hídja Pomázon, a Pataksoron, a régi Cigánysoron, 
elsodorta (Levelezőlap Gyökér István gyűjteményéből) 

elsodort. Ez az utóbbi híd a Paphalom elnevezé
sű házcsoportnál ívelte át a Derát. A patak déli 
partján, a híddal szemben áll az emléktáblával 
megjelölt Radnai-ház, ettől keletremintegy 200 
lépésnyire fellelhetők a régi malomgát maradvá
nyai. 

A híd nem sokkal pusztulása után újjáépült. A 
földútnak egyetlen forgalmi sávja vezet át rajta, 
a terméskő boltozat nyílása kb. 3 méter, ala
csony mellvédjeit valószínűleg szándékosan, 
mindkét oldalon bedöntötték a patakba. (A kö
vek a mederben láthatók.) 

A patakpart melletti település 
az említetteken kívül még 
számos híd építését tette 
szükségessé. Ezeknek túlnyo
mó része csupán egyes telkek 
megközelítését szolgálja. 
Nagyrészük csőhíd. A képen 
látható partszakasz, különféle 
ötletes megoldású gyaloghíd-
jaival, említésre érdemes 
együttest alkot. 

Gyaloghíd együttes a Dera-patakon, Pomázon 
(Dr. Gáli Imre felvétele, 1995.) 

IRODALOM: 
Plank, Anton: Pomáz im Ofner Berg 
Und (1982). 
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PUSPOKHATVANI GALGA-PATAK HID 
A 2108 J. ÚT 40+308 KM SZELVÉNYBEN 

Építés éve: 1984. 
Nyílásai ferdén: 4,00+10,00+4,00 m. 
Pályaszélessége:! ,25+8,00+1,25 = 10,50 m. 
Vonalvezetése: egyenes, keresztezési szöge 82° 
Teherbírása:„A" osztályú. 
Megbízó: KPM Közúti Igazgatóság, 
Csatlós Imre műszaki ellenőr 
Tervező: Út-Vasúttervező Vállalat, Miklósi János 
Kivitelező: Egri Közúti Építő Vállalat. A régi híd keresztmetszete 

A híd helyén egynyí-
lású, 1930-ban épí
tett vasbetonhíd ál
lott, melyet a patak
meder szélesítése és 
a közúti terhelés és 
forgalom növekedése 
miatt el kellett bonta
ni. A terelőút és a 
provizórium forga
lombahelyezése után 
a régi Galga-hidat 
elbontották. Az új 
híd alapozásához 
8,00 méter hosszú vert vasbeton cölöpöket hasz
náltak. A felszerkezet rendszere előregyártott 
vasbeton tartóbetétes 
lemez. A vasbeton pá
lyalemez a szélső nyí
lásokban 37 db FT 4 
A jelű, a középső nyí
lásban 37 db FT 10 
B jelű előregyár
tott, előfeszített tartó 
egymás mellé helyezé
sével készült. A tartók 
együttdolgozását a 
keresztirányú acélbeté
tek és a helyszínen 
készített kitöltő beton 
biztosítják. A pályale
mezen háromrétegű 
ragasztott bitumenes 
lemez szigetelés, 4 cm 
védőbeton, 4 cm K-20 
jelű kötőréteg, és 4 cm 

Oldalnézet és hosszmetszet 

AB-20 jelű aszfaltbeton, a járdákon 4 cm AB-
12 jelű aszfaltburkolat készült. 

A híd oldalról nézve 
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RÁCKEVEI DUNAAG-
HÍD 

Ráckeve nyolcezer lakosú vá
ros, a Soroksári Dunaág jobb 
partján, a Csepel-szigeten fek
szik. Fejlődése szorosan kötő
dik a Dunához: hajóállomása, 
Duna-hídja van, régebben ví
zimalma és vízisportegyesüle
te is volt. Területéhez két du
nai sziget is tartozik, mégpe
dig az Angyali sziget és a Ke
rekzátony sziget. A Dunaág 
szemközti oldalán, a vízparttól 
távol települt Kiskunlacházát 
Ráckevével közút köti össze, 
ezen áll a 65,10 m nyílású alsópályás acélív, az 
Áipád híd. 

A híd története több mint 200 évre nyúlik vissza. 
A török hódoltság után a ráckevei császári és ki
rályi családi uradalom hídra és révre 1780-ban 
Mária Teréziától vámjogot nyert. A révnek élénk 
forgalma lehetett, mert helyébe már 1843-ban 
hajóhíd létesült, melynek hossza 269 m volt és 
ebből 58 m hosszú rész 7 hajón állt, míg a többi 
cölöpökön. A vámjogot a családi uradalom örök
bérbe adta Ráckeve községnek, évi 10 forint 
névleges összeg fizetése ellenében. Ezt az 
egyezséget az ítélőtábla 1863. április 30-án jó
váhagyta [1]. 

Az 1897-ben épült Árpád híd képe. Levelezőlap Gyökér István gyűjteményéből 

A Soroksári Dunaágat 1872-ben töltésekkel el
zárták és megkezdték azokat a kotrási és építési 
munkákat, melyek a hajózhatóvá tétel és az ár-
védelem érdekében szükségesek voltak, de -
elegendő anyagiak híján - csak a XX. század 
harmincas éveiben készültek el [2]. A hajóhidat 
az 1876. évi árvíz összetörte [3]. Nyolc évre rá, 
1884-ben cölöphíd épült, mely most már az 
egész Dunaágat átívelte. Ez a híd egészen 1896-
ig fennállott, amikor is a község a Dunaág köze
pére vashidat, a hídfőktől a partokig terjedő ré
szeken pedig, a hídfeljárók részére töltéseket 
épített [4], A híd pályaszintjének emelésére a 
Dunaág hajózhatóvá tétele érdekében volt szük
ség. Az új híd, melyet Árpádról neveztek el, al

sópályás, háromcsuklós, rá
csos szerkezetű acél ívhíd 
volt. Alépítményi terveit 
Zielinski Szilárd, vasszer
kezeti terveit a Danubius 
gyár (főmérnök Weil Leó) 
készítette, akik a kivitele
zésre is vállalkoztak. A 
helyszíni kivitelező és elle
nőrző mérnökök Teufeld 
Nándor, Gombkötő János 
és Görög Gyula voltak. A 
hidat fényes ünnepség kere
tében, 1897. augusztus 27-
én adták át a forgalomnak 
[5]. Az első állandó vashíd korabeli rajza (Budapesti Közúti Igazgatóság könyvéből) 
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A ráckevei híd korabeli fényképen 

1930-ban az időszakos hídvizsgálat és a kapcso
lódó erőtani számítás túligénybevételeket állapí
tott meg, de a szükséges erősítésre az ezt követő 
14 év alatt nem került sor. 1944 őszén a hidat 
felrobbantották. 

A felrobbantott hídtól északra, a régi roncsokhoz 
kimerevített, ideiglenes fahíd épült, 5 tonna te
herbírással és 5 km/óra legnagyobb megengedett 
sebességgel. 

A második világháború végén megrongálódott 
hidat 1949-ben új híd váltotta fel 16]. Az új híd 
csak ránézésre hasonlít a régihez. Szerkezete vo
nóvasas ívhíd, hídfői is újonnan épültek. Az 
acél főtartók az 1880-ban épített, majd a máso
dik világháború alatt felrobbantott szegedi Ti
sza-híd épen maradt részeinek anyagából, a vo
nóvasak a budapesti régi Lánchíd anyagából ké-

Az új pályatáblák behelyezése 

szültek. A hidat 20 tonnás gőzekére méretez
ték. Bár az új híd szerkezeti rendszere lénye
gesen különbözik a régi hídétól, a híd város
képi megjelenését, ami összenőtt a város 
sziluettjével, sikerült megtartani. 

Ennek a hídnak az egyik hídfőjét az 1956. 
évi árvíz alámosta, úgyhogy a rajta álló 
szerkezet alatt elmozdult, anélkül azonban, 
hogy teherbírását elvesztette volna. A híd
fenntartó ezért úgy döntött, hogy a hidat to
vábbra is üzemben tartja és csak későbbi 

időpontban újítja fel, ha a felújításra egyébként 
is sor kerülne. Ez az időpont 1982-ben érkezett 
el, amikor is az időszakos vizsgálat alapján a 
győri Közlekedési és Távközlési Műszaki Főis
kola (Szlukovényi István) javítási tervet készí
tett a hídra. Ennek a javításnak leglényegesebb 
része a vasbeton pályaszerkezet középső hossz
tartójának megerősítése volt. 

A megerősítés ellenére a híd állapota és teherbí
rása tovább romlott, olyannyira, hogy rövidesen 
egyetlen forgalmi sáv szélességűre kellett szűkí
teni az útpályát, váltakozó irányú forgalommal, 
és a megengedett terhelést 18 tonnára kellett 
csökkenteni. 

A híd romlása ezzel nem állt meg, sőt egyre to
vább fokozódott, úgyhogy 1991-ben soronkívüli 
hídvizsgálatot kellett tartani. A vizsgálatot a Bu

dapesti Műszaki Egyetem 
Acélszerkezetek Tanszéke vé
gezte el s annak eredménye 
alapján újabb felújítási terv 
készült. Az új terv szerint vál
tozatlanul meg lehetett tartani 
az ív-szerkezetű főtartókat, és 
a pályaszerkezet teljes kicseré
lése árán a híd teherbírását 
olyannyira meg lehetett növel
ni, hogy megfeleljen a hídsza-
bályzat szerinti B terhelésnek. 
A híd pillanatnyi állapota 
azonban még arra sem adott 
lehetőséget, hogy a 18 tonnára 
csökkentett terhelést meg le
hessen engedni, ezért azt 15 
tonnára kellett leszorítani és az 
építkezés halogatása előrelát-
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Az 1993-ban átadott, felújított híd látképe 

hatóan a teherbírás további csökkentését vonta 
volna maga után. 

Az 1992-ben kiírt országos nyilvános verseny
tárgyalást a Hídépítő Vállalat nyerte meg fővál
lalkozóként. A terveket az Út-Vasúttervező Vál
lalat készítette, az acélszerkezeti munkákat a 
Közúti Gépellátó Vállalat végezte. A munka 
végrehajtásának érdekessége volt, hogy azt a 
forgalom fenntartása mellett sikerült végrehajta
ni, csupán a forgalombahelyezés előtt kellett a 
hidat néhány napra lezárni. 

A pályaszerkezet cseréjét féloldali forgalomlezá
rással, váltakozó irányú forgalom fenntartásával 
oldották meg. Ez a forgalmi rend volt érvényes a 
hídon 1986 óta. A munka első lépésében a híd-
pályáról eltávolították az útburkolat összes réte
geit a terhelés csökkentése érdekében. Ezután a 
függesztő rudak mellé, azok kiváltása céljából, 
ideiglenes felfüggesztéseket építettek be. Ezek 
az ideiglenes függesztőrudak nemcsak a meglé
vő pályaszerkezetet, hanem az alatta elhelyezen
dő építési állvány terhét is viselték. Az új ortot-
róp pályalemezt összesen 22 nagyobb darabban 
gyártották le a KÖZGÉP telephelyén. 

Az első építési ütemben az új pályaszerkezet dé
li felét állították össze. Az egyes elemeket a ki
szállítás után közvetlenül a helyükre emelték be. 
Mielőtt egy-egy újabb elemet beemeltek, az új 
elem alá eső régi vasbeton pályaszerkezetből el

távolították a vasbeton pálya
táblát és járdalemezt azért, 
hogy az új elem elhelyezésé
vel a hídra ható terhek ne nö
vekedjenek. Az új szerkezet 
alatt tehát csak a hossztartók 
és a kereszttartók maradtak 
meg. Ekként épült meg fél 
szélességben az új pályaszer
kezet, az eredeti fölött 1,30 m 
magasságban. Az így elkészült 
félpályára ideiglenes öntöt
taszfalt burkolat került, a híd
főknél pedig feljáró rámpák 
készültek, hogy a forgalmat 
ráterelhessék. 

A második építési ütemben az 
előbbihez hasonló módon el

készült az új szerkezet északi része is. A két fél
pálya egyesítése után, az immár teljes egységet 
alkotó új pályaszerkezetet szintén ráterhelték az 
ideiglenes függesztőrudakra és a most már csak 
saját terhét viselő vasbeton szerkezet maradékát 
is elbontották. 

A további munkához már teljes forgalomzárra 
volt szükség. Ekkor a pályaszerkezetet az ideig
lenes függesztő rudakra előzetesen felhelyezett 
segédszerkezetekkel a végleges helyére, az ere
deti pályaszintre süllyesztették le. Az új pálya
szerkezetbe bekötötték az eredeti függesztőruda-
kat, majd a szigetelés és az aszfaltburkolat elké
szítése után az új kocsipályát forgalombahelyez
ték [7]. 

IRODALOM: 

[i] 

[21 

[3] 

14] 
[5] 

[6] 
[71 

Frisnyák Zsuzsa: Dunai rév- és hídvámok. Közlekedési 
Múzeum évkönyve VIII. (1985-87), 270. old. 
A kikötőügyek kormánybiztossága: A budapesti kereske
delmi és ipari kikötő építése és a Soroksári Duna-ág ren
dezésének munkálatai. Bp. 1927. Hiv. Kiadvány. 
Vízügyi Könyvtár, B-96/2/4. 
Borovszky Samu: Magyarország Vármegyéi és Városai, 
I. kötet, 123. old. 
Pestvármegyei Lexikon, 102. old. 
Ráckevei hírlap, 2. évf. 1897. augusztus 30. 
Mutatványszám. 
Budapesti Közúti Igazgatóság: Hídnyilvántartás. 
Budapesti Közúti Igazgatóság: A ráckevei Árpád híd 
korszerűsítése. 1993. (Összeállította Ehal Zsuzsanna és 
Borzsák Péter.) 
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SÁRI ES BUGYI KÖZÖTT DUNA
TISZA CSATORNAHÍD, AZ 5202. 
JELŰ ÚT 23+625 KM SZELVÉNYBEN 

Építés éve: 1965. 
Nyílásai: 6,40+8,30+6,40 m. 
Pályaszélesség: 0,50+7,00+0,50 = 8,00 m. 
Teherbírás: „B" osztályú. 
Megbízó: KPM Közúti Igazgatóság, Budapest. 
Tervező: Út-Vasúttervező Vállalat, 
Vargha László. 
Kivitelező: Hídépítő Vállalat, Polgár Mihály 
építésvezető. 

Oldalnézet és hosszmetszet 

A régi híd vastartós, facölöpökön nyugvó fa-pá
lyaszerkezetű, rossz állapotban lévő, háromnyí
lású szerkezet volt. Az új híd helye a régi hídtól 
68 méterre a csatorna folyásával ellentétes 
irányban van. A rejtett hídfők és közbenső oszlo
pos támaszok cölöpalapozáson nyugszanak. A 
hídfőknél kétsoros, a közbenső támaszoknál 

Sári és Bugyi közötti Duna-Tisza csatorna híd 

Keresztmetszet 

egysoros 30/30 cm keresztmetszetű 
vert vasbeton cölöpöket alkalmaztak. 
A közbenső támaszoknál a 8-8 cölöp 
alkotja a vasbeton oszlopokat. Az 
oszlopokat fölül 80x80x9,10 m kon
zolos vasbeton fejgerenda fogja össze, 
egyrészt az I-tartók, másrészt a vasbe
ton gerendák alátámasztására. A há
romnyílású hídszerkezet két szélső 
nyílása előregyártott, előfeszített tar
tós vasbeton lemezhíd. A 31-31 db FT 

7 B jelű fordított „T" keresztmetszetű vasbeton 
tartó egymás mellé helyezése alkotja a felszer
kezetet. A tartók együttdolgozását a keresztirá
nyú acélbetétek és a kitöltőbeton biztosítja. 

A középső nyílás szerkezeti rendszerét a híd
szerkezet süllyeszthetőségének kívánalma hatá
rozta meg. Ugyanis a csatornán időnként végig

haladó kotróhajó a hídszerkezet alatt 
nem tud áthajózni. Ezért a középső nyí
lás szerkezetét a mederfenékre kell ide
iglenesen lesüllyeszteni. A középső 
szerkezet acéltartókkal egybeépített vb. 
pályalemez (öszvértartós). A szélső nyí
lások kiemelt szegélyeiben kialakított 
lehorgonyzó aknák a középső nyílás 
hídszerkezet leeresztésének lehetővé té
telét szolgálják. A kocsipálya burkolata 
5 cm aszfalt, a kiemelt szegélyek 2 cm 
recézett cementsímításúak. Az alkalma
zott csőkorlátnak a középső hídszerke
zet leeresztésénél van jelentősége, erre 
azonban mindezideig nem került sor. 
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SOSKUT 

Az Érdet Biatorbággyal 
összekötő útból Sóskút 
község középpontjában ág
azik ki a Vál felé vezető út, 
mely közvetlenül az elága
zásnál keresztezi az előbbi 
összekötő úttal párhuzamo
san folyó Benta-patakot. 
Vál felé menet az első köz
ség Pusztazámor. Ennek a 
községnek a fejlődése az 
utóbbi években felgyorsult, 
aminek következtében a 
Sóskútról Vál felé vezető 
út forgalma és jelentősége 
messze túlhaladta a Biatorbágy felé továbbveze
tő útét. Következésképpen Érd felől Sóskúton át 
Pusztazámor felé haladva tűrhetetlenné vált az a 
derékszögű kanyarulat, amelyet a Benta-patak 
hídjára való ráforduláskor a járműveknek meg 
kellett tenniök. 

Ennek a sarokszerű kanyarulatnak az enyhítése 
érdekében az út vonalvezetését meg kellett vál
toztatni, amire a rendelkezésre álló terület lehe
tőséget nyújtott. A korszerűsített út nagy sugarú 
ívvel, a régi úttól számítva 22 m-rel folyási
ránnyal szemben feljebb keresztezi a patakot. Az 

A Benta-patak hídja Sóskúton 1994-ig a pusztazámori bekötőút forgalmát hordozta. 
A fénykép 1967-ben készült 

A Benta-patak öreg hídja Sóskúton az új híd 
megépítése után gyalogosok számára 

továbbra is megmararadt 

itt épített vasbeton gerendahíd ívben fekszik és 
két forgalmi sáv szélességű. 

A régi híd, mely a XVIII. század végén épülhe
tett, eddigi állapotában továbbra is a helyén áll 
és a helyi gyalogosközlekedés céljára szolgál. 
Esztétikáján valamelyest rontott az a körülmény, 
hogy az eredeti mellvédfalakat már több évtize
de pótló szabványos betonkorlát helyén ma már 
csak az autóutakat szegélyező közismert acél
szalag szomorkodik eléggé elnyűtt állapotban, 

élénk ellentétben az új 
híd feltűnő sárga színű 
acélkorlátjával. 
Mindkét híd alatt a 
vízfolyás élénk, mede
relfajulás, feltöltődés 
vagy eliszapolódás a 
hidak környékén nem 
észlelhető. A régi híd 
boltozatának vastagsá
ga 50 cm, anyaga fara
gott terméskő, a hom
lokfalak idomtalan kö
vekből készültek. A 
híd boltozatai és hom
lokfalai jó állapotban 
vannak. 
A híd méretadatai a 
boltozott hidak táblá
zatában szerepelnek. 
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SÜLYSAPIALSO-TAPIO-PATAK HID 
(3105. ÚT 31+062 KM) 

Építés éve: 1970. 
Nyílása merőlegesen: 4,00+7,00+4,00 m. 
Pályaszélessége: 1,25+9,00+1,25=11,50 m. 
Vonalvezetése: egyenes, keresztezési szöge 87°. 
Teherbírása: „B" osztályú. 
Megbízó: KPM Közúti Igazgatóság, Budapest. 
Tervező: Hídépítő Vállalat, Gulyás Kálmán. 
Kivitelező: Hídépítő Vállalat. 

Keresztmetszet 

Oldalnézet és hosszmetszet 

A híd építése mederkorrekció miatt vált szüksé
gessé. A hídfőknél 7-7 db NCs.80 jelű, egysor-
ban levert vasbeton cölöpöt alkalmaztak. A cö
löpvégeket felül 0,80x0,50x16,11 m méretű vas
beton falazat fogja össze. A töltéseket a hídfővel 
egybeépített merőleges szárnyfal zárja le. A híd
fő konzolos végére 2,50 m hosszú, 20 cm vastag 
vasbeton kiegyenlítő
lemez támaszkodik 
fel. A patakmedert 
4,0+2,0+4,0 m szé
lességben és 30 m 
hosszon, betonba 
ágyazott terméskő 
burkolattal látták el. 
A közbenső táma
szok alapozása 11-11 
db NC. 100 jelű, egy-
sorban levert cölöp, 
melyek felső végét 
0,70x0,70x10,50 m 
méretű vasbeton szer
kezeti gerenda fogja 
össze. A felszerkezet 

háromnyílású, kéttámaszú szerkezetekből álló 
monolit vasbeton, szegélybordás lemez. A pá
lyalemezen háromrétegű ragasztott bitumenes 
lemez szigetelés, 4-13 cm védőbeton, és 7 cm 
vastag itatott makadám burkolat, a gyalogjárdá
kon 2 cm aszfaltburkolat készült. 

A híd oldalról nézve 
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SZENTENDREI PAP-SZIGETI 
DUNA-ÁG HÍD 

Építés éve: 1983. 
Támaszok tengelytávolsága: 
11,85+12,20+11,85 m. 
Pályaszélessége: 1,60+7,05+1,60 = 10,25 m. 
Vonalvezetése: egyenes, kereszt ezési szöge 90° 
Teherbírása: 20 tonna. 
Megbízó: Szentendrei Városi Tanács. 
Tervező: MN. Kossuth Lajos Katonai Főiskola. 
Kivitelező: MN. Kossuth Lajos Katonai 
Főiskola. 

Keresztmetszet 

Oldalnézet és hosszmetszet 

Szentendrei Pap-szigeti Duna-ág híd 
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A cölöpjármokon nyugvó 
híd a szentendrei Pap-szi
getre való bejutást biztosít
ja. A hídfők térdfalas beton 
építmények. A közbenső cö
löpjármok, jármonként 12-
12 db 0 200-as acélcsőből 
állnak. A csövek belső üre
gét betonnal töltötték ki. A 
csöveket egymáshoz víz
szintes és ferde L-80-80-as 
szögvasakkal merevítet
ték. A acélcsöveket felül U-
szelvényű idomvassal fog
ták össze, melyben kemény
fa gerendát helyeztek és 
ezekhez rögzítették az I-
400-as acéltartókat. A híd 
átellenes végeinél üzemi 
lépcsőlejárót is készítettek. 
A szélső nyílásokban 16 db 
11,80 m, a középső nyílás
ban szintén 16 db 12,00 m 
hosszú I-400-as hengerelt 
acéltartó hordja a felszerke
zetet. A tartók együttdol
gozását 2 db 16x16x11,30 
m méretű összecsavarozott 
fagerenda biztosítja. A ko
csipályán 10x10 cm-es ge-
rendázaton 12x5 cm-es ke
resztirányú pallóborítás ké
szült. A kiemelt járda sze
gélygerendáin 12x5 cm-es 
járópallót helyeztek el. A hi
dat kétoldalt könyökfákkal 
megtámasztott fakorlát hatá
rolja. A hídon 1 db 5 m ma
gas oszlopra szerelt lámpa
test biztosítja a világítást. 

A Pap-szigeti Duna-ág híd faszerkezete 

A Pap-szigeti Duna-ág híd oldalnézetből 
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SZENTLORINCKATAI 
KÖZÚTI ZAGYVA HÍD 
A 3108. J. ÚT 8+058 KM SZELVÉNYÉBEN 

Építési éve: 1951. 
Emelés éve: 1956-1957. 
Nyílásai: 8,15+8,15+13,00+8,15+8,15 m. 
Pályaszélesség: 0,75+6,50+0,75=8,0 m. 
Szerkezeti hossz: 49,20 m. 
Teherbírás: „C" terhelésű az 1956 évi KH 
szerint. 
Megbízó: KPM Közúti Igazgatóság, Budapest 
Hermány Miklós műszaki ellenőr. 
Tervező: Út-Vasúttervező Vállalat, 
Szuroviák Tamás. 
Kivitelező: Hídépítő Vállalat, Csecskédi László 
építésvezető. 
Építési költség: 56394.-Ft 

A híd ötnyílású, felsőpályás acéltartós vasbeton
lemez felszerkezetű. Mind a hídfő, mind a köz
benső támaszok cölöpalapozásuak A hídfőknél 
10-10 db, a szélső pilléreknél 8-8 db, a meder
pilléreknél 15-15 db, 30 cm keresztmetszetű fúrt 
vasbeton cölöpöt alkalmaztak. A cölöp végeket a 
hídfőknél beton falazat fogja össze, melyhez 
kétoldalt töltéstlezáró beton szárnyfalak kapcso
lódnak. A két közbenső támasz 0,50x3,60x8,72 
m méretű, melynek felső 0,80 m magas része 
konzolosan kiszélesedik. A mederpillérek a két-
sorú cölöpöket 1,00x5,20x8,72 m méretű beton-
falla fogják össze. 

A szentlőrinckátai Zagyva-híd 

Kersztmetszet 

A két-két parti nyílás mindegyikét 6 db 1-320 
mm magas hengerelt acéltartó, a medernyílást 4 
db 1-500 mm magas acéltartó hidalja át. A tartók 
együttdolgozását a 18 cm vastag monolit vasbe
ton lemez és a végkeresztgerendák, a középső 
nyílásban ezen felül öt keresztirányú vasbeton 
borda biztosítja. A pályalemezen szigetelés nem 
készült, a burkolat 4 cm vastag kopóbeton, a 
gyalogjárókon 2 cm vastag pc. simítás. 

A híd középső nyílásának Pusztamonostor felőli 
pillér az 1956. évi tavaszi árvíz idején 17 cm-t 
megsüllyedt. A süllyedés következtében a pillér
re kétoldalt támaszkodó kéttámaszú tartók 
ugyancsak behajtottak, és így a közúti forgalom 
bizonytalanná vált. További pillérmozgások nem 
következtek be és így a kéttámaszú tartók fel
emelése megtörténhetett. A mederpillér teljesen 
vízben állott, így az emelést megelőzően mun
kaállványra volt szükség, hogy az emelést elvé

gezhessék. Az emelés úgy történt, hogy a fel
menőfal koronaszintja alatt 1,00 méterre, két 
helyen, a pilléren keresztül 0,40x0,30 cm mé
retű nyílást készítettek és ezen a nyíláson át 
3-3 db 1-240 mm-es acélgerendát vezettek át, 
a sajtók alátámasztására. A végrehajtás egyen
ként 50 tonna teherbírású hidraulikus sajtóval 
történt. Az emelést egyszeri átállással mind
két oldalon egyszerre hajtották végre. A pillér 
és a felszerkezet kapcsolatainak biztosítására 
a megadott helyeken és módon l-l00-as vasa
kat helyeztek el és magasító zsámolyokkal 
körülbetonozták. A beton megkötése után ke
rült sor az emelőtartók leeresztésére. A pillér 
lábazata körül kőszórást alkalmaztak az eset
leges vízkimosások megakadályozására. 
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SZIGETSZENTMIKLOS, 
HÁROSI DUNA-HÍD 
(MO AUTÓÚT 15 KM) Oldalnézet 

Építés ideje: 1987-1990. 
A pillérek tengelytávolsága: 
3x73,50+3x108,50+3x73,50 m. 
Szélessége: 3,30+17,50+1,25= 22,05 m. 
Teljes hossza: 770,42 m. 
Vonalvezetése: nagyrészt egyenes, keresztezést 
szöge 90°, a Csepel-sziget felőli végén átmeneti 
ívben. 
Teherbírása: „A" osztályú. 
Beruházó: Közlekedési Minisztérium Országos 
Közúti Főigazgatóság. 
Építtető: Autópálya Igazgatóság. 
Tervező Út-Vasúttervező Vállalat, 
dr. Sigrai Tibor. 
Fővállalkozó: Hídépítő Vállalat, 
Rapkay Kálmán építésvezető. 
Alvállalkozók: GANZ Acélszerkezeti Vállalat, 
Gáli Endre főépítésvezető, Betonútépítő Válla
lat, Pető András építésvezető, Magyar Aszfalt 
Kft. Sereg Zoltán építésvezető. 
Próbaterhelés: 1990. szeptember 29.- október 2. 
Forgalombahelyezés: 1990. november 11. 
Építési költsége: 813 954 eFt. 

Keresztmetszet 

léreit, a mederhíddal közös pillért a jobbpart fe
lőli oldalon, száraz területről fúrt nagyátmérjű, 
1200 mm-es vasbeton cölöpökkel lehetett ala
pozni. A mederhíd közbenső pillérei és a Csepel 
felé eső közös pillér alapozása az eddigi hídépí
tési gyakorlatban nem használt, új módszerrel 
készült. Ez az új módszer az Uvaterv és a Híd-

A híd 9 nyílású, felsőpályás, foly
tatólagos, állandó magasságú acél
tartóval együttdolgozó vasbeton 
pályalemezből kialakított öszvér
tartós felszerkezetű, 

A hídfők és pillérek alapozására a 
mélyalapozás bizonyult a legalkal
masabbnak, egyrészt a felszínhez 
közeli rétegek laza állapota, más
részt a kimosás veszélye miatt. Az 
ártéri hidak hídfőjét, közbenső pil- Mederpillér részletei 
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építő Vállalat közös alkotása volt. A mederpillé
rek alapozásához 87,50 m Bf szint eléréséhez 
pillérenként 30x50 m területű sík felületet kellett 
kotrással elérni. Erre a szintre került a parton el
készített alsó vasbeton kéregelem, mely körül 
kőszórással akadályozták meg az elmozdulását. 
Az elhelyezés után katamarán úszóműre telepí
tett Soil-Mec géplánccal készült a pillérenként 8 
db A 1500 mm-es fúrt cölöp.A cölöpfúrások be
fejezése után elhelyezték a felső kéregelemet az 
acél őrfallal és elkészítették a vízalatti betont kb 
4,5 m vastagságban. A szerkezeti gerenda beto
nozása, a pillérek felfalazása már száraz munka
térben történt. A pillérek jégvédelme az íves fe
lületeken vietnami gránitburkolattal készült. A 
sík felületek zsaluzatát nagytáblás Hünnebeck-
Manto szerkezetek alkották. 

A híd felszerkezete állandó magasságú, acéltar
tóval együttdolgozó vasbeton pályalemezből ki
alakított öszvértartó. A felsőpályás, ferde gerin
cű, egycellás szekrény keresztmetszetű öszvér
tartó teljes szerkezeti magassága 5,12-5,16 m. A 
trapézszelvényű szekrény gerinctávolsága alul 
9,00 m, felül pedig 12,00 m. A vasbeton pályale
mezt 3,50 méterenként acél kereszttartók tá
masztják alá. Az acélszerkezetet és a vasbeton 
pályalemezt a főtartók felső övére hegesztett 

csapok dolgoztatják együtt. Az öszvértartó ele
mei összekapcsolásának ezt a módját Magyaror
szágon első ízben itt alkalmazták. Az acélszer
kezetek gyári illesztései hegesztettek, a helyszíni 
illesztések részben hegesztéssel, részben NF-
csavarozással készültek. A felszerkezet alátá
masztása NDK-importból beszerzett műgumi ül. 
teflon sarukkal történt. Az ártéri hidak fix saruja 
a hídfőn, a mederhídé a Budatétény felé eső 
közbenső pilléren kapott helyet. A híd acélszer
kezetének korrózióvédelmét a Budalakk mód
szere szerint korromin míniummal, vascsillámos 
közbenső réteggel és vascsillámos átvonóréteg-
gel látták el. Az acéltartóval 23 cm vastag vas
beton pályalemez dolgozik együtt,mely a kiéke
lésnél 29 cm, a konzol végeken 20 cm vastag. 

A 3x108,5 m nyílású szerkezet közbenső táma
szai felett a vasbeton lemez feszített. A 18,80 m 
széles lemezben 80 db 34,35-44,38 m hosszúsá
gú kábel van egy-egy támasz fölött. Egy kábel 
12 db 12,9 mm névleges átmérőjű pászmából 
áll. A feszítőkábel minősége 1570/1770 N/mm2. 
A pályalemezen Akvabit szigetelés, 4 cm HAK-
12/K jelű kötőréteg és 4 cm EHA-20 jelű kopó
réteg készült. A kerékpárúton 2x2,5 cm vastag 
öntöttaszfalt burkolat van. 

A felsőpályás Hárosi Duna-híd a síkvidéki terephez előnyösen illeszkedik 
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A Hárosi Duna-híd egyelőre fél szélességben épült meg 2x2 forgalmi sáv és gyalogjáró számára. 
Három medernyílásának mindegyike több mint 100 métert hidal át 
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SZODLIGETI KOZUTI SZOD-RAKOS-
PATAK HÍD AZ ÚJ UTCA 1+307 KM 
SZELVÉNYÉBEN AZ ÖNKOR
MÁNYZAT KEZELÉSÉBEN 

Építés éve: 1981. 
Támaszközei: 8,65+8,65+8,65 m. 
Pályaszélessége: 1,25+3,80+1,25 = 6,30 m. 
Vonalvezetése: egyenes, keresztezést szöge 70°. 
Teherbírása: „C" osztályú. 
Megbízó: Sződligeti Tanács VB. 
Tervező: Út-Vasúttervező Vállalat, Győrffiné 
Dobó Katalin. 
Kivitelező: Tápió-Hajta Vízgazdálkodási 
Társulat, Nagykáta. 
Forgalombahelyezés: 1981. 

A híd biztosítja Sződliget felől a környező 
földekre, valamint a helyi Szociális Otthonba 

való átjárást. Hídfőnként és közbenső támas
zonként 4-4 db, összesen 16 db NC.100 jelű 
30/30 cm keresztmetszetű vert vasbeton cölöp 
tartja a felszerkezetet. A cölöpöket felül 
0,65x0,55x6,00 m méretű vasbeton fejgerenda 
fogja össze. A hídfő fejgerendájára 2,00 m 
hosszú, 20 cm vastag vasbeton kiegyenlítőlemez 
támaszkodik fel. A hídfők előtt a földrézsűt és a 
földkúpokat terméskővel burkolták. A felsz
erkezetet nyílásonként 6-6 db előregyártott vas
beton U-80 jelű „csatornaátjáró,, elem alkotja. 
Ezek a támaszoknál keresztirányban rudakkal 
egymáshoz vannak feszítve. A kiemelt járdák is 
előregyártott elemekből készültek. A pályaele
meken szigetelés nem készült, az elemek felső 
részén 3 cm vastag kopóbeton burkolat van. Két 
elem találkozásánál a fugákat bitumennel öntöt
ték ki. A csapadékvizek elvezetését a híd 0,5 %-
os hosszirányú esése és a Göd felőli folyókák 
teszik lehetővé. 

Keresztmetszet 

Oldalnézet és hosszmetszet 
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TAHITOTFALUI DUNAAG-HID 

Az első világháború előtt a Szentendrei szigetet 
nem kötötte össze híd a Duna egyik partjával 
sem. A sziget négy községe: Kisoroszi, Tótfalu, 
Pócsmegyer és Szigetmonostor tehát kompköz
lekedésre volt utalva. Az 1914 nyarán forgalom
ba helyezett Dunaág-híd, mely Tótfalut a Duna 
jobb partján fekvő Tahi pusztával összekötötte, 
gyors fejlődést indított el és lehetőséget nyújtott 
arra, hogy Tótfalu és Tahi egyesüljön és tovább 
fejlődve a mai Tahitótfalu nagyközséget és üdü
lőtelepet létrehozza. 

A híd építését a község 1912-ben határozta el s 
erre a célra kölcsönt vett fel, melyet hídon fize
tendő vámból szándékoztak fedezni. A vámsze
dés jogát a község 1949-ig gyakorolta. 

A híd építését az Államépítészeti Hivatal bonyo
lította le. A kiírt versenytárgyalás alapján az al
építményi munkálatokat Zsigmondy Béla mér
nök vállalta, míg az acélszerkezetek gyártását és 
szerelését a győri Magyar Waggon és Gépgyár 
Rt. végezte el. 

A híd alépítménye süllyesztett vasbeton keszo-
nokból áll, melyeknek mérete a hídfőknél 
7,70x4,90 m, a mederpilléreknél 11,20x4,50 m. 
A mederpilléreken fix, a hídfőkön mozgó saru
kat alkalmaztak, ezeken nyugodott a három nyí
lású Gerber rendszerű rácsos acélszerkezet. A 

A 1912-14-ben épült rácsos vashíd (Levelezőlap Gyökér István gyűjteményében) 

szerkezetet a jobb parti hídfőtől mintegy 300 lé
pésnyire a parton készített állványokon szerelték 
össze és uszályokon szállították a helyükre, 
mégpedig külön-külön a part melletti nyílások 
áthidalásait a konzolosan kinyúló részekkel és 
külön a kettőt összekötő befüggesztett hídszer
kezetet, melynek dilatálását az egyik végen el
helyezett ingaoszloppár biztosította. A kocsipá
lyán zórésvasakra helyezett makadám, a kiemelt 
szegélyeken tölgyfapalló készült. A 3,70 m szé
les útpálya mellett gyalogjáró nem volt, a ki
emelt szegély csupán kerékhárítóként működött. 
A szerkezetek kapcsolatai szegecseléssel készül
tek. 
A híd acélszerkezetét 1944-ben, a második vi
lágháború végső szakaszában a visszavonuló né
met csapatok felrobbantották. A hídnak a Szen
tendrei-sziget felőli nagyobb része a vízbe zu
hant. Rövid életű volt a szovjet hadsereg által 
készített ideiglenes híd is, melyet elsodort a jég
zajlás. 

Közel három éves szünet után, csak 1947-ben 
kezdték el a roncskiemlést és a híd helyreállítá
sát. Előbbit a Palatínus Rt., utóbbit Márkus La
jos vasszerkezeti gyára végezte, s ennek jog
utódja a Könnyű Vasszerkezetek Gyára Nemzeti 
Vállalat fejezte be. Az építkezést a főhatóság ré
széről mindvégig Lébényi László főmérnök irá
nyította. A helyreállított hidat 1947 végén adták 
át a forgalomnak. 

A Közúti Hídszabályzat 1956-ban bekövetke
zett módosítása következtében 
a híd megerősítése vált szüksé
gessé, hogy az megfeleljen a C 
teherre. Az erősítési munka 
idejére a hidat a forgalomtól 
mentesíteni kellett. A megerő
sítés és átalakítás terveit az Út-
Vasúttervező Vállalat készítet
te, a munkát a Hídépítő Válla
lat hajtotta végre. 
A munka 1959. április l-jén 
kezdődött és november 10-éig 
tartott. Ezalatt elbontották a zó-
résvasas pályaszerkezetet és 
helyébe nagyobb terhelésre 
méretezett vasbetonlemezt épí
tettek, melyre 5 cm vastag ön-
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töttaszfalt burkolatot helyeztek el. Megvizsgál
ták és szükség szerint cserélték a szegecseket és 

Az új híd keresztmetszete 

a többi acélszerkezeti elemeket. Ez utóbbit a 
Ganz-Mávag gyár teljesítette. A hídpálya azon
ban továbbra is csak egy forgalmi sáv szélességű 
maradt, ami egyre kevésbé elégítette ki a forga
lom igényeit. 

Az 1993-ban épült új híd 

részben kiszélesítendő alépítményre helyezni. 
Ezt a munkát Darvas Endre (Út-Vasúttervező 
Vállalat) tervei alapján Encsy Balázs (Hídépítő 
Vállalat), Bazsó Gyula, Gáli Endre (Ganz-Má
vag Acélszerkezeti Gyár) kivitelezők hajtották 
végre. 
Az új híd a meglévő pilléreken és hídfőkön fel
fekvő, felsőpályás, hegesztett, szekrény-kereszt
metszetű, vasbeton pályalemezzel együttdolgo
zó, párhuzamos övű gerendahíd. A hídfőket két
oldalt vasbeton cölöpökre támaszkodó felmenő-
és szárnyfalakkal egészítették ki, s azokra, vala
mint a pillérekre is, szerkezeti gerendát építet
tek, biztosítva ezáltal az építendő acélszerkezet 
alsó élének megkívánt 7,50 m magasságát a ha
józási vízszint fölött. 

A régi hidat az építkezés idejére a vízfolyás irá
nyában, tehát dél felé ideiglenes fajármokra el
húzták, hogy a forgalmat fenn lehessen tartani. 
Az új hidat a parton, a híd tengelyvonalában he
gesztették össze és a kész szerkezeteket négy 
szakaszban hosszirányban húzták helyre. Ehhez 
a művelethez a két szélső nyílásban egy-egy, a 
középsőben két fajármot helyeztek el a meder
ben, az acélszerkezet behúzás közbeni alátá
masztására. A jármok tetejére két kettős acélgör
gőt helyeztek el. A behúzást elektromos csörlő 
végezte. 

A hídon 8,5 m széles útpálya és 
kétoldalt 1,25 m széles gyalogjáró 
készült, kiemelt szegéllyel és acél
korláttal. A kocsiutat 11,00x3,00 
m méretű előregyártott pályatáb
lákból állították össze, epoxi
gyanta rögzítéssel. A pályatáblákra 
szigetelés, védőbeton és két réteg
ben felhordott 5 cm vastag aszfalt 
burkolat került. 

A híd méretei a mellékelt rajzokon 
láthatók. 1978 június 20-án adták 
át a forgalomnak. 

A híd kiszélesítésére jóval később, csak az 1976-
78. években került sor. Az 1914-ben készült vas
szerkezetet nem lehetett kiszélesíteni, ezért telje
sen új szerkezetet kellett tervezni és a meglévő, 

IRODALOM 
[1] Budapesti Közúti Igazgatóság: A tahitótfalui Duna-híd. 

1993. (Összeállította: Kovács József) 
[2] Darvas Endre dr.: Az új tahitótfalui Kisduna-híd. Mély

építéstudományi Szemle, 1979. XXXIX. évf. 6. sz. 
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TAKSONYI KOZUTI 
FELÜLJÁRÓ 
(51. SZ. FŐÚT 22+822 KM) 

Építés éve: 1991. 
Nyílásai ferdén : 
16,02+16,17+16,02 m. 
Pályaszélessége: 
(0,50) + 9,08 + (0,50) 
Vonalvezetése: R= 1600 m sugarú 
ívben van, keresztezést szöge 77° 
Teherbírása: „A" osztályú. 
Megbízó: KHVM Budapesti Közúti Igazgatóság 
Lebonyolító: UTIBER Kft, 
Tráger János műsz. ellenőr. 
Tervező: Út-vasúttervező Vállalat, 
Királyföldi Lajosné. 

A felüljáró az 51. 
sz. főút korrigált út
szakaszán épült a 
budapest-kelebiai 
vasútvonal 203+68 
hm szelvényében. 
Talajmechanikai 
vizsgálatok ered
ménye alapján sík 
alapozást alkalmaz
tak. 

Keresztmetszet 

A felmenő falak 2-2 előregyártott, 0,60x0,90 m 
keresztmetszetű, az alapokhoz kehelyben rögzí
tett oszlopból állnak. A felüljáró felszerkezetét 

Oldalnézet és hosszmetszet 

Az 51. sz. főút forgalmát a Budapest-Kelebia vasúti fővonal fölött előregyártott elemekből 
összeállított vasbetonhíd hordozza, mely nyílásonként 5-5 egymás mellé helyezett 

előfeszített hídgerendából áll 

3x5 db UBX 16,80 
70 K jelű előregyár
tott, előfeszített híd
gerenda és azokkal 
együttdolgozó 20 cm 
vastag helyszíni vas
beton pályalemez al
kotja. A tartók ten
gelytávolsága egy
mástól 2,15 m. 

A pályalemezen 1 cm 
AKVABIT jelű szi
getelés, 4 cm öntöt
taszfalt védőréteg, 5 
cm HAK-12 jelű kö
tőréteg és 5 cm vas
tag AB-12 jelű asz
faltburkolat készült. 
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TAKSONYI DUNA-TISZA 
CSATORNA-HÍD 
(51 SZ. FŐÚT 20+234 KM) 

Építés éve: 1990. 
Nyílása merőlegesen: 27,74 mjer 
dén: 29,52 m. 
Pályaszélessége: 
(0,565)+9,0+(0,565) m. 
Vonalvezetése: egyenes, keresztezé 
síl szöge 70°, 2,5%. 
Teherbírása: „A" osztá
lyú. 
Megbízó: KHVM Buda
pesti Közúti Igazgatóság. 
Lebonyolító: Közúti Beru
házási Vállalat, Szilágyi 
Sándor műszaki ellenőr. 
Tervező: Út-Vasúttervező 
Vállalat, 
dr. Gárdonyi Zoltán. 
Kivitelező: Magyar Aszfalt 
Kft., Vőneki Zoltán építés 
vezető. 

Keresztmetszet 

Hosszmetszet és oldalnézet 

Az MO autópálya építéséhez kapcsolódóan az 
51. sz. főútnak Dunaharasztit és Taksonyt elke
rülő szakasza keresztezi a Duna-Tisza csatornát, 
ahol hidat kellett építeni. A híd magassági elhe
lyezése nem felel meg a hajózás követelményei
nek. Ha a csatorna hajózható lesz, a hidat fel 

kell emelni. Az alapozás hídfőnként 10 db 0 80 
cm fúrt vasbeton cölöp. 

A cölöpvégeket vasbeton felmenőfal fogja 
össze, melyhez kétoldalt 4,10 m hosszú ferde 
betonfal kapcsolódik. 

Előregyártott, előfeszített vasbetontartókra helyezett, helyszínen betonozott 
vasbetonlemez híd, ferde szárnyfalakkal 

A felszerkezet 13 db 
EHGTM 115-30,80 je
lű előregyártott előfe
szített tartó egymás 
mellé helyezésével 
készült. A tartókat 2 
cm vastag műszaki gu
milemezre helyezték. 
A tartók együttdolgo
zását a helyszínen ké
szített vasbetonlemez 
biztosítja. A kiemelt 
betonsáv külső oldalán 
1,05 m magas 8 cm 
vastag előregyártott 
vb. szegélyelemeket 
helyeztek el. 
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TAKSONYI HID 
A SOROKSÁRI DUNA-ÁGON 

A híd 1943-ban épült, a szigethalmi repülőgép
gyár kiszolgálására. A meder fölött 30 m tá
maszközű, Kohn-rendszerű hadihidat helyeztek 
el, két oldalára két-két, egyenként 10 m nyílású 
gerinclemezes szerkezet került. A hídon a vasúti 
vágányon egysávos közúti pályát is kialakítot
tak. 1944 őszén a hidat felrobbantották. 

1949-50-ben a hidat újjáépítették. Az elpusztult 
műtárgy pótlására alsópályás, rácsos szerkezetű, Helyszínrajz 

van a híd csak közúti ke
zelésbe adása és átépíté
se két forgalmi sávos köz
úti híddá. 

IRODALOM 

K. Juhász Erzsébet: Ötven éve 
épült a BHÉV taksonyi vonala 
Városi Közlekedés, 
1994/4.,241-245. o. 

Kohn-rendszerű hadihíd (1943-44) 

közúti és vasúti 
híd készült, amely 
mindmáig forga
lomban van. A 3,5 
m széles útpályán 
vonatmentes idő
ben váltakozó irá
nyú közúti forga
lom bonyolódhat 
le. Az építés óta 
1961-ben és 
1972-ben végez
tek nagyobb fenn
tartási és javítási 
munkát, különö
sen a dilatációs 
szerkezeteken. 

1992. óta a vasúti 
forgalom szüne
tel, folyamatban A híd oldalról nézve 
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TAPIOBICSKEITAPIO-PATAK HID 
SZÉLESÍTÉSE (3115. ÚT 6+503 KM) 

Szélesítés éve: 1975. 
Nyílása: 9,91 m. 
Pályaszélessége: 
1,25+7,10+1,25 = 9,60 m. 
Vonalvezetése: egyenes, 
keresztezést szöge 90°. 
Teherbírása: „B" osztályú. 
Megbízó: KPM Közúti 
Igazgatóság Budapest, 
Bánfalvi Árpád műszaki 
ellenőr. 
Tervező: Út-Vasúttervező 
Vállalat, Bognár Ferenc. 
Kivitelező: Hídépítő Vállalat. 

A régi műtárgy szélessége a megnöve
kedett forgalmi követelményeknek 
már nem felelt meg. A töltés megtá
masztását részben a hídfővel egybe
épült 3,00 m hosszú párhuzamos 
szárnyfal és a 3,50 m hosszú ferde 
szárnyfalak biztosítják. A hídfők lát
ható felületeit faragott terméskő bur
kolattal látták el. A patak medrét már ko
rábban vízépítési kővel burkolták. A 
szárnyfalak mellett a töltések oldalát a 
szélesítés során, 25 cm vastag terméskő burko
lattal látták el. A hídfők mögött terméskő burko
latú beton folyóka, a híd átellenes sarkainál pe
dig szolgálati lépcső létesült. A felszerkezet fel
sőpályás, kéttámaszú, szegecselt acéltartóval 
együttdolgozó vasbeton „öszvér
tartós" szerkezet. 

A közbenső acéltartók változatla
nul megmaradtak, a szélső tartó
kat megmagasították. A zórésva-
sakat, valamint a kerékvetőket 
tartó szögacél konzolokat elbon
tották. A hossztartók felső szög
vasaira betonvas kampókat he
gesztettek fel a vasbeton pályale
mez együttdolgozása céljából. A 
vasbeton pályalemez vastagsága 
15 cm, a kiékelésekkel együtt 48 
cm, a híd szerkezeti vastagsága 
végig 152,5 cm. A konzolos pá-

Oldalnézet és hosszmetszet 

V^LA*JLXAJUUUUUI^LJI^UL;UUlJlJJOU^ULrJÜ^ 

Keresztmetszet 

lyalemezről a kiemelt gyalogjárda két oldalt 
1,40 m-re kinyúlik, vastagsága 15 cm, végén ví
zorral. A pályalemezen háromrétegű ragasztott 
bitumenes lemez szigetelés, 4 cm védőbeton és 
kétrétegű aszfaltburkolat, a járdákon 2 cm port-
landcement simítás készült. 

Tápióbicskei Tápió-patak híd 
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TAPIOSAG 

A községtől 3 km távolságban, a zsigeri határ
ban áll az ún. Török híd, amelyet a helybeliek 
törökkori hídként ismernek. A vízfolyás, melyet 
áthidal, a sajgó pataknak egyik mellékága, mely 
a Zsiger pusztától délkeletre lévő terület vizeit 
vezeti a Sajgóba. Az út, amelyen a híd áll, föl
dút, amely gyömrő főutcájának meghosszabbítá
saként Gombát északon megkerülve Tápióbics-
ke főutcájában folytatódik és valamikor a Buda
pest-Szolnok főútvonal része volt. Jelenleg a 
Tápióbicskéhez csatlakozó szakasza ki van épít
ve a pándi elágazásig (és 
onnan tovább a mellékút 
Pándig). 

A híd Zsigetől kb. 500 
m-re van. Szerkezete 
kétnyílású kőboltozat, 
igen rossz állapotban. 
Korlátja, mellvédje 
nincs, boltozata a keleti 
hídfő déli részén a bolt-
váll közelében téglával 
van javítva, egyebütt 
vagdalt kő. A meder kö
zepén lévő pillér a vzfo-
lyás felőli oldalon (déli 
oldal) orrszerűen ki ugor
hatott, erre két erősen ki
álló kőtömb utal. Esetleg szobortartó poszta-
mens is lehetett itt valamikor. A pillér északi ol
dalán alul kimosás vagy romlás okozta hiány 
látható. Az északi homlokfal erősen elmoháso-
dott. 

A híd építésének történetéről Pest vármegye 
közgyűlésének 1815-ben meghozott határozatá
ból tájékozódhatunk, amellyel a híd felépítését 
elrendelte. A jelzett helyen a jegyzőkönyv arról 
tudósít, hogy Bárczay Pál főszolgabíró jelentést 
tett „a zsigeri pusztán keresztül vezető ország 
útján fennálló fahídnak az árvíz általi megron
gálásáról" és annak közlésével, hogy már más 
alkalmakkor is megrongálta az árvíz a fahidat, 
azt javasolja, hogy építsenek ezen a helyen kő
hidat, ,,ne hogy a vármegye ezen fahídra foly
vást költeni kényteleníttessen," jelentette továb

bá a főszolgabíró, hogy a híd tervét Lansky ne
vezetű kőművessel elkészítette. A munka végre
hajtására javasolta a helyszínre szállíttatni azt a 
72 öl kőanyagot, amelyet a vármegye részére 
Rákoscsaba határában Bíró Laffert Vince úr en-
gedelmébol vágatott. Soroksárról pedig, ahola 
megyének 100 mérő beoltott mesze volt, kitelne 
a szükséges mész, úgyhogy csak kőműves mun
kára kellene 490 forint 56 krajcár pénzkifizetést 
engedélyezni. 

A főszolgabíró előterjesztésére a közgyűlés a 
híd mielőbbi felépítését a javasolt módon elren
delte, azzal a hozzáadással, hogy a munka meg-

A Zsiger-pusztai „Török" híd Tápióságon (Kovács József felv.) 

kezdése előtt „ rend szerint aló földmérő Mocsy 
György Úr" a helyszínére szálljon ki és a mun
kát végrehajtó kőművessel együtt „olly javallást 
tegyen, hogy az építendő kőhídnak állandósát 
lehessen reményleni." A közgyűlés elszámolás 
terhével kiutalta a szükséges összeget is annak a 
200 forintnak a betudásával, amelyet a főszolga
bíró már előlegül felvett. 

A jegyzőkönyvből következik, hogy a híd 1815-
ben épült, a helyén korábban álló fahíd helyére. 
A híd tehát semmi esetre sem törökkori. 

Adatforrás: 
[1] Pest megyei levéltár, 2051/1815. kgy. sz. határozat. 

(a hídépítés elrendelése) 
[2] u.o. 337/1817. kgy. sz. határozat: (az elszámolás jóvá

hagyása) 
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TAPIOSZENTMARTONI ALSO-TA-
PIÓ-PATAK HÍD (31109. ÚT 6+511 KM) 

Építés éve: 1964. 
Nyílása: 9,00 m. 
Támaszköze: 9,50 m. 
Pályaszélessége: (0,49)+7,00+(0,49) = 7,00 m. 
Szerkezeti hossza: 10,00 m. 
Pályafelülete: 70,0 m2. 

Vonalvezetése: egyenes, keresztezést szöge 90 °. 
Teherbírása: „B" osztályú. 
Meghízó: KPM Közúti Igazgatóság, Budapest. 
Tervező: Dr. Mistéth Endre oki. mérnök. 
Kivitelező: „METRÓ" Közlekedési Építő Válla
lat, Bp. 

A régi híd helyén épült híd egynyílású, felsőpá
lyás, kéttámaszú gerendabetétes vasbeton lemez 
felszerkezetű. Az építés alatt a forgalom a régi 
fahídon bonyolódott le. A híd egy új szerkezet 
kikísérletezésére szolgált. Az alapozás olyan 
összefüggő cölöpsor, amit szádfalszerüen, hor
nyos csatlakozással hajtottak le, majd 
keresztfeszítései és az üregek kibeto
nozásával merev gerendafallá építettek 
össze. A helyszínen előregyártott, híd
főnként 106 db, összesen 32 db alépít
ményi idom mérete 0 50 cm, falvas
tagsága 8 cm, hossza 8,94 m. Belsejét 
sovány betonnal, a felső 1,80 méteres 
részét B 200-as minőségű betonnal 
töltötték ki. A cölöpsorokat felül vas
beton fejgerenda fogja össze. 

A felszerkezet gerendái üzemben elő
feszítettek. A tartók középen „I" ke
resztmetszetűek, míg a támaszoknál 
fordított „T" alakú tartók. A szélső tar

tók „U" keresztmetszetűek. A tartók együttdol
gozását B 200-as kitöltőbeton és keresztirányú 
feszítés biztosítja. A pályalemezen háromrétegű 
ragasztott bitumenes lemez szigetelés, 4 cm vé
dőbeton és 10-13 cm vastag makadám burko
lat készült. 

Keresztmetszet 

Hosszmetszet és oldalnézet 

178 



EGYEDI HÍDLEÍRÁSOK 

ÜLLŐI FELÜLJÁRÓ A 4. SZAMU FOUT 
24+317 KM SZELVÉNYÉBEN A BUDA
PEST-CEGLÉDI VASÚTVONAL 
FÖLÖTT 

Építés éve: 1950-1951. 
Nyílása merőlegesen: 13,08 m, ferdén: 23,79 m. 
Pályaszélesség: 0,75 + 7,00 +0,75 = 8,50 m. 
Szerkezeti hossz: 26,40 m. 
Vonalvezetése: egyenes, 
a MAV vágányokat 33° 21 '20" szöga alatt ke
resztezi. 
Teherbírás: IIB osztályú. 
Lebonyolító: Közúti Hídberuházási Vállalat, 

A 4. számú főút Vecsés és Üllő között 
szintben keresztezte a Budapest-ceglédi 
kétvágányú vasútvonalat. A forgalom 
növekedése miatt a közúti felüljáró meg
építése halaszthatatlanná vált. A felüljáró 
kétfőtartós, süllyesztettpályás vasbeton 
gerendahíd, merev vasbetétekkel. Mind
két hídfő szádfalak között síkalapozással 
készült. A felmenő beton falazat tetején 
térdfalas vasbeton szerkezeti gerenda 
van. A hídfők két oldalán a szárnyfalak
hoz csatlakozva, támfal zárja le a földfel
töltést. Az Üllő felőli hídfőn fix, a Vecsés felőli 
hídfőn mozgósaru támasztja alá a felszerkeztet. 
A felszerkezet főtartói 1 keresztmetszetű vasbe
ton gerendák. A tartók magassága 2,45 m, ez a 
támaszok közelében ívesen 2,95 méterre nő 
meg. A vasbeton pályalemez 18 cm vastag, 
hossz és keresztirányú bordákkal. 

A felüljáró 7,00 méteres pályaszélessége 1972-
ben már nem felelt meg a megnövekedett for
galmi követelményeknek, ezért az útkorszerűsí
tés keretében új felszerkezetet kellett építeni. A 
felüljáró régi alépítményeit felhasználták. 

ívándy-Somogyi Dénes műszaki ellenőr. 
Tervező: Mélyépítési Tervező Vállalat, Bölcskei 
Elemér. 
Kivitelező: Hídépítő Vállalat, Rakonczay Nán
dor építésvezető, Közúti Hídfenntartási Vállalat. 
Próbaterhelés: 1951. szeptember 19. 
Forgalombahelyezés: 1951. szeptember 19. 
Építési költség: 1 427521 Ft 

A régi híd keresztmetszete 

Az új hídfőbb adatai: 
Pályaszélessége: 11,00 m. 
Szerkezeti hossza: 34,4 m. 
Teherbírása: „A" osztályú az 1967 évi KH sze
rint. 
Megbízó: KPM Budapesti Közúti Igazgatóság. 
Lebonyolító: Közúti Beruházó Vállalat, Csatlós 
Imre műszaki ellenőr. 
Tervező: Út-Vasúttervező Vállalat, Kovács Zsolt. 
Kivitelező: Betonútépítő Vállalat, Csicsely Csa
ba építésvezető. 
Forgalombahelyezése: 1975, január 5. 

A régi híd oldalnézete 
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Előzmények: a 2. sz. főút keskeny, igen rossz 
vonalvezetésű hídon keresztezte a háromvágá-
nyú vasútvonalat. Helyette az út új nyomvon
alán új felüljáró épült. 

A hídfők és közbenső támaszok síkalapozásúak. 
A Budapest felőli hídfő déli oldalán és a Balas
sagyarmat felőli hídfő északi oldalán egy-egy 
12,50 m hosszú súlytámfal készült. A közbenső 
támaszok közül a Budapest felőli támasznál a 
vágányok közelsége miatt egyik végén vasbeton 
süllyesztőszekrényt alkalmaztak. Mindkét alap
testre besüllyesztve, alul talpas, felül konzolos 
vasbeton pillért építettek (lásd fényképet). A fel
szerkezet háromnyílású Gerber-rendszerű, a kö
zépső nyílásban elhelyezett csuklókkal. A két 
szélső nyílás üreges (12 takaréküreg)monolit 
vasbeton szerkezetű, a középső nyílásba 4,50 -
4,50 m hosszú benyúló konzolokkal. A konzo
lokra támaszkodik a középső, 26,00 m támasz
közű, helyszínen előregyártott tartókból álló be
függesztett hídrész. Mind a szélső, mind a be
függesztett szerkezet utófeszített kivitelben ké-

Az utófeszített híd szerelése 1964-ben 
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VÁC - KATALINPUSZTA KÖZÖTT 
KÖZÚTI FELÜLJÁRÓ A 2. SZ. FŐÚT 
39+096 KM SZELVÉNYÉBEN A MÁV 
VÁC-SZOBI VASÚTVONALA FÖLÖTT 

Építés éve: 1962-1965. 
Nyílások ferdén: 16,60 + 34,00 + 16,60 m. 
Pályaszélesség: 0,50 +9,00 + 0,50 = 10,00 m. 
Szerkezeti hossz: 72,80 m. 
Vonalvezetés: egyenes, a MÁV vágányokat 
34 °06' szög alatt hidalja át. 
Teherbírás: „A" osztályú. 
Lebonyolító: UMECS, 
Szilágyi György műszaki ellenőr. 
Tervező: Út-Vasúttervező Vállalat, 
Reiner Endre. 
Generálkivitelező: Hídépítő Vállalat, 
Bánfalvi Árpád építésvezető. 
Alvállalkozó: Közúti Hídfenntartó Vállalat. 
Próbaterhelés: 1964. október 30. ÜKIG, 
Nagy András. 
Forgalombahelyezés: 1964. december 21. 
Építési költség 10 763 315.- Ft. 
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szült. Az előregyártott tartók keresztirányú fe
szítést is kaptak. A tartók együttdolgozását 13-
14 cm vastag vasbeton pályalemez segíti. A ko
csipályán háromrétegű ragasztott szigetelés, 5-
14 cm védőbeton és 5 cm vastag aszfaltburkolat 
készült. A szerkezeti magasság végig 1,25 m. 
1968-ban a híd szigetelését, burkolatát és a ki
emelt szegélysávjait felújították. Ennek ellenére 
a felszerkezet nagymértékű átázást szenvedett. 
Ezért 1994-ben nagyobb javításra került sor. 
Megbízó: KHVM Budapesti Közúti Igazgató
ság, Kovács József műsz. ellenőr, 

Tervező: TETA Tervező és Tanácsadó Mérnöki 
Kisszövetkezet, Reviczky János. Kivitelező: 
Hídépítő Részvénytársaság, Lipót Attila építés
vezető. 

A javítási munkákat a híd fél szélességében, a 
forgalom fenntartása mellett végezték. A csuk
lóknál történt átázások megszüntetése, illetve a 

szerkezet folytatólagossá tétele volt a cél. Ennek 
a munkának elvégzéséhez el kellett bontani a ki
emelt szegélysávokat, a szigetelést és a kiegyen
lítő betonréteget. A csuklók hézagait megtisztí
tották, majd a hézagokat műgyantával, illetve 
műgyantahabarccsal kiinjektálták. A pályalemez 
feldurvítása és a tapadóanyag felhordása után 16 
cm vastag C-25 jelű minőségű betonlemezt ké
szítettek. Ebben a lemezben helyezték el azokat 
a vasbetéteket, amelyek a támaszok környékén 
megnőtt nyomatékból keletkező húzóerőket fel
veszik. A befüggesztett rész tartóinak feszítőká
belei közül több erősen korrodált. Ezen tartók 
erősítésére a széleken 30 cm vastag vasbeton 
tartót helyeztek el. Ezeket az oldalgerendákat 
egészen a hídfőig megépítették és így a szek
rénytartókon levő repedéseket is eltakarták. A 
kocsipályán 1 cm CONCRETIN B A jelű szige
telés, 4 cm ÖA/vk jelű védőréteg, 2x4 cm AB-
12 jelű burkolat készült. 

A Vác-Katalinpuszta között lévő 1994-ben felújított közúti felüljáró 
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A régi híd merev acélbetéteinek szerelése 

A felüljáróról az átépítés alatt a közúti forgalmat 
elterelték. A régi felüljáró elbontása előtt a 

MÁV vágányok felett 
állvány készült, hogy a 
beton bontásnál a tör
melék ne a vágányokra 
essen. Az alépítmények
nél csak kisebb mértékű 
átalakítást végeztek. A 
meglévő szerkezeti ge
rendára új 73 cm magas 
szerkezeti gerenda ké
szült, melyen a szek
rénytartó neoprén sa
rukra fekszik fel. 
Az új felszerkezet kéttá
maszú konzolos, mono
lit vasbeton szekrény tar
tó. A szerkezet magassá
ga 1,14 m, felső és alsó 
lemeze 20-20 cm vas
tag. A szekrény tartó vé
gén a konzolra 3,00 m 

hosszú, 20 cm vastag vasbeton kiegyenlítőlemez 
támaszkodik fel. 

Az új híd 
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VAMOSMIKOLA TERÜLETEN 
BÖRZSÖNY-PATAK-HÍD SZÉLESÍTÉSE 
AZ 1201. J. ÚT 19+460 KM SZELVÉNYBEN 

Szélesítés éve: 1993. 
Nyílása ferdén: 7,98 m. 
Pályaszélessége: 1,25+7,50+1,25 = 10,00 m. 
Vonalvezetése: egyenes, keresztezést szöge 77,8 ° 

Az 1910-ben épült 4,80 m pályaszélességű, két
támaszú, felsőpályás, gerinclemezes acéltartós 
híd felszerkezeti elemei a folya
matos átázás következtében erő
sen korrodáltak. A gyalogjárdák 
balesetveszélyesek voltak, telje
sen tönkrementek. Mivel a híd 
balesetveszélyes szűkületet oko
zott, szélesítése vált szükségessé. 
A szélesítést a forgalom fenntar
tása miatt 3 építési ütemben kel
lett végrehajtani. Mivel a vi
szonylag magas, faragott kőből 
készült falazatok jó állapotban 
voltak, az új felszerkezet alátá
masztásához is felhasználták. A 
szélesítés megkezdése előtt a fel
szerkezetet el bontották. A széle
sítést két oldalon 2x2,15 m hosz -
szón, új alapozással és 70 cm 
vastag felmenő falazattal végez
ték. Az új és régi falazatokat 0 
20 mm-es acéltüskékkel fogták 
össze. Új vasbeton szerkezeti ge
rendát készítettek, melynek hátsó 
részén 2,80 m hosszú, 20 cm vas
tag kiegyenlítőlemez támaszko
dik fel. A híd felszerkezetét 20 
db KCs.8,75-22 jelű vasbeton 
hídgerenda és azokkal együttdol
gozó helyszíni vasbeton pályale
mez alkotja. A hídgerendák 2 cm 
vastag és 20 cm széles műszaki 
gumilemezre fekszenek fel. 

Az utólag betonozott gyalogjár
dák monolit vasbetonból készül
tek. A baloldalon 1, a jobbolda
lon 3 db csövet helyeztek el a 
közművek átvezetésére. A pálya
lemezen háromrétegű ragasztott 
bitumenes lemez szigetelés, 4 cm 

Teherbírása: „A" osztályú. 
Megbízó: KHVM Budapesti Közúti Igazgatóság, 
Kovács József műszaki ellenőr. 
Tervező: Pl.HUN. Mérnök Tervező Kft. 
Vakarcs László. 
Kivitelező: Betonplasztikai Kft. 
Boros Péter építésvezető. 

ÖA/vk jelű és 5 cm vastag AB-12 jelű burkolat 
készült. 

Keresztmetszet 

Oldalnézet és hosszmetszet 

Az átépített híd nézete 
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VAC 

Ismeretes, hogy a római biro
dalom egyedül Dacia meghó
dítása idején terjedt túl a Du
nán, egyébként határa a Duna 
mentén húzódott és őrtornyok
kal védett vonal volt. Az őrtor
nyok láncolata a védett olda
lon, a Duna jobb partján állt 
és csak az átkelőpontokon vol
tak a balparton is ún. ellenerő
dök, amelyeknek célja az átke
lőpontok védelme volt. Köny
vünk előző fejezeteiben ezek
ről bővebben olvashattunk. 

Vác ma közel harmincötezer 
lakosú város. A rómaiak idejé
ben még lakatlan terület volt 
és környékével együtt a Barba-
ricumhoz tartozott. Ezen a te
rületen semmiféle római eredetre utaló régé
szeti leletet nem sikerült eddig felfedezni [1]. 
Esetleg Váchoz köthető a Verőcén részletesen 
feltárt ellenerőddel kapcsolatos római katonai 
eseménysorozat, melynek kiinduló eseménye 
Maximus Aquincumban székelő pannóniai ró
mai helytartó ama gaztette, hogy i.sz. 371-ben 
meghívta vendégségbe a kvádok delegációját, 

A váci „Kőszentes-híd" a 2. sz. főút 33+168 km szelvényében 

A képen látható kétrészes várostól függetlenül, a várároktól északra Kisvác 
néven különálló település fejlődött ki, mely csak a XVIII. században 

egyesült a vele összeépült Váccal 

megvendégelte őket, majd mindnyájukat orvul 
meggyilkoltatta. Erre a kvádok azzal válaszol
tak, hogy szövetkeztek a szarmatákkal, átúsztak 
a Dunát és két egész légiót, rengeteg embert, 
falut stb. megsemmisítettek, illetve megöltek. 
Ez a cselekedet váltotta ki azután a római hadjá
rat megszervezését, ami Valentinianus császár 
parancsnoksága alatt 374-ben kezdődött meg a 

verőcei hajóhíd megépítésével 
és fejeződött be a következő 
évben, amikor is a császár 
veszteség nélkül térhetett vis
sza - meghalni (375. novem
ber 27.) [8]. 

A váci várat elsőként egy né
met évkönyv említi meg az 
1074. évnél [3]. Ez a vár Vác 
történetében főként a törökkor
ban jutott fontosabb szerephez. 
Mint általában minden város
ban, ahol vár épült, Vácon is 
két részben fejlődött a város, 
úgymint az árokkal körülvett 
tulajdonképpeni városban és a 
várárkon kívül kényszerűen lé
tesült településen, mely utóbbi 
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csak hidakkal kapcsolódhatott a várhoz [4]. A 
várárok helyét a mai térképen meglehetős pon
tossággal ki lehet jelölni ama régi térkép alap
ján, amely a XVIII. századból maradt ránk [5]. 
Eszerint a városfal félkörben ölelte körül a várat 
és Dunától Dunáig tartott. Négy kapu volt rajta, 
mégpedig a bécsi, a pesti, a hatvani és a vízi. A 
ma is álló „Hegyes" bástyatoronyból kiindulva, 
a Dunapartra merőlegesen keresztezte a Fő utcát 
(mai Köztársaság út), itt állott a Bécsi kapu, em
lékét a Köztársaság út 32. sz. házon tábla jelöli. 
Tovább haladva az ötvös utcánál délkeletnek 
fordult a városfal és enyhe ívben, nagyjából a 
mai Csányi körúttal párhuzamosan érte el azt a 
telektömböt, mely a Kossuth és Báthory utcák 
között fekszik. Innen a Duna felé fordult és a 
Piarista gimnázium homlokzatának közepe tá
ján megtörve a Szentegyház téren (ma Constan-
tin tér) át a Szent Miklós tér (mai Vak Bottyán 
tér) felé húzódott. Az utóbbi pontnál ismét a Du
na felé fordult és a Géza király tér körül álló 
négyszög alakú „Vár"-hoz, az erődítmény mag-
vához zárkózott. 

Váccal szemben, a Duna jobb partján a fejlődés 
során alakult ki a révvel kapcsolatos kis telepü
lés (Révfalu), mely a mai Pokolcsárda helyén le
hetett. Váccal rév, időnként hajóhíd kötötte 
össze, melyet a török megszállás előtt, 1593-ban 
bontottakéi [6]. 

A törökök a XVI. század derekán szállták meg 
Vácot és környékét. A kereskedelmet tudvalé
vőn pártolták, elősegítésére Vácnál több alka
lommal is hidat vertek a Du
nán [7] . Ez a híd Visegrád felé 
szolgáltatta az összeköttetést, 
amellett, hogy a városgazdaság 
érdekét is szolgálta. A híd 
hosszabb megszakításokkal a 
XVm. században is fennállott. 

A törökök kiűzését célzó csá
szári hadjáratok előkészítése 
és lebonyolítása során két al
kalommal előfordult, hogy a 
felmentő seregnek Vácnál kel
lett a Dunán átkelnie. Először 
1603-ban, [9] amikor a császá
ri seregek megkísérelték Buda 

visszavételét, majd nyolcvan évvel később, ami
kor Lotharingiai Károly serege 1684-ben, Pest 
megszállása után visszavonult Vácra, majd át
kelt a Szentendrei szigetre és Szentendre alatt, a 
Duna jobb partján nyomult előre Buda felé [10]. 
A török uralom elmúltával Vác még egy ideig 
megőrizte középkori formáját. Várát árok vette 
körül, mely azonban eredeti funkcióját, a vár vé
delmét, már nem látta el. Jelentőségét elveszítve 
egyre inkább a fejlődés akadályává vált. A funk
cióját vesztett várárok betöltése vontatva indult 
meg és csak a XIX. század második felében fe
jeződött be. A korabeli ábrázolásokon avara 
várostól elkülönítetten szerepel még és a várár
kot híd íveli át. 

A dunai rév helyén 1764-ben ismét helyreállí
tottak a hajóhidat s az egészen 1775-ig fennál
lott, amikor is a jeges árvíz elvitte. Azóta nem 
állították helyre [11], amiben valószínűleg az a 
körülmény is közrejátszott, hogy a váci rév min
denkor hátrányban volt a budai révvel szemben, 
mert a Duna jobb partján a Pilis hegység olyan 
természeti akadályt képezett és képez, mely a tá
volabbra irányuló kereskedelemnek útjában áll. 

A váci püspökség egyike volt a római katolikus 
egyház legnagyobb jövedelmű tisztségeinek az 
osztrák-magyar monarchiában. Nincs ezért sem
mi csodálkozni való azon, hogy amikor Mária 
Terézia királynő a nemrégen váci püspökké ki
nevezett Migazzi Kristófot aránylag fiatalon a 
bécsi hercegérsek rangjára emelte, Migazzi ezt a 
kinevezést csak azzal a feltétellel fogadta el, 

Migazzi hídja az Eszterhazy utca végén. Erdősy Rezső fenykepvelvetele 
1887-ben 
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bé és a királyi udvar fogadására alkalmasabbá 
tették [13]. A várat és Kis Vácot kettévá
lasztó árok betöltését még nem sikerült addig
ra megoldani, ellenben helyette feltöltötték a 
két városrészt összekötő utat és kőhidat építettek 
a várárkon át a főútra (mai Köztársaság út) a 
Szent János utcánál, hogy a királyi vendégek a 
diadalív alatt áthaladva ezen a hídon át vonul
hassanak be a városba [14]. A Diadalív is ekkor 
épült fel. A révhez vezető Eszterházy utcát (ma 
Bartók Béla utca) éppen funkciója miatt, nem le
hetett feltölteni, viszont a Duna parti sétaút ki
képzése érdekében az utca fölé gyaloghidat épí
tettek [15]. Mindeme végleges jellegű hídépítke-
zések mellett, ideiglenes jelleggel - a királyi lá
togatás tartamára - a Dunán vízi színpadot léte
sítettek és fahidat ácsoltak a színpad és a part 
összeköttetése érdekében. Ezt azután a látogatás 
lezajlása után elbontották [16]. 

Az említett hidak közül a Szent János utcait a 
XIX. század elején, az Eszterházy utcait a XIX. 
század végén, a várárkot átívelő többi hidat pe
dig még a XVIII. században bontották el. 

A Gombás-patak hídja Migazzi Kristóf püspök
ségének idején már állt és ma is áll. Ez a híd a 
Budapestről Vácon át vezető 2. sz. főúton áll 
Vác területén ott, ahol az út keresztezi a Gom
bás-patakot. A keresztezési ponton álló kétnyílá
sú kőhíd egyike a legérdekesebb régi hídjaink-
nak. A mederpillérre helyezett posztamenseken, 
továbbá a mellvédfalak parti végződéseinél lévő 

hogy megtarthassa váci püspöki tisztségét. Mi
gazzi Kristófnak ez a kettős tisztsége Vác város 
számára igen sok előnnyel járt. Migazzi amel
lett, hogy a császári udvarral a legjobb kapcsola-

Mária Terézia királynő látogatása tiszteletére 1764-
ben épített diadalív a Köztársaság úton 

tot alakította ki, Vácért is nagyon sokat tett és 
úgy is mint tág látókörű és a művészetek iránt 
vonzódó ember, úgy is mint a város első és leg
gazdagabb polgára szellemileg és anyagilag 
egyaránt nagy mértékben járult hozzá a város 
fejlődéséhez. Tevékenységéhez fűződik középü
letek, utak, hidak építése, városrendezés (1763), 
Diadalív (1764) stb. [12]. 
Migazzi püspöksé
gének egyik ki
emelkedő esemé
nye volt Mária Te
réziának és a kirá
lyi udvar több fő
hercegének láto
gatása Vácon 
1766-ban. Erre a 
látogatásra a város 
alaposan felkészült 
és olyan jelentős 
közmunkákat haj
tott végre, ame
lyek a város arcu
latát átalakítva, azt 
szebbé, korszerűb-
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posztamenseken összesen hat szobor áll, vala
mennyi közvetlenül a híd megépítése után ké
szült. 

A híd a hat szoborral együtt megkapó látványt 
nyújt. Elénk idézi a XVIII. század korabeli Vá
cot, a püspöki várost, amelyen a püspökség 
nemcsak a lelkiek, hanem az erkölcsiek és anya
giak hatalmát is jelentette. 

Szerencsére Vác akkori püspöke, az idegen 
származású Althann Mihály Károly és utódai, 
Forgács Pál és Migazzi Kristóf a kezükre bízott 

A híd tengelye nagyjából észak-déli irányú, a 
Gombás-patak kelet-nyugati irányban folyik el 
alatta. A meder közepén álló pilléren, a vízfolyás 
felőli oldalon áll Nepomuki Szent János szobra, 
vele szemben Szent Péter és Pál szobra. A 
szárnyfalak végződéseinél a déli, Budapest felőli 
oldalon Szent Venentius és Szent Taddeus Júdás 
szobrai díszítik a hídfőket, az északi, Vác felőli 
szárnyfalvégeket Szent Kamillus és Szent Bor
bála szobrai hangsúlyozzák. 

A szárnyfalvégek helyszínrajzilag nincsenek a 
mellvédfal egyenes folytatásában, hanem enyhe 

A Gombás patak hídja Vácon, az 1948. évi átépítés előtt. Fénykép a váci Tragor Ignác Múzeum gyűjteményében 

roppant hatalmat mind hasznos, mind művészi 
építmények létrehozására is fel tudták használni. 
Ennek köszönheti létét többek között a Gombás
patak hídja is [17]. 

A híd homlokfalai faragott kőből készültek. A 
kősorok vízszintes hézagait csak a boltívek fara
gott kő sora szakítja meg. Az ívek félkör alakú 
dongaboltozatok. A mellvédfal felső szintje vízs
zintes, a folytatólag hozzá csatlakozó szárnyfa
lak alig észrevehető mértékben lejtenek a hídfők 
felé. 

ívvel kifelé hajlanak, megszélesítve ezzel a híd
pályát és megkönnyítve a hídra való ráhajtást. 

A patakmeder kis mértékben feliszapolódott, bár 
a fenékszint még nem éri el a boltvállakat. Te
kintve azt, hogy a patakmederbe a Duna magas 
vízállása esetén a Duna árvize is visszaduzzaszt, 
a patakmeder alakulás erősen függ a Duna vízjá
rásától, s a patak vízjárására kevésbé érzékeny. 

A váci Gombás-patak híd építésének története az 
irodalomból ismeretes. Vác történetírója, Karcsú 
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Antal Arzén kilenckötetes munká
jában több helyen kitér a hídra és 
megemlíti azokat a dokumentu
mokat is, amelyek a hídra vonat
kozóan a Váci Egyházmegyei Le
véltárban megtalálhatók. Ismerte
tése alapján a hídról a következő
ket jegyezhetjük fel. 

Az építtető váci püspök, a már 
fentebb említett Althann, az udva
ri kamarai főépítészt, Oracsek Ig
nácot 1753-ban megbízta a híd tervezésével és 
építésével. A híd alapkövét 1753. augusztus 1-
jén tették le, a híd 1757-ben készült el, s ezért 
Oracsek Ignác tizenkét évi garanciát vállalt 

A Gombás patak hídjának keresztmetszete az 1948. évi szélesítés után 

Érdemesnek tartjuk felhívni a figyelmet arra a 
lényeges körülményre, hogy Nepomuki Szent 
János szobrát leszámítva, a többi öt szobrot a 
híd elkészülte utáni időben, 1758-ban és 1759-

ben rendelték meg s ezért igen valószínű
nek látszik, hogy a híddal kombinált szo
boregyüttes létesítésének gondolata nem 
Althanntól vagy Oracsektől, hanem min
den bizonnyal Forgács püspöktől vagy 
Würth Ferenc kanonoktól származik. 
Utóbbi volt ugyanis a másodiknak és har
madiknak felállított két szobor megren
delője. 

Althann a hídnak nyilvánvalóan csak 
egyetlen, Nepomuki Szent János szobrá
val való díszítésére gondolhatott, ami ak
koriban megszokott megoldás volt. Az 
1752-ben megrendelt szobornak az épülő 
hídra való helyezése lehetett egyedül Alt
hann ötlete. De a többi öt szobrot már For
gács és Würth rendelték meg. A szob
rok közül Péter és Pál kettős szobrát, Szent 
Kamillusét, Szent Borbáláét 1858-ban 
Beckert József készítette a kifizetési nyug
ták tanúsága szerint. O készítette el Szent 
Thaddeus Júdás és Szent Venatius szobrá
nak terveit is. E szobrok kivitelezésére vo
natkozó írásos bizonyítékok hiányoznak. 

Nepomuki Szent János szobra a Gombás patak hídján az 1848-
évi szabadságharc csatájára emlékeztető emléktáblával 

[18]. A hidat díszítő első szobrot 1752-ben 
ugyancsak a hidat építtető Althann püspök ren
delte meg, őt azonban a püspöki tisztségben 
1756-ban Migazzi Kristóf, majd 1757-ben For
gács Pál váltotta fel, úgyhogy a híd építését már 
Forgács püspöksége idejében fejezték be. 

49- A hídnak közel 250 éves történetéhez hoz
zátartozik még, hogy a Duna 1775. évi 

jeges árvize elárasztotta a hidat és környékét, 
s a hidat, valamint a szobrokat is megrongálta. 
Szerencsére a boltozatok nem omlottak be, úgy
hogy az árvíz elvonulása után a híd továbbra is 
teljesíthette hivatását. Az árvíz rongálásait rövi
desen helyreállították [20]. 
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A Gombás patak hídja Vácon egyike legrégebbi hídjainknak, 
1757-ben épült 

Ugyancsak megrongálta a hidat és a szobrokat a 
Duna 1834. évi árvize. A rongálások szerencsé
re ebben az esetben sem voltak maradandóak. 
Az 1849. évi szabadságharc idején a híd fontos 
ütközet szintere volt. Április 10-én Damjanich 
seregei itt érték utol a visszavonuló osztrák sere
get, s minthogy a híd birtoklásának döntő jelen
tősége volt, heves tűzharc keletkezett, amelynek 
során a szobrok is megsérültek. Szerencsére a 
híd boltozatai kiállták a megpróbáltatást ebben a 
legveszedelmesebb helyzetben is [21]. 

A második világháború hídrongálásai között kü
lönleges szerencsének kell minősíteni, hogy a 
főúton álló híd épségben megmaradhatott. De 
éppen a második világháború tanulsága volt az a 
felismerés, hogy az országutakon a járműveknek 
mind a szélességi méretei, mind a terhelései a 
réginél szélesebb és erősebb hidakat kívánnak. 
Már a harmincas évek végén szóba került a híd 
lebontásának kérdése. Erre az a körülmény adott 
okot, hogy a 2. sz. Budapest-Vác-Losonc főköz
lekedési út jelentősége az országhatár módosítá
sa következtében megnövekedett és a híd abban 
szűk keresztmetszetet alkotott. Abban az időben 
még nem igen lehetett a hidak újjáépítésekor ér
vényesíteni a történeti és művészeti értékelés 
szempontjait, úgyhogy a távlati elgondolások
ban a lebontás és új híd építése vetődött fel. Sze
rencsére a tervek megvalósítására már csak ak
kor került sor, amikorra sikerült a hivatalos kö
rökben is gyökeret vernie a műemlékvédelem 
gondolatának [22]. 

A híd kiszélesítését és megerő
sítését 1948. végén hajtották 
végre. A homokfalakat és a 
szárnyfalakat a kőanyag gon
dos kímélésével lebontották, 
majd a pillérvégekkel és a töb
bi szobortartó posztamensek-
kel együtt a hídtengelytől tá
volabb helyezték, az eredeti 
alaprajzi elrendezés legponto
sabb megtartásával. A boltoza
tokat, megfelelő anyagpótlás
sal, meghosszabbították, majd 
a teherelosztás biztosítására, 
illetve a híd teherbírásának nö
velésére a hídpálya alá vasbe
tonlemezt készítettek. Az ere

deti hídpálya 3 öl mérete (5,7 m) az új elrende
zés szerint 12,10 m-re bővült. A hidat díszítő 
szobrokat,úgy ahogy azok voltak, sérüléseik
kel együtt, a további rongálások elkerülése érde
kében konzerválták [23]. 

Az 1965. évi tavaszi-nyári árvíz alkalmával a 
patak vízszintje a boltozat záradékvonala fölé 
emelkedett és a nyomás alatt áramló víz a régi 
kőboltozatot erősen megrongálta, a kövek közöt
ti kötőanyagot több helyen kimosta. Ennek foly
tán a záradék kis mértékben megrogyott. A hidat 
le kellett zárni és a forgalmat el kellett terelni. 
Az egyik forgalmi irány számára a keleti oldalon 
provizórium épült, míg a másik irányú forgalom 
a híd ép részén szabadon hagyott sávon bonyo
lódott le. A híd átépítése fél szélességben, két 
építési ütemben történhetett. 

Először a megrongált baloldali, nyugat felőli fél 
hídrész újjáépítésével kezdték a munkát. A bol
tozat biztosítása után, a záradék meglazult köve
it, a boltozat felső hét sorát kibontották. Új kö
veket helyeztek el és a záradékot cementha
barcsba rakva felfalazták. A boltozat védelme 
érdekében arra feltöltést és 35 cm vastag vasbe
tonlemezt helyeztek el, illetve építettek. A vas
betonlemez a terhet a boltozattól függetlenül vi
seli, a lemez alsó síkja és a boltozat tetősíkja kö
zötti hézagba nádpallót helyeztek. 

A híd fél szélességének elkészülte után a forgal
mat az új hídpályára átterelték és hasonló mó-
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don a másik oldalt is átépítették. Az új teherhor
dó szerkezet beépítéséből adódó néhány centi
méteres szintemelés miatt a gyalogjárót rábeto-
nozással megemelték és a meglévő mellvédfalat 
a gyalogjáró síkja fölé 1 m-re felmagasították . 

A kocsipályán három rétegű ragasztott bitume
nes szigetelés, 4-13 cm vastag védőbeton és 5 
cm vastag aszfaltburkolat, a gyalogjárókon 2 cm 
vastag öntöttaszfalt készült. A csapadékvizek el
vezetését a kocsipálya kétoldali 2 %-os és 
hosszirányú 0,1 %-os esése, valamint a hídvége-
ken kialakított beton folyókák biztosítják. 
A híd a műemlékjegyzékbe M jelzéssel fel van 
véve. 

Vácnak és környékének hídjairól, idők folya
mán, több összeírás készült. Ezek az összeírások 
többnyire az „országos és kereskedelmi utak"-ra 
vonatkoztak, és - az előírásnak megfelelően - az 
utak műtárgyait is feltüntették. Az összeírások 
közül a legteljesebb a Vác területén található va
lamennyi hídra kiterjed és - bár méretadatokat 
nem tartalmaz, mégis igen jó tájékoztatást nyújt 
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az 1850 január 30-i állapotról. Ez az összeírás 
Friebeisz Rudolf főszolgabíró rendeletére történt 
és az alábbi eredménnyel járt: „A nevezett fő
szolgabírótól érkezett felsőbb rendelet folytán 
följelenteni határoztatott e hó 30-án, miszerint 
vámszabadalmi utak a város határában léteznek 
és ugyan hidak: a verőcei úton egy fahíd, nagy 
kőhíd, spinyéri úton egy fahíd, Kis Vácon a ha
ranglábnál egy kőhíd, a Dézsma utcában egy fa
híd, a Rákóczi utcában egy fahíd, a Fő utcában a 
Theresianum előtt egy csatorna, (mely 1876-ban 
beboríttatott és az itt létezett János szobra a 
Szent Rókus kápolna kertjébe helyeztetett át). 
Továbbá a városon kívül 2 fahíd az országút 
mentén, a Szent János utcában 2 fahíd, a Fő ut
cán a Szent János kőhíd, a Duna melletti Szent 
János kőhíd, a Dunarév melletti kőhíd, cédula
ház melletti kőhíd, a Rókus kápolna előtti fahíd, 
csörgi réti fahíd, a szári romnál egy fahíd, 
gombhidi fahíd, hattyú utca végén egy fahíd, 
urasági kőkertnél egy fahíd, Malom utcai fahíd, 
a pesti vámnál két kőhíd, egy nagyobb és egy 
kisebb összesen 15 fa és 9 kőhíd, azonfelül kö
vezett utcák" . 

r 13] a/Tragor Ignác: Vác története. 1927. 169. old. 
b/ Karcsú Antal Arzén: Vác város története. 1888.1. 
köt. 31. old. 

[14] Tragor Ignác: Vác érdekességei. 131. old. 
[15] u.o. 
[16] Antalffy Gyula: Reformkori magyar városrajzok. 

1982. 183-194. old. 
[ 17] Karcsú i.m. I. kötetében 
[18] Karcsú i.m. I. köt. 106. old. 
[20] Tragor Ignác: Vác érdekességei. 131. old. 
[21] u.o. 
[22] Gáli Imre: Régi Magyar Hidak. 170-173. old. 
[23] Dercsényi Dezső: A váci barokk híd helyreállítása. 

Magyar Közlekedés, Mély- és Vízépítés. 1949. évf. 
259-261. old. 

[24] Pest megyei Közúti Igazgatóság hídnyilvántartása 
[25] Karcsú i.m. IV. köt. 31. old. 
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A BUDAPEST-SZOB VASÚTVONAL 
HÍDJAI 

íves szárnyfalak a verőcei vasúti hídon. 
Átépítés előtti állapot 

(Dr. Gáli Imre felvétele, 1960) 

Magyarország első közforgalmú vasútvonalát 
1846. július 15-én Pest és Vác között nyitották 
meg. Ezt követte több más vonal után, 1850. de
cember 16-án a Vác-Párkány vonal megnyitása. 
E két vonalat, mint a Bécs-Budapest közötti va
sútvonal részét, a Cs. és Kir. Szab. Osztrák-Ma
gyar Állami Vasút Társaság építette. 

A vonalon több híd is épült, amelyek legtöbbje 
máig is betölti hivatását. Ezek a hidak az első 
magyarországi vasúti hidak közé tartoznak. 

Csaknem valamennyi híd esetében, melyet az 
említett vasúttársaság épített, figyelmet érdemel 

íves szárnyfalak a verőcei vasúti hídon, 
A boltozatot vasbetonnal erősítették 

Verőcétől Vác felé kb. 1 km-re álló áthidalás földúton, 
íves szárnyfalakkal 

a szárnyfalak kialakítása. A szárnyfalak alap
rajza körív, minek folytán a fal látható felülete 
homorú henger vagy kúp. Szemünk a tám- és 
bélésfalaknál inkább a domború vagy sík felüle
tekhez van szokva. A homorú fal boltozatra em
lékeztet, vízszintes erők gazdaságos leküzdésé
nek látszatát kelti, mint ahogy valószínűleg ez
zel az elgondolással is tervezték meg annak 
idején, a műszaki tudományoknak abban a ko

rában, amikor még a jó műszaki 
érzéket sokkal többre értékelték, 
mint a számítást vagy a mérete
zést. 

Az íves szárnyfalak a hidak fel
szerkezetének átépítése, erősítése, 
cserélése, stb. közepette még ma 
is, 150 év múltán, eredeti alakjuk
ban megvannak, sok ilyen híd lát
ható nemcsak a Vác-Szob, hanem 
a Budapest Nyugati pályaudvarról 
kiinduló alföldi vonalakon is, 
amelyeket ugyanez a vasúttársa
ság épített a XIX. század köze
pén. 
Amikor a Budapest-Vác-Párkány 
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vasútvonal építéséhez hozzákezdtek, a hídépítés 
tudománya még kezdeti korát élte. Statikai szá
mítások már léteztek ugyan, azonban elterjedé
sük még korántsem volt általános, ezért érthető, 
hogy azok a mérnökök, akik a század elején vé
gezték el az egyetemet, nem szívesen vállalták a 
felelősséget olyan hidak állékonyságáért, ame
lyeket a gyakorlattal kellően nem igazolt számí
tások alapján kellett volna megépíteni. Egyrész
ről ezzel lehet magyarázni azt a körülményt, 
hogy első vasútvonalainkon kevesebb vashidat 

A Bajza utcai gyalogos aluljáró kapuzata. Épült 1840-ben 

lehet találni, a nagyobb hídnyílásokat is inkább 
boltozatokkal hidalták át. Az ismerethiányban 
azonban csak egyik okát látjuk annak, hogy a 
boltozatokat előnyben részesítet
ték a vashidakkal szemben. A 
másik ok bizonyára az lehetett, 
hogy a vashidak korának kezdeti 
idejében a vas ára és a megmun
kálásához, beépítéséhez szüksé
ges munkaerő és technológia 
költsége kedvezőtlenebb volt a 
boltozat anyag-, munkaerő- és 
technológia költségénél. Ennek 
a kérdésnek a vizsgálata nem 
feladata a jelen kiadványnak, 
azonban az a tény, hogy a szó
ban forgó vasútvonal hidjai kö
zött a későbben épült vasútvona
lakhoz képest a boltozott hidak 
aránya sokkal magasabb, bizo
nyára ebben leli magyarázatát. 

A vonalon a főváros területén két boltozott áthi
dalás épült. Egyik a Bajza utcát és a Bulcsú 
utcát a Nyugati pályaudvar vágányhálózata alatt 
öszszekötő gyalogos aluljáró, másik pedig a Rá
kos-patak boltozata a Rákosrendező pályaudvar 
vágányhálózata alatt. Voltaképpen egyik sem 
tartozik definíciónk szerint a "híd" fogalomköré
be. Az első: alagút, a második: zárt szelvényű 
csatorna. 
A Bajza utcai aluljáró téglaboltozat vakolattal. 
Nyílása 2,84 m (másfél öl), szélessége, (vagyis 

az aluljáró hossza) 176,0 m. Bejá
rati kapuzatai gondosan faragott 
kövekből állanak, szárnyfalai 
egyenesek. Mind a Bajza utcai, 
mind a Bulcsú utcai kijáratoknál 
tölcsér alakban szélesedő, kocka
kövekből rakott rámpák vezetnek 
fel a környezeti utcák szintjére. 
Építésének ideje összeesik a va
sútvonal építésének idejével: 
1840. Felelősséggel állíthatjuk, 
hogy a magyar vasútvonalakon 
ennél öregebb boltozatot nem 
találhatunk. Az aluljáró állapota 
kifogástalan, kellően világított és 
karbantartott, felveheti a versenyt 
bármelyik korszerű építménnyel. 
Ez az aluljáró Budapest közleke

dési hálózatában kevéssé ismert, csak kevesen 
használják, pedig a vasútvonal által elválasztott 
két városrészt hoz közel egymáshoz. 

A Cigány patak hídja Vácon a legnagyobb nyüású boltozott híd vasútjainkon 
(Vasbeton erősítés utáni állapot) 
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A vasútvonal figyelmet érdemlő bol
tozott hidjai a Vác és Szob közötti sza
kaszon találhatók. 

A váci Nagyhíd egyetlen 6 öl (11,38 
m) méretű téglaboltozat, a Cigány-pata
kot hidalja át. íves szárnyfalai utalnak 
építőjére, az Osztrák-magyar Államva
sút Társaságra. A híd 1846-50 között 
épült egy vágány részére. A XIX. szá
zad végén kétvágányúvá építették át, 
majd 1908-ban, a Vác-Drégelypalánk 
vasútvonal építésekor háromvágányúvá. 
Mindkét átépítés a keleti oldalon tör
tént, úgyhogy a Duna felőli homlokfal 
az eredeti. Kétnyílású boltozott híd Vácon, a cementgyárhoz vezető úton 

A váci Nagyhíd boltozata a legnagyobb nyílású 
téglaboltozatú híd a magyar vasútvonalakon. 
Szép félköríves formájával, íves szárnyfalaival 
élő dokumentuma a XIX. századi technikai fej
lődés legkorábbi szakának. 

A híd tégla anyagának korróziója és a vasúti ten
gelysúlyok emelése egyaránt sürgette a híd erő
sítését, illetve átépítését, ugyanakkor bebizonyo
sodott, hogy a vasúti pálya által áthidalt vízfo
lyás nem tesz szükségessé ilyen nagy méretű 
hídnyílást. A hídfenntartó államvasút ezért a régi 
boltozat kijavításával és megtartásával új vasbe
tonboltozatot építtetett a régi boltozat alá, mely
nek vastagsága a záradéknál 1,05, a vállaknál 
1,35 m, ami által a hídnyílás lecsökkent, viszont 
a híd teherbírása lényegesen megemelkedett és 
biztonságosan megfelel a terhelési előírásoknak. 
A boltozat erősítését az 1969. évben hajtották 
végre. 
Verőce állomástól Vác felé haladva, mintegy 3 
km-re a vasútvonal építése idején téglagyár 
működött. Ugyanitt a vasútnak igen magas tölté
se van, így a téglagyári csillevágány áthidalására 
kétszintű hidat építettek, mely 1970-ig fennál
lott. Alsó szintje aránylag mélyen feküdt, ezért 
csak közvetlen közelről tűnt fel. így kevesen is
merték fel, hogy a téglaboltozatú híd emeletes. 

A hidat a váci Nagyhídhoz hasonlóan három 
ütemben építették. A híd nyílása 2 öl, magassága 
9,32 m volt, amiből az alsó szintre 2,07 m jutott. 
A téglagyár megszűntével a híd funkcióját vesz

tette és feleslegessé vált. Áthidaló szerkezetét 
elbontották, a híd helyét betöltötték. Alsó íve he
lyén 2 m nyílású vasbeton áteresz épült. Köríves 
szárnyfalai ma is megvannak. A híd eredeti ter
vei az Államvasutak tervtárában lelhetők fel. 

A vasútvonalnak Zebegény községen átvezető 
pályája magas töltésen fekszik, amelyet a köz
ség keleti részén patakvölgy és viadukt szakit 
meg. Itt áll a magyarországi vasútépítések legré
gibb korából ránk maradt legjelentősebb mű
tárgy, a zebegényi viadukt. A híd hét nyílásával 

Emeletes boltozat Verőce határában, a téglagyárnál. 
A téglagyár megszüntetésével a hidat elbontották 
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A téglagyári emeletes boltozott vasúti híd terve (Máv-tervtár) 

és kereken 75 méteres hosszával Magyarország 
legnagyobb és leghosszabb boltozott vasúti hídja. 

A hídszerkezet félköríves téglaboltozat, a pillé
reken, a hídfőkön és a boltzáradékokon szépen 
faragott kő-elemekkel, amelyek a Duna felőli 
homlokzatot díszítik. 
A híd eredetileg egy vágányra épült 1846-50 kö
zött, később kétvágányúvá alakították át. A szé
lesítés a hegy felőli oldalon történt, úgyhogy a 

Boltozott híd Nagymaros belterületén 

Duna felőli hídfél az eredeti. A középső két pil
lér lábazata mindkét oldalra kihegyesedik, mint
ha vízbe építették volna. A mellette lévő kettő, 
amelyek a középső három nyílást a két-két szél
ső nyílástól elválasztják, kissé vastagabbak és 
díszesebb kiképzésűek. Rizalit fut fel közé
pen, amely a gazdagon tagozott párkánynál kü
lönösen szép árnyékhatást nyújt. A pillérek fara-
gottkő sorai 31 cm (egy láb) vastagságúak. A 
hídnyflasok mérete mindenütt 4 öl (7,55 m), a 

pilléreké 5 láb (1,58 m), illetve 2 
öl (3,80 m). 

A híd tervei - keltezés nélkül - az 
Államvasutak tervtárában találha
tók és a hídnak kétvágányúvá való 
átépítésére vonatkoznak. Ezt az 
átépítést még a millennium előtt 
végezték el. 

A híd a magyarországi kevés szá
mú, százévesnél régebbi boltozott 
hidak közül a nyílások száma te
kintetében, a tíznyílású sárvári 
várfeljáró és a kilencnyílású hor
tobágyi kőhíd után harmadik, az 
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áthidalt össznyílás tekintetében 
második helyen áll, ezért bátran 
sorolható a legértékesebb műszaki 
és építészettörténeti emlékek kö
zé, amelynek fenntartását és meg
őrzését a társadalomnak még ál
dozatok árán is biztosítani kell. 
A Vác-Szob vasútvonal korszerű
sítése és a sebességnek 120 
km/óra emelése előtérbe állította 
ezt a szép műtárgyat. Olyan terv 
merült fel, amely a zebegényi via
dukt lebontását és az áthidalt völ
gyelet betemetését irányozta elő. 
Szerencsére a korszerűsítés túlzott 
követelményeinek némi egyhítése 
árán akkor sikerült ezt a szép hi
dat továbbra fenntartani. A zebe
gényi viaduktot az Építésügyi Minisztérium 
1965. márciusában műemlék jellegűvé nyilvání
totta s ezzel számára védettséget biztosított. 

A vasúti fővonalon a terhelések és a sebesség 
emelése miatt ellenőrző számításokat végeztek, 
minek során 1989-ben kiderült, hogy a boltozat 
tégla anyaga szerkezeti anyagként nem vehető 
figyelembe. Miután elbontása, műemléki értéke 

A 12. sz. főutat és a Nosztra patakot átívelő híd egyik nyílása 
nagy ferdeségű boltozat 

miatt, nem engedhető meg, az átépítést úgy kel
lett megtervezni, hogy a híd műemlékként meg
maradjon, de amellett megfeleljen a korszerű 
vasúti üzem követelményeinek. 

A vasútvonal felújítási munkálatai során, az 
1994-95. évek folyamán a zebegényi viadukt 
boltozatait részben újjáépítették és a hidat meg
erősítették. Az átépítés két ütemben történt, ez-

A zebegényi kétnyílású viadukt országunk legnagyobb és leghosszabb boltozott vasúti hídja 
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Ötnyílású boltozott viadukt Szobon, a vasútállomás keleti végénél 
(Részlet) 

alatt a vasúti forgalom lassú menetben és csupán 
az egyik vágányon bonyolódott le. A munkála
tok során a hegy felőli vágány részére épített 
(újabb) boltozatot elbontották és helyette vasbe
ton boltozatot építettek, a nyomvonal korrekció 
miatt szükségessé vált némi szélesítéssel. A Du
na felőli vágány alatti 150 éves eredeti boltoza
tot nem bontották el, homlokfalaival együtt 
érintetlenül megtartották és föléje bordás vasbe
ton lemezt építettek, mely a boltozatot a többlet
terheléstől mentesíti. 

Az átépítés terveit az Út-Vasúttervező Vállalat 
készítette és a Műemlékfelügyelőség jóváhagyta. 

Szob község keleti végénél a vasútvonal keresz
tezi a Nosztra patakot. Ezen a helyen áll egy 
igen ferde boltozat, melynek ferdesége 43°25'. 
Ez a híd is a vasútvonal 1846-50 közötti kiépíté
sekor létesült, amit a szárnyfalak íves kialakí
tása is igazol. A jelenleg kétvágányú híd eredeti
leg egy vágány számára épült s a vasútvonal 
többi hídjához hasonlóan, még a XIX. század 
folyamán alakult át kétvágányúvá. Szélesítése a 
hegy felőli oldalon történt. Nyílása 5,50 m, fer
dén mérve 8,04 m, magassága 9,90 m, teljes 
hossza kb. 15 m, a vasszerkezeti résszel együtt 
37,06 m. Keresztmetszeti szélessége 8,10 m. Át
hidaló szerkezeteit az 1930-as évek elején el
bontották és betonból újjáépítették. A híd tervei 
1958-ban keltezettek és a híd felülvizsgálatára 
vonatkoznak, az államvasutak tervtárában talál

hatók. A hídon 1975-ben na
gyobb fokú javítási munkát vé
geztek. 

Az előbbi hídtól mintegy 2 
km-rel nyugatra a vasútvonal 
magas töltését az ötnyílású 
szobi viadukt szakítja meg. A 
híd a Dunáról is jól látható és 
50 m-t meghaladó hosszával, 
valamint a nyílások számával, 
igen jelentékeny alkotás. 
A híd egy vágányra 1846-50 
között épült, később kétvágá
nyúvá alakították át. A két vi
lágháború közötti időben fel
szerkezetét lebontották, majd 
az eredeti formák megtartásá

val, betonboltozattal helyreállították. Újjáépíté
séről a híd dunai homlokfalába helyezett emlék
tábla nyújt felvilágosítást: „Átépítve 1932-ben". 
Duna felőli homlokfala, szárnyfalai, oszlopai, 
tehát a szép faragott kő hídelemek az átépítés 
előtti időből valók. 

A híd tervei az államvasutak tervtárában meg
vannak és a hídnak átépítés utáni felülvizsgála
tára vonatkoznak. 

A szobi ötnyílású viaduktot annyira benőtték a bokrok, 
hogy tetszetős formái alig tűnnek szembe 
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• Az 1. és 2. század fordulóján megépült Aquin
cumban a 4,5 km hosszú aquaeductus, mely
nek 1923-ban még 50 pillére állt 

• 350 • Verőce és Kismaros között hídfőállás, 
egyes vélemények szerint hajóhíd is épült. A 
Dunakanyarban máshol is átkelés, átmenetileg 
hajóhíd is lehetett 

• 996 • a megyeri rév, majd a jenői és pesti rév 
nagyjelentőségű volt Buda, Óbuda, Pest fejlő
désében. A honfoglalástól védelmi célból vi
zes árok, palánkvárak épültek (Vác, Visegrád 
stb.), e helyeken hidak is épültek 

• 1258 • oklevélben Buda környékén határle
írásban híd is szerepel 

• 1302-ben egy birtokper kapcsán szó esik az 
Ördögárok hídjáról 

• 1358-77 • komp, illetve hajóhíd kötötte össze 
Óbudát és a Nyulak szigetét 

• 1361 • Megyertől Kissingre vezető úton hidat 
említ egy oklevél 

• 1440 • okleveles említés a ráckevei révről 
• 1542 • A Nyulak szigetére (Margit sziget) ve

zető hidat ábrázol egy fametszet 
• 1556 • Buda és Pest közötti hajóhídról fel

jegyzések tanúskodnak 
• 1560-64 • a váci Duna-híd igen nagy forgal

mat bonyolított le 
• 1686 • az Aranyhegyi árok egyik hídját okle

vél említi, a mai 10. út vonalában 
• 1747 • Százhalombattán a patak hídját 250 

forint költséggel javították 
• 1753 • Vácott Oracsek Ignác tervei szerint 

megépült a kétnyílású, Gombás patak híd, a 
híd öt kőszobra 1758-59-ben készült el 

• 1764 • Vácott helyreállították a hajóhidat 
• 1772 • körül épült Pest első állandó Rákos 

patak hídja 
• 1815 • Tápióságon Lansky kőműves megépí

tette a ma is álló kétnyílású kőboltozatot 
• 1826-75 • a Városligetben dróthíd (függőhíd) 

üzemelt 
• 1827 • Kőbányán elkészült a 7,4 km hosszú 

faszerkezetű függővasút 
• 1873 • Pencen megépült a Gombai patak ma 

is álló boltozott hídja 
• 1833 • a megyei hídnyilvántartásban 123 híd 

(2/3-a fahíd) szerepel 
• 1840 • Pesten, a Bajza utcánál, a vasútvonal 

alatt, közúti aluljáró épült 
• 1843 • Ráckevén felavatták a hajóhidat, me

lyet 1889-ben cölöphíd váltott ki 
• 1846-50 • Szobnál ötnyílású, Zebegénynél 

hétnyílású boltozott vasúti híd épült 
• 1849-ben elkészült a magyarországi első ál

landó Duna-híd, a Lánchíd 
• 1872-76 • megépült a Margit híd, 1900-ban 

elkészült a Margitszigetre vezető szárnyhíd, a 
hidat 1935-37-ben szélesítették 

• 1874-ben elkészült a 290 m hosszú Ferdinánd 
híd (Nyugati pu.) 

• 1883-84 • Biatorbágynál elkészült az egyvá-
gyányú vasúti völgyhíd, a másik vágány mű
tárgya 1897-98-ban épült 

• 1884 • Óbudán elkészült a hajógyári emelhe
tő acélhíd, melyet 1968-ban bontottak le 

• 1890 • Rákosfalván Wünsch-rendszerű vas
beton híd épült, mely megszélesítve ma is áll 

• 1890 • Galgamácsán két 12 m nyílású Moni-
er-rendszerű vasbeton híd épült 

• 1895 • Ráckevén megépült a háromcsuklós 
acél ívhíd a Dunaág felett, a Városligetben el
készült a földalatti feletti Wünsch-rendszerű 
gyaloghíd 

• 1896 • átadták a forgalomnak a világszép Fe
renc József hidat 

• 1896 • több ütemben beboltozták az Ördög 
árkot 

• 1903 • elkészült az Erzsébet híd, mely építé
sekor a világ legnagyobb nyílású lánchídja 
volt. 

• 1908 • Vác határában vasbeton felüljáró 
épült 

• 1913 • Érden háromcsuklós, beton vasúti ív
híd épült 

• 1912-14 • Tahitótfalunál megépült az első ál
landó Gerber-csuklós, rácsos Dunaág-híd 

• 1922 • Bagón megépült a Budapest-hatvani 
vasút vonal feletti vasbeton híd 
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1933 • Gödöllőn hét ideiglenes híd épült a 
cserkész világtalálkozóra a HÉV és utak felett 
1937 • átadták a Horthy Miklós, ma Petőfi hi
dat a forgalomnak 
1941-42 • a Ferihegyi repülőtérre vezető úton 
alsópályás vasbeton ívhidak épültek 
1943 • Taksonynál Kohn hadihíd szerkezettel 
megépült a Dunaág híd 
1946 • elkészült a Kossuth híd, az első félál
landó híd Buda és Pest között 
1947 • Tahitótfalunál ideiglenesen helyreállí
tották a Dunaág hidat 
1948 • Dunaharasztiban háromcsuklós Duna-
Tisza csatorna híd épült 
1949 • Ráckevén a régi szegedi Tisza-híd 
acélanyagából megépült az alsópályás ívhíd 
1949-50 • Taksonynál alsópályás rácsos kö
zúti-vasúti híd épült 
1950-51 • Üllőn elkészült a süllyesztettpályás 
merevbetétes, vasút feletti híd 
1952-54 • Letkésen újjáépült az alsópályás, 
rácsos határhíd 
1961 • Autópályák, s ezzel hidak tervezése 

kezdődött az Ml-M7-es autópályán 
1962-65 • Vácott háromnyílású felüljáró 
épült, a vasúti vágányok felett helyszínen elő
regyártott utófeszített gerendákkal 
1963 • Budapest a Metró Astoria megállójá
nál megépült az első gyalogos aluljáró 
1964 • Elkészült, - a budapesti hidak közül 
utoljára - az Erzsébet-híd újjáépítése 
1964 • Tápiószentmártonban egyedi, előre
gyártott elemekből épült a Tápió híd 
1973 • Fótnál átépült a vasút feletti híd 
1976-78 • Tahitótfalunál elkészült az új előre
gyártott pályatáblás öszvérhíd 
1976-79 • az M3 autópályán megépült a bagi 
völgyhíd 
1987-90 • Az MO autóúton elkészült a hárosi 
Duna-híd és a soroksári Dunaág-híd 
1989 • Ipolydamásdnál félállandó Ipoly híd 
épült 
1992 • az Érdet elkerülő új útvonalon több 
híd épült 
1993 • Ráckevén, forgalom alatt, elkészült a 
Dunaág-híd pályaszerkezet cseréje 

Az Erzsébet híd egy 1929-es levelezőlapon 
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Néveri Imre (Uvaterv) 
dr. Sigrai Tibor (Uvaterv) 

Varga József (Uvaterv) 

Vác, Gombás-patak hídja { J753) 
tápiósági boltozat ( 1815) 
hajógyári tolóhíd ( 1858) 
hajógyári emelkedő híd ( ;i884) 
Lánchíd 1 1838-49) 
Margit híd 1 ,1872) 
Ferencz József híd álatlanos terve 1 ;i893) 
Ráckevei ívhíd 1 1895) 
Vác melleti felüljáró 1 ;i908) 

Ferencz József híd 1 ;i895-96) 
városligeti gyalogos felüljáró 1895) 
tahitótfalui Dunaág híd ( 1912-13) 

Árpád híd ( 1930-42) 
Boráros téri (Horthy Miklós) híd ( 1931-33) 
Kossuth híd ( 1945) 
tápiószentmártoni Tápió-híd ( ;i964) 
Szabadság híd újjáépítése ( ;i945-46) 
Lánchíd újjáépítése < ; 1947-48) 
Erzsébet híd újjáépítése ( ; 1960-64) 
galgamácsai Galga-híd ( 1948) 
ráckevei Dunaág-híd újjáépítése 1949) 
üllői felüljáró < ;i950) 
monori felüljáró ( ;i95i) 
Árpád-híd szélesítése ( 1980-84) 
váci felüljáró 1 1962-65) 

M7 autópálya hidjai (1962-68) 
ceglédi felüljáró (1967-69) 
hajógyári bejáró-híd (1968) 
tahitótfalui Dunaág.híd (1976-78) 
fóti felüljáró (1973) 

M3 autópálya hidjai (1973-80) 
gödöllői felüljáró (1971) 
M3 kettős betonövű hidak (1978) 
M0 Duna-híd (1987-90) 
Soroksári Dunaág-híd (1981-90) 
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Mátyássy László - Vakarcs László 
Reiner Gábor (Uvaterv), 
Jankó László - Nagy Zsolt -
Goda Balázs (Fömterv) MO autópálya LA. szakasz (1991-94) 

Az állami hídtervezés szervezete is többször változott: 1948 augusztus l-jén alakult meg az Állami 
Mélyépítéstudományi és Tervező Intézet (ÁMTI). 1950. január 1. - július 1. között Nemzeti Vállalattá 
alakult, majd 1950. július l-jén három vállalattá bontották szét: Mélyépítési Tervező Vállalat, Út-, 
Vasúttervező Vállalat és Közlekedésüzemi és Épülettervező Vállalat. (Az Uvaterv-be 1954 október 31-
én beolvasztották a Földalatti Vasút Tervező Vállalatot.) 

KIVITELEZŐK 

Oracsek Ignác Vác, Gombás patak-hídja (1753-57) 
Lansky kőműves Tápióság, boltozott híd (1815) 
Societé de Construction 
de Batignolles Margit híd (1872-76) 
Wayss G. A vállalat Galgamácsa, Monier híd (1890) 
Wünsch Róbert Városliget, gyalogfelüljáró (1895) 
Zielinski Szilárd Ráckeve, Dunaág-híd alépítmény (1895) 
Danubius Gyár Rt. Ráckeve, Dunaág-híd felszerkezet (1895) 
Magyar kir. Államvasutak 
Gépgyára Ferencz József híd felszerkezet (1895-96) 

Erzsébet híd felszerkezet (1900-03) 
Zsigmondy Béla Tahitótfalu Dunaág-híd alépítmény (1912-14) 
Magyar Waggon és Gépgyár 
Borlay Károly és 
Grósz Frigyes vállalkozók 
Zsigmondy Béla, Erdélyi és 
Vajda, Fábián, 
Somogyi, György 
Magyar Államvasutak 
Gépgyára (MÁVAG) 

Palatínus Rt., Márkus Lajos 
Vasszerkezeti Gyár 

Szmodits Zoltán 
dr. Gáli Imre vállalkozó 
Barta Károly vállalkozó 
Schmidt Jenő vállakozó 
MÁVAG és Mélyépítő 
és Mélyfúró Nemzeti Vállalat 
Hídépítő Vállalat 

Lsz. Mélyépítési Vállalat 
Hídépítő Vállalat 

Tahitótfalu Dunaág-híd felszerkezet 

2.sz.út 28,947 km sz.-ben lévő híd (1938) 

Kossuth-híd (1945-46) 

Szabadság híd újjáépítése (1945-46) 
Margit híd újjáépítése (1947-48) 
Lánchíd újjáépítése (1948-49) 

Tahitótfalui Dunaág-híd (1947) 
helyreállítása 
Iklad-domonyi út, Galga patak (1948) 
Gerje ér hídja (4611 út) (1948) 
Galgamácsa, Galga-híd (1948) 
Budakalász-dobogókői úti híd (1948) 

Ráckeve, Dunaág-híd (1949) 
monori felüljáró (1951) 
üllői felüljáró (1950-51) 
százhalombattai felüljáró (1952-53) 
dunakeszi felüljáró (1955-56) 
szentlőrinckátai Zagyva-híd (1956-57) 
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Erzsébet híd újjáépítése (1960-64) 
Betonútépítő Vállalat budaőrsi felüljáró (M7) (1962-64) 
Metró KÉV tápiószentmártoni híd (1964) 
Pest megyei Közúti 
Építő Vállalat Aszód, Galga-patak-híd (1968) 

Gödöllő felüljáró (1971) 
KDT Vízügyi Igazgatóság dunabogdányi híd (ll.sz.út) (1970) 
Aszfaltútépítő Vállalat 11. sz. út Dera-patak híd (1982) 

M5 műtárgyak (1982) 
Hídépítő Vállalat biatorbágyi felüljáró (1975) 

Árpád híd szélesítése (1980-84) 
hárosi Duna-híd (1987-90) 
soroksári Dunaág-híd (1987-90) 

Ganz-MÁVAG Erzsébet híd (1960-64) 
Árpád híd szélesítése (1980-84) 
hárosi Duna-híd (1987-90) 

Magyar Aszfalt taksonyi Duna-Tisza csatorna-híd (1990) 

Megjegyzés: a tervezők és kivitelezők felsorolása csak néhány hídra terjed ki. A Duna-hidak acélszerke
zetét a MÁVAG, 1950 után a jelentősebb vasbeton hidakat a Hídépítő Vállalat építette. A felsorolásban 
igyekeztünk néhány magánvállalkozó és kisebb vállalat nevét is szerepeltetni, hogy teljesebb képet 
nyerjen az olvasó a kivitelezőkről. 

A vállalatok neve gyakran válatozott, pl. a MÁVAG 1874-1948 között Magyar Királyi Alllamvasutak 
Gépgyára, illetve Magyar Királyi Állami Vas-, Acél és Gépgyár, 1959-től Ganz-MÁVAG, 1988-tól 
Ganz Acélszerkezeti Vállalat, 1993-tól Ganz Híd-, Daru- és Acél szerkezetgyártó Rt. néven működött és 
működik. 

A mélyépítési és vasbeton munkák nagyobb vállalkozói a második világháború után: Dunahíd Munka
közössége (Zsigmondy Béla, Erdélyi és Vajda, Széchy Endre, Fábián, Somogyi és György), Mélyfúró 
magánvállalkozók (Mazalán Béla, Lapp Henrik) és Mélyépítő Vállalatok Munkaközössége néven szer
veződtek. Ezekből alakult 1949-ben a Mélyépítő és Mélyfúró Nemzeti Vállalat majd, 1950-ben a Híd
építő Nemzeti Vállalat. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Der Komitat Pest liegt halbwegs auf der Ebene, 
halbwegs auf Hügeln und mittelhohen Bergen. 
Der grösste Teil gehört zum Sammelgebiet der 
Donau. Die grösseren Wasserláufe, die die Lage 
der Brücken bestimmen, sind folgende: Lepen-
ce, Aranyhegyi, Benta, Lósi, Gombás, Rákos 
Bache und im Sammelgebiet der Theiss die Gal-
ga und Tápió. Das Strassennetz ist - entspre-
chend der Hauptstadt - radial. In der Entwick-
lung der Vorláufersiedlungen von Budapest 
(Óbuda, Buda und Pest) hatten die günstig lie-
genden Fáhren eine bedeutende Rolle. 

In der Römerzeit dienten die Limes-Strasse ent-
lang der Donau, im Donauknie zwischen Wacht-
türmen Fáhren und wahrscheinleich eine 
Schiffbrücke dem Verkehr. Mehrere Brücken, 
Widerlagerüberreste werden von den Historikern 
als aus der Römerzeit stammend betrachtet. Ein-
deutig von den Römern wurde - am Wende des 
1. und 2. Jahrhunderts - der 4,5 km lange 
Aquaedukt gebaut. Heute sind davon wenige 
Überreste zu sehen. 

Das nach der Landnahme ausgebaute Schutzsys-
tem (Wassergraben, Holz- und Steinburgen, z. 
B. Buda, Vác, Visegrád) benötigte den Bau zahl-
reicher Brücken. In Buda, über dem Ördögárok 
(Teufelsgraben) bestanden im Mittelalter fünf 
Brücken, die erste Urkunde darüber ist aus 1302 
bekannt. 

Über der Donau gab es keine stándige Brücke, 
Schiffbrücken wurden aber schon unter dem Kö-
nig Sigismund und spáter in der Türkenzeit er-
richtet. Eine Schiffbrücke stand auch bei Vác, 
wo die Menge der zwischen 1560-64 transpor-
tierten Waren und Vieher hervorragend war. 
Über diese Brücke wurde auch 1764 berichtet. 
Nach der Schiffbrücke folgte eine s.g. fliegende 
Brücke (ein, mit langem Seil verankerter Kahn, 
vom Strom hin und zurück getrieben), dann 
stand - bis zum Bau der ersten stándigen Brük-
ke, der Széchenyi Kettenbrücke - wieder eine 

Schiffbrücke, die auch von auslándischen Rei-
senden bewundert wurde. 

Unter den altén historischen Brücken im Komi
tat Pest wurde die Brücke in Százhalombatta 
über dem Benta-Bach 1747 erneuert, der Bau 
geschah wahrscheinlich in der Türkenzeit. 

In Vác wurde 1753 die zweifeldrige gewölbte 
Brücke über dem Gombás-Bach, mit sechs Hei-
ligenstatuen gebaut, diese ist eines der wert-
vollsten Kunstdenkmáler. 

In Tápióság entstand 1815 die heute noch beste-
hende, zweifeldrige gewölbte Steinbrücke. Es ist 
gelungen, über 64 gewölbten Brücken Daten zu 
sammeln, von diesen bestehen 26 heute noch. 

1840 entstand in Pest das erste Bauwerk unter 
der Eisenbahn. Zwischen 1846-1850 wurden auf 
der Bahnlinie Pest-Szob mehrere gewölbten 
Steinbrücken gebaut, so bei Szob mit fünf, in 
Zebegeny mit sieben Offnungen. Die letztere ist 
die lángste gewölbte Eisenbahnbrücke in Un-
gam. 

1849 entstand die Széchenyi-Kettenbrücke, als 
ein Meilenstein im ungarischen Brückenbau und 
im Lében von Pest und Buda. In der Reihe der 
Donaubrücken folgte die Margaretenbrücke 
(1872-76), zum Millenniumsfest entstand die 
von einem ungarischen Ingenieur geplante und 
aus ungarischem Matériái erstellte, weltbe-
rühmte Gerber-Konstruktion, die Franz-Josephs-
Brücke und 1903 wurde die wunderschöne Eli-
sabethbrücke dem Verkehr übergeben. Diese war 
damals die weitestgespannte Kettenbrücke der 
Welt. 

Neben den Donaubrücken wurden zahlreiche 
Strassen- und Eisenbahnbrücken in Budapest 
und im Komitat Pest gebaut: 1874 die 290 m 
lange Ferdinandbrücke beim Westbahnhof, 
1883-84 die Talbrücke der Eisenbahn bei Biator-

203 



ZUSAMMENFASSUNG 

bágy, 1884 die Hubbrücke der Werft in Óbuda, 
Stahlbetonbrücken nach dem Wiinsch- (Rákos
falva), bzw. Monier-System (zwei Brücken in 
Galgamácsa mit 12 m Spennweite), 1895 eine 
stahlerne Dreigelenkbogenbrücke in Ráckeve 
über dem Donauarm, 1908 eine Stahlbetonbrüc-
ke über der Eisenbahn bei Vác, 1913 eine Drei
gelenkbogenbrücke aus Beton für die Eisen
bahn, 1912-14 eine Fachwerkbrücke mit Gerber-
Gelenken bei Tahitótfalu über dem Donauarm 
usw. 

Es ist erwáhnenswert, dass zur Zeit des Pfadfin-
derwelttreffens (1933) sieben provisorischen 
Brücken in Gödöllő über Strassen und der Lo-
kalbahn errichtet wurden. 

In Budapest wurde 1937 die 5. Donau-Stras-
senbrücke, die heutige Petőfi-Brücke dem Ver-
kehr übergeben. 1941-42 wurden bedeutende 
Brücken der Schnellstrasse zum Flughafen Feri
hegy, darunter zwei Stahlbetonbogenbrücken ge-
baut. 1942 begann der Bau der heutigen Árpád-
Brücke, dieser wurde aber wegen des II. Welt-
krieges eingestellt. 

Allé Donaubrücken und bedeutende Brücken 
des Komitates wurden Opfer des Weltkrieges. 
Der Neubau begann unter sehr schwierigen Be-
dingungen mit provisorischen Brücken und im 
Január 1946 entstand die erste halbstándige Do-
naubrücke, die Kossuth-Brücke beim Parlement. 
Die erste endgültig wiederhergestellte Brücke 
war die Szabadság (Franz-Joseph)-Brücke (Au-
gust 1946), die letzte die Elisabeth-Brücke 
(1964). 

Die kleineren gesprengten Brücken wurden all-
gemein bis 1955 neugebaut, einige grösseren 
Brücken (z. B. bei Tahitótfalu) aber nur halb-
stándig. Diese wurde endgültig erst 1978 errich
tet. Nach 1955 war auch im Komitat Pest die 
Modernisierung der kleinen Brücken im Vor-
dergrund. 

Die Planung der ungarischen Autobahnem be
gann 1961. Als erste wurde die M1-M7, bzw. 
M7 in zwei Bauphasen gebaut, meist mit indivi-
duell geplanten, monolytischen Stahlbetonbrük-
ken. Die náchste war die M3, in voller Breite 

ausgebaut, hauptsáchlich mit vorgefertigten 
Spannbetonbalken. Die Brücken der Ml und M5 
sind grösstenteils auch vorgefertigte Typen-
konstruktionen. Auf der ersten, 1987-1990 er-
bauten Strecke der Autostrasse MO wurde seit 
dem II. Weltkrieg die erste neue Donau-, bzw. 
Donauarmbrücke gebaut. Auf der weiteren 
Strecke der MO wurden neben den vorgefertig
ten wieder auch monolytische Stahlbeton
brücken gebaut. 

In Zusammenhang mit dem U-Bahn-Bau wur
den zahlreiche Fussgángerunterführungen (die 
erste beim Knotenpunkt Astoria, 1963) und 
Strassenüberführungen gebaut. 

Auf den Landesstrassen im Komitat Pest befin-
den sich 409 Brücken. Die wichtigere und typis-
che wurden einzeln beschrieben und es wird 
auch ein Überblick über die Brücken der Ge-
meinden, der Bahn und anderer Verwaltér gégé
ben. 
Die einzelnen Kapitel des Buches sind die fol-
gende: 

Geographische Lage 
Historischer Rückblick 
Konstruktionen und Technologien 
Gewölbte Brücken 
Statistische Daten 
Autobahnbrücken 
Die Brücken der Hauptstadt 
Brücken der Gemeinden und anderer 

Verwalter 
Provisorische Brücken 
Fáhren 
Einzelne Brückenbeschreibungen. 

Dieses Buch über die Brücken im Komitat Pest 
hat Dr. Imre Gáli, eine bedeutende Persönlich-
keit der ungarischen Literatur über Brückenge-
schichte, József Kovács, Brückeningenieur des 
Komitates und Dr. Ernő Tóth, Leiter der Brük-
kenabteilung geschrieben. Die meisten einzel
nen Brückenbeschreibungen hat Jenő Hargitai 
geschrieben und gezeichnet. Als Fachlektor und 
Übersetzer der Zusammenfassung hat Dr. Her
bert Tráger mitgewirkt. 

Das Buch wurde zur 38. Brückeningenieurkon-
ferenz ausgegeben. 
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Pest megye területének fele alföldi síkság, fele 
középmagas hegyes, dombos terület, zöme a 
Duna vízgyűjtő területére esik. Jelentősebb víz
folyásai, melyek hidak szempontjából meghatá
rozóak: Lepence-, Aranyhegyi-, Benta-, Lósi-, 
Gombás-, Rákos-patak és a Tisza vízgyűjtőjéhez 
tartozó Galga és Tápió. Az úthálózat Budapest 
főváros voltából adódóan sugaras. Budapest 
elődtelepülései (Óbuda, Buda, Pest) kialakulá
sában döntő szerepe volt a jó adottságú révek
nek. 

A római korban a Duna melletti limes út, a Du
nakanyarban őrtornyok közötti révátkelés és va
lószínűleg hajóhíd szolgálta a közlekedés igé
nyeit. Több hidat, hídfőmaradványt a történé
szek római korúnak tartanak, egyértelműen ró
mai építésű az 1. és 2. század fordulóján megé
pített 4,5 km-es aquaeductus, melynek ma már 
csak csekély maradványai léteznek. 

A honfoglalás után kialakított védelmi rendszer 
(vizesárkok, palánkvárak, majd várak, pl. Buda, 
Vác, Visegrád) számos híd építését tette szüksé
gessé. 

Budán az Ördögárok felett a középkorban öt híd 
vezetett át, a legkorábbi okleveles említés 1302-
ből való. 

A dunán állandó hidat nem, de hajóhidat már 
Zsigmond király korában, majd a török korban 
üzemeltettek. Hajóhíd volt Vácott is, ahol az 
1560-64-ben szállított árú és élőállat mennyisé
ge országosan kiemelkedő volt, erről a hídról 
1764-ből is van híradás. A hajóhidat átmenetileg 
repülőhíd váltotta fel, majd az első Buda és Pest 
közötti állandó híd - a Lánchíd - felépültéig is
mét - külföldi utazók által is megcsodált - hajó
híd állt. 

A megyében a ma is fogalomban lévő hidak kö
zül a százhalombattai Benta-patak hídját 1747-
ben javították, építése valószínűleg a török kor
ban történt. 

Vácott 1753-ban épült a kétnyílású Gombás-pa
tak hat kőszenttel díszített, kétnyílású boltozata, 
mely az egyik legértékesebb műemlékünk. 

Tápióságon 1815-ben készült el a ma is álló 
kétnyílású kőboltozat. Említésre méltóan sok 
boltozatról (64) sikerült adatokat felkutatni, ezek 
közül 26 ma is fennáll. 

1840-ben Pesten megépült az első vasút alatti 
műtárgy. 1846-50 között megépült a Pest-Szob 
közötti vasútvonalon több jelentős kőboltozat, 
így Szobnál ötnyílású, Zebegénynél hétnyílású 
boltozat, mely utóbbi hazánk leghosszabb vasúti 
boltozott hídja. 

1849-ben elkészült a Lánchíd, mely mérföldkő 
volt a magyar hídépítés és Pest és Buda életében 
is. A Duna-hidak sorában ezt követte az 1872-
76-ban épült Margit híd, a millenniumra elké
szült a teljesen magyar tervezésű és kivitelezésű, 
világhírű Gerber-csuklós rácsos híd, a Ferencz 
József híd; 1903-ban pedig átadták a forgalom
nak - építése idején a világ legnagyobb nyílású 
lánchídját - a szépséges Erzsébet hidat. 

A Duna-hidak mellett számos, jelentős közúti és 
vasúti híd épült Budapesten és a megyében, így 
1874-ben a 290 m hosszú Ferdinánd híd a Nyu
gati pályaudvar térségében, 1883-84-ben a bia-
torbágyi vasúti völgyhíd, 1884-ben az óbudai 
hajógyári emelhető acélhíd, Rákosfalván egy 
Wünsch- és Galgamácsán két (12 m nyílású) 
Monier-rendszerű vasbeton híd, 1895-ben Rác
kevén háromcsuklós acél ívhíd a Dunaág felett. 
Vác határában 1908-ban vasbeton felüljáró, 
1913-ban Érden háromcsuklós vasúti, beton ív
híd, 1912-14-ben Tahitótfalunál Gerber-csuklós 
rácsos Dunaág híd és sok más kisebb-nagyobb 
híd. 

Érdekessége miatt említendő, hogy 1933-ban a 
gödöllői cserkész világtalálkozóra hét ideiglenes 
híd épült a HÉV és utak felett. 
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Budapesten 1937-ben adták át a forgalomnak az 
ötödik közúti Duna-hidat, a mai Petőfi hidat. 
1941-42-ben megépült a Ferihegyi repülőtérre 
vezető út több jelentős hídja, így az alsópályás 
vasbeton ívhíd. 1942-ben elkezdődött a mai Ár
pád híd építése, ez azonban a II. világháború mi
att félbemaradt. 

A Duna-hidak mind és a megye hidjai közül 
minden jelentős híd a háborús pusztítás áldoza
tává vált. Az újjáépítés rendkívüli nehézségek 
között ideiglenes hidak építésével kezdődött, 
majd 1946 elején elkészült az első félállandó 
Duna-híd, a Kossuth híd. 

Az első véglegesen helyreállított Duna-híd 
1946. augusztusában a Szabadság (Ferencz Jó
zsef) híd, a legutolsó pedig 1964-ben az Erzsé
bet híd volt. 

A háborúban felrobbantott kisebb hidakat általá
ban 1955-ig újjáépítették, néhány nagyobbat 
azonban - pl. a tahitótfalui Dunaághíd - csak 
félállandó jelleggel. Végleges formában ez a híd 
csak 1978-ban készült el. 1955 után Pest megyé
ben is a kis hidak korszerűsítése volt a kiemelt 
feladat. 

A magyar autópályák tervezése 1961-ben kezdő
dött, elsőként az M1-M7 illetve M7 számú épült 
meg (két ütemben), zömében egyedi tervezésű, 
monolit vasbeton hídszerkezetekkel, a követke
ző autópálya (M3) már teljes szélességben, zö
mében előregyártott szerkezetekkel (előregyár
tott feszített vasbeton gerendák). Az Ml és az 
M5 hídjainak nagyrésze is előregyártott, tipizált 

szerkezet. Az 1987-90-ben épült MO autóút első 
szakaszán megépült a II. világháború utáni első 
új Duna és Dunaág-híd. Az MO további szaka
szán az előregyártott szerkezetek mellett ismét 
épültek monolit vasbeton hidak is. 

A metróépítéssel kapcsolatban számos gyalogos 
aluljáró (1963-ban az Astoriánál az első) és fe
lüljáró épült. 

Az országos közutakon Pest megyében 409 híd 
van, ezek közül a jelentőseket és jellegzeteseket 
egyedi Műleírásokban mutatjuk be, s rövid átte
kintést adunk az önkormányzati-, vasúti és 
egyéb kezelésben lévő hidakról is. 

A könyv fő fejezetei adottságok (földrajzi hely
zet), visszapillantás (korai hídtörténelem), híd
szerkezetek és technológiák, boltozott hidak, a 
megye hídállománya (statisztikai adatok), autó
pálya hidak, Budapest hidjai, önkormányzati és 
egyéb kezelésben lévő hidak, ideiglenes hidak, 
kompok stb. 

A Pest megyei hidakról készített ismertetést dr. 
Gáli Imre, a hazai hídtörténetírás jeles személyi
sége, Kovács József megyei hídmérnök és dr. 
Tóth Ernő hídosztályvezető készítette, az egyedi 
hídleírások zömét Hargitai Jenő állította össze és 
rajzolta, a szakmai lektorálást és az összefoglaló 
német nyelvre fordítását dr. Tráger Herbert vé
gezte. 

E hídtörténeti ismertető a 38. Hídmérnöki Kon
ferenciára készült. 
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