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A MAGÉSZ elnöksége 2018. december 5-én a BME Hidak és Szerkezetek Tanszékén 
tartotta meg negyedik negyedévi rendes elnökségi ülését.
Jelen voltak az elnökség tagjai: Aszman Ferenc; Uhrinyi Balázs; Derczó István;  
Duma György; Dr. Dunai László; Papp Zoltán, Tarány Gábor; Dr. Csapó 
Ferenc; Deák László.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA  
A MEGHÍVÓ SZERINT:
1.  A 2019. évi munkaterv előkészítése és 

a részletek megbeszélése.
2.  Egyebek.

Az ülést Aszman Ferenc vezette. A le ve-
zető elnök üdvözli a megjelenteket és
meg állapítja, hogy az elnökség ha táro-
zat képes. Javasolja, hogy az  el nök ség 
a meg hívó szerinti napirendi pontokat 
tár  gyalja. Egyéb felvetés nem lévén, az 
elnökség a javaslatot elfogadta.

1 . 
A 2019 . évi munkaterv 

előkészítése és a részletek  
megbeszélése

A munkaterv tervezetét lásd a 2019/2. 
számban.

RÉSZLETEK:

Æ  2019 . március 13 . 
KÖZGYŰLÉST ELŐKÉSZÍTŐ ÜLÉS. 
NÍVÓDÍJ ÉS DIPLOMA DÍJAK 
ÉRTÉKELÉSE
Diplomadíj: A korábbi  elnökségi ülé- 
   sen olyan döntés született,  hogy a 
diplomadíj-felhívást küldjük meg min  -
den olyan felsőoktatási intéz  mény - 
 nek, ahol  acélszerkezeti  kép zés  folyik. 
Ezt megtettük, és ko ráb ban már kap-
tunk pályázatot Pécs ről, Győrből és 
Miskolcról is, de saj nos Debrecenből 
nem. 
Az elnökség felkérte Duma Györ gyöt 
és Mátyássy Lászlót a pályá zatok 
értékelésére.

Æ  2019 . április 10 .  
KÖZGYŰLÉS 
–  Beszámoló és mérleg elfogadása.
–  Nívódíj és diplomadíjak átadása.

Æ  2019 . május 22–23 .  
XV . MAGÉSZ KONFERENCIA
–  Javaslatok kellenek előadásokra.
–  Meg kellene hívni a német vagy 

az osztrák szövetség elnökét, vagy 
mind kettejüket.

Az elnök Markó Pétert kéri fel a szer-
vezésre.

2 .  
Egyebek

Æ  „A Széchenyi lánchíd 
szerkezetének átépítése  
1913–15 között” című könyv 
A támogatóknak is eljuttattuk a meg -
rendelt példányokat, és a pénz ügyi  
rendezést is befejeztük a BKK ki vé-
telével. A BKK-val hosszas egyez  tetést 
követően a szerződést megkö töttük, 
az 500 példányt – Tarány Gá bor segít-
ségével – leszállítottuk, a számlát ki-
küldtük. 
A MAGÉSZ példányaiból a XV. Acél  -
szerkezeti Konferencia részt vevői  nek 
kívánunk átadni egy-egy pél dányt.

Æ  Sikeres volt az „Acélszer keze    tek 
tűzvédelmi tervezése workshop” 
A BME Hidak és Szerkezetek Tan szék  
– Miskolci Egyetem – MAGÉSZ ren-
dez vényen 50 fő vett részt.
Nagyon jó visszajelzéseket kaptunk.

Æ  22 . Fémszerkezeti Konferencia
A 2018. november 29-én rendezett 
MKE – MAGÉSZ 22. Fémszerkezeti 
Konferencia, amelyet a „Csarnokok, 
épületek kiegészítő szerkezetei” cím-
mel rendeztünk, sikeresen zárult.

Æ Tiszteletbeli tagság
Az elnökség egyetért Markó Péter 
tiszteletbeli tagságra jelölésével, és a 
javaslatot a 2019. április 10-i köz gyű-
lés elé terjeszti.

Æ Kintlevőségek
A kintlevőségek csökkentése érdeké-
ben felszólító leveleket küldtünk ki.

Æ Pályázati kiírásaink 
megjelentek az „Acélszerkezetek” 
2018/4.  számá ban és a honlapun-
kon is.

Æ Nívódíj; Diplomadíj
Fontos lenne, hogy minél több pá lyá-
zat érkezzen. Az elnökség tagjainak 
közreműködését kérjük.

Egyéb napirendi pont nem lévén, a le-
vezetőelnökazüléstberekesztette.
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Előzetesen:
22-én délelőtt: Az ISD Dunaferr Zrt. szakmai látogatása
22-én délután: Szakmai fogadás
23-án Konferencia előadások

A programot a következő számban közöljük.

A gyárlátogatásra korlátozott számban van lehetőség, 
ezért a jelentkezés sorrendjét vesszük figyelembe.

Tisztelt Címzett!

2019-ben kilencedik alkalommal rendezzük meg a Hidász Napokat.
                             
Időpont: 2019. június 5–6–7.
Helyszín:  Hotel Azúr Siófok

Várjuk előadás- és témaötleteiket, melyeket március 31-ig küldhetnek meg.
Tervünk, hogy minden évben bemutatunk egy-egy szomszédos országot a hidak 
szemszögéből.
Ebben az évben a sort Szlovéniával szeretnénk kezdeni.
Kérjük, hogy aki részt vett szlovéniai hídprojektekben, illetve kapcsolatban áll  
szlovéniai szakemberekkel, esetleg előadásötlete lenne, írja meg nekünk  
a konferencia@hidaszokertegyesulet.hu-ra.
 
A konferenciáról további részleteket április elején fogunk küldeni, ekkor tervezzük 
indítani a jelentkezést is. (www.hidasznapok.hu)
 

Üdvözlettel:

 Sitku László
 elnök

Felhívás

A MAGÉSZ XV. ACÉLSZERKEZETI KONFERENCIÁT  
2019. MÁJUS 22–23-ÁN RENDEZZÜK DUNAÚJVÁROSBAN.

Magyar Acélszerkezeti Szövetség

Szállás: rendkívül mérsékelt árakon 
–  Dunaújvárosi Egyetem Kollégium (szállodai 

szintű),
– Klub Hotel.

Résztvevőknek térítésmentes prospektusok, 
szórólapok elhelyezésére lehetőséget biztosítunk.
Konferenciakiadványunkban hirdetések meg-
jelentetését vállaljuk.

Részletes felhívásunk és jelentkezési lap honlapunkon április elején lesz elérhető.

Érdeklődni:      Dr. Csapó Ferenc  30/9460-018 
Nagy József  20/468-4680
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A C É L S Z E R K E Z E T E K R Ő L  –  S Z A K E M B E R E K N E K

XV. ACÉLSZERKEZETI KONFERENCIA  
2019. május 22–23. 
Dunaújváros
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TÁJÉKOZTATÁS A MAGÉSZ  
2018. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

– elhangzott a MAGÉSZ évzáró rendezvényén,  
2018. december 5-én –

Tisztelt Tagtársak, kedves Vendégeink!

A 2018. év jelentős évforduló a MAGÉSZ életében. 20 éve
sek lettünk.

A 20 évvel ezelőtt 28 taggal megalapított szövetség az 
évek során dinamikusan fejlődött, és ma már 93 tagunk 
van, annak ellenére, hogy semmiféle tagtoborzást nem 
végzünk. Sikeres működésünknek ez az egyik jelzőszáma.

22 tagvállalatunk – acélszerkezettervezők, gyártók, 
kivitelezők – valamint 56 egyéni tagunk, akik különféle 
társaságok mérnökei és felsőoktatási intézmények, műsza
ki egyetemek, főiskolák oktatói. 12 pártoló tagunk továb
bá 2 tiszteletbeli tagunk van. 

Az idén három tagunk lépett ki:  Rutin Kft; Fém szer
kezet Építő és Szerelő Kft.; Milestone Management Kft. 
Tarto zását csak a Rutin Kft. rendezte. A Fém szer ke zet 
Építő és Szerelő Kft.nek 1,1 millió forint tartozása van.

Belépés: STABILKft.;LiterátiZsolt;PéterZsolt;Csuvár
Zsófia.

Társult tagok vagyunk a MAGEOSZ, Magyar Gépipari 
és Energetikai Országos Szövetséggel.

Együttműködési megállapodást kötöttünk a Magyar 
Hegesztési Egyesülettel (MAHEG). 

Szoros kapcsolatot építettünk ki a Hidászokért Egye-
sülettel. Egymás rendezvényein részt veszünk.

A MAGÉSZ tagjai képviselik a magyar acélszerkezeti ipar 
termelésének 60–65%át.

Szövetségünk mindazon tagok szakmai érdekképviseletét 
vállalja, akik ezen a területen végzik tevékenységüket. Bár 
egymásnak bizonyos területeken versenytársai vagyunk, 
de összefogással egymás segítői lehetünk. 

Már szövetségünk alapításakor célul tűztük ki, hogy 
kapcsolatot építünk ki a nemzeti szövetségekkel, és csat
lakozunk nemzetközi szervezethez. Ebből a reális megfon
tolásból kértük felvételünket az Európai Acélszerkezeti 
Szövetségbe (ECCS). Miután minden tagállam elfogad
ta felvételi kérelmünket, 2000 szeptemberében az ECCS 
teljes jogú tagja lettünk.

A 20 éves évforduló egyben azt is jelenti, hogy az 5 éve 
megválasztott tisztségviselők mandátuma lejárt, ezért vá
lasztást kellett tartani. A választást a lehető legdemokrati
kusabb módon bonyolítottuk le. Az elnökség által felkért 
választóbizottság minden tagunk véleményét kikérte, és ez 
alapján az elnökség a közgyűlés elé terjesztette javaslatát. 

Titkos szavazás alapján az alábbi eredmény született:
Aszman Ferenc elnök, Dr. Csapó Ferenc titkár. (Őket 

külön kellett megszavazni.)
Elnökségi tagok: Derczó István, Duma György, prof. 

Dr. Dunai László, Papp Zoltán, Tarány Gábor, Uhrinyi 
Balázs.

Póttag: Deák László

Az alelnök megválasztása az elnökség hatásköre. 2018. 
október 2án alelnöknek Uhrinyi Balázst választotta 
meg, aki a KÉSZ Ipari Gyártó Kft. ügyvezető igazgatója.

A Fővárosi Törvényszék 2018. július 4i végzésével 
nyilvántartásba vette a MAGÉSZképviselők adatainak vál
to  zását. A képviselői megbízatás időtartama: 5 év; meg szű
né sének időpontja: 2023. április 10.

Az elnökség úgy döntött, hogy méltóképpen ünnepel-
jük meg a 20 éves évfordulót. Az ünneplésre 2018. má
jus 24én került sor az Európa rendezvényhajó fedélzetén, 
ahová nemcsak a tagjainkat, de azok párjait is meghívtuk. 
A megjelent mintegy 150 fő egy igazi család tagjai voltak, 
akik a remek vendéglátás mellett különféle programok
ban is részt vettek, amíg a hajó az éjszakai Budapest festői 
díszletei között körutat tett.

A rendezvényre két könyvet jelentettünk meg: 
– 20 éves a MAGÉSZ jubileumi évkönyv;
–  A Széchenyi lánchíd szerkezetének átépítése 1913–

1915 között. (A BME Hidak és Szerkezetek Tanszékével 
közösen adtuk ki.)

A rendezvény kiadásai: 
– Jubileumi könyv: 2000 EFt/300 darab
– Lánchíd könyv: 3500 EFt/1500 darab

 ebből: BME  700 EFt,  
  +Budapest Közút Zrt.  525 EFt. 
A lektorálást prof. Dunai László díjmentesen végezte, 
melyet itt is külön megköszönünk.
A BKK 500 példányra ígért támogatást (700 EFt), de a 
könyveket nem vette át.

A MAGÉSZ a 2018. évet is eredményesen zárja, nemcsak 
gazdaságilag, de az alapításkor megfogalmazott működés 
tekintetében is. A részletes gazdasági eredményeket a jö
vő évi közgyűlésen a mérlegbeszámoló ismertetésekor kö
zöljük.

Szövetségünk minden évben a közgyűlés által jóváha
gyott „munkaterv” alapján dolgozik. 

Örömmel számolhatok be róla, hogy 2018ban is telje
sítettük az elfogadott munkaterv minden pontját.

Az elnökségi üléseket és a közgyűlést szintén a mun
katervben meghatározott időben és helyen tartottuk. Igen 
eredményesek a kihelyezett elnökségi ülések, ahol az el
nökség tagjai közvetlenül kapnak információt az egyes 
tag vállalatoktól. Idén a HEXA-METAL Kft.-nél tartottunk 
elnökségi ülést. A cég tájékoztatása működésükről kiemel
kedő műszaki tevékenységet takar, melyről az elnök ség 
el ismerését fejezte ki.

A közgyűlésről és az elnökségi ülésekről a MAGÉSZ 
Acélszerkezetek c. szaklapunkban adunk tagjainknak tá
jékoztatást, a szakmai publikációk mellett.
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A MAGEOSZ, a MAHEG és a Hidászokért Egyesület ren 
dezvényein rendszeresen részt veszünk, és szintén a folyó
iratunkban adunk ismertetést a társszövetségeink munká
járól.

Továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk konferenciák, ill. 
szakmai napok szervezésére. Első szakmai konferencián
kat 1999 májusában rendeztük tagjaink jelentős részvéte
lével. Acélszerkezeti konferenciákat kétévente azóta is 
rend szeresen szervezünk, ahol szakembereink számára le 
hetőség van tapasztalatcserére és szemé lyes  kapcsolato kat 
kialakítására, amelyek biztosítékai a további sikeres együtt
működéseinknek is.

Sikeres volt a november 9én rendezett „Acélszerkeze-
tek tűzvédelmi tervezése workshop”. A BME Hidak és 
Szerkezetek Tanszék – Miskolci Egyetem – MAGÉSZ ren
dezésében. 50 fő vett részt.

A november 29i MKE – MAGÉSZ 22.FémszerkezetiKonfe
rencia, amelyet a „Csarnokok, épüle tek kiegészítő szer - 
kezetei” címmel rendeztünk, nagyon jó színvonalú volt.

A következő, XV. Acélszerkezeti Konferenciát 2019. 
május 22–23án rendezzük Dunaferr látogatással egybe
kötve. Az elhangzott előadásokat konferenciakiadványban 
jelentetjük meg. A 2019es rendezvényünk szervezését 
már az idén elkezdtük.

Díjak:

1999. december 8án szövetségünk a kiemelkedő szakmai 
színvonalon megvalósult acélszerkezeti termékek, épít
mények alkotói (tervezők, gyártók, kivitelezők) részére 
szakmai díjat alapított:

„Az év Acélszerkezete Nívódíj” néven.
A díj erkölcsi elismerés, melyet évente pályázattal lehet 
elnyerni.
Az elnökség egyhangúlag úgy döntött, hogy „Az Év 

Acélszerkezete Nívódíj” 2018. évi pályázat kitüntetettje:
HÓDÚT Kft. – Pont-TERV Zrt.: „A MOSONI-DUNA-HÍD 
ACÉLSZERKEZETÉNEK TERVEZÉSE ÉS KIVITELEZÉSE.”

Fenti időpontban szövetségünk egy másik díj alapításáról 
is döntött és megalapította a 

„MAGÉSZ Acélszerkezeti Diplomadíj”-at.
Szövetségünk a diplomadíj alapításával a mérnökkép
zést, a szakmai utánpótlást kívánja segíteni, amelyet Alap
szabályában is rögzített.

2018-ban a MAGÉSZ Acélszerkezeti Diplomadíj  
kitüntetettjei

MSC  kategória 
I. hely: Literáti Zsolt (BME): 
Szendvicspanelek megtámasztó hatásának vizsgálata
emelthőmérsékleten.

Különdíj: Csuvár Zsófia (BME): 
Szeizmikus analízis módszerek összehasonlítása acél
épületekesetén.

BSC kategória: 
I. hely:  Péter Zsolt (BME): 
Veszélyesüzeműcsarnoktervezése.

Az elnökség úgy határozott, hogy pályázat  benyújtására 
kérjünk fel minden felsőoktatási intézményt,  amelyen acél

szerkezeti képzés folyik. Ez megtörtént és ilyen  felhívást 
a jövőben is megteszünk. A pályázatokról és a  díjak  
oda ítéléséről, továbbá a nyertes dolgozatokról folyó  ira 
tunk ban részletesen beszámolunk, illetve cikket jelen  te  
tünk meg, amely tömörítve ismerteti a díjnyertes pá lyá  zat 
lényegét.

Fenti elismerések nem fedik le teljességgel azokat a ki
magasló teljesítményeket, melyet mérnökeink, műszaki 
mun katársaink nyújtanak a szakma művelése terén.

Az elnökség ezért úgy határozott, hogy megalapítja az
„Acélszerkezeti Innovációs Díj”at.

A díj azon magánszemélyek vagy társaságok erkölcsi elis
merésére szolgál, akik az acélszerkezeti – vagy ahhoz kö
zelálló – szakterületen kiemelkedő műszaki, gazdasági 
innovációs teljesítményt értek el, és tagjai a MAGÉSZnek.

Az alapítói okiratot elkészítettük, melyet a közgyűlés 
2015. április 15i ülésén elfogadott. Az alapító okirat alap
ján elkészített pályázati felhívást közzétettük az Acélszer
kezetekben, feltettük a honlapunkra és megküldjük min
den év elején tagjainknak.
Felhívásunkra két pályázat érkezett 2015ben, de saj

nossem2016ban,sem2017ben,sem2018ban nem ér   
ke zett pályázat.

Az elnökség nevében ezúton is megköszönöm 
mind  azon társaságok és személyek munkáját, akik 
a 2018. évben pályázatot nyújtottak be. Külön kö-
szönet illeti azon felsőoktatási intézményeket, akik 
elő segítették és támogatták a diplomdíj-pályázatok 
be adását.

A tagdíjról: A MAGÉSZ idén is takarékosan és fele
lősen gazdálkodott. 2012 óta nem emeltünk tagdíjat, és 
az előzetes számok azt mutatják, hogy szövetségünk idén 
is nyereséges lesz. A tagdíjról a jövő évi közgyűlés dönt.

A honlapról: Honlapunkat az előző évben módosítot
tuk: Korszerűbb, kibővített, gyorsabb, átláthatóbb és esz
tétikusabb a korábbinál, magyar és angol nyelven olvas
ható, és rendszeresen frissítjük.

MAGÉSZ Acélszerkezetek: Az 1998. évi alapítást kö
vető évben már megjelentettük első újságunkat: „MAGÉSZ
Hírlevél” néven, amely később a „MAGÉSZAcélszerkezetek” 
címmel negyedévente megjelenő folyóirattá nőtte ki ma
gát. Lapkiadási engedéllyel rendelkezünk, és az Orszá gos 
Széchenyi Könyvtár részére minden számból meg küldjük 
a 6 köteles példányt. Az újság honlapunkon is olvasható, 
a korábbi számokkal együtt. Sikeres, jó színvonalú, nagy 
érdeklődésre számot tartó kiadvány, amely szakmánkat 
méltóképpen reprezentálja.

 
A MAGÉSZ név ma jól cseng. Több társszövetség-

gel együttműködünk, a kamarák és a kormányzati 
szervek is jegyzik nevünket. 

Köszönjük tagjainknak a 2018. évben a szövetség 
érde kében végzett munkájukat, és egyúttal ered-
ményes 2019. évet kívánunk minden tagunknak.

A JÖVŐ ÉVRŐL:
2019. április 10-én közgyűlést tartunk.
2019. május 22–23-án a XV. Acélszerkezeti Konferen-
ciát rendezzük meg.

AszmanFerencelnök
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A MAGÉSZ Magyar Acélszerkezeti Szövetség a tagjai 
részére, azok innovatív tevékenységük elismerésére 
díjat alapított.

A díj neve:  
„ACÉLSZERKEZETI INNOVÁCIÓS DÍJ”

A díj azon magánszemélyek, vagy társaságok erkölcsi 
elismerése, akik az acélszerkezeti – vagy ahhoz közel
álló – szakterületen kiemelkedő műszaki, gazdasági 
innovációs teljesítményt értek el, és tagjai a MAGÉSZ
nek.

A díjat pályázattal lehet elnyerni.

Pályázhatnak a szakterülethez kapcsolódó oktatás, 
ter vezés, gyártás, építés, felületvédelem, tűzvédelem, 
műszaki ellenőrző vizsgálatok résztvevői, különkülön 
és együttesen is.
Pályázni olyan pályaművel lehet, amely a műszaki
gaz dasági előnyök bemutatása mellett az innováció 
erede tiségét és hasznosságát is kellőképpen tartal
mazza.

A pályázat tartalmi és formai  
követelményei:

–  Összefoglaló a pályázó adataival, tömör témaleírás, 
a díjra terjesztés indoklása (2 oldal).

–  Részletes leírás az innováció tartalmáról, meg
valósításáról, eredményéről (max. 3 oldal).

–  Referenciák, szakvélemény, minőségi tanúsítvá
nyok, vevővélemény, szaklapcikk stb.

–  Nyilatkozat: a pályázati adatokról, információkról 
és a szellemi tulajdonvédelmi jogok hitelességéről.

A pályázatot a MAGÉSZ elnökségi ülésén max. 10
perces,vetítettelőadásbanisbekellmutatni.

Értékelés 

A díj odaítéléséről az elnökség dönt – két fő felkért 
szakértő véleményezését is figyelembe véve – a vetített 
előadást követően. A döntésnél az újszerűség, az ered
ményesség és az eredetiség meghatározó szempont.

Általános feltételek

–  Évente egy díj ítélhető oda.
–  Pályázni a pályázati felhívást megelőző 3 naptári év

ben történt innovációs tevékenységgel lehet.
–  A díj átadása a MAGÉSZ évzáró rendezvényén tör

ténik.
–  A díj plakett, bekeretezett kivitelben (Pintér Lajos, 

kreatív tervező alkotása).
–  A díjazottak publikációjukban, kiadványaikban, hir

de té sükben, neveik mellett feltüntethetik a díj el
nyerését. 

–  A pályázati hirdetményt az „Acélszerkezetek” című 
folyóiratunkban és honlapunkon (www.magesz.hu) 
közzétesszük. 

–  A MAGÉSZ arra törekszik, hogy a díj átadása, illetve 
a díjazottak teljesítménye minél nagyobb nyilvá nos
ságot kapjon, ezáltal a díjazott szakmai elismerése 
jelentősen nőjön.

Beadási határidő 

2019. szeptember 1.

A pályázatokat egy példányban az következő címre 
kérjük eljuttatni:  
MAGÉSZ Magyar Acélszerkezeti Szövetség
1161 Budapest, Béla u. 84.

MAGÉSZ elnöksége

A MAGÉSZ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Magyar Acélszerkezeti Szövetség meghirdeti az

„ACÉLSZERKEZETI  
INNOVÁCIÓS DÍJ” 
pályázatot

További információ: Dr. Csapó Ferenc, 30/9460018, magesz@tonline.hu, www.magesz.hu
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… 1958ban fejezte be tanulmányait
az Építőipari és Közlekedési Műsza
ki Egyetem (ma: BME), Mérnöki Kar
Híd és szerkezetépítő szakán. Az
egyetem után az UVATERVbe került,
amelyakkoribanazegyetlenvállalat
volt, ahol a mérnökök a háborúban
lerombolt ország helyreállításábana
hidakattervezték.Fiatalmérnökként
résztvettazErzsébethídpilonjának,
pilléreinek és a pesti felhajtóhídnak
atervezésében,SávolyPálirányítása
mellett. Szintén az UVATERV mérnö
keként1980igközreműködötta tahi
Új Dunahíd, az algyői közúti Tisza
híd,a szolnokiújközútiTiszahídés
agesztelyiHernádhídtervezésében.Tervezésitapasz
talatait az akkori NDKba és Jugoszláviába tervezett
acélhidakon,majdatunéziaiSfax–Tripolivasútvonal
hídjainak és líbiai autópályahidak tervezésével tud
ta gyarapítani. Ennyi és ilyen komolyműtárgyakkal
sokaklehetnénekbüszkékbefejezettéletművükre.
Míga’80asévekMagyarországánazépítőipar,külö

nösenazállamifinanszírozásúközlekedésépítésgyor
sulóanzsugorodott,őcsaládjávalAlgériábaköltözött:
egyoránitervezőirodábankezdettdolgozni.Azidegen
szokások, szabványok és környezeti hatások között
szerteágazómunkátvégzett:közútiésvasúti,vasbeton 
és acélhidakmellett partfalat is tervezett tengeri ki
kötőhöz. A kint töltött tíz év nagy önállóságot adott
nekiazalkotó–tervezőmérnökimunkában.
Ezaszabadságésvállalkozókedvlehetettamögött,

hogy1990eshazatérteutánazUVATERVbőlelszárma
zott,újonnanalakultCéhRt.hezcsatlakozott,ésgya
korlatilagfelépítetteahídtervezésiszakágat.Amajd’
tíz évig szinte Csipkerózsikaálmot alvómagyar gaz
daságbanelevenagybátorságkellettújvállalkozásba
fogni.Denagyonfontosvoltezavalamikorinagyter
vezővállalatok általános felbomlása közben és után,
hiszenaz építőmérnöki hivatás, azon belül a hídter
vezés csak sokéves gyakorlati munka után érik be,
teljesedhetki.Ehhezszükségvanműhelyre,aműhely
benegyvezetőre,mentorra,akia fiatalokat szaksze
rűen, türelmesen, és fáradhatatlanul irányítja, taná
csaival,példájával,tapasztalataivalsegíti.Matyi„bá
csi” ezt a szerepet nagy elhivatottsággal vállalta fel. 
A Céhben egy teljes generációt nevelt fel és vezetett
be a tervezésbe, közben aMűszaki Egyetem képzését
is segítette a hallgatók konzultálásával, diplomater
veikbírálatával.Sokjelentősműtárgyutánmunkája
a Megyeri Dunahíd tervezésében, létrehozásában

In Memoriam HUNYADI MÁTYÁS

Életművével nagyon fontos megtartója és fejlesztője,
kiteljesítőjelettaszázévesmagyarhidászatnak.

Én 1979ben végeztem, és a FŐMTERVben kezdtem
dolgozni. Az első tízmérnöki évemben nem tudtunk
találkozni:őAlgériábandolgozott, én itthon.Később
azonbanösszehozottminketasorsésszűkszakterüle
tünk,ahidakszeretete.Fejlesztésimunkánkbanmeg
kereshettem,tanácsátmeghallgatva,elképzelésünkben
megerősödvefolytathattukmunkánkat.Adunaújváro
sihídlétesítésiszándékátmegalapozótanulmányter
vét Matyi bácsi készítette. Egészen az engedélyezési
tervbefejezéséigegyüttműködtünkahídtervezésében
–azalépítményekterveiabbanatervfázisbanaCéh
ben készültek, az ő irányításával. Későbbmegtisztelt
azzal,hogyaMegyerihídtervezésébenfelkértkonzul
tánsicsoportbameghívott.
Tervezni sokan megtanulnak. Tehetséges emberek,

tehetséges mérnökök is sokan vannak. Ami ezeket a
képességeket, ezeket a készségeket a társadalom szá
mára igazánhasznossá teszi, az az emberiminőség:
a nyitottság és érzékenység az emberi igényekre, az
együttműködési szándék és képesség amérnök kollé
gákkalésmindenérintettszereplővel.Matyibácsiban
ezmindegyüttvolt.Ezérttudott jelenlétévelishatni,
nyugodtésderűsstílusávaliránytszabni.
Egyik fiam,még 16 éves korábanmondta egyszer:

„akivalamiújatalkot,azIstenöröktervénekegykis
darabját valósítjameg”.HunyadiMátyás, a szakma
Matyi bácsija is egyike volt a teremtői szándékmeg
valósítóinak.Hálátadunkérte,hogyismerhettük!

Elhangzott:2018.december19én.

//:HorváthAdrián://

csúcsosodott ki. A Megyeri híd elő
készítése –méltóan egy ilyen jelentő
ségűműhöz– több,mint tízévig tar
tott, nyilván az építtetői szándék és
lehetőség létrejöttéhez, a végleges szi
lárddöntéshezisszükségvoltazala
pos és meggyőző munkára. A 2008 
ban elkészült és azóta jelképpé vált
híd tervezéséért abban az évben az
ország hidászainak szavazataival el
nyerte a legjobb tervezőnek járó Fe
keteházyJánosdíjat,aMagyarÉpítő
művészekSzövetségétőlaCsonkaPál
emlékérmet, 2009ben pedig a mű
szakiak legmagasabb állami elisme
rését, a Széchenyidíjat kapta meg.
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BALATONI ANKÉT 2018
A nyomástartó berendezéseket, rendszereket tervező, gyártó  

és üzemeltető szakemberek éves konferenciája

Gáti József rektorhelyettes,aMAHEGelnöke
Ilinyi János 

2018. november 15–17. között 39. alkalommal ren
dezte meg a GTE Százhalombattai Területi Szervezete 
és a Magyar Hegesztési Egyesület, mint társszervező a 
Balatoni Ankétot. A nyomástartó be rendezések, rend
szerek tervezői, gyártói, üzemeltetői, karbantar tói 
számára kellemes, kora őszi időjárásban szervezett 
tanácskozás helyszíne immár hagyományosan a sió
foki Hotel Magisternben volt.

A konferenciát a szervezőbizottság nevében Ilinyi János 
nyitotta meg, ez alkalommal a „gondolatoka mesterséges
intelligenciához” témakörhöz kapcsolódó humoros prezen
tációval, majd dr. Takács János professzor, a GTE elnö
ke köszöntötte a megjelenteket. A társrendező nevében  
dr. Gáti József rektorhelyettes, a MAHEG elnöke üdvö
zölte a résztvevőket, és kívánt eredményes tanácskozást, 
valamint a tapasztalatok mind szélesebb körű hasznosítását 
a mindennapi gyakorlatban. 

Az idei ankét második alkalommal adott lehetőséget a 
Nyomástartó Rendszerek Biztonságáért Díj átadására, ame
lyet azok a nyomástartó rendszertervezők, fejlesztők, gyár
tók, üzemeltetők, vizsgálók, oktatók, hatósági szakemberek 
kaphatják, akik munkájuk során huzamosabb időn keresztül 
az alapítói célban megfogalmazott tevékenységet vé geztek.

A Prof. Dr. Tóth László vezette kuratórium a 2018as a 
Nyomástartó Rendszerek Biztonságáért Díjat Fehér vári 

Attila részére ítélte oda. A díjat az alapítók nevé ben Tóth 
János, a Magyar Olaj és Gázipari Múzeum igazgatója és  
dr. Takács János professzor, a GTE elnöke adta át.

A tanácskozás szervezői folytatatták az előző ankét téma
körét, melyben korszerű megoldásokat kerestek a nyo más
tartó rendszerek problémáira. Ez alkalommal az előadások 
arra a kérdésre kerestek választ, hogy a korszerű megol
dá sok mesterséges intelligenciával felszerelve milyen új le
hetőségeket teremtenek a gazdaság számára. 

Az ankét témakörei

–  iparpolitika, jogi szabályozás, képzés;
–  intelligens műszaki megoldások a nyomástartó rendsze

rek gyártása, karbantartása területén;
–  a nyomástartó rendszerek meghibásodásának és javítá

sá nak tanulságos esetei Mesterkurzus a korszerű karima 
tömítésekről;

–  intelligens műszaki megoldások a nyomástartó rendsze
rek diagnosztikája során;

–  ipartörténet, kerekasztalbeszélgetés;
–  fórum (szakemberek kérdeznek az egyes szakterületek 

szakértőitől, az aktuali tásokról).

Az ankét iránt az érdeklődés továbbra is töretlen, ez al
kalommal a szakemberek megoszlását az 1.táblázat szem
lélteti.

1. kép:  A kuratórium tagjai, az alapítók és az ünnepelt (Dr. Takács János, Tóth János az alapító szervezetek képviselői,  
Dr. Tóth László, a kuratórium elnöke, Wiegand Krisztina kuratóriumi tag, Fehérvári Attila díjazott, Ilinyi János, Németh János, 
Fodor Olivér a kuratórium tagjai)
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Az első szekció az iparpolitika, a jogi szabályozás, és 
a képzés témakörét tűzte napirendre. Huff Zsolt, a MOL 
Nyrt. DS ügyvezető igazgatója „Felkészülés a MOL Enter
Tomorrow2030 stratégiájára–Előttemazutódom” cím
mel tartotta meg előadását, melyet Wiegand Krisztina, 
az ÉMITÜVSÜD Kft. osztályvezetője „A 44/2016 (XI. 28.)
NGMrendelet(PED)alkalmazásitapasztalataiéskapcso

lataazömlesztőhegesztésvégzésénekfeltételeirőlszólóúj
8/2018(VIII.17.)ITMrendelettel” című előadása követett. 

A szekcióülés kávészünetet követő szakaszában a képzés 
és oktatás további aktuális kérdései (hegesztéstechnológia 
minősítése, szakértői jogosultság, nyomástartó berendezés
sel összefüggő képzés) kerültek feldolgozásra.

A nap zárásaként a baráti vacsorát megelőzően került 
sor az immár rendszeresnek mondható Fórumra,  mely nek 
mottójaként a szervezők az alábbi gondolatot fogalmaz
ták meg: „Amit tudni akartál a nyomástartó rendszerek 
tervezésénél, gyártásánál, üzemeltetésénél, karbantartá
sánál,ajövőbenalkalmazhatómesterségesintelligenciák
ról,desohasemmertedmegkérdezni”. A moderátor, Ilinyi 
János ve zetésével a tervezők, a gyártók, az üzemeltetők, az 
anyag vizsgálók és a karbantartó hegesztőmérnökök mond
hat ták el egyegy percben a hozzájuk intézett kérdé sekre 
véleményüket. 

2. kép:  A díjazott Fehérvári Attila  
köszönetnyilvánítása

3. kép: A Nyomástartó Rendszerek Biztonságáért Díj oklevele

Szakterület
Résztvevők  

száma 
(fő)

Előadók 
száma 
(fő)

Üzemeltető cégek 59 7

Kivitelezők, 
gyártók,  
karbantartók

23 1

Egyetemek, 
intézetek, oktatási 
szervezetek

11 5

Vizsgáló 
szervezetek 19 3

Államigazgatási 
szervek  2 1

Tervezők, 
szakértők 22 3

Kereskedő  
házak képviselői  9 3

VIP vendégek  9 2

1. táblázat

Huff Zsolt Wiegand Krisztina
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A kérdések témakörei a következő területeket ölelték fel:
–  Ön szerint világose a mesterséges intelligencia fogalma, 

vagy szakterületenként mástmást jelent?
–  Tude arról, hogy a szakterületén már valahol alkalmaz

nak mesterséges intelligenciát?
–  Lemaradásban vagyunke a mesterséges intelligenciák al

kalmazása területén?
–  Milyen hatása lehet a személyi állományra a mesterséges 

intelligenciák elterjedése?
–  Milyen hatása lehet a termelékenységre a mesterséges 

intelligenciák alkalmazása?
–  Milyen hatása lehet a minőségre a mesterséges intelli

genciák alkalmazása?
–  Hogyan lehet felügyelni a mesterséges intelligenciák 

tevékenységét?
–  Hol történjen a mesterséges intelligenciák fejlesztése?
–  Beszállnae a mesterséges intelligenciák fejlesztésébe va

lamilyen módon?
–  Mit vár a mesterséges intelligenciák alkalmazásától a kö

vetkező öt évben szakterületén?

A válaszokat a következő szakértők adták meg az érdek
lődőknek:
–  Varga Géza vezérigazgatóhelyettes  

(tervező, OT Industries),
–  Gentischer Tamás ügyvezető  

(gyártó, Hőtechnika Kőolaj Kft.),
–  Molnár Péter adatkezelésért felelős igazgató  

(üzemeltető, MOL Nyrt.),
–  Szabó Tivadar ügyvezető  

(anyagvizsgáló, Mátradiagnosztika Kft.),
–  MolnárValkó Csaba minőségi és műszaki irányítás 

vezető (karbantartó, PETROLSZOLG Kft.).

Az ankét második napján a 2. és a 3. szekció az intelli-
gens műszaki megoldások a nyomástartó rendszerek 
gyártása, karbantartása területén, illetve a nyomástartó 
rendszerek meghibásodásának és javításának tanul sá-
gos esetei témakört vizsgálta. Az előadások az LRUT vizs
gálati tapasztalatokat, a szenzorok alkalmazását, a nukleáris 
kutató reaktorok speciális berendezéseit, a modellalkotás, 
a hegesztőrobotok lehetőségeit, a meghibásodás, az állapot 
monitoring, a gyártás és karbantartás kérdéseit elemezték.

A második nap délutánján a Németh János (MOL Nyrt.) 
vezette 4. szekcióban a „korszerű karimatömítések” mes-
terkurzusa zajlott. Napirendre kerültek a tervezés (elő  adó 
cég: OTI), a lapos tömítések anyagai és  kialakí tásaik 
(előadó cég: ITB), a tömítések szerelése (előadó cégek: 
Pokorny, Petrolszolg Kft.) témakörök, majd szakmai kerek-
asztal elemezte a tömítések viselkedését működés közben.

Az intelligens műszaki megoldások a nyomástartó 
rendszerek diagnosztikája témakört tűzte napirendre az 
5. szekció, melynek értékes témaköreit a digitális radiográ
fiai, az infra képalkotós drónok alkalmazási lehetősége, a 
korszerű vizsgálati módszerek alkalmazása jelentette.

A tanácskozás 6. szekciója az ipartörténeti témaköröket 
(olajipar, VASKUT kutatások, vegyipari gépészmérnök képzés  
története) foglalta magába, amelyet kerekasztal- beszél-
getés követett az iparág jelenéről, jövőjéről az előző na
pi fórum témái alapján.

A 39. Balatoni Ankét – folytatva korábbi hagyományait – 
szakmai kiállításokkal várta a szakembereket. A konferencia
terem melletti kiállítóteremben mutatkozott be a diagnosz
tikai berendezéseket forgalmazó UNIFORD Kft., a GRIMAS 
Kft. valamint a Geréb és Társa Kft. Tömítéstechnikai be
mutatót tartott a csehországi Pokorny Spol. S.r.o., ragasz
tástechnikai standdal várta az érdeklődőket a HENKEL 
Magyarország Kft., míg oktatási kínálatát mutatta be a 
NARVAL Kft. Rollup segítségével szemléltette tevékenységét 
Crown International Kft.

A Magyar Mérnöki Kamara az országos képzési prog
ramjában a gépész szakterületen az ankétot továbbkép zés
ként fogadta el. A résztvevők a következő  témajavaslatokat 
fogalmazták meg a következő, 40. Balatoni Ankét Mester
kurzusára:
– szerkezeti anyag megválasztása a gyakorlatban,
–  csővezetéki elzáró szerelvények legújabb fejlesztései,
–  prognosztizált meghibásodás,
–  a nukleáris terület kihívásai,
–  a szerkezetek öregedésének kezelése, 
–  scaning technológiák a nyomástartó rendszerek vizsgá

la tánál,
– jogi esetek a műszaki tevékenységek során.

A hegesztő, az anyagvizsgáló, a hőkezelő és a minősítő 
szakembereket foglalkoztató, az acélszerkezeteket és nyo
mástartó berendezéseket gyártó gazdasági szervezetek, 
cégek, valamint kereskedőházak, kutatóintézetek, felsőok
tatási intézmények szakembereinek részvételével megtar
tott ankét elérte célját. A konferencia három napja alatt a 
154 regisztrált résztvevő 25 szakmai előadást követhetett 
nyomon.

Külön öröm a szervezők számára, hogy a tanácskozás 
hozzájárult a szakmai–baráti kapcsolatok ápolásához, il
letve új kapcsolatok létrejöttéhez. 

Az ankét szabadidős programja

Barabás Attila  
alkalmazástechnikai  

mérnök

Dr. Farkas Attila 
ügyvezető

Flexman Robotics Kft.
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Laudáció

FEHÉRVÁRI ATTILA

A Nyomástartó Rendszerek Biztonságáért Díj  
átadása alkalmából

TiszteltDíjazott,kedvesAttila,tiszteltHölgyeimésUraim,

Megtisztelvénérzemmagam,hogyÖnökelőttállhatok, és egyolyankiváló szakembermunkásságátméltatha
tom, akitől jómagam is sokat tanulhattam, és aki másodikként vívta ki a szakmai közvélemény egyhangú 
állásfoglalását. Nem tagadhatom, hogy Fehérvári Attila neve már az elmúlt évben is felmerült a javaslatok
között,deKuruczIstvántörténelemformálószerepedirektmódonkapcsolódotthazánklegsúlyosabbiparibal
esetéhez, a répcelaki robbanáshoz. Így lett ő az első díjazott. Az idő nagy úr,még a legsúlyosabbméltányta
lanságokatisburokbafogja,amelyegybenatovábblépésnekteretnyit.EzenindultakelaVASKUTmunkatársai
abalesetetkövetően,közöttükFehérváraiAttila is. Szerettemvolnaúgymondani,hogya „Rittinger–Fehérvári
kettős”. Sajnos, Rittinger János már nem lehet közöttünk, hiszen mintegy 5 éve (2013. november 29én) ma
gunkrahagyottbennünket, vagyahogyanŐmondta, „előresietett”oda,ahovámi is követni fogjuk. Fehérvári
Attilabarátunkazonbanittvan,ésmáigissegítbennünketazzalatudással,amibennefelhalmozódottanyo
mástartórendszerekbiztonságánakmegítéléséhezkötődik.
A konferencia szervezői – élükön Ilinyi János barátommal – arra kértek, hogya Laudációm időtartamane

haladjamega2–3percet!Mit lehet elmondani ennyi időalatt? –kérdezemén.Próbáljákmeg!Csupánolyan
összefüggéstelenszavakatlehetsorolni,mint:Miskolconszületett,ittvégezteközépiskoláit,ittlettgépészmérnök,
olyanokközöttmint,Rittinger János,Páczelt Istvánakadémikus, engedettZorkóczyprofesszorhívásánakésa
VASKUTba került,miközbenGillemot László tanszékének tanársegéde is volt. A répcelaki baleset elemi erővel
lendítettemegaridegtörésmegelőzésétszolgálóhazaikutatásokat.EzekcentrumaaVASKUTvolt,ésalapvetően
amáremlített„Rittinger–Fehérvári”kettősnevéhezkötődött.AzáltalukkészítettanyagokdöntőtöbbségétRom
váriprofesszorúr(tanszékvezetőm)jóvoltábólolvashattam.Bevallom,gyermekikíváncsisággalvártamazújabb
és újabb „Jelentés”eket. Máig is előttem van a ridegtörési eseteket feldolgozó anyag, a maga nem kicsi ter
jedelmébenésalaposságában.Ugyaneztmondhatnámazatomerőműiberendezésekanyagainakvizsgálatához
kötődő tevékenységével kapcsolatban is. Ugyancsak személyes élményem az, hogy a Fehérvári Attila építtette
műszerezettütőművönüthettemelkb.1500darabpróbatestet–60°C–+40°Chőmérsékletiintervallumbanaz
1970esévekelején.AKLessorozatonkapotteredményektermészetesenaridegtörésmegelőzésénektémaköréhez
kötődtek.FehérváriAttilaneveegybeforrtateljesméretűnyomástartóedényekteherbírásánakvizsgálatávalis.
TetteeztmindaVASKUT,mindpedigapolitikairendszerváltástkövetőenalapítottsajátcég,aWELMATszínei
ben.Eredményeireavilágszakmaicsoportjaifelfigyeltek,ésértékeltékazokat.Ittújbólcsakfelsoroláslehet,de
ezekközöttkellemlíteniazangolHegesztésiIntézetet,aNemzetköziHegesztésiIntézet(IIW)munkacsoportjait,
aKGSTmunkacsoportokat,azEurópaiGazdaságiKözösségacélfejlesztésiprogramjait.
Nehézlennemégösszefoglalniisaztamásfélszázközleményt(többségébenidegennyelvenírtakat),amelyben

szakmai munkásságának eredményeit összefoglalta, bemutatta. Nem is vállalkozom erre. De még arra sem, 
hogycímszavakkal jellemezzemezeket.A konferenciaanyagátösszefoglalóírásostájékoztatóbanmegtalálható
szakmaiönéletrajzésa2010ótaelhangzottelőadásainakjegyzékemeggyőzőmódonigazoljamindaszakmai
közvélemény,mindakuratóriumazonmeggyőződését,hogya „NyomástartóRendszerekBiztonságértDíj”bir
tokosa2018banisolyankiválószakemberlett,akiéleténektevékenységéveleztmesszemenőenbizonyította.

KedvesAttila!Fogadda39.BalatoniAnkétrésztvevőinekgratulációját, jókívánságait!

 
 TóthLászló
 akuratóriumelnöke
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A PUSKÁS FERENC STADION  
ACÉL TETŐSZERKEZETÉNEK KIVITELEZÉSE

Barócsi Róbertágazatiigazgató,  
GyártásSzerelésÁgazat  
KÉSZCsoport

2017 tavaszán az első kapavágásokkal párhuzamosan szinte 
azonnal megkezdődött az egyeztetés a generálkivitelező 
konzorcium és a KÉSZ Ipari Gyártó Kft. között, hogy ho
gyan lehet ezt a stadiont a lehető leggyorsabban és leg
nagyobb biztonságban megépíteni határidőre.

A feladatunk az új Puskás Ferenc Stadion acél tető szer
kezetének tervezése, gyártása és kivitelezése volt, mely 
magá ban foglalja a stadion letámaszkodó szerelvényeit, a 
38  darab tetőszerkezeti egységet, a vasbeton  előregyártott 
kardok közötti merevítéseket, az ívesített hálótartó csöveket, 
az eredményjelző acélszerkezetet.

A teljes tetőszerkezet a több mint 90%a a kecskeméti 
üzemünkben készült, szorosan együttműködve a kooperá
ciós partnereinkkel, közösen valósítottuk meg a teljes 
gyár tási feladatot. A projekt elején soron kívül gyártottunk 
egy teljes tartót és azt próbaszereltük a gyárunkban, hogy 
minden technológiai lépést felülvizsgálni, mérni tudjunk. 
Továbbá a szerelési idő és normák meghatározására és a 
technikai részletek véglegesítésére. 

Egy tetőegységet három részre bontottunk, melyet a sta
dion külső oldaláról befelé haladva számoztunk, 1es, 2es 
és 3as emelési egység. 

Egy ilyen méretű projektnél kiemelten fontos, hogy a 
tervezés megkezdese előtt a kivitelezést irányító csapat, a 
Megrendelővel szorosan együttműködve, a helyszíni be
építési irányt meghatározza. Ezt mi fázisolásnak hívjuk há
zon belül, ugyanis ez a legelső pillanat, amikor meghatároz
zuk a fázisok nagyságát, darabszámát, illetve a legfontosab
bat: az adott fázisok sorrendjét. 

A szerelési koncepció meghatározásakor egyértelművé 
vált, hogy a hasonló méretű stadionoknál használt lánctal
pas darut, darukat használjunk, így az 1es és 2es emelé
si egységet a stadionon kívülről emeljük be, míg a 3as 
egységet a pályán belülről. Ide szerencsére elégséges volt 
egy nagy teherbírású, Magyarországon is rendelkezésre 
álló, gumikerekes autódaru.

Mivel a lánctalpas autódaru teherbírása függ a távolságtól 
és az emelési teher nagyságától, ezért mi azt választottuk, 
csökkentve a holtidőket, hogy nagyobb kapacitású darut ho
zunk, mely egy pozícióból legalább 3–4 darab tetőegységet 
is be tud emelni, csökkentve az átállással töltendő időt.

Ezek alapján a teljes stadion tetőszerkezetét ~12 állásból 
be tudtuk emelni.

A szereléstechnológia meghatározása után a  legfontosabb 
az volt, hogy milyen ütemben/sebességgel és haladási 
 iránnyal fogjuk ezt megvalósítani. Három különböző va
riá ciót mutattunk be, ahol vizsgáltuk a pozitív és negatív 
hatásokat, majd a Konzorcium szerkezetépítéséért felelős 
projektcsapatával végül a „B” variáció mellett döntöttünk 
közösen.

Ennél a verziónál a megelőző (monolit vasbeton – előre
gyártott vasbeton szerkezet – helyszíni feszítési technoló
gia) munkafolyamatok haladási sebessége, illetve a követő 
munkafolyamatok (vízelvezető vápa építése – tetőhéjalás) 
sebessége alapján azt az elvet követtük az acélszerkezet 
sze  relése során., hogy a lánctalpas daruval a kezdeti 
pozícióból folya matosan haladtunk előre, és minden egyes 
tartónál be emeltük az 1es és 2es tetőegységet, majd mikor 

GYÁRTÁS – PRÓBASZERELÉS

– gyártási normák visszamérése,
–  gyártás-szerelési szempontok össze-

fésülése,
– szerelési normák mérése,
– esetleg módosítások eszközölése.
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Tetőszerkezet / 8 dilatáció / 38 darab tartó- 3 emelési egység

Szerelési egységek

Szereléstechnológia 
meghatározása: 
A, B és C variáció

1.

2.

3.

1. 2.
3.
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már legalább 10 darab tartót beemeltünk, akkor ezzel a 
munka fázissal párhuzamosan elindítottuk a pálya területén 
belül a 3as egység beépítését, hiszen ezen a területen sok
kal kevesebb daruátállással megtudtuk oldani a 3as elem 
beépí tését, ezáltal a haladási sebesség is jóval gyorsabb lett.

A legösszetettebb feladat a helyszíni organizáció tekin
tetében nem csak a nagy emelések és azok beszerelése volt, 
hanem az az előkészítő munka, mely az előszerelő területe
ken történt azért, hogy a nagy lánctalpas daruval (1250 
 tonna teherbírású) megállás nélkül, folyamatosan  tudjunk 
emelni.

Mindannyiunk számára az volt a legfontosabb, hogy a 
lánctalpas daru tudjon folyamatosan dolgozni, minden 
tech  nológiai folyamatot ez alá  rendeltünk.

Ehhez a Megrendelő Kivitelezővel előre egyeztetve két 
nagy előreszerelő területre volt szükségünk, ahol ideig
le nes acélszerkezetű kereteket helyeztünk el, amiben a 
rudakban kiszállított szerkezeti elemeket szereltük össze 
komplett egységekké.

Ezen kereteket úgy alakítottuk ki, hogy erre a feladatra 
speciálisan alkalmazott SPMT járművekkel alá tudjunk áll
ni, s az SPMT hidraulikájával magára tudja venni, és ezután 
az előszerelt a nagydaru közvetlen emelési sugarába tudja 
vinni a megszerelt egységeket. 

Ezen technológiával sikerült elérnünk azt, hogy a nagy 
lánctalpas daru kizárólagosan a beemelésekre koncentrál
jon, minimalizálva ezzel a holtidőket és átállási időket, 
 mely egy ekkora monstrumnál jelentős.

A fenti megoldással sikerült azt megvalósítanunk, hogy 
a tetőszerkezet határidőben és első osztályú minőségben 
elkészüljön. figyelembe véve a megelőző és követő munka
folyamatokat, az egész projekt sikerességét szem előtt tart
va, a Konzorcium/Mérnök szervezet/Megrendelő kooperatív 
együttműködésével.

Ezúton is szeretném külön megköszönni minden egyes 
kollégámnak, aki hozzájárult ahhoz, hogy ez a feladat idő
ben elkészüljön.

Tetőszerkezet beemelési metszetek

Az előszerelő 
területen  
az SPMT éppen 
készül beállni  
az előszerelt 
sablon alá,  
hogy a lánctalpas 
daruhoz szállítsa 
az egységet

1. egység

2. egység

3. egység
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Előszerelő területek

Az előszerelt egységet veszi le a nagydaru az SPMT-től  
és emeli be a végleges pozícióba

A kezdetek – az 1250 tonnás daru kigémelve – 130 m hosszú  
gémmel betette az első 1-es egységet a végleges helyére
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A TUDÁSRA
ÉPÍTÜNK

KESZGYARTO.HU

MÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG
TECHNOLÓGIA   
ÜZLETI MEGOLDÁSOK

www.swedsteel.hutudastar.swedsteel.hu
Swedsteel-Metecno Kft.  •  2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 11.

Svédacél termékek változatos 
felhasználási területeken

Lakó- és középületek fémlemezfedései és bádogos anyagai 
Homlokzatburkolatok és felújítások

Ipari és mezőgazdasági csarnokok tető- és falburkolati rendszerei 
hőszigetelt és egyrétegű, hőszigetelés nélküli változatokban is 
(szendvicspanelek, szinusz- és trapézlemezek)

Könnyűszerkezetes tartószerkezetek, komplett csarnokok 
(szelemen, falváz, födémgerendák és keretszerkezetek)

magas minőségű alapanyag

modern gyártástechnológia

pontos szelvényméretek

hosszútávú garancia

teljeskörű piaci szolgáltatás
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Az előadások sorát dr. Déry Attila 
egyetemi magántanár  nyitotta meg.  
„Historizáló épületek korlá tai, lép 
csői” címmel részletes  építé szeti át te
kintést kaptunk tőle Budapest la kó 
épületeinek elmúlt másfél évszá  za dos 
fejlődéséről és az épüle tekben ma is 
fellelhető, remek mívű lépcsőkről, 
vas, illetve acélanyagú korlátokról, 
 függő folyosókról, térelhatárolásokról. 
A bemutatott fotók mindnyájunkban 
felkeltették az érdek lődést és a vágyat, hogy személyesen is 
felkeressük és megnézzük ezeket a kis kincseket. 

Szegedi Csaba, a NAGÉV RÁCS Kft. 
projektmenedzsere a járdarácsokról 
tartott előadásában szemléltette és be   
mutatta a rácsok alkotóelemeit, tí pu
sait, statikai működésük elvét.  Szá mos 
jó tanácsot kaptunk tőle a járdará  csok 
alkalmazására, tervezé sére, el he  lye zé
sére vonatkozóan. 

Az ipari és kereskedelmi csarnokok 
leggyakoribb kiegészítőit Polgár Dá -
vid, a LINDAB Kft.  kereskedelmi ve
zetője mutatta be. Nemcsak  kapu kat, 
vízelvezető rendszereket, tetőjár dákat 
és más szerkezeteket láthattunk, ha
nem arra is felhívta a figyelmet, hogy 
mire kell figyelni ezek beépítésénél, 
mik a leggyakrabban előforduló épí
tési hibák.

A Magyar Könnyűszerkezetes Egyesület (MKE) és a 
Magyar Acélszerkezeti Szövetség (MAGÉSZ) közös 
szervezésében immár 22. alkalommal rendeztük meg 
a Fémszerkezeti Konferenciát. Mindkét egyesület a 
fémszerkezetek építéséhez kapcsolódó  szakembereket 
és cégeket tömörít, így a konferencia témáit rendszere
sen a szűkebb vagy tágabb érdeklődési körhöz igazít
juk. Idén a csarnokok, épületek kiegészítő szerkeze
teit – lépcsőket, korlátokat, kapukat, járórácsokat és 
biztonsági rendszereket – választottuk témául. Ezek 
a kiegészítők nem kapnak akkora  nyilvánosságot és 
figyelmet, mint a főtartószerkezetek, holott nélkülöz
hetetlenek. Megkérdőjelezhetetlen fontosságuk bemu
tatására szerveztük meg a konferenciát, ami termé
szetesen így is csak egy töredékét tudta felölelni 
en nek a változatos tématerületnek. 

A konferenciának 2018. novem ber 29én a BME Hidak és 
Szerkezetek Tanszék biz tosította a helyszínt a nagy tárgyaló
teremben. Az előadásokat két szekcióra bontva mutatták 
be. Az első szekció levezető elnöke Aszmann Ferenc, a 
MAGÉSZ elnöke, míg a második szekcióé Horváth László, 
az MKE elnöke volt. 

BESZÁMOLÓ A 22. FÉMSZERKEZETI KONFERENCIÁRÓL

Horváth Lászlóelnök
MKE

A konferencia résztvevői

Aszman Ferenc, a MAGÉSZ elnöke

Horváth László, az MKE elnöke
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A kávészünet rövid eszmecseréjét követően Berényi Nor-
bert ügyvezető és Molnár Éva statikus mérnök kaptak szót 
a Meiser Ferroste Kft. képviseletében. Gyakorlati példák  kal 
illusztrálva mutatták be a járórácsok  hagyományostól el térő 
alkalmazási területeit. Esztétikus tűzlépcsők, homlokzatbur
kolatok is készíthetők belőlük. 

Czigány Zoltán, a Skytec Kft. 
üzlet ág vezető szakértő mérnöke 
a leesés el leni védőrendszerekről 
szólt. Ezek a kiegészítő szerkezetek 
a tetőn járó, ott munkát végző 
személyek biztonságát szolgálják. 
Életeket menthetnek, és előírások 
teszik kötelezővé alkalmazásukat, 
de mindennek ellenére sajnos ma 
még csak kevés helyen építik be.

A következő előadásban Jobban Ist-
ván termékmenedzser a Hör mann 
Hungária Kft. csarnokkapu termék
választékát mutatta be. Részlete sen is
mertette az egyes típusok alkalmazási 
területeit, elő nyeit és hátrányait. 

A konferencia végén a résztvevők élénk  beszélge tést 
folytattak a mai építési gyakorlatban szokásos biz ton ság
ról. A megrendelők számára sokszor az ár a  leg fon tosabb, 
a személyek biztonsága és a szerkezetek biz ton  ságossága 
másodlagos vagy harmadlagos szempont. Egyetértés alakult 
ki abban, hogy a megrendelőkkel és a potenciális megren
delőkkel előzetesen, minél szé lesebb körben kell ismertet
ni az egyes kiegészítő szer kezetekkel kapcsolatos biztonsági 
összefüggéseket is. 

Várjuk Önöket 2020 őszén,  
a 23. Fémszerkezeti Kon ferencián!
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A KIKÖTŐ HÍD, AZ OPERAHÁZ 
ÉS TOVÁBBI KÜLÖNLEGES LÉTESÍTMÉNYEK: SYDNEY

2. rész

Dr. Jankelovics János

Az Acélszerkezetek 2018/4. szá
má  ban publikált írás első része az  
ausztrál nagyváros  hídjait és kü
lönleges acélszerkezeteit mutat ta  
be. Jelen cikkemben magasépíté sze
ti látványosságokat tárok az ol  va só 
elé. Ezek között szerepel a metro 
polis és egyben egész Auszt rália 
jelképe az Operaház, néhány keres
kedelmi létesítmény,  toronyház va
la mint egy különlegesség: a Frank  
Gehry amerikai sztárépí tész  által 
tervezett egyetemi kampusz. A cikk  
fotóit – a 22. Internet ről letöltött 
kép kivételével – a szer ző készítet
te 2018 tavaszán.

Ausztrália építészetében meghatáro
zóan az angol és amerikai hatások 
érvényesülnek. A XX. század elejéig 
az anyaországi befolyás volt erősebb. 

Ebben az időszakban több ma is álló 
monumentális középületet  emeltek, 
ezek közül néhány Sydneyből: Kor
mány épület (1843), Vámház (1845), 
ÚjDélWales állam parlamentje (1856), 
Városháza (1889). A II. világháború  
után a lakosság gyorsan növekedett, 
bővült kereslet a lakások és korszerű 
irodaházak iránt. Nőttek a belvárosi 
telekárak, és megkezdődött a metro
polis „felfelé” terjeszkedése. Hazai is
me   retek hiányában átvették az ame ri   
kai felhőkarcolóépítési tapasztalato
kat, tech nológiákat. 

A külső városrészekben változatla
nul épültek/épülnek 2–6 szintes több
lakásos lakóházak, lakóparkok és 
 természetesen családi házak,  amelyek 
al kalmazkodnak a meleg időjárási kö
rül ményekhez. A laká sok ár szintje/
kom  fortja az átlagostól a luxus igé nye
ket kielégítőkig rendkívül széles.

A XX. SZÁZADI ÉPÍTÉSZET 
EGYIK IKONJA:  
A SYDNEYI OPERAHÁZ

A világ legismertebb operaháza min
den bizonnyal a sydneyi. Hírnevét me 
rész építészeti megoldásának kö szön 
heti, ami minden irányból  lenyű göző.  
A tető egyedi kialakításról né h ányunk
nak kagylóhalom, másoknak vi torlás 
ha jó jut eszébe. Története 1955re nyú 
  lik vissza, ekkor írtak ki  nemzet kö zi  
pályázatot a létesítmény ter vezé sé re.  
Helyéül a Kikötő híd szom széd ságá
ban, egy 2,2 hektáros öböl be nyúló 
félszigetet jelölték ki. A tender iránt 
jelentős nemzetközi ér deklődés volt,  
32 országból 233an indultak. A pályá
zat győztese az akkor szinte teljesen 
ismeretlen Jørn Utzon (1918–2008) 
dán építész volt. (A tervező későbbi 
munkái közül a legismertebb a kuvaiti 
parlament épülete.)

1. kép: Sydney jelképe
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Az Operaház építését 1959ben 
kezdték, és a munkálatok 14 évig tar 
 tottak. A kivitelezés nem volt zökke
nő mentes, az építőknek számtalan 
ne  héz séggel kellett megküzdeniük. 
Kü  lö nösen nagy gondot okozott a ha
talmas „vitorlák” elkészítése. Utzon ja 
vaslatát elfogadva a vitorlákat előre
gyártott, párhuzamosan ívelt beton
bor dákból rakták össze. A bordákat a 
helyszínen öntötték ki, majd azokat 
acélkapcsokkal erősítették össze. A te 
 tő külső felületét kerámialapokkal 
bur  kolták. A méretes kagylók nyitott 
elül ső oldalát üveglapokkal zárták le,  
ez a művelet sem volt egyszerű. Végül 
az óriási üvegfalakat függőleges acél 
osztóbordákra erősítették. 1966ra az  
épület fő részei álltak, azonban a belső 
munkálatokhoz még hozzá sem kezd
tek. Ekkor az építkezés megtorpant, 
mivel Utzonnak komoly nézeteltérései 
támadtak a költségekért aggódó kor

mánnyal. A tervező ekkor váratlanul 
le mondott építésvezetői beosztásáról, 
majd hazautazott Dániába. Többé nem  
látogatott el Ausztráliába, még a hiva
talos megnyitón sem vett részt. A bel
ső munkákat irányító ausztrál épí tés
csoport több ponton is módosította 
Utzon tervét. A dán építész elképze
léseivel szemben a nagyobb, 2690 
ülő helyes teremben alakították ki a 
hangversenytermet, míg a kisebb te
rem – 1547 ülőhelyével – az opera lett.  
A változtatás később számos gondot 
okozott, a klasszikus nagyoperákat 
gyak ran a hangversenyteremben mu
tatják be, ahol nem készült megfelelő 
színpadtechnika. 

A monumentális építmény néhány 
figyelemre méltó adata: teljes alap terü
let 180 ezer m2, a tető súlya: 26 800 
ton na. A hangversenyterem hossza 
120 méter, legnagyobb szélessége 52 
méter, az operaház hossza 97 méter, 

legnagyobb szélessége 42 méter, a 
„kis  épület” mérete 42 x 28 méter.  
A tető szerkezetet egymillió kerámia
lap burkolja, a vitorlák első oldalát  
6,2 ezer m2 üveg burkolja.

Az Operaházat II. Erzsébet brit ki
rálynő 1973. október 20án avatta fel. 
Az elkészült, 3 házból álló impozáns 
épületcsoportban az operán és a nagy 
hangversenytermen kívül kamarazene
kari koncertterem, három étterem, hat 
bár, könyvtár, filmszínház, több száz 
kisebb iroda, öltöző és egyéb helyiség 
van. 

A nyári szezonban a helybeliek és 
turisták körében egyaránt népszerűek 
a szabadtéri előadások, amelyek dísz
lete maga a kivilágított nagyváros.  
Az Operaház és környéke a fiatalok 
di vatos találkozóhelye lett, ahol enni, 
inni, kellemesen időt tölteni lehet a 
gyönyörű környezetben.

2. kép: Háttérben a Kikötő híd

3. kép: Alkonyati fények
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4. kép: Esti fények

5. kép: Részletek I.

6. kép: Részletek II.

7. kép: Részletek III.

8. kép: Üvegtáblák
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KERESKEDELMI LÉTESÍTMÉNYEK

Az 5 millió lakosú Sydneyben több 
mint 30, nagy alapterületű bevásárló
központ várja a vevőket. Az alábbiak
ban a legrégebbi, a legszebb fekvésű, 
valamint egy hagyományosnak tekint
hető kereskedelmi központot muta
tunk be. 

Queen Victoria Building

A Sydney belvárosában, magas házak 
gyűrűjében álló, patinás Queen Victo
ria Building a viktoriánus építészet 
kiemelkedő példája. Az épület ter
ve zője George McRae (1858–1923)
skót építész, aki 1884ben érkezett 
Ausztráliába. A fiatal szakember a vá
rosépítési hivatal építésze lett. Két leg
ismertebb épülete a Queen Victoria 
Building és a vele szemben álló syd
neyi városháza. Az építési munkák öt 
évig tartottak, és 121 éve, 1898ban 
nyitotta meg kapuit. Az áruház legma
gasabb pontja 58 méter, alapterülete 
175 x 31 méter. 

10. kép: A Queen Victoria Building

11. kép: A Queen Victoria Building belső tere9. kép: Beltéri ívek

Az épület monumen tális belső tere két
emeletes, erkélyes kialakítású. Az épü
let tetőszerkezete acélból készült, és 
a természetes fényt az üvegezett felül
világítók biztosítják. Az üzletház belső 
terét egy monumen tális világóra, több 
kovácsoltvas elem és számos üvegmo
zaik díszíti. A ház külső képét az ab
lakkialakítások for mája, az aranyozott 
épületrészek és a pompás rézkupolák 
teszik különle gessé.

Harbourside Shopping Center

A Darlingöböl partján álló acél/üveg 
szerkezetű bevásárló és szórakoztató
központ 1988ban épült, átadásán je
len volt II. Erzsébet királynő. Az öböl  
vonalát követő épület 270 x 55 méte
res. A 20 ezer m2 hasznos alap területű 
létesítményben 150 üzlet szol gálja ki a 
vásárlókat. 

Különösen érde kes a fő bejárat fölé 
emelt 51 x 21 mé teres ívelt acélcsar
nok. A  shopping  center szórakoztató 
kínálatának kü lön leges sé ge Ausztrália 
egyetlen, látoga tók ál tal használható 
Boeing 737800 repülőgépszimulá
tora. A sportolni vágyókat több kondi
terem, wellnesstú dió és bowlingpá
lya várja. 
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Market City

A város kínai negyedében – a Central 
Station közelében fekvő – klasszikus 
piac építészeti szempontból nem kü
lö nösen érdekes. Egyediségét az  ázsiai 
kultúra kavalkádja és a főként kínai 
gasztronómia széles kínálata adja.  
A han gos tömeg, az ételek színe, illata, 
látványa szinte sokkoló az ehhez nem 
szokott látogató számára.

MAGASHÁZAK 

A nagyváros központi üzleti negyedé
nek (Central Business District – CBD) 
első magasházát 1961ben ad t ák át 
rendeltetésének. Az AMP bizto sító 25 
emeletes, 116 méteres köz pontja a ten
gerparton a Circular Quay szom széd
ságában van. A létesítmény ma eltör
pül a belváros látképét meghatározó 
150–250 méter magasságú felhőkar
colók gyűrűjében. A következő rekor
derre 1967ig kellett várni, amikor 
felépült a nagyváros első, 150 métert 
– mindössze 3 méterrel – meghaladó 
irodaháza. A 46 szintes Ausztrália to
rony érdekessége a hengeres forma, 
amely a Budapest Szállóra emlékezteti 
magyar turistát. 

Statisztikai adatok szerint – jelenleg
–Sydneyben:
•a100méternélmagasabbházak
száma:122,

•a150méternélmagasabbházak
száma:34,

•a200méternélmagasabbházak
száma:9.

A következőkben a metropolisz 
meg  lévő legmagasabb toronyházait és 
egy kivitelezés alatt álló, különleges 
épü  letét mutatjuk be.

Chifley Tower

Sydney jelenlegi legmagasabb épüle
té nek terveit a New Yorki  székhelyű 
WSP Flack + Kurtz tervezőiroda ké szí
tette, a két világháború közöt ti észak 
amerikai felhőkarcolók stílusá ban.  
A háznak egyedi jelleget biztosít a 
homlokzat alsó és felső szintjeinek 
el térő jellege. Az alsó szintek kocka 
for májához jól illeszkedik a felsőbb 
eme letek ívelt, üvegezett  homlokzata. 
Egyedi tetőkialakításával a ház a syd
neyi öböl számos pontjáról jól felis
merhető. A kivitelezési munkálatokat 
1988ban kezdték, és 1992ben fejez
ték be. Az irodaház vázszerkezete acél, 

teljes magassága a tetején elhelye zett 
antennával együtt 244 méter, a szin
tek száma 50, a beépített terület 90 
ezer m2. A látogatók és a dolgozók ké
nyelmét 26 felvonó  biztosítja. A Chif
ley Tower kapcsán – amely  Auszt rália 
tizedik legmagasabb épülete – meg
jegyezzük, hogy a magassági rekordot 
a Melbourneben 2006ban átadott 
Eureka lakótorony tartja 297 méterrel 
és 91 emelettel.

Citigroup Center

A Chifley Towernél mindössze 1 mé
terrel alacsonyabb – 243 méteres – 
felhőkarcoló 1988–2000 között épült, 
emeleteinek száma ugyancsak 50, eb
ből az alsó 6 szint kereskedelmi célo
kat szolgál. A magasház jellegze tessége 
az osztott homlokzat. Az épü let alatt 
4 szintes mélygarázst alakítottak ki. 
Átadását a Sydneyben meg rendezett 
nyári olimpiai játékokhoz igazították. 
A tervezők és kivitelezők számára egy
aránt kihívást jelentett, hogy az építé
si munkák idején még forgalomban 
állt az egysínű magasvasút, a Sydney 
Monorail. A vasút közvetlenül az épí
tési terület mellett, emelt pályán, me
netrend szerint közlekedett.

12. kép: A Harbourside Shopping Center
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14. kép: A Market City belső tere

13. kép: Sydney központi üzleti negyede, a Kikötő hídról

15. kép:  Sydney első magasháza,  
a 25 emeletes AMP Building
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Deutsche Bank Place

A város nap  jainkban 3. legmagasabb 
 toronyháza  2003–2005 között épült. 
A 240 méter magas 39 emeletes acél
vázas épület érdekessége a létesítmény 
tetején emelt acélszerkezet, amely 
Syd ney sziluettjének markáns eleme. 
Annak érdekében, hogy a felhőkar
coló a lehető legkevésbé árnyékolja 
környezetét, a felső – acélszerkezetes 
kialakítású – szintjeit „lépcsősre” ter
vezték. A gyorsliftek üvegezett akná
ban az épületen kívül futnak, ezáltal 
az utasok gyönyörködhetnek a város 
különleges panorámájában.

World Tower

A 230 méteres World Tower a metro
polisz 4. legmagasabb épülete és egy
ben legmagasabb lakóháza. A torony 
3 év alatt készült el, a tulajdonosok 

2004ben költözhettek be ingatlan
jaikba. Az épület 73 szintjén összesen  
715 lakást alakítottak ki. A föld alatt  
10 szintes mélygarázst építettek,  amely 
720 személygépkocsi számára nyújt el    
helyezési lehetőséget. A lakók moz gá
sát 15 gyorslift biztosítja. A  lakáso  kat 
oly módon tájolták, hogy azokból 
180 fokos kilátás nyílik a városra és 
a Darlingöbölre. A tulajdonosok ké
nyelmét számtalan közösségi tér biz
tosítja, ilyenek: uszoda, spa, szauna, 
edzőterem, játékterem, gyermekköz
pont stb.

MLC Centre

A 69 emeletes, 228 méter magas, 60 
szintes toronyház kivitelezését 1972
ben kezdték, a munka 5 évig tartott. 
Tervezője, Harry Seidler Ausztriában 
született építész, a modernizmus je
les képviselője volt. Nevéhez számta

lan ausztrál ház kapcsolódik, de több 
épületet tervezett szülőhazájában is. 
Az MLC Centre átadásakor a város 
magassági rekordere volt. Elsőségét 
1992ig, a Chifley Tower felépítéséig 
megőrizte. A betonból épült, jelleg
zetes, oktaéder alaprajzú torony a 
nagyváros és az öböl több pontjáról is 
felismerhető. 

EY Building

A 2016ban átadott, 38 szintes, 155 
méteres ház nem tartozik a város re
korder létesítményei közé – a rang
sorban mindössze a 29. helyen áll 
– azonban lekerekített formájával és 
 aranybarna színével az üzleti negyed 
egyik meghatározó épülete. Tervezője 
a FrancisJones Morehen Thorp (FJMT)  
dizájnstúdió volt. Az építmény keres
kedelmi és irodai feladatokat egy aránt 
ellát.

16. kép: Chifley Tower, Sydney legmagasabb épülete 17. kép: A Citi Bank székháza
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18. kép: A Deutsche Bank székháza 19. kép: A World Tower, Sydney legmagasabb lakóháza

21. kép: Az EY Building20. kép: Az MLC Centre
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22. kép: Az építés alatt álló Crovn Sydney Hotel and Resort látványképe az Internetről letöltve

A Sydneyben folyó számtalan ingat
lanfejlesztés közül, egy, a városképet 
meghatározó beruházást ismertetünk 
olvasóinkkal. A Crovn Sydney Hotel 
and Resort a Kikötő híd közelében 
– közvetlenül a tengerparton – épülő, 

merész vonalvezetésű, 75 szintes, futu
risztikus torony. Az épület 271 méte
res magasságával a város legmagasabb 
épülete lesz. Az épületkomplexum egy 
350 szobás 6*os luxusszállodát, 66 
apartmant, éttermeket, bárokat, nívós 

kereskedelmi egységeket, uszodát és 
konferenciaközpontot foglal majd 
ma  gá ban. A hatalmas beton és acél
létesítményt 2016ban kezdték építe
ni, a kivitelezési munkák várhatóan  
5 évig tartanak. 

TOVÁBBI IKONIKUS ÉPÜLETEK

UTS University of Technology 
Sydney

A most 89 éves amerikai sztárépítész, 
Frank Gehry Sydneyben is különle
gességet alkotott. Tervei alapján ké
szült az UTS University of Technology 
Sydney Dr. Chau Chak Wing kam
pusza. [Az intézmény névadója Dr. 
Chau Chak Wing (1954– ) kínai–auszt
rál üzletember, aki 20 millió dollárral 
támogatta a 150 millió dolláros be
ruházást.]  A 13 emeletes, 16 ezer m2
es belső terű épület 1300 hallgatónak 
és mintegy 350 oktatónak biztosít ké
nyelmes infrastruktúrát. 

A ház különlegessége a homlokzat, 
amelyet 320 ezer egyedi tervezésű, 
vi lágosbarna téglából alakítottak ki.  

23. kép: Az UTS épülettömbje
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24. kép: Tükröződések

25. kép: Különleges formák és táncoló ablakok

26. kép: Az épület belső tere

A tervező Gehry szerint, műve leg 
inkább egy gigantikus papírzacskó ra 
hasonlít. A különleges látványt to
vább fokozzák a sajátos ablakmegol
dások és a monumentális üvegtáblák.  
Az épí tési munkák 3 évig tartottak.  
Az ün nepélyes megnyitó 2015ben 
volt. Jellemzőek a fényes acéllemezek
ből kialakított, hullámos vonalvezetésű 
lépcsősorok, a belső terek pedig a 
mindenkori igényekhez igazíthatóak, 
rugalmasan változtathatóak. 

Vertical Garden

A zöld építészet szép példája a syd
neyi One Central Parkban épült Ver
tical Garden project. A francia Jean 
Nouvel és a PTW Architects által meg  
álmodott két torony azt szimbo lizál ja,  
hogy a természet egy zsúfolt nagyvá
rosban is virágozhat. A 6400 m2es 
parkban épült, 116 és 65 méter ma
gas lakóházat egy kö zös, kereskedel
mi és  szolgáltató egysé geknek helyt 
adó „lepény épületen” helyezték el. 
Az objektumban össze sen 623 lakást 
valamint 16 ezer m2 kereskedelmi 
létesítményt alakítottak ki. A házaknak 
egyedi jelleget adó „füg gőleges kert”, 
a francia Patrick Blanc botanikus al
kotása. A művész 38 ezer őshonos 
és egzotikus növénnyel borította az 
épületek keleti és északi homlokzatait.  
A növények természe tes „napellenző
ként” működnek,  ame lyek  funkciója 
az évszakokkal változik, nyá ron a 
köz vetlen napsugárzás ellen védi az 
apartmanokat, miközben télen maxi 
málisan napfényt enged be. A ma ga
sabb lakóház további érdekessége a 
legfelső öt emeletből „kinyúló acél
konzol” rendszer, amely a ház kö zös
ségi tereihez csatlakozik, és egyben 
kilátóteraszként is szolgál. 

27. kép: A Vertical Garden
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ICC Sydney

Az ausztrál metropolisz Nemzetközi 
Kongresszusi Központja – ICC – a 
 fes tői Darlingöbölben, a már koráb
ban bemutatott Harbourside Shopp ing 
Center szomszédságában, 2016 ban 
nyi totta meg kapuit. A 90 x 70 méter 
alapterületű üveg és acélhomlokzatú, 
egyedi tetőmegoldású, multifunkcio
nális épület óriási belső tere 3 kon
fe renciaközpontot, báltermet és több 
mint 70 tárgyalót foglal magában.  
A ház infrastruktúrája lehetővé teszi, 
hogy egyidejűleg három egymástól 
teljesen független rendezvényt tart
has sanak.

Egy kis ausztrál hangulat 
Magyarországon 

Egy kis ausztrál hangulattal találkoz
hatnak a Hajdúszoboszlóra látogatók, 
amikor elsétálnak a strandfürdő  Gá bor 
Áron utca 25. sz. íves bejárata mellett. 
A tetőmegoldás látványa a Syd neyi 
Operaház vitorláira hajaz.

28. kép: ICC Sydney

29. kép: 
Hajdúszoboszló
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TŰZIHORGANYZÁS – TÖKÉLETES FELÜLETVÉDELEM

Ferrokov Vas- és Fémipari Kft. • H–7562 Segesd, Pálmaház utca 1.
FAX: 06 82 598910 • TELEFON: 06 82 598-900 • E-MAIL: info@ferrokov.hu • WEB: www.ferrokov.hu

A Ferrokov Vas- és Fémipari Kft. közel harminc évvel ezelőtt, 1991-ben alakult 
ipari vállalkozásként. A cég megalakulásakor acélszerkezetek bérmunkában történő 
tűzihorganyzása volt a fő profil. Az eltelt időszakban a vállalkozás dinamikus 
fejlődésnek indult, így jelentős fejlesztések valósultak meg. 
A cégcsoportban végzett termelés EN 1090-1:2009+A1:2011 és a DIN EN ISO 3834-2 
szabvány szerint történik.
A cégcsoport négy vállalatból áll: 
a Ferrokov Kft., az Eko-Tur Kft., a Villacél Kft. és a Szendrő-Galva Kft.

Tevékenységeink: 

ACÉLSZERKEZET-GYÁRTÁS

• tűzihorganyzás
•  tűzihorganyzott 

kötőelemek gyártása

• galvanizálás
• porszórás
•  festés hagyományos eljárással

• lézervágás
• CNC élhajlítás
•  CNC megmunkálás 

(esztergálás, marás)

•  Fronius hegesztőtechnológia 
3d hegesztőasztalokkal

• IMG rendszerű robothegesztés
• szemcseszórás

MODERN FELÜLETKEZELÉSI TECHNOLÓGIÁK
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www.messer.hu/megapack-palackkoteg

MegaPack C4
gázpalackköteg

Innovatív gázellátási forma 
ipari lézerekhez és hegesztő 
berendezésekhez

megapack180x122.indd   1 2018. 09. 18.   12:03
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BESZÁMOLÓ A HÍDESZTÉTIKA SZAKMAI NAPRÓL

2018. november 27. – BME díszterem

Hajós Benceokl.építőmérnök,okl.mérnöktanár
ElsőLánchídBt.

A Hidászokért Egyesület szervezésében a Közlekedés
tudományi Egyesület Mérnöki Szerkezetek Szakosz tá
lyával és a fib Magyar Tagozatával közösen szakmai 
napot tartottak Hídesztétika címmel a Műegyetem 
dísztermében. A találkozó a 2005ben megrendezett 
Hidak esztétikája ankét nyomdokaiba kívánt lépni 
azzal a céllal, hogy rendszeresebbek legyenek a jövő
ben a hasonló témájú rendezvények. 

A kezdeményezés ma is hiánypótló, de természetesen nem 
előzmény nélküli. A KTE Mérnöki Szerkezetek Szakosztálya 
1963ban LiptákLászló szervezésében tartott esztétika an
kétot a tihanyi felüljáró építése kapcsán. Az 1963. évi és 
a 2005. évi ankétot is dr. Medved Gábor készítette elő. 
2005ben Földi András kiváló szervezésében 12 előadás 
hangzott el. Ez az ankét fogalmazta meg, hogy legyen „Év 
leg szebb hídja” pályázat – ezzel is segítve a hidak szélesebb 
körű megismertetését (beszámolót lásd: Acélszerkezetek 
2005/2). A javaslatból 2018ban lett valóság. A Hidászokért 
Egyesület munkacsoportja által kiválasztott tíz nagy  hidat 
lehetett öt részszempont szerint értékelni: hídalak és erő
játék összhangja, arányosság, igényesség a  részletekben, 
környezetbe illeszkedés és történeti jelentőség. Az inter
netes nyílt szavazáson győztes a Megyeri híd lett. A pá
lyázatról az Acélszerkezetek előző számában részletesen 
beszámoltunk (Dr. Tóth Ernő, Gyukics Péter: Az Év hídja 
pályázat értékelése, Acélszerkezetek 2018/4).

A hídesztétika aktualitását fokozza, hogy az új évezred 
korábban nem remélt lehetőségeket nyitott az egyedi, kü
lönleges hídépítésekre is. Ide tartoznak a nagy közúti be
ruházások mellett a gyalogos és kerékpároshidak, melyek 
sokszor nagyobb szabadságot adnak a tervezőnek. Az el
múlt éveket számos különleges, egyedi ilyen híd fémjelzi 
(szolnoki Tiszavirág híd, bajai Sugovica stb.).

A hídesztétika hangsúlyos értékelési szempontként jelent 
meg az új, Galvani úti Dunahíd tervezésére kiírt nemzet
közi tervpályázaton is. Ennek részletes bemutatására a 
Hidászokért Egyesület külön szakmai napot rendezett 
2018. október 16án „Új Dunahíd pályázat – Magyar ter
vezők pályaművei” címmel. 

Az egész napos hídesztétika szakmai napon összesen tíz 
előadás hangzott el egy délelőtti és egy délutáni blokkban.
SitkuLászló, a Hidászokért Egyesület elnöke és a délelőt

ti program levezetője köszöntötte a megjelenteket, és rövi
den összefoglalta a legutóbbi, 13 évvel ezelőtti Hidak esz
tétikája ankét óta eltelt időszakot és az azóta is aktuális 
esztétikai kihívásokat. Bevezetésében kérte a szakma erő
sebb esztétikai gondosságát, például hozva a hídjainkat 
rendkívül elcsúfító korlátfalakat és a 25 cm magas kiemelt 
szegélyerődítményeket.
Dr. Tóth Ernő részletes áttekintést adott a hídesztétika 

elmúlt évtizedeiről. Példának és nemzetközi mércével is 

különlegesnek nevezte, hogy 1942ben egyszerre, össze
hangoltan három kiváló és részletes hídesztétikai szakcikk 
jelent meg Magyarországon.

A Magyar Mérnök és Építész Egylet 1942. évi II. kötet 2. 
füzet Építészet című negyedévi szemléjében jelent meg a 
három kiváló írás az alábbi címekkel. Tantó Pál: A mérnök és 
építész együttműködése a budapesti dunahidak építésénél. 
Menyhárd István: A mérnöki építmények esztétikájáról.  
Dr. Széchy Károly: A hidak esztétikája.

Előadásában ismertette a Petőfi híd tervezésekor kialakult 
építész – hidászmérnök vitákat. A hídesztétika érdekében 
(is) sürgette az alapos és építő jellegű tervzsűrizéseket és 
a hídesztétikával foglalkozó tanulmányok készítését, kézi  
könyv összeállítását. Előadásában beszámolt az első „Év 
híd ja” szavazásos pályázatról, egyúttal javasolva, hogy 2019 
 ben kisebb vagy közepesebb, akár „rejtőzködő” hidak ke
rül jenek be a szavazásra kiválasztott 10 híd közé.
Salné Balogh Erzsébet (AHíd Zrt.) beszámolt az AHíd 

Építő Zrt., a Project Control Expert Kft. és a Széchenyi István 
Egyetem GINOP2.2.115201600030 azonosítószámú kö
zös pályázatáról. A kutatásfejlesztési programjuk hat fő 
téma cso portja közül az egyik a hídesztétika. Kutatási prog
ram jukban számos építészmérnök vesz részt. Felállított 
szem pontrendszerük négy pontja: a tartószerkezet és esz
tétikai megjelenés szerves kapcsolata, városképbe illeszke
dés, a híd hatása a tájképre és az építőmérnökök és épí
tészmérnökök szerepe a közös alkotásban. A kutatásnak 
kiemelt részterülete a látszóbetonok hídépítési alkalmazási 
területei. A pályázat részeként 2017ben és 2018ban egész 
napos hídesztétika konferenciát szerveztek Győrben.
HorváthAdrián (Főmterv Zrt.) Akotás, Művészet, Híd cím

mel tartott előadást, mottóul választva AndreaPalladio sza
vait: „A híd a közösség igényeinek megfelelően nagyságot, 
szilárdságot és gyönyörűséget testesít meg.” Számos hazai 
és külföldi példa mellett felhívta a figyelmet néhány apróbb 
részlet megformálására is. Bemutatta a Főmterv hídirodáján 
készülő egyszerű hídgerendás szerkezetek két „védjegyét”, 
a hídfők rézsű síkjába rejtett elegáns elhelyezését, és az 
egyszerű idomacél kezelői korlátok vízszintes szelvényei
nek egymásba visszafordított záródását.
MátyássyLászló (PontTERV Zrt.) előadásában folytatta a 

hídesztétikai kérdések tervezői megközelítését: hídtervezés
ben a hidász felelőssége az anyag, a szerkezet és a forma 
közötti egység biztosítása. Előadását két részre osztva be
mutatta a tömegformálásban rejlő esztétikai lehetőségeket, 
majd a részletek kidolgozásával elérhető eredményeket. 
Külön beszélt az autópálya feletti hidak esztétikusabb 
meg formálásáról és a műemlék szerkezetekről is. Számos 
hazai és külföldi megépült példán elemezte a hídesztétika 
tömegformálását és részlet kidolgozását. Befejezésül a Pont
TERV Zrt. hídtervezési munkái közül bemutatta négy híd 
elkészült díszkivilágítását.
Dr.TóthErnő második előadásában a vasbeton hidak esz

tétikájával foglalkozott az 1889ben épült solti kétnyílású 
boltozattal kezdve a hazai történelmi sort. Az egyes korok 
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jellemző vasbeton hídjának bemutatása mellett felhívta a 
figyelmet a hídtervezés és hídüzemeltetés egymással össze-
függő kérdéseire, problémájára is.

Dr. Balázs L. György (BME) Esztétikai megfontolások 
a hídépítésben címmel tartott előadást. Röviden bemu-
tatta a fib szervezésében működő vasbeton szerkezetek 
pályázatot és annak zsűrizését. Külföldi hidakon keresztül 
hét csoportba osztva beszélt az esztétika szerepéről: egye-
diség, tartósság, környezetvédelem, elegancia, szerkezet 
összhangja, környezetbe illeszkedés, különleges anyagok 
és megoldások. 

A délutáni előadások levezetője Pisch Zsuzsanna (Hidá
szokért Egyesület) volt.

Gyurity Mátyás (MSc Kft.) a vasúti hidak esztétikájáról 
tartott előadást. Esztétikai bevezetés után számos példán 
keresztül ismertette a két évszázadnyi vasúti hídépítés esz-
tétikai kérdéseit. Napjaink vasútépítési hulláma rengeteg 
látványos, igényes vasúti híd tervezését és építését tette le-

hetővé. Színes összefoglalót adott a változatos külföldi for-
mavilágról, ami a hazai vasúti hidakra még nem jellemző.

Rajna József (Magyar Közút NZrt.) a Heves megyei kőbol-
tozatokat ismertette. Ezek megerősítésére, szélesítésére és 
sajnos jellemző járműütközés utáni helyreállítására muta-
tott be esettanulmányokat.

Deme László (LysisProjekt Kft.) a díszkivilágítások terve
zéséről beszélt elsősorban a budapesti Dunahidak kap
csán. Beszámolt a világítótestek gyors fejlődéséről és a ma 
elérhető energiatakarékos rendszerekről.

Gyukics Péter (Yuki Stúdió) fotóművész befejező, rész-
letes, vetített előadásban ismertette a teljes Duna folyót fel-
dolgozó, gazdag hídalbuma 2010ben történt megjelenése 
óta épített Dunahidakat tartalmazó kiadványát.

A szakmai nap zárásaként Pisch Zsuzsanna jelezte,  hogy 
a Hidászokért Egyesület célja a hídesztétikai szakmai na-
pok rendszeres megrendezése. Az egyesület honlapján (hi-
daszokertegyesulet.hu) elérhetőek a szakmai nap előadá-
sainak diavetítései, valamint ugyanitt elérhető ek a legutób-
bi, 2005. évi Hídesztétika Ankét előadá sai is.

Hídesztétika területén is sok a teendő. Hiányzik a témát 
méltóan támogató szakkönyv. Jó hír volt megismerni az 
AHíd Zrt. hídesztétikát célzó kutatását. Legközelebb lehet
ne akár közösen is szervezni a hídesztétikai előadásokat a 
Széchenyi István Egyetemen folyó munkával. 

A hídesztétika záloga az építészmérnök és hidászmérnök 
együttműködése egymás elnyomása nélkül. Az építészek 
ré széről való nyitottság jele, hogy a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetemen évek óta sikeresen mű
kö dő Hídszerkezetek esztétikája című tantárgy  gazdája az 
Építészmérnöki Kar Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tan
széke.

Zágráb, Hendrix Száva-híd (croatia-times.com)

w w w . d u n a m e n t i . h u

DUNAMENTI TŰZVÉDELEM ZRT.
H-2131 Göd, Nemeskéri Kiss Miklós u. 39. • Telefon / Phone: 06-27 345-217

e-mail: godcenter@dunamenti.hu

ACÉLSZERKEZET TŰZVÉDELEM

POLYLACK A
R15–R60

POLYLACK W
R15–R60

 ETA-17/0735ETA-15/0801

SHERWIN WILLIAMS
FX 5090

R15–R180
ETA-15/0486 ETA-16/0588

acél tartószerkezetek tűzállóságának 
növelésére hőre habosodó, vízzel higítható 

acélszerkezeti tűzvédő festékek

acél tartószerkezetek tűzállóságának 
növelésére hőre habosodó, oldószeres 

acélszerkezeti tűzvédő festékek

SHERWIN WILLIAMS
FX 2005

R15–R120
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Mipa Hungária KFT.
H-8000 Székesfehérvár
Alba Ipari Zóna
Zsurló utca 2.

Tel.: +36 22 514 510
Fax: +36 22 514 517
e-mail: info@mipahungaria.hu
www. mipahungaria.hu

Forgalmazza:

A termékek gyártója:

Nullifire LTD. Torrington Avenue, Coventry, West Midlands, CV4 9TJ UNITED KINGDOM

A Mipa AG Csoport tagja

Profiltényezős, gazdaságos, tűzvédő 
festékbevonat-rendszerek

A képzés célja olyan, korszerű ismeretekkel rendelke
ző, a nemzetközi normáknak megfelelő  szakemberek 
kiképzése, akik alkalmasak a korábban megszerzett 
mérnöki tudásuk és a képzés során elsajátított isme
retek birtokában az új tudományos eredmények befoga
dására, alkalmazására, a kor szerű hegesztett szerkezetek 
tervezésére a gyártási, a minő ségbiztosítási és a gazdasá
gossági szempontok figye lembe vétele mellett. A képzés 
megfelel a Nemzetközi Hegesztési Intézet (International 
Institute of Welding, IIW, 58 ország tagja a világon) 
ajánlásának. Az IIWnek Magyarország kép viseletében 
a Magyar Hegesztési Egyesület (MAHEG) és a Magyar 
Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés (MHtE) 
a tagja. 

A képzés 7 modulból áll: 1. modul: Hegesztési tech
nológiák, 2. modul: Anyagok feszültségei, 3. modul: He
gesztett szerkezetek tervezése, 4. modul: Hegesztett kö
tések tervezése, 5. modul: Hegesztett lemezszerkezetek 
tervezése, 6. modul: Hegesztett szerkezetek optimálása, 
7. modul: Gyártás, költségek, minőség és ellenőrzés. 
Egy szakmai tervezési feladat végigvitele.

A képzés sikeres vizsga esetén Nemzetközi Hegesztett 
Szerkezet Tervezőmérnök Diplomával zárul, amit az 
MHtE, mint Nemzeti Meghatalmazott Testület ad ki. 

A képzés időtartama:

2 félév, 250 óra, mely 2019. szeptember – 2020. május 
között történik. 

Helyszíne: 

Miskolci Egyetem, 3515 Miskolc, Egyetemváros 

Ideje: 

Általában minden hónap második hetén 3 nap (szerda–
csütörtök–péntek). 

Költsége: 

380 EFt/félév/fő, + 80 EFt/fő a záróvizsga és az IIW dip
loma díja. 

Minimális csoportlétszám: 

15 fő. 

Jelentkezési határidő: 

2019. augusztus 15.  

Jelentkezhet: 

Aki alapképzésben gépészmérnöki, építőmérnöki, vagy 
közlekedésmérnöki szakon szerzett szakképzettséggel 
rendelkezik (főiskolai, BSc oklevél, egyetemi, MSc dip
loma) és legalább egyéves szakmai gyakorlata van. 
Más műszaki felsőfokú végzettséggel felvételizni kell. 

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail) 

– Szakmai kérdésekben:  
Dr. Jármai Károly egyetemi tanár, 
+46 565111 mellék: 2028,  
jarmai@unimiskolc.hu  

– Adminisztratív kérdésekben: 
Mentorius Tudás és Képzőközpont, 
+46 565111 mellék: 1093, 
mentorius@unimiskolc.hu 

Honlapok:

http://geik.unimiskolc.hu/intezetek/EVG/     
http://www.mentorius.hu/kepzesek      
http://iiwelding.org/                                        
https://mhte.webnode.hu/

Miskolci Egyetem – IIW Program 

NEMZETKÖZI HEGESZTETT SZERKEZET TERVEZŐMÉRNÖK KÉPZÉS  
INTERNATIONAL WELDED STRUCTURES DESIGNER (IWSD)
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Mipa Hungária KFT.
H-8000 Székesfehérvár
Alba Ipari Zóna
Zsurló utca 2.

Tel.: +36 22 514 510
Fax: +36 22 514 517
e-mail: info@mipahungaria.hu
www. mipahungaria.hu

Forgalmazza:

A termékek gyártója:

Nullifire LTD. Torrington Avenue, Coventry, West Midlands, CV4 9TJ UNITED KINGDOM

A Mipa AG Csoport tagja

Profiltényezős, gazdaságos, tűzvédő 
festékbevonat-rendszerek
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HÍDESZTÉTIKAI KÉRDÉSEKRŐL A TERVEZŐ SZEMÉVEL

Mátyássy Lászlóvezérigazgató
PontTERVZrt.

Az esztétikai szempontok figyelembevétele a tervezési 
munka ugyanolyan fontos része, mint a statikai és 
szerkezeti tárgyi tudás magas szintű  alkalmazása. 
Egy hídszerkezet megjelenését – esztétikáját – ob
jektív és szubjektív elemek egyaránt befolyásolják. 
Az esztétika iránti igény a híd környezetétől, a for
galom jellegétől, sőt a megrendelő személyétől és   
kí vánságaitól sem független. A híd  esztétikája ugyan 
   akkor több síkon is érvényesülhet, illetve egyes ese tek   
ben érvényesülnie kell, mint az építmény  töme gé nek 
megformálásában, vagy a részletek gondos ki dol go  
zásában.

A hídesztétika helye és szerepe  
a tervezés folyamatában

A hídtervezés feladata a tervezőtől mindig is jelentős fel
készültséget igényelt, nincs ez másképpen ma sem. Az igé
nyes hídtervezés nem jöhet létre, ha a tervező nem tud 
megfelelni az alábbi szempontoknak:
– szerkezeti tárgyi tudás,
– magas szintű statikai ismeretek,
– jogi és eljárásrendi tapasztalat,
– esztétikai szempontok figyelembevétele.

Az első két szempontot felsőoktatási intézményekben le
het és kell elsajátítani. A jogi és eljárásrendi ismeretekkel 
már nehezebb a helyzet, hiszen a jogi környezet folyama
tosan változik. Itt tehát a tapasztalatnak van nagy szerepe. 
Nem képzelhető el azonban magas színvonalú terv az esz
tétikai szempontok figyelembevétele nélkül. A tömeg meg
formálásában szükség van bizonyos objektív, tanulható 
 szabályok betartására, azonban ezen a téren az egyéni krea
tivitásnak is nagy szerepe van. 

Nyilvánvaló, hogy az esztétikai kialakítás nem minden híd 
esetében egyformán fontos. A teljesség igénye nélkül meg
próbáljuk összefoglalni a híd esztétikai megfogalmazása 
iránti igény legfontosabb szempontjait. Az esztétikus meg
jelenés iránti igény függ:
– a híd környezetétől,
– a forgalom jellegétől,
– a megrendelő személyétől és kívánságaitól.

Ez azt jelenti, hogy más megoldásokat kíván egy városi 
híd, sőt még azon belül is lényeges a környezete és ide
genforgalommal való kapcsolata is. Az idegenforgalom ál
tal fokozottan látogatott helyszínek ugyanis az  esztétikai 
megformálás tekintetében kiemelt figyelmet érdemelnek. 
Az autópályahidaknál a funkció kerül előtérbe, de a tö
megformálás alapvető szabályait itt sem szabad figyelmen 
kívül hagyni. Más a híd nézőpontja folyami hidaknál, mint 
például autópálya vagy városi hídnál, ezt is figyelembe kell 
venni. Külön területet képeznek a gyalogoshidak, ahol a 
kisebb méretek és terhek következtében az esztétikai igé
nyek teljesítésére tágabb lehetőség kínálkozik.

A híd, mint építmény megalkotásánál a tervezőnek – az 
építészhez hasonlóan – szem előtt kell tartania az anyag, 
szerkezet, funkció és forma egységét. 

Az anyag megválasztása ugyanis meghatározza a szerke
zet, és ezáltal a forma lehetőségeit, azonban mindkettőnek 
teljes mértékben a funkciót kell szolgálnia. A hídszerkezet 
megjelenését – formáját – objektív és szubjektív elemek 
egy aránt befolyásolják. Az objektív elemekhez tartozik az 
arány és a ritmus helyes alkalmazása és az, hogy a tervező 
a különböző szerkezeti és építészeti elemek között rendet 
tartson. Nagyon fontos tehát a nyílások egymáshoz és a 
kör nyezethez való viszonya és aránya.

A híd esztétikája több síkon is érvényesülhet, ill. egyes 
estekben érvényesülnie kell. Ennek két legfontosabb ele
me az építmény tömegének megformálása és a részletek 
gondos kidolgozása. Az építészeti térélmény kialakulásához 
elsősorban a híd tömegének megformálása járul hozzá, de 
a részletek gondos kidolgozásának is szerepe lehet. Ugyanis 
a híd lehet környezetének főmotívuma, és a környezet ré
szévé is válhat.

Az építmény tömegének megformálása

Az esztétikai megformálás objektív elemeit célszerű bár mely 
híd tervezésénél betartani, függetlenül attól, hogy az épí
tendő szerkezet milyen környezetben és funkció számára 
épül. Ez tehát afféle minimumkövetelmény. 

A hidak arányos tömegformálásának és az egyes elemi 
ritmikus kiosztásának szabályait hidaknál már sokan fel
dolgozták. Más támaszkiosztás érvényesül szűk vagy lapos 
völgyekben, más nyíláskiosztást alkalmazhatunk, ha egy fő
nyílást hangsúlyozni akarunk, és mást, ha a szerkezet tájba 
illeszkedését tartjuk fontosnak. Tehát nem egyszerűen arról 
van szó, hogy mi a helyes és helytelen, hanem a tervező a 
híd megjelenésével eltérő hatásokat is kiválthat szándékol
tan és szándéktalanul is. Az ilyen és ezekhez hasonló elvek 
betartása ezen kívül segíti is a tervezőt, hogy a híd tájban 
való megjelenése harmonikus legyen.

Az arányok számításánál a környezet szerepe meg ha tá
rozó lehet. Ezt tapasztalhatjuk, amikor a látszólag ugyan
olyan esztergomi és komáromi hidakat hasonlítjuk össze. 
Azt látjuk, hogy a tervező a komáromi Erzsébet híd nál a leg
célszerűbb megoldásokat választotta,  egyforma nyílásokat 
és viszonylag kevés díszítést alkalmazott. Komárom ugyanis 
egy katonai szempontból fontos város volt akkoriban, ahol 
a katonák célszerű világa uralkodott. Ezzel szemben az esz
tergomi Mária Valéria híd a prímás szákhelye volt, a bazilika 
és a vár látványa kiemeli a környezetéből. A híd növekvő 
nyílásaival, emelkedő íveivel mintegy kiegészíti és ellen
pontozza a várhegy és bazilika látványát.

Példaként mutatjuk be a kőröshegyi völgyhíd nyílásainak 
elosztását is. Ezt a hosszú, lapos völgyet az M7 autópálya 
körülbelül 80 méter magasan keresztezi. A nyílások és így 
a pillérek kiosztását beható vizsgálatok során döntötték el. 
Volt olyan változat, ahol egy főnyílás fogalmazódott meg, 
azonban ez indokolatlan volt, hiszen a környezet semmi
lyen hangsúlyozni való elemet nem tartalmaz. A tech
nológiai célszerűség és a gazdaságosság is az egyenletes 
nyílásbeosztás mellett szólt. Az álló téglalapokkal határolt 
nyílások szinte lezárták volna a völgyet, a négyzethez közel 
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álló forma a nézőben bizonytalan érzést kelt. Az esztétikai 
és gazdasági szempontoknak legjobban megfelelő megol
dás a fekvő téglalapokból álló nyílások sora lett, amely a 
híd tájba illesztését is a legjobban segítette. 

A tömegformálás azonban nem csak ilyen kiemelt je
len tőségű hidaknál fontos, hanem minden feladat megol
dásánál. Ezen elvek figyelembevétele ugyanis nem elsősor
ban gazdaságossági kérdés. Rajtunk, tervezőkön múlik, hogy 
milyen környezetben élnek majd a következő nemzedékek, 
és ez senki számára nem lehet közömbös.

A részletek gondos kidolgozása

A részletek gondos kidolgozásával is lehet az esztétikai 
élményt fokozni. Ennek a lehetőségnek kiaknázása azon
ban már nem minden épülő hídnál egyformán fontos. 
Gyakran a részletek díszítése anyagi következményekkel is 
jár, ami nem minden esetben indokolt. Hídjaink túl nyomó 
részén ilyesmire nincs is szükség, az üzemeltetés és a gaz
daságosság szempontjai sem támogatják az egyedi tervezést 
ezen a téren. Ezért jól át kell gondolni az ilyen megoldások 
alkalmazását.

Mindezek ellenére egyes, különösen városi környezetben 
épülő hidaknál nagyon fontos a részletek kidolgozása, ami
vel a híd építészeti megjelenését és a közlekedő emberek 
térélményét fokozni tudjuk. Az ilyen díszítő megoldásokra 
az utóbbi években a megrendelőknek is egyre nagyobb 

 igénye támadt, ezért fontos, hogy jól éljünk az ilyen lehe
tőségekkel. Helyes, ha kerüljük az öncélúságot és  minden 
megoldásnál szem előtt tartjuk a szerkezeti szempontokat 
és funkcionális igé nye ket.

A részletek gondos kidolgozása kiterjedhet a  szerkezeti 
megjelenés építészeti kiegészítésére is, ami egészen ki vé
te les megoldásokat is eredményezhet. Ennek egyik leg
ismer tebb példája a Szabadság híd, ahol a híd tervező
jének munkáját példaszerűen és szervesen egészíti ki az 
építészeti megformálás. Azonban a tervezők leggyakrabban 
a hídszerelvények gondos és esztétikus megfogalmazásával 
emelik a hidaknak a közlekedőre gyakorolt hatását.

Hídszerelvények esztétikája

A hídszerelvények esztétikai kialakítására is érvényes a 
tömegformálásra megfogalmazott szabályok jelentős része. 
Az arányosság és a ritmikus kiosztás elve még egyszerűbb 
megoldások alkalmazása esetén is fontos. Azonban indokolt 
esetben, pl. városi környezetben egyes elemek építészeti 
megformálása nagyobb jelentőséget kap.

Ilyen elemek a hídszegélyek és korlátok, melyek egyedi 
kialakítása még egy egyszerűbb szerkezet térélményét is fo
kozni tudják. Gyakran különöseb anyagi többlet ráfordítás 
nélkül is nagyon jó eredményt érhetünk el. Éppen ezért 
ezekkel az megoldásokkal a tervezők szívesen élnek, bár 
talán nem mindig elég bátrak ezen a téren. 

1. ábra: 
Az arányok és a ritmus 
esztétikai hatása jól meg-
figyelhető a komáromi  
és az esztergomi Duna-
hidak összevetésével

2. ábra:  
Változatok a kőröshegyi 
völgyhíd nyílásbeosztására
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Hasonló a helyzet a hídfők, pillérek díszítésével, vagy rit
kábban egyedi díszek alkalmazásával, azonban ezek alkal
mazása a legtöbb esetben többletköltséggel jár.

Esztétikai szempontok autópályahidak tervezésénél

A hídesztétikai kérdések tárgyalásakor talán nem az autó
pálya hidak jutnak először eszünkbe. Pedig ezeknél a hidak
nál ugyanúgy fontos az esztétikai megjelenés sza bályait 
betartani, csak figyelembe kell vennünk az autópálya kör
nyezetének sajátosságait. Ennek legfontosabb eleme a na
gyobb sebesség, amely a részletek közeli élményét nem 
teszi lehetővé. Azonban az egyedi és változatos megjelenés
re – ha az előbbiekben tárgyaltakhoz képest kisebb mérték
ben is – itt is van lehetőség.

Érdekességként szeretném bemutatni, hogy még az előre
gyártott tartós hidak megjelenése is eltérő lehet a pillérek 
feletti keresztgerendák végkialakításának megválasztásával. 
A kereszttartók végeinek a tartókat eltakaró kihangsúlyozá
sa ugyanis egy vertikális, a gerendák kontúrjába simuló 
megoldás inkább horizontális megjelenést kölcsönöz a 
műtárgynak.

Természetesen a monolit megoldások tágabb teret en
gednek az egyedi tervezésnek. Különösen igaz ez a meg
állapítás ívben fekvő hidak esetében. Ebben az  esetben is 
elsősorban az autópálya feletti hidakkal érdemes foglal
kozni, hiszen ezeket minden közlekedő látja. Az íves hidak 
szeg mensszerű kialakítása szerkezetileg helyes megoldás 
ugyan, azonban a monolit vasbeton szerkezet az ívet követő 
meg oldást is lehetővé teszi. Itt ér össze a szerkezet helyes 
meg választása az igényes esztétikai megjelenés szempont
jaival. 

A monolit vasbeton hidak egyébként is szélesebb lehe tő
séget nyújtanak a tervezőnek kedvezőbb esztétikájú szer
kezetek tervezésére. Ilyen lehetőség például élek és sík 
felületek helyett íves felületű szerkezeti elemek tervezése, 
melyek fokozzák a híd építészeti megjelenésének élményét. 
Ha ilyen megoldásokat alkalmazunk, célszerű a gazdaságos 
zsaluzás szempontjait is figyelembe venni, így elkerülve a 
költségek öncélú növelését. 

3. ábra: Egyedi szegélyek, korlátok, díszek

4. ábra:  A kereszttartók eltérő kiképzésével a szerkezet különböző elemeit tehetjük hangsúlyossá

5. ábra: Ívben fekvő monolit vasbeton híd – M7 autópálya
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A tömegformáláson kívül további elem az esztétikai ter
vezés tárházában a felületképzés és a színezés is. Ma a jó 
minőségű, technológiailag is megtervezett betonok eseté
ben már általános igény és gyakorlat tömör, egyenletes és 
sík betonfelületek készítése. A nagyobb sík betonfelülete
ket a munkahézagok megtervezésével és hangsúlyozásával 
lehet az emberi léptékhez közelebb hozni. Jó hatást lehet 
elérni a felületek színezésével is. A színek megválasztása ma 
már nem csak acélszerkezeteknél fontos.

Hídfők és pillérek kedvező megjelenését és a nagy fe
lü letek megtörését burkolóanyagok alkalmazásával is elő
segíthetjük. Ez a megoldás a helyes tömegformálás eredmé
nyeit is jól kiegészítheti. Jó példát mutatnak erre az M6 
autópálya befogott öszvérszerkezetű hidjai Szekszárd és 
Tolna térségében.

Nagy gondot okozhat a hegyes szögű keresztezések mű
tárgyainak tervezése. Ez a helyzet leggyakrabban  vasúti ke
resztezéseknél fordul elő. Ilyen estekben nagy gondot kell 
fordítani a szerkezet helyes megválasztására és a támaszok 
esztétikai igényeket is kielégítő kiosztására. Óvakodni kell 
az igénytelen megoldásoktól. A tervező he lyesen teszi, ha 
erőfeszítéseket tesz olyan megoldásra, amely a  szerkezeti 
és esztétikai igények összhangját megteremti. Ezekben az 
estekben az esztétikus megoldás szinte mindig egyúttal 
egyedi is.

Az esztétikai szempontok érvényesülése  
műemlék jellegű hidak felújításánál

Műemlék jellegű hidak felújításánál kiemelten fontos a híd 
építészeti megjelenésének megfelelő megtervezése. A kor
szerű gyártási technológiák és a mai felhasználói igények 
kielégítése mellett tekintettel kell lenni a műemléki szem
pontokra, a korhűségre, a híd építéskori megjelenésére is

Példaként tekinthetjük a Mária Valéria híd rekonstrukció
ját, ahol a korszerű hegesztett acélszerkezet hagyomá nyos 

6. ábra:  M0 autópálya K-i szektor hídja. Az íves 
felületek kedvező megjelenést nyújtanak

7. ábra: Befogott öszvérszerkezetű vadátjáró az M6 autópálya felett

8. ábra: Aluljáró 27 fokos keresztezésben az M6 autópályán

9. ábra:  Az esztergomi Mária Valéria híd helyreállítása.  
Korszerű szerkezet hagyományos formai elemekkel
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formai elemekkel valósult meg, és az újjáépített részletek 
kidolgozása is magas színvonalon történt. A százéves for
ma a felújítással a mai követelményeknek megfelelő pá
lya szerkezetet kapott, ezzel helyreállt a funkció és forma 
egysége.

 Hasonló elvek érvényesülését tapasztalhatjuk több buda
pesti híd felújításánál is.

Kisebb műemléki hidjaink helyreállításánál is nagy gon
dossággal kell eljárnunk. Az országban található nagyszámú 
boltozott kőhíd felújításánál célszerű az eredeti, falazott 
szerkezeti kialakítás szempontjait figyelembe venni a ter
vezésnél.

A példakánt mutatott nemesbüki kőhíd időt álló anyaga 
és ennek megfelelő szerkezete itt is lehetővé tette a funkció 
és forma egységének helyreállítását.

A díszvilágítás mint esztétikai elem

Az hidak esztétikus megjelenésének eszköztárában az 
utóbbi időben megjelent egy olyan elem, amelyet ugyan 
egyes kiemelt műtárgyaknál már korábban is alkalmaztak, 
azonban széles körű felhasználására csak az utóbbi idők

ben került sor. Ez az elem a híd díszvilágítása, amellyel az 
egyes szerkezeti elemek kiemelésével egészen különleges 
élményeket lehet létrehozni. Lehetőség van akár külön
böző színű kiemelésekre, a fénnyel megváltoztatható az 
egyes szerkezeti elemek vizuális megjelenítése is. 

Az esztétikai szempontok érvényesülése  
megépült hidakon

Végül néhány megépült hídon mutatjuk be a fent tárgyalt 
esztétikai szempontok érvényesülését. 

Jó példa az építmény tömegének egyedi és hagyomány
követő megformálására a rárósi Ipolyhíd, amely az anyag, 
funkció és forma egységét hirdeti. Ezen a helyen régen egy 
soklyukú boltozott kőhíd keresztezte a folyót, az új híd 
formavilága erre a régi hídra emlékeztet bennünket. A mai 
megoldás azonban a korszerű anyagok helyes használatá
nak köszönhetően kielégítette a vízfolyás kezelőjének igé
nyeit is, de a kőburkolatú vasbeton szerkezet mégis felidézi 
az eredeti megoldást. A hagyományos forma így korszerű 
szerkezettel valósult meg, a mai funkcionális igények teljes 
kielégítésével.

10. ábra: Helyreállított boltozott kőhíd – Nemesbük 11. ábra:  A szentesi Kurca-patak hídjának formavilágát jól egészíti 
ki a részletek igényes kidolgozása 

13. ábra: A Jedlik Ányos híd változtatható díszvilágítása
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A kőröshegyi völgyhíd a balatoni táj meghatározó elemévé 
vált. A híd nyílásainak ritmusa különböző nézőpontokból is 
harmonikus megjelenést kölcsönöz az építménynek. 

A Tisza feletti gyalogoshíd Szolnokon az esztétikai meg
jelenés iránti nagyfokú érzékenységről tanúskodik. Mind a 
tömegformálás, mind az igényes kidolgozás jól kiegészíti és 
emeli Szolnok belvárosának és építészeti térformálásának 
színvonalát, és ezáltal a híd a város jelképévé is tudott válni. 

Az ívhidak megjelenésükkel ritmust és harmóniát közve
tí tenek. Jó példa erre a 813as út MosoniDuna feletti 
Klats mányi hídja. Az ív és a merevítőtartó közti kábelek 
pókhálószerűen tartják a hídpályát. A 813as út hídja egy 
nyílással, táj formáló alkotásként köti össze a MosoniDuna 
két partját.

15. ábra: A kőröshegyi völgyhíd

14. ábra: Az Ipoly hídja Rárósnál

12. ábra: A szolnoki gyaloghíd éjjel
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16. ábra: 
Gyalogoshíd  
a Tisza felett 
Szolnokon

17. ábra: 
A 813-as út  
Mosoni-Duna-hídja

18. ábra: Az M43 autópálya Móra Ferenc hídja
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Az M43 autópálya Móra Ferenc Tiszahídja  hullámgerin cű 
szerkezetével lehetőséget nyújtott különleges hatások 
alkal  mazására. A pilonok és a róluk szerteágazó kábelek 
vonal vezetése önmagában is kiemelkedő tömegformálást 
valósít meg. Ezt egészíti ki a hullámlemezű gerincek ritmu
sa és szí nezése, valamint a szegélyek és korlátok igényes 
egyedi ki alakítása. Az alsópályás híd nappal és az éjszakai 
díszvilá gítással egyaránt meghatározó térélményt nyújt az 
utazóknak.

A győri Jedlik Ányos híd tervezésénél a funkció szolgálata 
és a környezetbe illeszkedés volt a fontos, de a részletek 
ki dolgozása itt is növeli a térélményt. A színek megválasztá
sának nem csak a napvilágnál, de az éjjeli díszvilágításnál 
is fontos szerepe van. 

Irodalom

–  Fritz Leonhart „Brücken. Aesthetik ubd Gestaltung”
–  Jörg Schlaich, Hartmut Scheef „Beton Hohlkasten

brücken”
–  Pogány Frigyes „Építészeti ismeretek”
–  Gáll Imre „Budapesti Dunahidak esztétikája” tanulmány
 –  Adela Fleet Bacow „Bridge design. Aesthetics and 

Developing”
–  Mátyássy László: „Hídesztétika egy tervező szemével” 

2005.

19. ábra: A győri Jedlik Ányos híd

Lindab könnyűszerkezetes
acél csarnokok
különleges, egyedi igényekhez igazított megoldások

+36 23/531-300
info.profil@lindab.com csarnok.lindab.hu

20. kép: Az épülő új komáromi Duna-híd látványterve
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CITOWAVE III
Hegesztő áramforrások
harmadik generációja

Hegesztés-felügyelő 
adminisztrátor hálózat

7 EGYEDI ELJÁRÁS:
Speed Short Arc, Puls,  
Soft Silence Pulse, Spray Modal,  
High Penetration Speed, Advanced 
SeQuencer, Pure Controlled Metal

&

MODERN TERVEZÉS 
teljes mértékben
alkalmazkodik az Ön
igényeihez

KÖNNYEN
KEZELHETŐ
KORSZERŰ
TECHNOLÓGIA

www.oerlikon-welding.com

www.lincolnelectric.com

GARANCIA

ÉV

3

ACÉLTERMÉKEK HASÍTÁSA, 
DARABOLÁSA, ÉRTÉKESÍTÉSE

Magas színvonalú, komplex szolgáltatás az acéltermékek 
továbbfeldolgozásában és gyártás-előkészítésében

Dunaújváros, Papírgyári út 49. • Tel.: (25) 586-902 • Fax: (25) 586-900

www.dutrade.hu • dutrade@dutrade.hu

MINŐSÉG SZAKÉRTELEM

MEGBÍZHATÓSÁG

VEVŐSPECIFIKUS KISZOLGÁLÁS
– egyedi méretre történő gyártás
– egyedi csomagolás
– egyedi termékazonosítás
– speciális tárolóeszközök kialakítása
– termékfejlesztés
– vevői konszignáció
– vevői rendelés követése
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HIDAK ÉVFORDULÓI 2018-BAN

Pisch Zsuzsanna főtitkár
HidászokértEgyesület

Ebben az írásban a tavaly kerek évfordulós hidakról 
szeretnék megemlékezni. A hat acélhíd mellé egyegy 
téglaboltozatot, vasbeton és fahidat is választottam.

1808: A GYULAI BÁRDOS-HÍD
Eredetileg a Körös egyik mellékága, a Bárdosér felett ve
zette át a forgalmat. 1827ben a Bárdoseret elzárták, így a 
híd ma szárazon áll. A műemlék híd négynyílású téglabol
tozat. A nyílások mérete 5,5 m. 2009ben teljes felújításon 
esett át.

1928: A GYŐRI KOSSUTH HÍD

A MosoniDuna felett vezeti át a forgalmat. A híd három  
nyí  lá sú, az ív nyílása 81,8 m.

Ez volt Magyarország első Langertartós ívhídja. Újdonsá
got jelentett, hogy folytacél helyett karbonacélból készült.

1945ben felrobbantották, s 1950re építették újjá. Újjá
építéséhez az eredeti elemek közül sokat felhasználtak.

1948:  A SZEGEDI  
BELVÁROSI TISZA-HÍD

A ma látható szerkezet elődje a II. világháborúban megsem
misült. A régi híd épen maradt két nyílásából négy hidat 
építettek (Berettyóújfalu, Szeghalom, Ráckeve, Marcaltő).

Az új híd építése 1947 tavaszától 1948 tavaszáig tartott.  
A régi híd alépítményi problémái miatt a nyílásbeosztást 
meg változtatták. A híd legnagyobb nyílása Langertartós ív
híd, melynek támaszköze 147 m.1. ábra:   A gyulai Bárdos-híd oldalnézete és metszete

2. ábra:  A tégla boltívek a felújítás kezdetén láthatóvá váltak 3. ábra: A gyulai Bárdos-híd
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4. ábra:  A győri Kossuth híd 2007-ben, háttérben az azóta már elbontott ferde kábeles híd

7. ábra:  A szegedi Belvárosi Tisza-híd árvíz idején

5. ábra:  Mederszerkezet a partról nézve 6. ábra:  Parti boltozat
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1948: AZ EGRI EGER-PATAK-HÍD

Eger városát keresztülszeli az Egerpatak, melyen több ön
kormányzati és országos közúti híd vezet keresztül. A felső
pályás, vasbeton ívhíd a Malom utcában áll. Nyílása 16 m, 
az ív vastagsága 60 cm. 

2003ban teljes felújításon esett át (erősítés és szélesítés).

1978:  A TAHITÓFALUI  
TILDY KIS-DUNA-HÍD

A jelenlegi szerkezet 1976 és 1978 között épült.
Háromnyílású, legnagyobb nyílása 78 m. Felsőpályás, 

szek  rény keresztmetszetű öszvérszerkezet. Az acélszerkezet 
tel je sen hegesztett kivitelben készült.

A vasbeton pályalemez 63 helyszínen előregyártott da
rabból épült. A közbenső alátámasztások környezetében 
kábelekkel feszítették, majd támaszmozgatással is befo lyá
solták.

A korábbi szerkezet Gerbercsuklós, rácsos acélszerkezet 
volt, mely 1912 és 1914 között épült. Az új híd építésekor 
oldalirányba kihúzták, és provizóriumként működött.

1988: A HÍDVÉGARDÓI BÓDVA-HÍD
Magyarország egyetlen hídja, melyben fa teherviselő ele
mek is vannak. Határhíd, a magyar–szlovák határ a híd ten
ge lyében húzódik. Egy forgalmi sávot vezet át.

Az ártéri szerkezet négynyílású kőboltozat, a mederhíd 
négynyílású acél főtartós híd. A közbenső támaszok és a 
híd korlát készült fából.

9. ábra:  A tahitófalui Tildy Kis-Duna-híd 

8. ábra:  Eger-patak-híd

10. ábra:  A régi tahitótfalui híd képeslapon 11. ábra:  Az új tahitótfalui híd építése: balra a régi,  
jobbra az új szerkezet
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1998:  A SZIGETHALOMI  
TAKSONY VEZÉR KIS-DUNA-HÍD

Egy 50 mes nyílással keresztezi a KisDunát. Alsópályás, 
pár huzamos övű, acélrácsos híd. A gyári illesztései hegesz
tés sel, a helyszíni kapcsolatai NFcsavarokkal készültek. 
Pálya lemeze vasbeton. Tervező a PontTERV Rt., kivitelező 
a Köz gép Rt. volt.

Ezen a helyen az első híd 1943ban épült, ez ötnyílású 
műtárgy volt, legnagyobb nyílásában Kohnrendszerű hadi
híddal. 

A II. világháború pusztítása után 1950ben rácsos híd 
épült. Közös vasúti–közúti forgalmat viselt, de a vasúti for
galom 1992ben megszűnt a hídon. Az újjáépítést a híd 
3,5  mes szélessége indokolta.

2008:  A MURA FELETTI  
ZRÍNYI MIKLÓS HATÁRHÍD

Letenye közelében az M7es autópályát vezeti át a Mura 
fe lett. (Az M7es folytatása a horvát oldalon az A4es autó
pálya.) 

Ötnyílású, 216 m hosszú híd. Legnagyobb nyílása 48 m.
Alapozása vert, pörgetett technológiával előregyártott, 

vas  beton cölöpökkel készült.
A híd felszerkezete útpályánként egyegy vasbeton lemez

zel együttdolgozó, acélszerkezetű híd, hidanként 2–2 da rab 

12. ábra:  A hídvégardói híd acél–fa szerkezete

13. ábra:  A teljes hídvégardói híd

14. ábra:  Az első szigethalomi híd

15. ábra:  A második szigethalomi híd

16. ábra:  A harmadik, jelenlegi szigethalomi híd

17. ábra:  A Zrínyi Miklós Mura-híd
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acélszekrénnyel. A kivitelező a híd acél főtartóit a par ton 
állította össze, és a felszerkezet tetejére szerelt ide ig le  nes 
pilonok segítségével, közbenső támaszok nélkül, hossz
irányban tolta a helyére.

A híd terveit magyar szabvány szerint az Uvaterv Zrt. ké szí
tette. A kivitelezést a horvát Hidroelektra Niskogradnja  Rt. 
végezte. 

A beruházást felerészben a magyar, felerészben a horvát 
állam finanszírozta.

2008: A MEGYERI DUNA-HÍD
Magyarország legnagyobb országos közúti hídja, szerkezeti 
hossza 1855,11 m. A 2018ban indult kezdeményezésen, 
az Év Hídja Díj szavazáson ez a szerkezet kapta a legtöbb 
sza vazatot.

Felhasznált irodalom

• Dunahídjaink (szerk. dr. Tóth Ernő, 2009)
• Hídjaink – A római örökségtől a mai óriásokig (2007)
•  Pest megyei és budapesti hidak (szerk. dr. Tóth Ernő, 1997)
• Hidak Békés megyében (szerk. dr. Tóth Ernő, 1995)
• www.hidadatok.hu

A képek forrása

1. ábra: Hidak Békés megyében (szerk. dr. Tóth Ernő, 1995)
2. és 3. ábrák:  Szabó Hajnalka felvétele
4., 7., és 13. ábrák:  Gyukics Péter felvétele
5. és 6. ábrák:  Pisch Zsuzsanna felvétele
8., 9., 12., 16. és 17. ábrák: www.hidadatok.hu
10., 11., 14. és 15. ábrák: Pest megyei és budapesti hidak 
(szerk. dr. Tóth Ernő, 1997)
18. ábra: André László felvétele

18. ábra:  A Megyeri híd

Magyar Acélszerkezeti Szövetség

Honlapunkon az MAGÉSZ Acélszerkezetek 
előző számai is olvashatók.

www.magesz.hu

Az igm több mint 50 éve látja el a piacvezető gyártókat hegesztőrobot 
technológiával. Vevőspecifikus megoldások magasfokú precizitást biztosítanak és 
extrém terhelhetőséget garantálnak. Mindenhol, ahol szükség van rá, minden 
szakmában, minden anyaghoz és minden követelményhez.

HEGESZTŐROBOTOK

Kérjük látogasson meg 
minket  

2019.05.14.-17. 
között a MachTech és Ipar 
Napjai vásáron a A pavilon  

303 F standján.
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PROFESSZIONÁLIS SZÓRÁSTECHNIKA

M.L.S. Magyarország Kft.       |      2310 Szigetszentmiklós, Sellő u. 8. 

www.wagnerszorastechnika.hu      |      facebook.com/wagnerszorastechnika      |      tel: (06 20) 555 0709

Wagner magasnyomású pumpák
és szórópisztolyok

Kimagasló teljesítmény 
a vastag bevonatokhoz

Masszív, megbízható kialakítás

Könnyű tisztítás és karbantartás

Szakszervíz 
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Hegyeshalom térségében a Lajta bal parti csatorna fölött kivitelezett híd felújításához készre 
hegesztve, egy egységként szállítottuk az új gyártású hidat Nyíregyházáról. A 6,3 m széles 
és 29 m hosszú, alsó pályás rácsos tartós hídon már múlt év novembere óta közlekednek a 
vonatok.

MCE Nyíregyháza 
hidak kivitelezője

 w
ww

.m
ce

-h
g.
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HÚZOTT ELEMEK REAKTÍV TŰZVÉDELMI BEVONATÁNAK 
MŰKÖDÉSI HATÉKONYSÁGÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK

Szakál Regina tartószerkezeti tervező,  
tűzvédelmi szakmérnök
Dunamenti Tűzvédelem Zrt.

Az acélszerkezetű épületek legelterjedtebb passzív  tűz vé del - 
mi megoldása a hőre habosodó festék, amely egy  szén bázi  sú 
szigetelőhabot képezve védi a felmelegedés ellen az ele me - 
  ket. Ahogy a zárt térben a hőmérséklet eléri a 200–250 °C- 
ot, a tűzvédő festék meglágyul, majd szerves anyag- tartal-
ma elbomlik, a gázképző anyagok felduzzasztják körülbelül 
40–60-szorosára a száraz festékréteget, és hő szige telő hab-
réteg keletkezik, a hőmérséklet-emelkedés lelassul, a görbe 
ellaposodik (1. ábra). Egy adott szerkezeti elem tűz álló  -
sága, illetve szükséges védelmének mértéke a kritikus hő-
mérsékletével és szelvénytényezőjével jellemezhető. A kri-
tikus hőmérséklet az a pont, amelynél az acélelem elveszíti 
teherbírását a rendkívüli csökkentett mechanikai hatások-
kal szemben. Minél magasabb ez a hőmérséklet, annál több 
teherbírási tartalékkal rendelkezik a szerkezet tűzhatás 
esetére, tehát vékonyabb hőszigetelő réteggel elegendő 
védeni a megfelelő működésének megtartása érdekében. 
A szelvénytényező pedig a felmelegedés mértékét  mutatja, 
azaz hogy milyen saját ellenállása van a szelvénynek a hő-
mérséklet emelkedésével szemben. A szelvénytényező (jelö-
lése Am/V az angolszász vagy U/A a német terminológiában) 
az adott szerkezeti elem hőhatásnak kitett kerületének és 
területének hányadosa, tehát minél karcsúbb egy szerkezeti 
elem, annál nagyobb ez a tényező, és ezzel összefüggésben 
annál nagyobb mértékű védelemre van szüksége a felmele-
gedéssel szemben.

Húzott elem magas hőmérsékleti mechanikai viselkedése 
általában kedvezőbb a stabilitásvesztésre érzékeny elemé-
vel összehasonlítva, ugyanis az utóbbi teherbírása a stabi-
litásvesztés formájától és az elem geometriájától, karcsú-
ságától függően csökkentett. Ezzel van összefüggésben, 
hogy jellemzően magasabb kritikus hőmérséklet igazolha-
tó a húzásra igénybe vett szerkezeti elemnél. Azonban van 
néhány megfontolás, amelyet érdemes megvizsgálni a vi-
selkedésükkel kapcsolatban, ugyanis ezek  befolyásolhatják 
a tűzvédelmi bevonat működésének hatékonyságát. Emiatt 
Németországban például speciálisan kezelik a húzott szer-
kezeti rendszereken a reaktív tűzvédelmi bevonat alkalma-
zását, korlátozásokkal szabályozzák. 

A reaktív tűzvédő anyagok esetében az EN 13381-8 vizs  -
gálati szabvány megkülönbözteti a nyitott és zárt szel vé -
nye ket habosodási viselkedésük alapján (1. táblázat). 
Kizáró lag húzásra igénybe vett szerkezeti elemek pedig 
jellemző en zárt szelvények, és azon belül is sok esetben 
kis keresztmet szeti területű, tömör vonórudak, amelyeken 
a viszonylag nagy görbület miatt a festék duzzadásakor ki-
alakuló, nagyobb ke resztmetszeti kerületen többletanyagra 
van szükség a foly tonos habréteg kialakulásához, különben 
hasadás jön lét re a védőrétegen, amelyen keresztül a hő 
könnyen eléri a szelvényt, és hatékonyságát veszti a vé de-
lem. Azonban ha kellő habosodni képes anyaggal vonták 
be a szelvényt, ak kor létrejöhet egy úgynevezett újrahabo-
sodás. Ez a jelen ség okozza, hogy azonos tűzállósági kö-
vetelmény esetén, és azonos szelvénytényezőjű, de eltérő 
geometriájú, azaz nyi tott és kör keresztmetszetű profilok 
esetén, sokszorosa lehet a szükséges rétegvastagság a kör-
acélon a nyitott szel vénnyel összevetve.

A német szakmai álláspont szerint külön kezelendőek a 
húzott nyitott és zárt szelvények a húzott tömör kereszt-
metszetű rudaktól. Az előbbiek esetében alkalmazhatóak a 
reaktív anyagok az EN 13381-8 szabvány szerinti vizsgála-
tok eredményeivel (1. táblázat), azonban a legmagasabb 
alkalmazható kritikus hőmérsékletet korlátozzák olyan mó-
don, hogy a megengedhető kihasználtsági fok (μ0) nem 
lehet több 0,5-nél. Így az egyszerűsített módszer termé-
szetes logaritmus alapú összefüggésével számolva a kriti-

1. ábra:  Vizsgálat közben a védelemmel ellátott, nyitott szelvényű 
acélelem hőmérsékletének felfutása ISO834 szabványos 
zárt téri tűzgörbe hatására

2. ábra: Keresztirányú és hosszirányú felhasadás; [1]

3. ábra:  Vizsgálat közben a védelemmel ellátott, csőszelvényű 
acélelem hőmérsékletének felfutása ISO834 szabványos 
zárt téri tűzgörbe hatására
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kus hőmérséklet az 584,7 °Cot nem haladhatja meg, hiába 
lehetne tartószerkezeti szempontokat figyelembe véve ez 
a hőmérséklet jóval magasabb (akár 650–700 °C), aminek 
kö vetkezményeképp nagyobb védelem és vastagabb réteg
vastagság válik szükségessé. Így már két nem tartószerkeze
ti megfontolás is befolyásolta a szükséges védelmi réteg 
vastagságát, és mindkét esetben növelés vált indokolttá a 
megfelelő működés érdekében. 

A tömör kör és négyzetes keresztmetszetű rudakat külön 
vizsgálati szabvány, az EN 1338110 kezeli (1.táblázat). Ki
feje zetten a kis keresztmetszeti területű szerkezeti elemek 
vizsgálatára fókuszál, azaz a köracélok esetében 130 mmes 
átmérőnél kisebb elemekre, illetve a négyzetes alakúaknál 
is 130 mmben maximalizált nagyobb oldalhosszal és 2:1 
oldalaránnyal. Nagyobb szelvények esetén megengedhető, 
hogy zárt szelvényként az EN 133814 és 8 jelű szabvá
nyok szerint meghatározott rétegvastagságokat alkalmazzuk 
a védelmükre. 

A folyamatos húzóerőnek kitett szerkezeti elemekre jel
lemző a nyúlási alakváltozás, amely az eredeti be építési 
hosszon alkalmazott védőbevonat folytonosságát meg
szakítja, így érdekes lehet, hogy a habosodás át  tudjae 
hidalni duzzadásával ezt a mértékű folytonossághiányt és 
még megfelelően el tudjae látni a védelmet. Amikor ez 
a húzóerő a tönkremenetelhez tartozó erőhöz közeledik, 
lokális képlékenyedés alakul ki, amelyből adódóan el
vékonyodó szakadó megnyúlás következik be. Ez a  jelen ség 
szintén hátrányos tűzvédelmi szempontból, ugyanis a véko
nyabb keresztmetszet felmelegedése ellen vastagabb védő
réteg szükséges, így az eredeti vastagságra meghatározott 
rétegvastagság már nem védi megfelelően a szerkezeti 
ele met és még gyorsabban eljut a tönkremenetelig. Az el
vékonyodás mértékét a hőmérséklet függvényében a 4.áb
ramutatja, amelyen egyértelműen látszik, hogy a melegedő 
anyag egyre lágyabbá válik, így egyre nagyobb hosszon kép
lékenyedik el a szakadási tönkremenetel közben. 

Összefoglalva a kis keresztmetszeti területű tömör, hú
zásra igénybe vett rudak több szempontból  hátrányosan 
viselkednek tűz hatására, ami miatt teljesen más elven 
szükséges kezelni őket, mint a nagyobb profilokat. Nagyobb 
veszély áll fenn a védelem folytonosságának megszaka
dásában, egyrészt a hőre habosodó festék működési mech
anizmusából adódó, nagyobb kerület habanyaggal való ki
töltésében (hosszirányú felhasadás), másrészt a tönkreme
neteli szakadó nyúlás okozta keresztirányú felhasadás és 
a keresztmetszet elvékonyodásából adódó, alacsonyabb el
lenállás a felmelegedéssel szemben, amely  következtében 
az érintett, lokális szakaszon vastagabb védőrétegre lenne 
szükség. Ezek az elvek egyértelműen indokolják a maga
sabb szintű védelmüket tűz hatása ellen, azonban ez szá
mos gyakorlati nehézség elé is állítja a szakmát, főleg a ma
gas tűzvédelmi kockázatú épületek esetében, ahol magas 
tűzállósági követelmény szükséges. Az ilyen esetek gyakran 
olyan nagy rétegvastagságot tesznek szükségessé ezeken a 
nagy görbületű, azonban kis felületeken, amelynek a fel
hordása, vizsgálata és így működése már nehézkes, sőt akár 
nem is lehetséges.
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4. ábra:  Az emelkedő hőmérséklet hatására a szakadási nyúlás hossza emelkedik, így az elvékonyodás egyre nagyobb; [2]

Szelvény típusa
Igénybevétel 

típusa
Vizsgálati  
szabvány

Korlátozás Megjegyzés

nyitott szelvények
nyomott,  
hajlított EN 133818 – –

zárt szelvények

nyitott szelvények

húzott EN 133818
kihasználtsági fok:  

μ0 ≤ 0,5  
 > Θcr = 584 °C

130 mmnél nagyobb maximális  
oldalhosszú, tömör acélrúd

zárt szelvények

zárt szelvények húzott EN 1338110 – 130 mmnél kisebb maximális oldalhosszú, 
tömör acélrudak (jellemzően köracélok)

1. táblázat: Összefoglaló táblázat a vizsgálati szabványok alkalmazási feltételeiről
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Sikertörténet

HAIGER/NEUENHAUS – Az automatizálás, a digitali
zá ció és az összehangolt rendszerek egyre nagyobb je
len tőséggel bírnak a Glüpker Blechtechnologie cég nél is.  
A lemezmegmunkálásra specializálódott válla lat cél
ja tovább növelni a minőséget és a hatékony ságot, 
valamint biztosítani a hosszú távú versenyképességet.  
A cég az utóbbi 20 évben a Cloos technológiáira tá
maszkodik mind automata, mind kézi hegesztésben.

1981es alapítása óta a Glüpker Blechtechnologie GmbH fo
lyamatosan növeli szakértelmét a fémlemezmegmunkálás
ban – különösen a rétegezés, élezés és a hegesztés területén. 
A vállalat neuenhausi telephelyén 500 dolgozó körülbelül 
50 000 tonna anyagot dolgoz fel, nagyjából 500 000 meg
ren  deléshez évente. A feldolgozott alkatrészek rendkívül 
széles spektrumon mozognak, tekintve, hogy a Glüpker 
Blech technologie sok vállalat beszállítója több ipari szek
torban is. 

Mindeközben a vállalat átfogó szakértelemre tett szert 
a munkadarabok knowhowja vonatkozásában is, és a 
mun kadarabbefogó készülékeket is maga gyártja. Ügyfelei 
különösen nagyra értékelik a cég által vállalt rövid gyártá
si határidőket és a magas színvonalat. „Folyamatosan ver
senyben vagyunk keleteurópai és ázsiai gyártócégekkel”, 
ma gyarázza Jürgen Gerst, a Glüpker Blechtechnologie ve
zetőségi tagja. „Ahhoz, hogy hosszú távon biztosítani tudjuk 
piaci pozíciónkat, magas fokú automatizációra van szük
ségünk.” Ennek érdekében a Glüpker Blechtechnologie 
folyamatos beruházásokkal bővíti modern gépparkját. 

Megbízható hegesztőrendszerek  
a jól működő folyamatokhoz
A cég a szakszerű gyártástervezéshez különösen fontosnak 
tartja az átlátható és ismételhető folyamatokat. Minden 
gyár tási információ és folyamat összehangoltan működik. 

„Mi az ipar 4.0ban élünk,” hangsúlyozza Gerst. „Annak 
ér  dekében, hogy összetett gyártási folyamataink zökkenő
mentesen működjenek, a rendszerben nem lehet üresjárat.”  
Tekintve, hogy Gerst óriási jelentőséget tulajdonít a rend
szer megbízhatóságának, több éve a CLOOSt választotta 
partnerének mind a kézi, mind az (automatizált) hegesztés 
vonatkozásában. A helyszíni támogatást a CLOOS értékesí
tési és szerviz partnere, a burgwedeli székhelyű Engelking 
Schweißtechnik biztosítja.

A Glüpker Blechtechnologie első robotrendszerét 1990 
elején helyezték üzembe. Mára a vállalat már 30 automa ti
zált hegesztő robotrendszert alkalmaz. Ezek között  vannak 
kompakt robotrendszerek kisebb alkatrészek hegesz té sé
hez, valamint van számos nagyobb, többrobotos rendszer 
is, összetett alkatrészek gyártásához. A régebbi rendszerei
ket a legújabb műszaki színvonal biztosítása érdekében fel
újították.

A hegesztési folyamatokat is optimálisan rendszerezték. 
„A rendszer a hegesztendő darabokat a hegesztők és robot
kezelők optimális kiszolgálásával a munkaterület re szállítja” 

1. kép: Cloos robot alkatrészeket hegeszt teherautó pótkocsikhoz

2. kép:  Pótkocsikilincsek gyártása  
a QIROX QR-CC-4 kompakt cellával

3. kép:  A kétállomásos kialakítás biztosítja, hogy míg a robotkezelő 
betölti az egyik állomást, addig a másik állomáson hegeszt 
a robot
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– magyarázza Gerst. „Ezen felül a hosszú he gesztési időt 
igénylő komponensek kombinálva vannak a rövid hegesz
tési időt igénylőkkel, a mellékidők csökken tése érdeké
ben.” A különböző robotrendszerek hasonló felépítésűek, 
és ugyanazok a programok futnak rajtuk, ami nagyban egy
szerűsíti a kezelőszemélyzet munkáját.

Időmegtakarítás a RoboPlan szoftver segítségével

A robotrendszerek offline programozása a CLOOS Robo
Plan szoftverével valósul meg, amely lehetővé teszi, hogy 
míg a robotrendszer hegeszt, azzal egy időben új program 
készüljön. A hegesztési, keresési és mozgatási útvonalak 
3Ds modellekkel határozhatók meg, és a hegesztési para
méterek, valamint más, a program lefutásához szükséges 
funkciók is definiálhatók. Az így elkészített program a ro
botvezérlésen keresztül a munkaterületen még finomításra 
kerül. Ez a módszer kevesebb időt vesz igénybe, mintha a 
programozás a roboton történne.

A Glüpker Blechtechnologie a RoboPlant megvalósítha
tósági felmérésekre is használja, mely feltárja, hogy az 
 automatizálás mikor gazdaságos. Itt a magas ismétlési pon
tos ság, a folyamatok megbízhatósága és a megnövelt he
gesztési sebesség fontos. Alapvetően elmondható,  hogy az 
automatizált rendszerek akkor gazdaságosak a vevő szá
mára, ha tíz vagy több azonos munkadarabot hegesztünk.

Sokoldalú áramforrás  
a rugalmas kézi hegesztéshez

A kézi hegesztés területe továbbra is kiemelt fontosságú 
a fémlemezmegmunkáló szakemberek számára. Néhány 
esetben az alkatrészek darabszáma vagy geometriája nem 
teszi lehetővé a robotos hegesztést. Minden kézi hegesz
tő munkahelyét azonosan alakították ki annak érdekében, 
 hogy a dolgozók könnyedén és rugalmasan tudjanak váltani 
a munkaállomások között. A moduláris hegesztőállomások 
központi eleme a CLOOS QINEO Pulse áramforrása. Ez a 
nagy teljesítményű hegesztőáramforrás optimális gyújtási 
és hegesztési tulajdonságokkal rendelkezik. A sokoldalú 
fel  használási lehetőségei mellett a QINEO Pulse ideálisan 
il lesz  kedik a Glüpker Blechtechnologie széles körű alkal
ma zá saihoz is. 

A Glüpker Blechtechnologie több, mint 100 CLOOS kézi 
hegesztőgépet használ. A hegesztőáramforrásokat egy köz
ponti számítógépről vezérlik a QINEO DATA MANAGER 
(QDM) szoftver segítségével. Ez a hegesztő berendezések 

rendkívül hatékony alkalmazását teszi lehe tővé, mivel Ether
neten keresztül pontos munkaprogramot és projektadato
kat szolgáltat, programoz és kezel. 

Automatizálással a minőség és a hatékonyság 
tovább növelhető

A Glüpker Blechtechnologie a jövőben is beruházásokat 
tervez az automatizált gyártási megoldások terén. Miközben 
a vevők minőségi és termelékenységi elvárásai folyama
tosan nőnek, hiány van jól képzett szakemberekből. „Csak 
vonzó munkalehetőséget teremtve fogunk megfelelő mun
kaerőt találni, és tudjuk hosszú távon elkötelezetté tenné 
őket a vállalatunk felé”, mondja Gerst. „Ugyanakkor a ro
botkezelőkkel szembeni elvárások egészen mások, mint a 
kézi hegesztők esetében.” Annak érdekében, hogy munka
vállalóink jól tudják kezelni a CLOOS rendszereket, a vál
lalat nagy hangsúlyt fektet az alapos betanításra. A CLOOS 
oktatási programjai támogatják a céget ebben is. 

Egy másik kihívás a korlátozott gyártóterület. A vállalat 
folyamatosan bővíti gyártócsarnokait, azonban a jelenleg 
rendelkezésre álló 35 000 m2es terület már teljes mérték
ben kihasznált. Ezért fontos a termelékenységet a meglévő 
területen belül növelni. „A jövőben szeretnénk a manuális 
tevékenységeket automatizálásra váltani, a felszerelési és 
mellékidőket csökkenteni, hogy összességében jobb átfutá
si időket érjünk el,” magyarázza Gerst. „Nagyon örülünk, 
hogy a CLOOS továbbra is erőteljesen támogat minket ki
hívásainkban.”

4. kép: Offline programozás a CLOOS RoboPlan szoftverrel

5. kép:  Ha a robotos hegesztés nem gazdaságos a darabszám  
vagy a munkadarab geometriája miatt, akkor kézi  
hegesztést alkalmaznak

6. kép:  Haszongépjármű motorfedelek gyártása Qineo Pulse  
áramforrással 
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Kiadja a Magyar Acélszerkezeti Szövetség, 1161 Budapest, Béla u. 84. 
Mobil: +36 30 9460018, Email: magesz@tonline.hu, Fax: (1) 4052187

Felelôs kiadó: a MAGÉSZ elnöke 
Felelôs szerkesztô: Dr. Csapó Ferenc 
A szerkesztô munkatársa: Nagy József

Kérjük szerzőinket, hirdetőinket, hogy a fényképeket, ábrákat ne Wordbe 
ágyaz va küldjék. Ajánlott formátum fotóknál: eredeti jpg, tif; ábráknál: eps, pdf.  
A képek jó minőségét csak így lehet biztosítani. 

ISSN: 17854822

A tördelést és a nyomdai munkákat a TEXT Nyomdaipari Kft. készítette.  
2400 Dunaújváros, Papírgyári út 49., 2401 Pf. 262  

Telefon: 25/283019, Email: studio@textnyomda.hu; andrea@textnyomda.com

Elôfizetésben megrendelem a MAGÉSZ Acélszerkezetek 

címû folyóiratot . . . . . . . . . . . példányban.

Elôfizetési díj: 1 évre 10 000 Ft+áfa és postaköltség.

Megrendelô:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Számlázási cím:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postacím:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefon/fax/email:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kelt:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
aláírás

P.H.

A megrendelôlapot
MAGÉSZ 1161 Budapest, Béla utca 84.
Tel./fax: 1/405-2187 E-mail: magesz@t-online.hu 

címre kérjük.

MEGRENDELÔLAP

Új, kompakt láng-  
és plazmavágó.
Német minőség, 
versenyképes ár.

Gépek és Rendszerek 
Szolgáltató Kft.

Messer Cutting Systems 
Magyarországi Képviselete

www.geper.hu
Tel.: +3676489527
Fax.: +3676481886
6000 Kecskemét,  
Irinyi u. 29.

CNC láng-, plazma- és lézervágó rendszerek • Forgalmazás – Vevőszolgálat – Szerviz
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      ÉMI-TÜV SÜD Kft.     2000 Szentendre, Dózsa György út 26.  
(+36) 26 501 120    info@emi-tuv.hu     www.emi-tuv.hu

Milyen szolgáltatást kínál az ÉMI-TÜV SÜD?
	Személytanúsítás 

Hegesztők, forrasztók, gépkezelők, műanyaghegesztők 
ÚJ!  minősítése, vizsgáztatása, tanúsítása, jóváhagyása, 
tanúsítványok meghosszabbítása
Választható érvényességi idő ÚJ!
– EN ISO 9606-1/2/3/4/5 
– EN ISO 14732
– EN ISO 13585 
– EN 13067 
– EN ISO 17660-1 
– AD 2000 HP3
– 2014/68/EU - PED-2014 / 44/2016 (XI.28) NGM
   rendelet 
	Hegesztés-, forrasztástechnológiák vizsgálata, 

ellenőrzése, jóváhagyása
– MSZ EN ISO 15614-1:2017 ÚJ!
	Hegesztőbázisok, képzőhelyek tanúsítása
	Hegesztőüzemi tanúsítások

– EN ISO 3834-2/3/4
– 8/2018. (VIII. 17.) ITM rendelet ÚJ!
– 1/2016 (I.5.) NGM rendelet

– CPR/EN 1090-1 –        jel
– EN 1090-2, EN 1090-3
– EN 1090-4,  EN 1090-5 ÚJ! 
– 2014/68/EU (PED-2014) 
– EN 15085-2

További szolgáltatások hegesztőüzemek számára:
	2014/68/EU/ 44/2016 (XI.28) NGM rendelet szerinti

megfelelőség tanúsítás -        jel
	TPED/ADR/RID
	MIR (ISO 9001:2015), KIR (ISO 14001:2015) ÚJ!
	EMAS-2017 ÚJ!
	Energiagazdálkodási Irányítási Rendszer, 

EIR (ISO 50001:2011)
	MEBIR/OHSAS és SCC
	Információbiztonsági Irányítási Rendszer, 

IBIR (ISO 27001)
	Szakvélemény készítés, szakértői közreműködés, 
    állásfoglalások készítése
	Komplex műszaki felügyeleti tevékenység
	Állapotfelmérés, káresemények kivizsgálása

Szolgáltatások 
hegesztőüzemek 
számára
Akkreditált, notifikált státuszban, 
illetve nemzeti kijelölés alapján 
kiadott tanúsítványok



Itt az új hegesztő kolléga...
...gyorsan tanul  
                     és egész ügyes




