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A szerkesztő előszava 
 

 

 

Dr. Korányi Imre életrajzi füzetét dr. Iványi Miklós és Vörös József 

írta meg 2001-ben a Korányi-díj alapításához kapcsolódóan. A nagyalakú 

kiadványt a Korányi-díj évente megrendezett ünnepélyes átadásán a díja-

zottak és a résztvevők mindig megkaphatták.  

Jelen monográfia ennek kiegészítésével készült, röviden ismertetve a 

húsz éves Korányi-díjban eddig részesülteket is. 

Korányi munkásságából 18 év kötődik a vasúti hídszolgálathoz, s en-

nek bő kétszerese, 39 év az oktatáshoz, kutatáshoz. Három nagy tankönyv 

mellett számos jegyzetet, ábragyűjteményt, tájékoztatót írt, készített.  

Az életrajzot dr. Tóth Ernő (Korányi tanítványának) kutatásai nyo-

mán részletes forrásjelöléssel láttuk el. Egyúttal igyekeztünk összeállítani 

Korányi professzor minél teljesebb szakirodalmi bibliográfiáját is, ez 

azonban sajnos, mint később tárgyaljuk, nem lett teljes. Korányi irodalmi 

munkásságára való hivatkozásokat kapcsos zárójelbe tett számmal jelöl-

tük, melyek a Szakirodalmi jegyzéke című fejezetben időrendben meg-

adott munkákat jelentik. Az egyéb, életrajz készítéséhez használt 

forrásokat kapcsos zárójelben, F-betűvel és sorszámmal jelöltük meg 

(lásd Forrásjegyzék című záró fejezetet). 

A jelen kötet a Lánchíd füzetek szakmai kiadványsorozat 28., egyút-

tal a Műszaki alkotók – Magyar mérnökök című életrajzi kiadványsorozat 

16. tagjaként jelenik meg. 

 

Hajós Bence szerkesztő 
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Korányi Imre életútja 

 

 

Korányi Imre 1896. január 18-án 

született a Tisza-parti Máramaros-

szigeten, a Bécsből ide települt Ko-

rányi Viktor orvos dédunokájaként. 

Nagyapja Korányi Frigyes Egerben 

volt kispap, amikor a nagykállói el-

sőfokú unokatestvérhez, a másik Fri-

gyeshez hasonlóan, az 1848-49-es 

szabadságharc aktív részvevője lett, 

Bem seregében harcolt. 

Apja dr. Korányi Gyula ügyvéd, Má-

ramaros vármegye tiszti alügyésze, 

édesanyja Kovássy Ilona volt.  

 
1. ábra: Máramarossziget korabeli képeslapon 
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Szüleit gyermekként elveszítette. Édesapja 1910-ben, édesanyja 1911-

ben hunyt el. Az árván maradt fiút nyugdíjas nagyapja vette magához, de 

1914-ben ő is elhunyt. Nehéz gyermekkorában Ilonka húgáról is gondos-

kodni kellett. Máramarosszigeten töltött éveit a Kegyesrendi Gimnázium-

ban szerzett érettségivel zárta. [F-1] 

Tanulmányait Budapesten folytatta és 21 évesen, 1917-ben mérnöki ok-

levelet szerzett a Magyar Királyi József Műegyetem Mérnöki Osztályán 

(oklevél száma: 6019).  

 
2. ábra: A Műegyetem központi épülete a Duna felől 

Diplomázása után, 1917-től tanársegédi, majd hamarosan adjunktusi ál-

lást töltött be a budapesti Műegyetem I. sz. Hídépítési tanszékén. Korányi 

Imre bizonyosan már ekkor kitűnt képességeivel, szorgalmával, mert dr. 

Kossalka János csak a legjobbakat hívta meg tanársegédnek. 

A világháború miatt a „szokásos” külföldi tanulmányút elmaradt. Korányi 

szakirodalmi munkái azonban később azt bizonyítják, hogy jól ismerte az 

országhatáron túli jelentős hídépítéseket. 

A fiatal mérnök a szakirodalomban járatos volt, amit jól tükröznek korai 

publikációi. 

1918-tól tagja a Magyar Mérnök és Építész Egyletnek. 
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3. ábra: A Vashidak I. jegyzet egyik oldala 1921-ből [3] 
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1920-ban részt vett Kossalka János professzor Tartók sztatikája I. c. köny-

vének írásában. [1] Feladata az ábrák szerkesztése és a szöveg átnézése 

volt. A 401 oldalas könyvben összesen 357 ábra található. Ebben a mun-

kában részt vett két kortársa, Trajber István (1893-1941) és Hubert Pál 

(1894-1944). [F-2] A könyv előszava szerint Korányi ekkor már adjunk-

tus volt. Két tanszéki kollégájával közösen készítette el 1921-ben a Vas-

hidak szerkezete I. jegyzetet, Kossalka professzor előadásait 

megörökítve. [3] Ennek bővített változatát 1923-ban készítették el gazdag 

ábragyűjteménnyel együtt.  

1922 és 1924 között a Kertészeti Tanintézetben a földmértan előadója 

volt. [F-1] 

1923-tól rendszeresen szemlézett nemzetközi szakcikkeket, kivonatokat 

a Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönyében. Külföldi cikkekről ké-

szített szemléi jól tükrözik széles érdeklődését, kíváncsiságát. Érdekessé-

gül álljanak itt ezen szemléinek címei: 

Knutson-rendszerű hullámlemezek. Hegesztett hengerelt tar-

tók. Vizsgáld meg homokodat. Vasúti híd hídfőjének egy-

szerű és gazdaságos biztosítása. Új vasérc. Új habarcsanyag. 

Új motortüzelőszerek. A chicagói Michigan-avenue billenő 

hídja. Németország technikai intézkedései a szénhiány enyhí-

tésére. A beton porozitása. Épületeltolás Amerikában. Vasbe-

tonhajók anyagával végzett kísérletek. Vastag rozsdaréteg 

eltávolítása vasszerkezetekről. Új óriási hidak Észak-Ameri-

kában. A Bodeni-tó mint a Rajna tárolómedencéje. Szilárd-

sági kísérletek hegesztett sínillesztésekkel. Beton gáztartály 

kijavítása Torkret-eljárással. Vasút Észak-és Dél-Amerika 

között. Szén- és füstnélküli új város. A német birodalmi vas-

úttársaság vasúti vashidak számítására vonatkozó új szabály-

zata. Új német acél. Kender kötél pályaburkolat alkalmazása 

közúti hidakon. Az új német vasbetonszabályzat. Érdekes új 

beton- és vasbetonhidak. 
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4. ábra: Korányi egyik nemzetközi szemle írása a Magyar Mérnök és 

Építész Egylet Közlönyében [5] 
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5. ábra: Korányi első önálló tanulmány a MMÉE Közlönyében [14] 
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1925-ben jelent meg első önálló tanulmánya a Magyar Mérnök és Építész 

Egylet Közlönyében, amely jól jellemzi szakmai érdeklődését. Cikkének 

címe: Felemelhetőek-e a vashidak megengedett igénybevételei? [8] 

1926-ban kérte áthelyezését a MÁV Igazgatóság D. III. Hídügyek osztá-

lyára [F-3], ahol először főmérnökként, majd 1943-tól műszaki főtaná-

csosként alkalmazták. 30 évesen az oktatás mellett a gyakorlati munka, a 

tervezés és a műszaki ellenőrzés vonzhatta. 

Műszaki doktori oklevelet 1927-ben szerzett „A hálószerű födémszerke-

zetek pontos statikai vizsgálata” [21] című dolgozatával.  

1926-tól 1945-ig működésének fő területe a vasúti hídépítés volt. A MÁV 

Hídosztályán hidak tervezésével, az általa tervezett acélhidak gyártásának 

és építésének ellenőrzésével foglalkozott. Különösen az acélhidak erősí-

tése volt az a terület, amely igen hamar felkeltette érdeklődését. Több új-

szerű híderősítést tervezett, így az Újpesti vasúti Duna-híd és a szekszárdi 

Sió-híd megerősítését. 

1928-ban ő írta meg a Technika lexikon hidakkal kapcsolatos szócikkei-

nek többségét, melyet a MÁV-nál dolgozó munkatársa, Lósy-Schmidt 

Ede szerkesztett. 

A két kötetes, összesen 1430 oldalas lexikonba Korányi írt 

összesen 30 szócikket, 61 oldal terjedelemben és 15 oldal ki-

váló minőségű kép melléklettel.  

Szócikkei közül néhány: Berlin hídjai, Budapest hídjai, Fahíd, 

Függőhíd, Függő komp, Híd, Hidak építése, Hídügy történet 

(6 oldal, több képpel), Hídfő, Hídpálya, Ívhíd, Karakó völgy-

híd, Kőhíd, Lemezes tartó, Lemeztartós hidak, London hídjai, 

Menai függőhíd, Merevítőtartós függőhíd, Merevítőgerendás 

ívtartó, Mozgóhidak, New York hídjai, Párizs Szajna-hidak, 

Próbaterhelés, Rácsos tartó, Rajna-hidak, Róma kőhídjai, 

Vashidak, Vasbetonhíd, Vashidak szerelése.  

A lexikonban a rövid szócikkek szerző megjelölés nélkül je-

lentek meg, így több, mint valószínű, hogy ezek közül is né-

hány tucatnyit Korányi készített el. 
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6. ábra: Részlet Korányi egyik tanulmányából, amely 1929-ben jelent 

meg a Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönyében [25] 



Lánchíd füzetek 28. dr. Korányi Imre (1896 – 1989) 

 14 

Mai olvasónak is igazi kincs az adatgazdag, közérthető, jól 

illusztrált Technika lexikon. Azóta sem készült ehhez ha-

sonló, alapos kisenciklopédia. Példa értékű és csodálatra 

méltó, hogy Korányi időt és nem kevés energiát szentelt erre 

a munkára megannyi munkahelyi kötelezettsége mellett. 

Részt vett Kossalka János professzor irányítása alatt a dunaföldvári ve-

gyes forgalmú, közúti-vasúti Duna-hídtervezésében. [F-8] Ez a Duna-híd 

volt az első folytatólagos többtámaszú Duna-híd Magyarországon (1930), 

és nemzetközi szinten is kiemelkedő volt, több újszerű megoldással. 

1931. szeptember 12-én a biatorbágyi vasúti völgyhídnál robbantásos me-

rénylet történt. A szerencsétlenségben 22-en vesztették életüket. A völgy-

híd azonban csak kisebb mértékben sérült. Korányi nevéhez fűződik e 

híres hídszerkezetnek erősítési terve harmadik övvel. Az erősítés részlet-

terveit Papp Tibor készítette. [F-4] Azonos módszerrel erősítették meg a 

győrszabadhegy–veszprémi vonalon található gyulafirátóti völgyhidakat 

is 1939-ben). [F-6]  

Az óbudai új közúti Duna-híd tervezésére tervpályázatot írtak ki, melyre 

1931-ben 19 pályázó összesen 29 hídtervet nyújtott be. A pályázaton For-

tuna jeligével Korányi Imre Zsivni Jenő, Faludy Sándor MÁV mérnökök-

kel, Zsizsmann Béla és Massányi Károly MÁVAG mérnökökkel és 

Kollár Gyula építészmérnökkel III. díjat nyert. [F-9] 

Az új óbudai Duna-híd (ma Árpád híd) tervezése óriási feladat volt, nem-

csak a híd mérete, hanem a kialakításának bonyolultsága miatt is.  

Az Újpesti vasúti Duna-híd megerősítését 1932-ben Korányi Imre a fő-

tartó mellékrácsozásával és új kereszttartókkal tervezte meg. A munkákat 

a forgalom csekély zavarása mellett végezhették el. A különleges munká-

ról részletes beszámolót készített. [F-6] [F-12] 

1933. június 17-én házasságot kötött Fóthy Krisztinával. 

1933-ban dr. Korányi Imre a Műegyetemre benyújtotta magántanári ké-

pesítésre vonatkozó kérelmét „Vashidak erősítése és kicserélése” című 

tárgykörben. Pályázata az 1933. március 23-i rektori tanácsülésen került 

napirendre. A rektori tanács úgy határozott, hogy a kérelmet nem is bo-

csátják a tanácsülés elé. Korányi így végül csak négy esztendővel később 

szerezte meg a magántanári fokozatot. [F-34] 
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7. ábra: Részlet a kunszentmártoni vasúti Körös-híd átépítéséről írt 
tanulmányából, amely 1935-ben jelent meg a Magyar Mérnök és 

Építész Egylet Közlönyében [28] 
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1933-34-ben a kunszentmártoni vasúti Körös-híd átépítésében vett részt. 

Az ő ismertetéséből tudható, hogy ez a folyami vasúti híd volt az utolsó, 

amely fajármokon állt. [28] Az átépítést a forgalom fenntartása mellett 

ötletes ütemezéssel végezték. Az ekkor 37 éves mérnök a tervezésben és 

kivitelezésben is meghatározó szerepet játszott. 

„Hegesztés a vashidak erősítésénél” címmel 1937. február 9-én megtar-

tott előadása alapján 1937. április 27-én magántanári oklevelet nyert „A 

vashidak erősítése és átépítése” [29] című tárgykörben (Decretum habi-

litationis).  

Figyelemre méltó, hogy ekkor Korányi a hegesztés alkalmazását java-

solta, noha eddig az ideig csupán egy vasúti gyalogos felüljáró (Balaton-

szemes 1931) és egy közúti híd (Győr, 1934) készült hegesztéssel.  

Ebben az időben sok új javaslatot tett vashidak erősítésével kapcsolato-

san, gyakorlati tapasztalataira támaszkodva, de figyelve a nemzetközi 

szakirodalmat is: hegesztés alkalmazása, hegesztéstechnikai laboratórium 

felállítása, szögecselt-hegesztett vegyes kapcsolatok kérdésköre, harma-

dik övvel való erősítési módszer stb.  

1938-ban műszaki tanácsosi címet kapott. [F-3] 

 
8. ábra: A szolnoki vasúti Tisza-híd elbontása előtt (2014) 
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Ezekben az években közben építésvezetőként megvalósította a MÁV 

Hídosztályon készített hídterveit. Sárvár, Győr, Hegyeshalom, Kun-

szentmárton, Csongrád és Tiszafüred voltak kivitelezői irányító tevé-

kenységének további fontosabb állomásai. 

1939-ben a szolnoki vasúti Tisza-híd átépítésének terveit ő készítette 

el párhuzamos övű, folytatólagos rácsos gerendahídként. [F-10] 

Észak-Erdély 1940. évi visszacsatolása után a vasúti kapcsolatot biz-

tosító új Szeretfalva–Déda vasútvonalon több hidat kellett építeni. A 

rendkívül gyorsan végrehajtott tervezés és kivitelezés irányítását Zol-

tai Jenő [F-28] és Korányi Imre végezte. [F-8] 

1943-ban műszaki főtanácsosi címet kapott vasúti hídépítési munkás-

sága elismeréséül. [F-3] Bár a háború még nem ért véget, tudta, hogy 

a háború után rengeteg hidat kell újjáépíteni. Ezért a MÁV Tisztképző 

intézetében megszervezte a hidászképzést, ahol Doskar Ferenc és 

Szépe Ferenc munkatársaival magas színvonalon folyt a  hidászok ok-

tatása. Ehhez külön jegyzetet is készített. [34] 

A II. világháború után a hatalmas gyakorlati tapasztalattal rendelkező 

Korányi visszatért a műegyetemi oktatásba. 1945. május 8-án a Mű-

szaki Egyetem Mérnöki Karától helyettes tanári megbízást kapott, [F-

12] [F-13] majd 1947. május 22-én megkapta az egyetemi nyilvános 

rendes tanári megbízását [F-13] és átvette az I. sz. Hídépítési Tanszék 

vezetését, mely feladatát 1959. évi nyugdíjba vonulásáig ellátta.  [F-

12] (Egyes források szerint csak 1952-ben bízták meg. [F-14]) 

A Tanszéken nem csak a hídépítéssel kapcsolatos tárgyak oktatása 

folyt, hanem a vas- és fémszerkezetek (pl. kötélpályák, magasépítési 

szerkezetek) és a mechanika oktatása is. 

1945-től 1959-ig jelentős oktatási és kutatási munkát végzett a Mű-

egyetemen. Az egyetemi oktatás mellett 1947-ig közvetlenül részt vett 

a felrobbantott vasúti és közös üzemű hidak helyreállítási munkáinak 

irányításában (Algyő, Csongrád, Szolnok Tisza-hidak, Baja, Budapest 

Duna-hidak), majd a nagyobb hidak tervezési munkáiban is. Az újjá-

építésben végzett munkájáért Államfői elismerésben részesült. [F-12] 

 



Lánchíd füzetek 28. dr. Korányi Imre (1896 – 1989) 

 18 

1948-ban kezdett hozzá egyik legjelentősebb kutatásához, az elavult 

Vasúti Hídszabályrendelet átdolgozásához. A több éves munka során 

részletesen, sok esetben külön tanulmányokkal alátámasztva vizsgál-

ták a kisebb témaköröket. [45] [47] [51] [59] 

A Hídszabályzat elkészülte után egyetemi tankönyveinek megírásához 

fogott hozzá. A Tartók statikája, Acélszerkezetek tankönyvei, előadá-

sai sok-sok mérnöknek adtak statikai, szerkezeti ismereteket. Hazai és 

külföldi tudományos konferenciáknak, akadémiai felolvasó üléseknek 

volt kiemelkedő jelentőségű előadója. 

 

 

 

 

 
9. ábra: Egyetemi tanártársak körében 1949-ben Rados Jenőnél  

Korányi Imre álló sor balról a második (wikipedia.org) 
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10. ábra: Ábragyűjtemény jegyzet címlapja [43] 
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11. ábra: Részlet az 1948-ban megjelent ábragyűjtemény jegyzetből – 

hegesztett közúti híd keresztmetszete [43] 

1949-ben jelent meg áttekintő írása Hídépítés fejlődésének újabb irányai 

címmel. Cikkében vizsgálta a vasbeton szerkezetek előnyeit, több izgal-

mas kérdést vizsgált, és alaposan írt az esztétikáról is. [46] Hídesztétiká-

val már 1928-ban a Technikai lexikonban is foglalkozott. [23] 1963-ban 

Korányi is részt vett hozzászólóként dr. Lipták László (a kettős szinusz-

hullám főtartójú közúti vasbetonhíd tervezőjének) szervezésében megtar-

tott tihanyi hídesztétikai ankéton is. 

A megalakuló Közlekedéstudományi Egyesületnek (KTE – 1949) alapító 

tagja. [F-15] 1950-ben a Magyar Népköztársaság Érdemrend V. fokoza-

tával tüntették ki a hidak újjáépítésében végzett munkájáért. [F-16] 

1951-től 1975-ig a legfontosabb szakmai tudományos lap, a Mélyépítés-

tudományi Szemle szerkesztőbizottságának aktív tagja.  

Az Erzsébet híd újjáépítésére létrehozott 30 fős Nagybizottság tagja volt, 

sok kiváló hidászmérnök kortársával. Ekkor még ő is a híd eredeti formá-

ban, azaz lánchídként való megépítését támogatta. Később az Erzsébet 

híd 16 fős Szakbizottságában műszaki tanácsaival segítette ezt a kiemelt 
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jelentőségű munkát egészen a híd átadásig, 1964-ig. [F-17] Nevéhez is 

kapcsolódik a pilonok statikájának speciális számítása. 

1952-től kezdte el megszervezni a Műegyetemen az Acélszerkezetek 

Tanszék laboratóriumát. Később ez a műhely a tanszéki kutatás korszerű 

bázisává vált. [F-18] 

A műszaki tudomány doktora tudományos fokozatot 1952-ben nyerte el. 

[F-14] 1952 és 1958 között az Építőanyag című szaklap főszerkesztője 

volt. 

1953-54-ben jelent meg a Tartók sztatikája című kétkötetes tankönyve. 

Ekkor az Oktatásügy Kiváló Dolgozója címet adományozták neki. [F-19] 

Az építés és közlekedés terén végzett kiemelkedő munkájáért 1955. már-

cius 15-én Kossuth-díjat kapott. Tartók sztatikája I. és II. műve, „az első 

teljes és a mérnöki gyakorlatot is szolgáló kézikönyv” – az elismerés in-

doklása szerint.  

 
12. ábra: Forradalmi bizottság tagjainak emléktáblája a Műegyetemen 

Az 1956-os forradalomban október 31-én a Műegyetemen az ideiglenes 

forradalmi bizottság tagjának választották meg. A mérnöki karról rajta 

kívül még dr. Mosonyi Emil egyetemi tanár, Kerkápoly Endre és Kollár 
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Lajos adjunktusok voltak a 22 fős bizottságban. Nagy Sándor önéletraj-

zából [F-31][F-21] tudhatjuk, hogy a professzor úr őt és Jankovich építész 

adjunktust bízta meg a személyzeti anyagnak – „az esetleges bosszút el-

kerülendő” – elmenekítését az Egry József utcából az egyetem főépüle-

tébe (K-épület I. 16.), amely helyiséget Korányi professzor lezárta, 

lepecsételte és a Katonai Tanszék őrizetére bízta, tehát intézkedése hibát-

lan volt. [F-21]  

A forradalom utáni megtorlásként ellene is fegyelmi eljárást indítottak. 

[F-20] 1959-ben Korányi professzor urat büntetésként nyugállományba 

helyezték. A Tanszék vezetését Szépe Ferenc vette át. 

A Műegyetemről való eltávolítása, méltatlan félretétele után a hidász 

szakma szerencséjére Korányi professzor az Uvaterv műszaki tanácsadó-

jaként folytathatta munkáját. Külföldi konferenciákon is részt vehetett, 

amelyekről rendszeresen írásban is beszámolt. Értékes könyvismertetései 

jó példái a korrekt kritikának is. 

Az Uvatervben nagyobb munkája volt szakértőként az eisenhüttenstadt-i 

vasút feletti híd statikai számításának ellenőrzése (280 m hosszú, ortotrop 

acél pályalemezes ötnyílású folytatólagos felszerkezettel) és a pozsonyi 

ferdekábeles Duna-híd pillérének statikai vizsgálata. 

Tanácsadói munkája mellett továbbra is sokat publikált. 1960-ban jelent 

meg második kiemelkedő tankönyve Acélszerkezetek címmel. [99] 1965-

ben készült el a Stabilitási kérdések a mérnöki gyakorlatban című össze-

foglaló műve, melyet az Akadémiai Kiadó adott ki, és 1966-ban Akadé-

miai nívódíjjal jutalmazták. [117] 

1967. szeptember 29-én a Magyar Tudományos Akadémián Acélszerke-

zetek új méretezési előírásai címmel kiváló ankétot tartottak. A fontos 

szakmai tanácskozáson Korányi elnökölt és előadást tartott, illetve felszó-

lalt a Tanszék több jeles személye. Az ankétról dr. Csellár Ödön a Mély-

építéstudományi Szemlében (1968/1) részletesen beszámolt.  
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13. ábra: A pozsonyi ferdekábalas Duna-híd pilonja 

1966-ban súlyosan megromlott látása, így több szemműtéten esett át, 

azonban ekkor is dolgozott, egészen 1975. évi visszavonulásáig. Faber 

Gusztáv rövid, kedves köszöntőt írt 70. születésnapjára a Mélyépítéstu-

dományi Szemlébe. [F-24] 

Korányi Imre szakirodalmi munkásságában egyedülálló a bécsi új Duna-

híd törésének okairól 1972-ben írt cikke, hiszen balesetről, hibákról más-

hol nem írt. 

1974-ben Szittner Antallal közös, példamutató munkája volt a Margit híd 

ellenőrző vizsgálata, melyről szakcikkben is beszámoltak. 

1977-ben gyémánt diplomával ismerték el 60 évi értékes mérnöki mun-

káját. 

Részt vett az Újpesti vasúti Duna-híd újjáépítésének 25. évfordulója al-

kalmából rendezett megemlékezésen 1980-ban, melyen ismertette a híd 

1935. évi erősítési munkáit. [F-6] 
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1986-ban a Munka Érdemrend arany fokozatával tüntették ki 90. szüle-

tésnapja alkalmából. [F-7] 1987-ben a Budapesti Műszaki Egyetem tisz-

teletbeli doktorrá avatta. [F-22] 

1989. január 28-án, életének 94. évében halt meg. Budapesten, a Farkas-

réti temetőben nyugszik (47/1 parcella 2. sor 9. sír). Ugyanebben az évben 

hunyt el kedves felesége is. [F-33] Korányi nekrológja a Mélyépítéstudo-

mányi Szemlében jelent meg dr. Csellár Ödön tollából. [F-36] 

Három gyermeke közül kettő a mérnöki pályát választotta, Ilona lánya 

nyugdíjazásáig Németországban a Rajna–Majna–Duna-csatorna vezető 

mérnöke volt, Gyula fia elektromérnökként dolgozott korai haláláig, a 

Műszaki Egyetem Műszer Tanszékén volt adjunktus. László fia orvos-

professzor lett. 

 
14. ábra: Mester és tanítvány: Halász Ottó és Korányi Imre 

professzorok a Műegyetemen  
(dr. Gálos Miklós felvétele) 
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Korányi Imre hat évtizedes mérnöki, oktatói, kutatói munkásságának je-

lentőségét az adja, hogy a mérnöki gyakorlat problémáinak megoldásánál 

igényes tudományos gondolatokat, eljárásokat használt fel, a tudományos 

tevékenységének a gyakorlat által felvetett kérdések adták kiinduló pont-

jait. Oktatásában szerencsésen ötvözte a gyakorlati mérnök és a tudomá-

nyos kutató szemléletét. 

Az erőtani szabályzatok új elméleti alapjai, tankönyvei, tudományos mű-

vei ma is meghatározóak a hídmérnöki szakterületen. 

 

 

 

 

 
15. ábra: Korányi Imre gyászjelentése (Országos Széchenyi Könyvtár) 
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Korányi műszaki alkotásai 

 

A MÁV Hídosztályán hidak tervezésével s az általa tervezett acélhidak 

gyártásának és építésének ellenőrzésével foglalkozott. Ekkor a vasúti 

Hídosztályon az az igen üdvös szokás alakult ki, hogy egy hidat egyetlen 

mérnök tervezett az általános tervtől kezdve a statikai számításokon át a 

részletrajzokig. Ezután a terveket átadták egy másik mérnöknek, aki a terv 

alapján elvégezte az ellenőrző számításokat, és ellenőrizte a gyártást, épí-

tést, szerelést, s sok esetben irányította a kivitelezést is. Így a MÁV kivi-

telezésben is gyakorlott, kiváló hidász mérnökgárdát nevelt ki magának. 

Ennek volt köszönhető, hogy az erdélyi vasútvonalak (elsősorban a 

Szeretfalva–Déda stratégiailag kiemelt új vasútvonal) hídépítését, majd 

1945-48-ban a felrobbantott hazai vasúti hidak helyreállítását fennakadás 

nélkül tudták irányítani. 

 
16. ábra: A biatorbágyi felhagyott viaduktok napjainkban A harmadik 

övvel való híderősítés Korányi zseniális ötlete szerint készült el. 
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17. ábra: A Szeretfalva – Déda vasútvonal emlékfüzetének címlapja 

 
18. ábra: Árdány-patak-híd építése a Szeretfalva – Déda vasútvonalon 

1942 áprilisában 
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Ezekben a munkákban tevékenyen részt vett Korányi Imre is. Különösen 

sokat foglalkozott az acélhidak erősítésével. A vasúti terhek, a mozdony-

súlyok állandó, fokozatos növekedése arra vezetett, hogy a nagy előrelá-

tással felvett, ideális terhekre tervezett hidak teherbíró képessége sorra 

elégtelenné vált. A hidakat vagy új szerkezettel kellett kicserélni, vagy 

ami acélszerkezeteknél aránylag könnyebben és legtöbbször olcsóbb is 

volt, új övlemezek hozzászögecselésével meg kellett erősíteni.  

 

 
19. ábra: Ideális mozdonyteher az 1951. évi Vasúti hídszabályzatban [53] 

 

A két világháború közötti időszakban az acélhidak erősítése szinte külön 

tudománnyá fejlődött, számtalan megoldási módszerrel, terjedelmes 

szakirodalommal. Korányi is több újszerű, nagyobb híderősítést tervezett 

(pl. Újpesti vasúti Duna-híd, szekszárdi Sió-híd), melyeket szakcikkek-

ben is bemutatott. 

Vasúti híderősítési munkáira tekintettel a Műegyetem Tanácsa 1937-ben, 

a kollokvium mellőzésével magántanári próbaelőadásra bocsátotta, majd 

megkapta a magántanári oklevelet. 

Korányi Imre számos híd tervezésében dolgozott. Mint ismeretes, sok 

esetben nehéz meghatározni, kit tekintünk egy híd tervezőjének, hiszen a 

munkában sokan vesznek jellemzően részt. Sok esetben Korányi az egyes 

hidak terveit vázlattervi, vagy általános tervi szinten készítette el, majd 

mások folytatták a tervek kidolgozását kiviteli terv szintre. 
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20. ábra: A Déli összekötő vasúti híd oldalnézete (Páll Gábor rajza) 

 
21. ábra: A Déli összekötő vasúti híd látképe 2006-ban  

(tervező: dr. Korányi Imre) 

Egyes irodalom 59 híd tervezését tulajdonítja Korányi professzornak. [F-

8] Hídosztály vezetőjeként is ennél bizonyosan lényegesen sokkal több 

híddal foglalkozott, így több híd viselheti keze nyomát. A MÁV Hídosz-

tály tervtárában ma is megtalálhatók az általa tervezett hidak, közöttük 

számos vasbeton híd tervei is. 

Fontosabb, jelentősebb hídtervezései: 

• 1929 Sárvári vasúti híd átépítése [F-13] 

• 1932 Csárdavölgyi gerinclemezes híd a hegyeshalmi vasútvona-

lon [F-28] 

• 1932 Simontornyai Sió-híd erősítés [F-13] 

• 1932 Biatorbágyi völgyhíd erősítésének tanulmányterve (1932 

körül) [F-6] 

• 1933 Kunszentmártoni vasúti Körös-híd átépítése [28] 
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• 1935 Újpesti vasúti Duna-híd erősítése [F-6] 

• 1939 Dunaföldvár Duna-hídján a vasúti forgalom átvezetésének 

megoldása 

• 1939 Solti Duna-ág-híd és más hidak az új vasútvonalon 

• 1939 Szolnoki vasúti Tisza-híd átépítése 

• 1940 Szeretfalva–Déda vasútvonal hídjainak építése [F-8] 

• 1945 Algyői vasúti-közúti Tisza-híd újjáépítése [F-13] 

• 1945 Csongrádi vasúti-közúti Tisza-híd újjáépítése [F-13] 

• 1945 Szolnoki vasúti Tisza-híd újjáépítése [F-13] 

• 1946 Tiszafüredi vasúti Tisza-híd újjáépítése 

• 1947 Déli összekötő vasúti Duna-híd új szerkezettel való újjáépí-

tése 

• 1947 Budapest, Bartók Béla úti Langer-tartós híd [F-6]  

• 1948 Bajai vasúti-közúti Duna-híd újjáépítésének általános terve 

• 1948 Sárvári vasúti Rába-híd 

• 1948 Dunaföldvári közúti-vasúti Duna-híd általános elrendezésé-

nek terve 

• 1949 Solti vasúti Duna-ág-híd újjáépítésének terve 

• 1950 Újpesti vasúti Duna-híd újjáépítésének terve (nem ez való-

sult meg) 

 
22. ábra: A bajai Duna-híd konzolos szerelése 1950-ben (Uvaterv) 
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23. ábra: A sárvári vasúti Rába-híd (Nyuduvizig felvétele) 

 
24. ábra: A solti Duna-ág-híd napjainkban – Ma már a vasúti helyett a 

kerékpáros közlekedést szolgálja ez a híd (Speciálterv Kft. felvétele)  
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Korányi tudományos munkássága 

 

Szakirodalmi jegyzékébe eddig 124 tételt sikerült összegyűjteni. Bár szá-

mos munkája érdemes volna részletesebb ismertetésre, a Vasúti hídsza-

bályzat mellett azt a három tankönyvét mutatjuk be röviden, melyekből 

mérnök-generációk tanultak. 

 

H.1. Vasúti hídszabályzat (1951) 

Az új 1951. évi Vasúti Hídszabályrendelet, azaz a H-1 utasítás [53] a hi-

dak méretezésénél új módszert vezetett be. A megengedett feszültségeken 

alapuló méretezési mód he-

lyébe a dán Moe gondolatait 

fejlesztve tovább, az úgyne-

vezett határállapotot figye-

lembe vevő méretezést 

honosította meg munkatár-

saival, figyelembe véve az 

alapanyag minőségi mutató-

inak és a teher nagyságának 

szórását.  

A vasúti hidak méretezésé-

hez készített szabvány lett 

az alapja a magyar erőtani 

méretezési szabályzat-csa-

ládnak, de nemzetközi vi-

szonylatban is úttörő 

munkának tekinthető. Hatá-

sára több ország, illetve 

nemzetközi szabályzat te-

kintette alapjául a határálla-

potot figyelembe vevő 

méretezési elvet. 

25. ábra: A vasúti hídszabályzat címlapja 
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Elsőként e méretezési gyakorlatban az egységes biztonsági tényezős eljá-

rás alakult ki, melyet néha megengedett feszültséges eljárásnak is nevez-

nek. A módszer annak kimutatásából áll, hogy az állapotjellemzők 

maximumának mindenkori várható értéke – melyet a szabványok ezek 

alapértékének (Fk) neveznek, nem haladhatja meg a korlátok normatív ér-

tékének egy egységes biztonsági tényezővel osztott értékét, a korlát Rp 

megengedett értékét (megengedett terhet, megengedett igénybevételt, 

megengedett feszültséget, megengedett alakváltozást stb.): 

𝐹𝑘 ≤
𝑅𝑛

𝛾𝑝
;    𝐹𝑘 ≤ 𝑅𝑝 

Az osztott biztonsági tényezős eljárás (melyet néha határfeszültséges el-

járásnak is neveznek) abból indul ki, hogy a statisztikai adatok jobban, 

gazdaságosabban és szemléletesebben hasznosíthatóak, ha külön bizton-

sági tényezővel fejezzük ki az állapotjellemzők (terhek) és külön az 

anyagtulajdonságoktól erősen függő biztonság korlátainak szórását. Ez 

nyilván több számítási munkát jelent. 

𝛾𝐹 ∙ 𝐹𝑘 ≤
𝑅𝑘
𝛾𝑚

= 𝑅𝐿 

A fenti formulában az 𝑅𝐿-t a korlátok határértékének (határteher, határ-

igénybevétel, határfeszültség stb.) nevezzük, míg a 𝛾𝐹 a teher, 𝛾𝑚 pedig 

a megfelelő korlát biztonsági tényezője. 

Az osztott biztonsági tényezős méretezési eljárás bevezetésével e sza-

bályzat merészen elvetette egész Európában elsőként a biztonság hagyo-

mányos értelmezését, hidak vonatkozásában elsőként tért rá az osztott 

biztonsági tényezős méretezési eljárás és határfeszültségek alkalmazá-

sára. Korányi Imre a mérnöki tartószerkezetek méretezési módjának kor-

szerűsítése terén kétségkívül úttörő munkát végzett. 

Dr. Korányi Imre professzor a méretezési előírások kidolgozása során 

egész iskolát nevelt, ennek tagjai készítették az általa kezdeményezett tar-

talmi és módszertani elvek alkalmazásával az elmúlt évtizedekben a fém-

szerkezetek méretezésére vonatkozó hazai előírások jelentős részét. 

 

Az 1951. évi vasúti hídszabályzat hat évi munka gyümölcse. Készítésé-

ben közreműködők képviselték a mérnöki szakma megannyi hídépítéshez 
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kapcsolódó területét. Az előszó 40 mérnököt nevez meg, akik mind ér-

demben hozzájárultak ehhez az óriási munkához, melynek Korányi Imre 

volt a vezér alakja.  

 
26. ábra: A szerzők aláírása a hídszabályzat előzékében  

(Dénes Oszkár hagyatékából) 
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A H.1. MÁV utasítás, azaz a hídszabályzat 1952. évben jelent meg nyom-

tatásban. A hatalmas munka befejezésének ünnepléseként a közreműködő 

mérnökök saját példányaikat egymásnak aláírták.  

Az aláírások rendje az előzéken: 

Cholnoky Tibor Kováts Alajos dr. Korányi Imre 

Papp Tibor Szentgyörgyi Károly dr. Schwertner Antal 

Felkai János Kereszti Péter Petz Jenő 

Szidarovszky János Kollai János Dénes Emil 

Pajzs János dr. Vásárhelyi Boldizsár Nováki Ernő 

Kézdi Árpád Szegő Ferenc Szépe Ferenc 

Sebestyén Andor Nagy Zoltán Dénes Oszkár 

Czapári Antal dr. Feimer László 

Fogarasi Balázs Tusák István 

Doskar Ferenc Varga Kálmán 

Nemes József Sávoly Pál 

Jándy György Péter Lajos 

Kadocsa Lajos Tantó Pál 

Kovács Vilmos Massányi Károly 

Gyimesi István Lengyel József 

 Balázs János 

A szabályzat előszavában megnevezett mérnökök közül hiányzik Szil-

bereky Béla és Biró László aláírása. 

A vasúti előírás korszerűségét mutatja az is, hogy természetesen korának 

megfelelően, de részletesen tárgyalja a hegesztett hidak tervezését, bő év-

tizeddel megelőzve az első hazai hegesztett vasúti híd megépítését (bő-

sárkányi Rábca-híd 1965). 

 

 

A következő oldalakon rövid részletet közlünk a Vasúti hídszabályzat 

Sztatikai számítás alapelvei című fejezetéből. 
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Tartók sztatikája I-II.  

Tankönyvkiadó Vállalat, I. kötet 1953, 1957, 1962 [61] 

Tankönyvkiadó Vállalat, II. kötet 1954, 1955, 1963 [64] 

Tankönyvként a mechanika megfelelő részét, mint előtanulmányt ismert-

nek feltételezve, lépésről lépésre, didaktikus sorrendben segíti az olvasót 

a statika megismerésében. A tankönyvön annak tiszta felépítése mellett 

meglátszik a gyakorlott alkotó tapasztalata, tudva, mely részletkérdések 

okoznak a hallgatóknak 

nehézséget, ezeket külön 

megvilágítva. 

A tankönyv kiválóan 

megállja a helyét gyakor-

lati mérnökök oktatásá-

hoz is. A műegyetemi 

előadások anyagánál bő-

vebb tartalmat színesíti a 

gyakorlatban előforduló 

feladatok tárgyalása. 

A tankönyvben újdonság 

a nyíróerők befolyásolá-

sának tárgyalási módja a 

kéttámaszú gerenda hajlí-

tására, valamint a tömör 

tartók alakváltozási ábrá-

inak számítása munka-

egyenletek segítségével. 

A szerző kiváló összefog-

lalást ad a hatásábrákról 

és a velük való számítás 

menetéről. 
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Acélszerkezetek 

Tankönyvkiadó Vállalat, 1960, 1968, 1972 [99] 

A 447 oldalas tankönyv bevezető része tőmondatokban sorolja fel az acél 

felhasználási, sokszor kizárólagos alkalmazási területeit, majd ismerteti 

az acél előállításának, finomításának módját és szerkezetét. 

A terjedelmes tankönyvben a szerző ismerteti az acélelemek előállításá-

hoz. megmunkálásához, kapcsolásához használatos gépeket, eszközöket 

(hengerlés, fúrás, szögecselés, hegesztés). Az elméleti irányelvek mellett 

részletesen tárgyalja a megvalósítás gyakorlati munkáját is. 

Minden fejezet kitér a legújabb szakmai eredményekre és a várható fejlő-

dés irányára. Így tárgyalja többek között a feszített csavaros kötésmódot, 

a hegesztést, az öszvértartókat és a csőszerkezetek horpadását is – amely 

területek ekkor rohamos fejlődésen mentek keresztül. Az egyes fejezetek-

hez számpéldák is tartoznak. 

A monumentális tankönyv oktatási célú használatán messze túlmutat, így 

kézikönyvnek is bátran nevezhető. A szerző a mérnökhallgató mellett a 

gyakorló mérnökök továbbképzési igényét is figyelembe vette. Ezt segíti 

a bőséges szakirodalmi jegyzék. 

A tankönyv második kiadása 1968-ban, harmadik kiadása pedig 1972-ben 

jelent meg. 

 

Stabilitási kérdések a mérnöki gyakorlatban – Kihajlás a síkban 

Akadémiai Kiadó, 1965 [117] 

A könyv nagyon régi hiányosságot pótol, mivel ez az első magyar nyelvű 

összefoglaló munka a mérnöki szerkezetek stabilitási kérdésiről.  

A gazdaságos építkezésre törekvés nagy mértékben az építőanyaggal való 

takarékosságra, a tartószerkezetek keresztmetszetei, elsősorban vastag-

sági méreteinek csökkentésére törekszik, ugyanakkor a jobb térkihaszná-

lás érdekében az áthidaló szerkezetek támaszközeit növelni célszerű. E 

kétirányú fejlődés a szerkezetek karcsúbbá tételére és így elengedhetetle-

nül a stabilitási kérdések fontosságának felismerésére vezet. Nem véletlen 
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tehát, hogy külföldön sorra jelentkeztek e tárgykört felölelő munkák mind 

a stabilitáselmélet, mind a feladatok megoldásának vonalán. 

A könyv címében is jelzi, hogy nem kifejezetten stabilitási elméletet kí-

ván adni, hanem a tartó-

szerkezetek tervezésével 

foglalkozó mérnökök szá-

mára akar segítséget nyúj-

tani a stabilitási kérdések 

gyakorlati kezelése terén. 

Ennek tudatos végrehaj-

tása elengedhetetlenné 

tette a stabilitáselmélet 

alapjainak megfelelő 

mélységű tárgyalását. El-

méletnek és gyakorlatnak 

eme alapvetően fontos 

eggyé formálását a szerző 

kitűnően oldotta meg. 

Korányi professzor rend-

kívül széles, kiterjedt tu-

dományos publikációs 

tevékenységet folytatott, 

az általa összeállított 

szakirodalmi jegyzék 122 

dolgozat címét tartal-

mazza. 

 

Külföldi szakmai konferencia részvételek 

Korányi Imre számos nemzetközi konferencián járt és ezeken többször 

előadást is tartott. Néhány ezek körül: 

• 1948 IVBH, Liège [F-16]  

• 1954 Smolenice [F-16] 

• 1955 Prága [F-16] 

• 1957 Brünn [85] 

• 1958 Varsó [85] 
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• 1960 Berlin [101] 

• 1961 Pozsony [108] 

• 1962 Varsó [112] 

1956 utáni méltatlan félretétele ellenére részt vehetett külföldi konferen-

ciákon. Példamutató, hogy ezekről részletesen beszámolt a szakmai la-

pokban. 

 
27. ábra: Korányi egyik német nyelvű tanulmánya, dr. Haviár Győzőnek 

írt személyes dedikálásával  
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Szakirodalmi jegyzék 

 

Korányi professzor szerteágazó szakirodalmi munkáját igyekeztünk ösz-

szegyűjteni. Iványi Miklós professzor Korányi professzorról készített 

életrajzi írásában 122 dolgozatot említ (lásd Sínek Világa 1994/1-2). 

Gyűjtésünkben összesen 124 tétel szerepel, mégis a lista bizonyosan nem 

teljes.  

A gyűjtésből vélhetően hiányzik több, külföldi konferencián tartott elő-

adásának publikációja. 

Az egyes szakirodalmi publikációkat időrendbe szerkesztettük. 

[1] 1919 Vashidak elemei. Kőnyomatos jegyzet. 1919 (1920-ban 

megjelent 2. kiadásban is) 

[2] 1920 Kossalka: Tartók sztatikája c. művében közreműködött. 

[3] 1921 Vashidak szerkezete I. rész (Hubert – Korányi – Trájber). 

A 232 oldalas, hét fejezetből álló műegyetemi jegyzet négy 

fejezetét ő írta (Bevezető, Megengedett igénybevételek, Hi-

dak terhelése, Horizontális erők felvétele – összesen 108 ol-

dal). 

[4] 1923 Vashidak szerkezete II. rész  

[5] 1923 A Szemle rovatban három ismertetés: Knutson-rendszerű 

hullámlemezek. Hegesztett hengerelt tartók. Vizsgáld meg 

homokodat. címekkel, mindhárom a Der Bauingenieur lap-

ból. In MMÉE 1923/57 15-16. sz. 63. o. 

[6] 1923 A Szemle rovatban egy ismertetés: Vasúti híd hídfőjének 

egyszerű és gazdaságos biztosítása. címmel a Der Bauinge-

nieur lapból In MMÉE 1923/57 17-18. sz. 70. o. 

[7] 1923 A Szemle rovatban öt ismertetés: Új vasérc. Új habarcs-

anyag. Új motortüzelőszerek. A chicagói Michigan-avenue 

billenő hídja. Németország technikai intézkedései a szénhi-

ány enyhítésére. címekkel, mint a Der Bauingenieur lapból. 

In MMÉE 1923/57 21-22. sz. 101-103. o. 
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[8] 1923 A Szemle rovatban egy ismertetés: A beton porozitása. cím-

mel a Der Bauingenieur lapból In MMÉE 1923/57 32-35. sz. 

140. o. 

[9] 1923 A Szemle rovatban egy ismertetés: Épületeltolás Ameriká-

ban. címmel a Der Bauingenieur lapból In MMÉE 1923/57 

23-25. sz. 109-110. o. 

[10] 1924 A Szemle rovatban egy ismertetés: Vasbetonhajók anyagá-

val végzett kísérletek. címmel a Der Bauingenieur lapból In 

MMÉE 1924/58 1-2. sz. 5-6. o. 

[11] 1924 A Szemle rovatban három ismertetés: Vastag rozsdaréteg el-

távolítása vasszerkezetekről. Új óriási hidak Észak-Ameri-

kában. A Bodeni-tó mint a Rajna tárolómedencéje. címmel 

mindhárom a Der Bauingenieur lapból In MMÉE 1924/58 

17-20. sz. 67-68. o. 

[12] 1924 A Szemle rovatban kettő ismertetés: Szilárdsági kísérletek 

hegesztett sínillesztésekkel. Beton gáztartály kijavítása 

Torkret-eljárással. címmel mindkettő a Der Bauingenieur 

lapból In MMÉE 1924/58 21-22. sz. 80-81. o. 

[13] 1924 A Szemle rovatban két ismertetés: Vasút Észak-és Dél-Ame-

rika között. Szén- és füstnélküli új város. címmel mindkettő 

a Der Bauingenieur lapból In MMÉE 1924/58 27-35. sz. 

111. o. 

[14] 1925 Felemelhetők-e a vashidaknál a megengedett igénybevé-

telek? In MMÉE 1925/5-6 23-27. o. 

[15] 1925 Az acél alkalmazása a hídépítésben. In Technika 1925/7-8 

(101-108. o.) és 1925/9-10 (131-141. o.) 

[16] 1925 A Szemle rovatban egy ismertetés: A német birodalmi vas-

úttársaság vasúti vashidak számítására vonatkozó új sza-

bályzata. címmel In MMÉE 1925/59 19-20. sz. 93-95. o. 

[17] 1926 A Szemle rovatban egy ismertetés: Új német acél. címmel In 

MMÉE 1926/60 5-6. sz. 36. o. 

[18] 1926 A Szemle rovatban egy ismertetés: Kender kötél pályabur-

kolat alkalmazása közúti hidakon. címmel a Der Bauinge-

nieur lapból In MMÉE 1926/60 7-8. sz. 48-49. o. 
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[19] 1926 A Szemle rovatban egy ismertetés: Az új német vasbeton-

szabályzat. címmel In MMÉE 1926/60 19-20. sz. 113-115. 

o. 

[20] 1926 Az acél alkalmazása a hídépítésben. In Technika 1926/1 (14-

19. o.), 1926/2 (48-51. o.), 1926/3 (81-87. o.) és 1926/4 

(109-110. o.). Adatgazdag alapos cikksorozat, értékes kül-

földi példákkal, hivatkozásokkal. 

[21] 1927 Hálószerű födémszerkezet pontos sztatikai vizsgálatai. 

Műszaki doktori cím elnyerésére benyújtott, nyomtatott, 

nagyalakú, 16 oldal terjedelmű, 13 ábrát tartalmazó disszer-

táció. 

[22] 1927 Napkeleti lexikon. Magyar Irodalmi Társaság, 740 + 738 ol-

dal. Jó fényképekkel illusztrált, nagyközönségnek szóló is-

mertetések jeles hidakról és néhány neves hidászról 

(Feketeházy János, Kherndl Antal, Zielinski Szilárd). 

[23] 1928 Technikai lexikon. (szerk.: dr. Lósy-Schmidt Ede, dr. Barát 

Béla) A kétkötetes értékes lexikon hidakkal foglalkozó, va-

lamint egy-egy város hídjairól szóló szócikkeket Korányi 

írta. 

[24] 1928 A Szemle rovatban egy ismertetés: Érdekes új beton- és vas-

betonhidak. címmel a Beton u. Eisen lapból In MMÉE 

1928/62 31-32. sz. 205-206. o. 

[25] 1929 A halálsorompók megszüntetése németországi városi ma-

gánvasutakon. In MMÉE 1929/3-4 13-24. o. Érdekes, alapos 

fényképekkel illusztrált beszámoló a hazánkban is aktuális 

témáról. 

[26] 1929 Egyszerű eljárás párhuzamos övű kétszeresen rácsozott tar-

tók pontos vizsgálatára. In MMÉE Heti Értesítő 1925/3-4. A 

korai rácsos hídszerkezetek idénybevételeinek számítására 

ad gyakorlati megoldást. 

[27] 1934 Die Verstärkung der Fahrbahnträger der Eisenbahnbrücke 

über die Donau bei Újpest (Ungarn). In Bautechnik 1934/18-

19. Hossztartó-megerősítés helyett a főtartó rácsozását erő-

sítette mellékrácsozással, a vasúti forgalom jelentős zava-

rása nélkül.  
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[28] 1935 A kunszentmártoni vasúti Körös-híd átépítése. In MMÉE 

1935/31-36. 255-260. o. Az utolsó fa alépítményű folyóhíd 

forgalom alatti átépítéséről ad alapos ismertetést, kilenc jó 

fotóval, kitérve a pénzügyi nehézségekre is. 

[29] 1937 Hegesztés a vashidak erősítésénél. 1937. február 9-én tar-

tott magántanári címért írásban is ismertette ezt az ekkor 

még kevésbé ismert témát. 

[30] 1938 Útijelentés a hegesztés-technikai laboratórium felállítása 

ügyében Németországban 1938. V. 8. – V. 16.-ig végzett ta-

nulmányútról. Kaffka Károllyal közösen készített litografált 

jelentés a MÁV igazgatóságához. 1938. IX. 30. 50. o. 

[31] 1938 Hozzászólás egy német cikkhez: Dr. Blum: Grundlagen zur 

Beurteilung der verkehrsgeographischen Bedeutung des Do-

nau-Raumes c.-hez. a Zeitung des Vereins Mitteleuro-

päischer Eisenbahnverwaltungen 1938/28 533. o. 

[32] 1939 Szögecsek és varratok együttműködése az összetett kapcso-

latokban. In MMÉE Heti Értesítője 1939/4-6. 49-62. o. A II. 

világháború után is foglalkozott ezzel a kérdéssel, külföldi 

példákat is bemutatott a hegesztéssel végzett híderősítések-

ről. Kritikai észrevételeket is tett, például a híres Bierett ál-

láspontjával kapcsolatban. 

[33] 1940 Könyvismertetés: Dr.-Ing. Georg Anger: Zehnteilige Einf-

lusslinien íür durehlaufende Träger. In MMÉE 1940/74 29-

30. sz. 147. o. 

[34] 1942 Műtárgyak. Kőnyomatos jegyzet a vasúti műszaki tisztképző 

tanfolyam hallgatói részére. 

[35] 1943 Határhelyzetek vashidak vegyes rendszerű erősítésénél. In 

MMÉE Értekezések 1943 31-55. o. A vashidak erősítésének 

különböző megoldásairól ad jó áttekintést. A 23 fotóval il-

lusztrált írásban az Újpesti vasúti Duna-híd erősítését mu-

tatja be. 

[36] 1944 Műtárgyak. A MÁV budapesti műszaki tiszti tanfolyam elő-

adásainak jegyzete. 

[37] 1944 Műtárgyak. (1942. évi jegyzet második, javított kiadása) 
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[38] 1947 Hozzászólás Cholnoky Tibor: „A vasúti hidak újjáépítése” 

c. előadásához In Magyarország Közlekedésügye, 1947 

szerk.: Duzs János, 76-78. o. 

[39] 1948 Általános hídépítéstan. (stencil) A MÁV hidász-műszaki 

tisztképző tanfolyamára készített jegyzet. Korábbi Műtár-

gyak c. jegyzet két fejezete lényegesen bővítve, két fejezete 

változatlanul, négy fejezet abból kihagyva. 

[40] 1948 Reconstruction des ponts-rails détruis en Hongrie. In L’ossa-

ture métallique 1948/5 230-237. o. 

[41] 1948 Reconstruction des ponts de Szolnok, de Csongrad at d’Al-

győ (Hungaria). In L’ossature métallique 1948/10 411-419. 

o. Rajzokkal, fotókkal jól illusztrált beszámoló az újjáépíté-

sekről. 

[42] 1948 Begriff der Sicherheit. In III. Kongress der IVBH, Liège, 

Schlussbericht, 655-669. o. 

[43] 1948 Vashidak. Hídépítés tantárgy előadásaihoz kapcsolódó áb-

rák és tervek gyűjteménye, 62 lap és I-III. melléklet. (1921. 

évi jegyzet felhasználásával készült) 

[44] 1949 Szerkezetek biztonsága. In Magyar Közlekedés, Mély- és 

Vízépítés 1949/2 76-85. o. 

[45] 1949 A vasúti hidak terhelése. Hasznos terhelés, dinamikus té-

nyező, szélnyomás. Tanulmány KPM részére, kézirat 

[46] 1949 A hídépítés fejlődésének újabb irányai. In Magyar Közle-

kedés, Mély- és Vízépítés 1949/12 611-627. o. Nagyszerű 

áttekintés. A vasbeton szerkezetű hidakról is részletesen szól 

és alapos esztétikai értékelést is ad fényképekkel. 

[47] 1950 Az osztott szelvényű nyomott rudak kihajlásakor fellépő ke-

resztirányú erő nagyságának megállapítása. Tanulmány a 

KPM részére a vasúti hídszabályrendelet készítésével kap-

csolatban. kézirat 

[48] 1951 Nyomott rudak vizsgálata kihajlásra. In MSZ 1951/10 és 11 

(533-562 és 620-632. o.) Az új Vasúti Hídszabályzathoz ké-

szített tanulmányokból ad alapos ismertetést 47 irodalmi hi-

vatkozással. 
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[49] 1951 Tartók sztatikája I. folyam, 2. Tartók alakváltozása, Statika-

ilag határozatlan tartók. 86 oldalas stencil jegyzet. 

[50] 1951 Tartók sztatikája – Kinematika és munkaegyenletek. Korá-

nyi Imre előadásának 148 oldalas jegyzete (összeállította 

Nemes Szilárd adjunktus). 

[51] 1951 Nyomott hidak méretezéséről. Tanulmány KPM részére, 

kézirat 

[52] 1951 Hozzászólás Dr. Csonka Pálnak 1951. XII. 13-án az Akadé-

mia nagyhetével kapcsolatos kongresszuson „A kihajlás új 

elmélete” című előadásához. MTA Műszaki Tudományok 

Osztályának Közleményei, VI. kötet 1-2. sz. 1951 

[53] 1952 Vasúti hídszabályzat – 1951. H.1. MÁV utasítás 

[54] 1952 Az új magyar hídszabályzatok újszerű előírásai. Mérnök To-

vábbképző Intézet 8331 Kö.2. 111 oldalas tájékoztató füzet 

a 8 órás előadássorozatról. (Új hídszabályzatok előtörténeté-

ről, új előírásokról, egyenlő biztonság elvéről. Stabilitással 

kapcsolatos része különösen részletes. 

[55] 1952 Együttdolgozó szerkezetek. Mérnök Továbbképző Intézet 

29 oldalas jegyzete. Értékes, fontos korai összefoglaló. 

[56] 1952 Vashidak II. kötet. Kőnyomatos jegyzet IV. évf. hídtagoza-

tos mérnökhallgatók részére 115. o. 

[57] 1952 Szépe Ferenccel közösen: Mit várnak a felsőbb évesek okta-

tói az alaptárgyakat előadó tanároktól? Felsőoktatási szemle 

1952/10 471-475. o. 

[58] 1952 Etude du flambage des pieces comprimes. Acta technika. 

1952. tom. V. fasc. 3. 247-289. o. 

[59] 1952 Szépe Ferenccel közösen: A vasúti hídszabályrendelet pá-

lyaszerkezet méretezésére vonatkozó előírásainak indoklása. 

Tanulmány a KPM részére a vasúti hídszabályrendelet ké-

szítésével kapcsolatban. kézirat 

[60] 1952 Verstärkungen von Stahlbrücken gemischten Systems. Acta 

Technika. Tom. III. fasc. 1-2. 179-221. o. 

[61] 1953 Tartók sztatikája I. Statikailag határozott szerkezetek 1-2. 

Tankönyvkiadó. 670 oldal, 467 ábrával. 
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[62] 1954 Hibás varratok erősítése szögecselt kapcsolatokkal. In MSZ 

1954/12 634-636. o. Vélhetően az újjáépítéseknél alkalma-

zott hegesztésekkel kapcsolatos problémákra reagál írásában 

Korányi professzor. 

[63] 1954 A Vasúti Hídszabályzat újszerű előírásai – II. csehszlovák 

vasszerkezeti kongresszuson tartott előadás. (lásd ÉKME 

évkönyv) 

[64] 1954 Tartók sztatikája II. Sztatikailag határozatlan tartók. Tan-

könyvkiadó. (lásd Méhes György recenzióját a Mélyépítés-

tudományi Szemlében: 1955/8 374-376. o.) 

[65] 1954 Az acél határfeszültségének és ezzel kapcsolatos egyéb jel-

lemző adatainak megállapítása. Az acél rugalmassági ténye-

zője és arányossági határa. Tanulmány a KPM részére, 

kézirat, 48 o. 

[66] 1955 A hidak behorpadásával kapcsolatos elméletek, kísérletek és 

előírások összefoglaló ismertetése és a vasúti hídszabályzat 

rendelet előírásainak indoklása. (KPM részére készített je-

lentés) 

[67] 1955 Lemezek behorpadása. Mérnök Továbbképző Intézet 3337 

158 oldalas tanulmánykötet 229 irodalmi hivatkozással. Ala-

pos, érdekes adatok, pl. Sztálin (Árpád) híd és a düsseldorfi 

Rajna-híd gerinclemezének összehasonlítása, tapasztalatok 

ismertetése a horpadás folyamatáról.  

[68] 1955 Hozzászólás Garai Tamás Statikai fogalmak egységes meg-

nevezéséről és meghatározásáról című cikkéhez. In MSZ 

1955/7 314-315. o. 

[69] 1955 Vashidak II. Felsőoktatási jegyzetellátó 

[70] 1955 Vashidak II. ÉKME Tankönyvkiadó, 190 oldal két elméleti 

fejezettel és négy nagy hídszerkezetek fejezettel. 4. kiadása 

1984-ben jelent meg. 

[71] 1955 Prágai vasszerkezeti kongresszuson Magyarország hídügye-

inek 10 éves fejlődéséről számolt be. (lásd ÉKME évkönyv)  

[72] 1955 Die Grenzlinien zwischen elastischer und plastischer 

Beulung der auf Biegung und Schub beanspruchten 
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Stegbleche. Acta Technica Academiae Scientiarum Hunga-

ricae. 1955/XIII 12 

[73] 1955 Novy pojem bezpecnosti v madarskych predpisoch pre navi-

hovanie mostov. Oceliarsky sbornik, 1955 évkönyv, 133. o. 

[74] 1955 Hegesztett és szögecselt szerkezetek alapanyagára vonat-

kozó fáradási tényezők. A különleges varrat igénybevéte-

lekre vonatkozó határfeszültségeket megadó varrattényezők. 

Tanulmány a KPM részére, kézirat 56. o. 

[75] 1955 Tartók sztatikája II. kötet 2. füzet Tankönyvkiadó Vállalat, 

243. o.  

[76] 1956 Vashidak ábragyűjtemény. Felsőoktatási jegyzetellátó 

[77] 1956 Ocelové konstrukce v dnesnim Madarsku. Inzenyrske 

stavby, 1956/4 270-276. o. 

[78] 1957 A nyírás hatása a többtámaszú folytatólagos acélgerendák 

erőjátékára. Tankönyvkiadó. ÉKME Tudományos ülésszaki 

előadások 

[79] 1957 Álgyay Hubert Pál professzor életrajzát ismertette. ÉKME 

Évkönyv 1957 83. o. 

[80] 1957 Kossalka János professzor életrajzát ismertette. ÉKME Év-

könyv 1957 79-80. o. 

[81] 1957 A képlékeny kihajlás. Stabilitási kérdések a mérnöki gya-

korlatban. Mérnök Továbbképző Intézet 67 oldalas füzet 

[82] 1957 A rugalmas kihajlás. Stabilitási kérdések a mérnöki gya-

korlatban. Mérnök Továbbképző Intézet 216 oldalas kötet 

[83] 1958 Gustav Bürgermeister: Stabilitätstheorie mit Erläuterungen. 

Berlin. Recenzió. In MSZ 1958/4-5 230. o. 

[84] 1958 Verstärkungen von Stahlbrücken mit gemischtem System 

[85] 1958 Beszámoló az 1957. évi csehszlovák és az 1958. évi lengyel 

Acélszerkezeti Konferenciáról. In MSZ 1958/7 306-310. o. 

Részletes, alapos beszámoló. A konferencián Korányi pro-

fesszor is tartott előadást. 

[86] 1958 Az A.36.24 jelű szerkezeti acél határfeszültségének analí-

zise. ÉKME Tudományos Közlemények 1958. IV. 17-60. o. 

[87] 1958 Einfluss der Schubwirkung auf das Kräftespiel von Durchla-

ufträgern. Bauplannung-Bautechnik, 1958/8 348-354. o. 
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[88] 1959 A szerkezeti acélok minőségének statisztikai ellenőrzése. 

ÉKME Tudományos Közlemények 1959. III-IV. 321-360. o. 

[89] 1959 Szittner Antallal közösen: A tartókról általában 21-27. o. In. 

Mérnöki kézikönyv III. kötet Szerk: Palotás László  

[90] 1959 Szittner Antallal közösen: Sztatikailag határozott tartók. 27-

89. o. In. Mérnöki kézikönyv III. kötet Szerk: Palotás László  

[91] 1959 Csellár Ödönnel közösen: Sztatikailag határozatlan tartók. 

Erőmódszer. 89-142. o. In. Mérnöki kézikönyv III. kötet 

Szerk: Palotás László  

[92] 1959 Stabilitási kérdések. 142-172. o. In. Mérnöki kézikönyv III. 

kötet Szerk: Palotás László  

[93] 1959 Visontai Józseffel: Nagyszilárdságú csavarkapcsolatok. 

In MSZ 1959/9 393-398. o. 

[94] 1959 Vas- és fémszerkezetek fejlődésének újabb irányai. In MSZ 

1959/1 1-6. o. 

[95] 1959 Vas- és fémszerkezetek fejlődésének újabb irányai – Befe-

jező közlemény In MSZ 1959/11 501-502. o. 

[96] 1959 Analyse der Grenzspannung bei St 37. Acta Technika 

1959/XXVI 1-2. sz. 135-151. o. 

[97] 1959 A szerkezeti acélok minőségének statisztikai elemzése. In 

Építés és Közlekedéstudományi Közlemények 1959/3-

4 321-360. o. 

[98] 1959 Zárójelentés: Folytacél anyagok szilárdsági jellemzőinek 

szórására vonatkozó adatok statisztikai feldolgozása. Kéz-

irat, 1959. április 

[99] 1960 Acélszerkezetek. Tankönyvkiadó. 447 oldalas alapos tan-

könyv 12 fejezettel. Sajtó alá rendezte Csellár Ödön. 

[100] 1960 Vas- és fémszerkezetek fejlődésének újabb irányai. Mérnök 

Továbbképző Intézet 3735 25 oldalas füzet 

[101] 1960 Az 1960. évi berlini vasszerkezeti konferencia. In MSZ 

1960/10 445. o. Tömör ismertetés. 

[102] 1960 Könyvismertetés Galgóczy Gábor: Korszerű méretezés című 

könyvéről. In MSZ 1960/11 
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[103] 1960 Könyvismertetés Mihailich Győző: A XIX. és XX. század-

beli magyar hídépítés története című könyvéről. In MSZ 

1960/8 382-383. o. 

[104] 1961 Erfahrungen mit dem auf dem Grenzzustand beruhenden Be-

messungsverfahren. Akadémiai Kiadó 575-584. o. 

[105] 1961 Fém- és acélszerkezetek újabb fejlődési irányai. 1961. dec-

ember 7-9. megtartott országos Mélyépítőipari Konferencia, 

KÖZDOK 1963. II. 51-54. o. 

[106] 1961 Könyvismertetés František Faltus: Ocelové konstrukce po-

zemniho stavitastvi. Praha 1960 könyvéről. In MSZ 1961/5 

[107] 1961 Hozzászólás Miklós Pál: Statikai szerkezetek felborulásának 

problémája a biztonsági tényezők módszerében című tanul-

mányához. In MSZ 1961/11 523. o. 

[108] 1962 Beszámoló a VI. csehszlovák acélszerkezeti konferenciáról 

(1961. szeptember 5-8.) In MSZ 1962/5 229-231. o. 

[109] 1962 Sokszorosan határozatlan tartók megoldása erőmódszerrel, 

meghatározott törzstartó nélkül. In MSZ 1962/8 328-341. o. 

Egyszerűsítést jelent e módszer a Cross-módszerrel szem-

ben. 

[110] 1962 Az acél alkalmazása a hídépítészetben. In Technika 1962/7-

8 és 9-10, 101-108. és 133-141. o. 

[111] 1963 Ankét a hidegen hajlított szelvények alkalmazásáról. In 

MSZ 1963/2-3 Korányi professzor szakbizottsági elnökként 

nyitotta és zárta az ankétot. 

[112] 1963 Beszámoló a II. Lengyel Acélszerkezeti Konferenciáról 

(Varsó, 1962. május 17-19.) In MSZ 1963/2-3 131-134. o. 

Fontos információkat közöl a ridegtöréssel kapcsolatban is. 

[113] 1963 Könyvismertetés Gustav Bürgermeister Stabilitätstheorie c. 

könyvéről, Dresden, 1963 

[114] 1963 Könyvszemle: Massányi Károly: Acélszerkezetű daruk és 

darupályák számítása Tankönyvkiadó 1963 In MTA Mű-

szaki Tudományok Osztályának Közleményei 1964-65/34 

457. o. 

[115] 1964 Stabilitáselmélet. ÉKME Mérnök Továbbképző Intézet 773 

Szakmérnöki hallgatók részére készített 155 oldalas füzet 
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[116] 1965 Dénes – Korányi – Tóth – Visontai: Acélhidak. ÉKME Mér-

nök Továbbképző Intézet Tankönyvkiadó. A 230 oldalas ér-

tékes jegyzetben három fejezetet Korányi professzor írt. 

[117] 1965 Stabilitási kérdések a mérnöki gyakorlatban. Akadémiai 

Kiadó, 550 oldalas összegző szakkönyv. 

[118] 1966 Könyvismertetés: Csellár – Halász – Réti: Vékonyfalú acél-

szerkezetek. Műszaki Könyvkiadó. In MSZ 1966/6  

[119] 1966 Könyvismertetés: Csellár Ödön, Szépe Ferenc: Táblázatok 

acélszerkezetek méretezéséhez. Tankönyvkiadó Bp. 1965. 

84. oldal In MTA Műszaki Tudományok Osztályának Köz-

leményei 1966/37/1-2 238. o. 

[120] 1968 Ferdelábú, befogott keret stabilitási vizsgálata. In MSZ 

1968/4 165-168. o. 

[121] 1972 Az új bécsi Duna-híd törésének okairól. In MSZ 1972/3 

131-136. o. Az aktuális, fontos kérdésről egymástól részben 

eltérő, eredeti szakvélemények alapján adott összegzést. Fi-

gyelemreméltó ez az írása azért is, mert hídhibákról máskor 

nem szólt cikkeiben. 

[122] 1974 Jelentés a BME Acélszerkezetek Tanszék által a Margit hí-

don végzett ellenőrző mérések kiértékeléséről. Bp. 1974 

[123] 1976 Szittner Antallal: Ellenőrző vizsgálatok a Margit hídon. In 

MSZ 1976/4 Példamutató részletességű vizsgálat. 

[124] 1976 A Műszaki műemlékvédelem egy érdekes példája. In MSZ 

1976/1 Írás a podolskoi lánchíd áthelyezéséről. 

Rövidítések: 

MMÉE Magyar Mérnök és Építész Egylet (Közlönye) 

MSZ Mélyépítéstudományi Szemle  
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[F-1] Keresztény Magyar Közéleti Almanach. Bp. 1940. T380 

[F-2] Névjegyzéke mindazoknak, akik a M. kir. József M. egyetemen 

1928. évi június hó végéig oklevelet nyertek. Bp. Pátria 1929 

[F-3] Tiszti Cím- és Névtár 1929, 1932, 1938 és 1943. évi adattárak 

[F-4] Dr. Nemeskéri-Kiss Géza: A biatorbágyi vasúti völgyhidak tör-

ténete. In MSZ 1983/5 

[F-5] Rege Béla: Felavatták Korányi professzor szobrát a Műegyete-

men. In Mérnök Újság 2007. január 36-37. o. 

[F-6] Dr. Nemeskéri-Kiss Géza: Dr. Korányi Imre vasúti hidakkal kap-

csolatos munkássága. In Sínek Világa 2007/1-2 6-11. o. 

[F-7] Dr. Iványi Miklós: Egy és negyed század a vashíd építés terüle-

tén. In Sínek Világa 1994/1-2 14-17. o. 

[F-8] Rege Béla: Korányi emlékülés a BME dísztermében. In MAG-

ÉSZ Acélszerkezetek 2011/4 42-43. o. 

[F-9] Dr. Gáll Imre: A budapesti Duna-hidak. Műszaki Könyvkiadó, 

1984 117. o. 

[F-10] Unyi Béla: A szolnoki vasúti Tisza-híd. In MSZ 1988/6 266-269. 

o. 

[F-11] Dr. Tóth Ernő: Hidak Veszprém megyében. 2008 80-81. o. 

[F-12] Dr. Iványi Miklós, Vörös József: A vasúti hídépítés kiemelkedő 

alakja: dr. Korányi Imre. Vasúti Hidak Alapítvány, 2001 

[F-13] Erdődi László: A MÁV hídszolgálat és vezetése a II. világháború 

után. In Vasúti hidak a Szegedi Igazgatóság területén. 2009 390. 

és 393. o. 

[F-14] Révai új lexikon, 2003 289. o. 

[F-15] 50 éves a Közlekedéstudományi Egyesület (dr. Balázs György) 

Műegyetemi Kiadó, 1999 201. o. 

[F-16] Az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem (ÉKME) Év-

könyve 1955-1956, 1957, 201. o. 

[F-17] A régi és az új Erzsébet híd. Budapesti Történeti Múzeum, 2003 

82. és 88. o. 
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[F-18] Dr. Szittner Antal: 50 éves a BME Acélszerkezetek Tanszék la-

boratóriuma. In MSZ 2002/9 360-365. o. 

[F-19] Kossuth- és Állami-díjasok almanachja. Akadémiai Kiadó, 1988 

235. o. 

[F-20] Dr. Balázs György: Beton és vasbeton IV. Az oktatás története. 

Akadémiai Kiadó Bp. 2001 184. és 1015-1020. o. 

[F-21] Balázs György – Borosnyói Adorján – Tóth Ernő: A Műegyete-

men végzett építőmérnökök és munkásságuk (1943-1951) 2007 

532. o. 

[F-22] Millenniumi Évkönyv. BME 2000 117. o. 

[F-23] Új magyar életrajzi lexikon. Magyar Könyvklub, 2001 1076. o. 

[F-24] Faber Gusztáv: Köszöntjük Korányi Imre professzort. In MSZ 

1966/3 152. o. 

[F-25] Dr. Szittner Antal: Önéletrajz. In Lánchíd füzetek 5. 2006 118-

125. o. 

[F-26] Dr. Roller Béla: A statika művelődéstörténete. Műegyetemi Ki-

adó, 1955 88. és 96. o. 

[F-27] Dr. Tóth Ernő: Hidak Tolna megyében. 2002 137-138. o. 

[F-28] Révész Arnold István – Vargha Vilmos: Magyar műszaki alko-

tók. Műszaki Könyvkiadó, Bp. 116. és 162. o. 

[F-29] Magyar Mérnök és Építész Egylet Évkönyve 

[F-30] Dr. Träger Herbert 2013-ban írt személyes emlékezése 

[F-31] Nagy Sándor önéletrajza. In Balázs – Borosnyói – Tóth: A Mű-

egyetemen végzett építőmérnökök és munkásságuk 1943-1951. 

Műegyetemi Kiadó 2007 332-334. o. 

[F-32] Rege Béla: Dr. Korányi Imre emléktáblájának avatási ünnepsége. 

In MAGÉSZ Acélszerkezetek 2014/4 p. 102-103. 

[F-33] Meghalt Korányi Imre In Magyar Nemzet 1989. február 4. 9. o. 

[F-34] Magyar királyi József nádor Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem jegyzőkönyvei (1934-1949) HU BMEL 4/a., 4/b. Ma-

gyar Királyi József-műegyetem rektori tanácsülései, 1932-

19331933.03.23. 13. ülés 19-20. o. 

[F-35] Dr. Csonka Pál: Korányi professzor 90 éves. In MSZ 1985/11 

[F-36] Dr. Csellár Ödön: Dr. Korányi Imre (1896-1989) – Nekrológ. In 

MSZ 1898/4  
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Munkatársak visszaemlékezése 

 

Doskar Ferenc (1922-2008) megemlékezése 2001-ben [F-12] 

Amikor 1938 márciusában a MÁV Igazgatóság Hídosztályába helyeztek, 

dr. Korányi Imre már 12 éve ott dolgozott. Inkább arról szólnék, hogyan 

vezette azt a munkát, amit vállalt, és hogyan láttam én őt, mint mérnököt, 

mint kollégát, és mint embert. 

Amikor alig hároméves oklevéllel a Hídosztályba csöppentem, a hidakról 

talán annyit sem tudtam, mint az utolsó szigorlaton. A Hídosztályon min-

denkitől önálló munkát vártak. Egészen 1945-ig az volt az elv: készítsd el 

a rád bízott munka terveit, gondoskodjál a szükséges anyagok beszerzé-

séről, szervezd meg és vezesd le a kivitelezést, számold le a munkát. 

Hogy ez hogyan oldható meg, azt meg kellett tanulnom a régebben ott 

dolgozó kollégáktól. Ehhez pedig kérdezni kellett. Dr. Korányi Imre az a 

kolléga volt, akitől mindig lehetett kérdezni. Mindig készségesen tanított, 

nemcsak engem, hanem mindenkit, aki tanácsért hozzá fordult. Ennek so-

rán ismertük meg, hogy szinte határtalannak látszó elméleti tudása mellett 

milyen alapos és részletekre is kiterjedő gyakorlati ismeretei vannak.  

A tudnivalókat világosan, egyszerűen és mindig a konkrét esetre vonat-

kozóan mondta el. Általában türelmes tanító volt. Tudta, hogy a kérdező 

azért fordul hozzá, mert vagy nem ismeri a megoldást, vagy bizonyossá-

got és támogatást keres saját elgondolásának megerősítésére. Persze, ha 

azt tapasztalta, hogy a kérdező a szinte nyilvánvalónak tartott alapisme-

retekre sem emlékszik, bizony nem egyszer felcsattant. Ez azonban nem 

akadályozta meg abban, hogy a következő percben az alapoktól kezdve 

el ne mondjon mindent. A legritkább esetben utasított a megfelelő iroda-

lom tanulmányozására. Tisztában volt azzal, hogy a szóbeli magyarázat, 

majd a feladat helyszíni bemutatása az adott esetben eredményesebb, mint 

a szakkönyvek mindig általános tanítása. 

Aki dr. Korányi Imréről csak mint az Acélszerkezetek Tanszék tanáráról 

hallott, könnyen gondolhatta, hogy tudományos és gyakorlati munkájá-

ban szinte mindig csak acélszerkezetekkel foglalkozott. Pedig ő nagyon 

is sokoldalú mérnök volt. Hídosztályi munkája során az általa tervezett 
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acélhidak falazati terveit is ő készítette. A harmincas években több vas-

beton közúti felüljárót is tervezett. Ő irányította, és ha jól emlékszem 

részben tervezte is, a Dunaföldvár–Solt vasútvonal hídépítési munkáit. 

Ezen a vonalon a dunaföldvári közös közúti és vasúti híd jobbparti feljá-

rójában egy kb. 30 m-es, a Solt felőli Duna-ág felett pedig egy kb. 60 m-

es acélhíd és egy kb. 2 x 14 m nyílású szegecselt tartóbetétes teknőhíd 

épült. Ezeket a vállalati úton végzett hídmunkákat mindvégig ő irányította 

és ellenőrizte. Közben maga is tapasztalta a légnyomásos alapozás során 

a keszonban végzett munka előnyeit és hátrányait. 

A Ferdinánd híd alapozásának előkészítése során végzett cölöp próbater-

helés menetét ő magyarázta el és mutatta meg nekem. Két napig a hely-

színen hagyott, hogy lássam és megtanuljam a végrehajtás módját. Utána 

megbeszéltük és értékelte a munkát. 

Magával vitt Ózdra is. Együtt végeztük el az éppen esedékes acélanyag 

minőségi vizsgálatát. Közben megmagyarázta, mire kell ügyelni, mi az, 

ami még megengedhető, mi az, amit már nem szabad átvenni. Az akkor 

visszautasított anyag pótlásának elkészültekor már egyedül küldött 

Ózdra. 

A Déli összekötő vasúti Duna-híd pályatartóinak erősítése során, 1938 

őszén maga jött ki és mászott le a hossztartókra felfüggesztett állványra, 

hogy ellenőrizze és értékelje az általam végzett munkát. 

Nagyobb és mutatósabb hídtervei közül kettőt említenék meg. 1940 körül 

ő készítette az átépítésre váró szolnoki vasúti Tisza-híd vázlatterveit. A 

híd felszerkezete 2 x 100 m nyílású, folytatólagos főtartójú, kétvágányú, 

alsópályás, nyílt pályájú szerkezet volt. A vázlat alapján a híd terveit Dé-

nes Emil készítette el. A hídszerkezet megépült. A háború alatt felrobban-

tották. Később ugyanazon terv alapján épült újjá. 

Ugyancsak ő készítette el a II. világháborúban felrobbant Déli összekötő 

vasúti Duna-híd helyén épült új híd vázlattervét. A részletes terveket egy 

tervező munkaközösség dolgozta ki az ő mindenre kiterjedő irányítása 

mellett. 

Megemlíthetném még a Szeretfalva–Déda és más erdélyi vasútvonal híd-

munkáit is, de ezeket, mint annyi más munkáját, elfújta a szél. 

Érdeklődése szinte mindenre kiterjedt. Alig volt érdekes hídépítése, amit 

fel ne keresett volna. Ha nem kérték tanácsát, nem szólt bele az 
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építésvezető munkájába. A Hídosztályon akkor ez volt a szokás. De min-

dent meglátott, mindent megjegyzett és mindenre emlékezett. 

Szerette a természetet. Ha csak tehette, bejárta a híd környékén a vidéket 

is. 

Ha ezekre a munkahelyi látogatásokra és az ott szerzett tapasztalatok 

megbeszélésére és értékelésére visszagondolok, és eszembe jut az a sok-

sok munka, amit a hidakra vonatkozó elméleti ismeretek megszerzésére 

fordított, felvetődik bennem a gondolat, nem azt a célt szolgálta-e mindez, 

hogy előkészítse életének egyik értékes és a hídszolgálat szempontjából 

talán legfontosabb munkáját, a Vasúti Hídszabályzatot. No, de erről majd 

más emlékezik meg. 

Befejezésül még két dolgot említek meg. Inkább csak azért, hogy segítő-

készségére és embertiszteletére rávillantsak. 

A II. világháború során több, mint ezer vasúti híd pusztult el. A helyreál-

lítási munkák vezetésére és lebonyolítására nem volt elég műszaki sze-

mélyzetünk. A hiányt megfelelően képzett technikusokkal kívántuk 

pótolni. Az erre a célra szervezett három féléves Hidász Műszaki Tiszti 

Tanfolyamra nem volt könnyű megfelelő elméleti tudással, kellő kivite-

lezési tapasztalattal és nem utolsó sorban előadókészséggel rendelkező 

tanárokat találni. Dr. Korányi Imre, akkor már a Műszaki Egyetem tanára, 

felkérésünkre készségesen vállalta, hogy előadja az általános hídépítési 

ismereteket, az alapozási és a falazási munkákat, a vasbeton hidakat és a 

hidak forgalomba helyezését. És ekkor elkészítette ennek az előadásnak 

mintegy 60 oldalas jegyzetét is. Mindezt akkor, amikor mint újonnan 

megbízott tanszékvezető tanárnak az egyetemi előadásaira való felkészü-

lés is igen nagy munkát jelentett. 

A másik, amit említeni szeretnék, jelentéktelen apróságnak látszik. Pedig 

többet mond róla, mint sok egyéb. 

Az 1970-es évek eleje óta a vasúti hídszolgálat tényleges és nyugdíjas 

kollégáit Forgó Sándor évente egyszer találkozóra hívta össze. Ezen ő 

vagy valaki más beszámolt az elmúlt esztendő munkáiról, érdekesebb ese-

ményeiről. Ezekre a találkozókra dr. Korányi Imre mindig eljött. Még ak-

kor is, amikor már kisérésre szorult. Az 1988 decemberében tartott 

találkozóra nem tudott eljönni. Sajátkezűleg írt levelében köszönte meg a 

meghívást, mentette ki magát egészségi állapota miatt, s kívánt 
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mindnyájunknak sok örömet a találkozás alkalmával. – S ha most arra 

gondolok, hogy az ilyen meghívókat hányszor hagyjuk megválaszolatla-

nul, újra csak azt kell látnom, mennyire tudta ő még betegségében is min-

denkiben meglátni és tisztelni az embert. 

Dr. Korányi Imre – gondolom – sohasem fogalmazta meg magában, hi-

szen ennél sokkal szerényebb volt, amit egyik ódájában Horatius magáról 

mondott, amit most kissé szabadon átfogalmazva és rávonatkoztatva így 

mondok el: 

Non omnis moriar. Nem mindenestül halok meg. 

Lényegem értékesebb része elkerüli az enyészetet: 

Amíg barátaim, társaim és tanítványaim élnek, mindig elismeréssel, tisz-

telettel és szeretettel emlékeznek majd meg rólam! 

 

Nemeskéri-Kiss Géza (1922-2010) 

Számos írásában méltatta Korányi professzor úr vasúti hídtervezői mun-

kásságát. Kiemelte az Újpesti vasúti Duna-híd erősítését, a biatorbágyi 

völgyhidak átépítési-erősítési munkáit és a Budapest, Bartók Béla úti 

Langer-tartós híd tervezését. 

Nemeskéri-Kiss Géza kiemelkedően sok vasúti hídtörténeti megemléke-

zést írt és tartott, mindig kiemelve Korányi professzor munkásságát. Em-

lítésre méltó, hogy Doskar Ferenc és ő is kapott Korányi-díjat. 

 

Faber Gusztáv (1901-1969) 

Korányi professzor 70. születésnapjára, 1966-ban írt köszöntő méltatást. 

A Mélyépítéstudományi Szemlében megjelent írásában kiemelte ember-

ségét: „elméletet és gyakorlatot, tervezői és kivitelezői, oktatói és tudo-

mányfejlesztést célzó munkát egyetlen szintézisbe tudott eggyé ötvözni. 

S mindezt szívósan, de szerényen, mint elöljáró szigorúan, de mélyen em-

berien, teljes szakmai lelkesedéssel és őszinte derűvel.” [F-24] 
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Forgó Sándor (1923-1998) 

1945-ben megalakult az önálló Vasúti Hídfőosztály Kováts Alajos veze-

tésével. Ennek egyik osztálya volt a H II. Hídépítési és tervezési osztály, 

s ennek vezetője lett Korányi.  

1944 novemberében megszakadt egyetemi képzésünket 1945 májusa után 

tudtuk folytatni és 1945 őszén diplomáztunk. Korányi, mint a végzős év-

folyam tanára, utolsó órán szólt, hogy akinek még nincs munkahelye, az 

mehet a vasúti hídosztályra.  

A H II. osztályon dolgozott akkor Dénes Emil helyettesként, aki sokat 

helyettesítette Korányit az egyetemen is. 

Osztályvezetői szobájának ajtaja mindig nyitva volt, de végig járta na-

ponta a szobákat érdeklődve, hogy történt-e valami. 

 

Träger Herbert (1927-) 

Korányi előadásainak világosságát emelte ki: „Különösen a Tartók szta-

tikája” című tárgy tetszett, több dolog világossá vált, amit azelőtt nem 

értettem. Úgy látszik, valóban jól értettem a tárgyat, mert később, amikor 

demonstrátorként működtem mellette, megbízott, hogy tartsak vizsgára 

előkészítő tanfolyamot, a vizsgákban elmaradt hallgatók számára.” 

Arra is emlékszik, hogy a vizsgán professzor úr maga mellé ültette és neki 

kellett a kérdést feltennie. [F-30] 

 

Roller Béla (1929-1998) 

Korányi professzor tanítványa volt, a nyírási és hajlítási alakváltozás vi-

szonyának elemzését, a rudak és szerkezetek statikájának és síkbeli stabi-

litásának rendszerbe foglalását értékelte. 

Meglepő, hogy a rácsos hidak harmadik övvel való erősítését 1994-ben 

Roller Béla érdektelennek minősítette. [F-26] Vélhetően nem ismerte fel, 

hogy Korányi professzor a híderősítések aktuális problémáját szelleme-

sen, többféle módon oldotta meg. 
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Szittner Antal (1926-2009) 

A Hidász Almanachban [F-25] megjelent rövid életrajzában fontos rész-

leteket ad Korányi professzor vezette tanszék életéről: Kötelező volt a 

szakirodalmat figyelni, olvasni és arról a tanszéki értekezleteken beszá-

molni. 

Szittner Antal visszaemlékezésében a Tartók sztatikája I.-II. és az Acél-

szerkezetek monumentális tankönyvek írásáról megjegyezte, hogy „a 

kézirat véleményezésében, a számpéldák kidolgozásában, az ábrák szer-

kesztésében a Tanszéken minden oktatónak részt kellett venni, Korányi 

szigorú fegyelmet tartott, pontos munkát kívánt, de emellett feleségével, 

Kriszti mamával együtt csodálatos légkört varázsolt a tanszékre.” 

A tanszéki laboratórium szervezése Korányi kezdeményezésére indult el, 

erről részletesen beszámolt Szittner Antal. [F-18] 

 

Nagy Sándor (1926-) 

1950-ben Korányi professzor úr ajánlása alapján került az I. sz. Hídépí-

téstani Tanszékre, ahol nyugállományba vonulásáig dolgozott. Önélet-

rajában részletesen beszámol Korányi professzor úr 1956-os forradalom 

alatti körültekintő, bölcs intézkedéseiről. [F-31] 

Nagy Sándor 2006-ban Korányi-díjban részesült. 

 

Iványi Miklós (1940-2013) 

Ő nem volt Korányinak sem tanítványa, sem munkatársa, így munkássá-

gát nagyobb távolból méltatta, mégis ő írta meg Vörös Józseffel közösen 

Korányi Imre első életrajzát 2001-ben. [F-12] 

Méltatásában az erőtani szabályzat megújítása mellett a hazai és külföldi 

konferenciákon tartott előadásait méltatta különösen. 
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A hidász utókor tisztelete 

 

Dr. Korányi Imre Alapítvány (1986) 

Cholnoky Tamás – Korányi professzor volt tanársegédje – 1986-ban, még 

Korányi Imre életében létrehozott egy alapítványt, amely kiemelkedő ma-

gyar építőmérnök posztdoktorok amerikai kutatómunkáját támogatja (Dr. 

Imre Korányi Civil Engineering Scholarship) az USA legjobb egyete-

mein. 

Az ösztöndíj korábbi elnyerői közül sokan azóta a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem oktatói lettek: professzorok, egyetemi do-

censek. Több korábbi ösztöndíjas lett akadémikus, illetve a Műegyetem 

vezető tisztségviselője: rektorhelyettes, dékán, dékánhelyettes és tanszék-

vezető. 

Korábbi díjasok időrendben: Balogh Tamás 1987, Bódi István 1988, Du-

nai László 1989, Kollár László 1990, Lógó János 1990, Bagi Katalin 

1991, Domokos Gábor 1992, Sajtos István 1992, Csíki Béla 1994, Led-

niczky Klára 1996, Vásárhelyi Balázs 1997, Liegner Nándor 1998, Hincz 

Krisztián 2001, Károlyi György 2001, Lovas Tamás 2001, Szabó Anita 

2002, Tarján Gabriella 2002, Ádány Sándor 2003, Németh Róbert 2004, 

Kovács Nauzika 2006, Várkonyi Péter 2006, Vigh László Gergely 2007, 

Zaletnyik Piroska 2008, Krámer Tamás 2009, Joó László Attila 2010, Si-

pos András Árpád 2010, Jakab Gábor 2011, Hegyi Dezső 2012, Baranya 

Sándor 2013, Szabó Tímea 2014, Zsarnóczay Ádám 2017, Kövesdi Ba-

lázs 2018, Török Gergely 2019, Nagy Róbert 2021. 

 

Ünnepi szimpózium (1996) 

Dr. Korányi Imre 100. születésnapja és egyetemi tanári kinevezésének 50. 

évfordulója alkalmából ünnepi szimpóziumot tartottak a Műegyetem 

dísztermében. Az emlékülés házigazdája dr. Iványi Miklós tanszékvezető 

volt, a szervezésben az Acélszerkezetek Tanszéke mellett részt vett a 

Közlekedéstudományi Egyesület, az Építéstudományi Egyesület, a MÁV, 
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az Uvaterv és a BME-MTA Tartószerkezetek Méretezéselméleti Kutató-

csoport is.  

Az 1996. szeptember 12-én tartott szimpóziumon köszöntések és vissza-

emlékezések mellett a Dr. Korányi Imre ösztöndíjasok tartottak tisztelgő 

szakmai előadásokat. 

 

Vasúti hidász szakmai díj (2001) 

1995-ben a vasúti hidász szakma hagyományainak ápolására, fejleszté-

sére és a kapcsolatok tartására megalapították a Vasúti Hidak Alapítványt. 

Az Alapítvány 2001-ben létrehozta a Korányi-díjat, ami azóta a legran-

gosabb vasúti hidász szakmai elismerés Magyarországon. 

A Korányi-díj szabályzatát és a díjasokat külön fejezetben ismertetjük. 

 

Korányi Imre mellszobra a Műegyetem kertjében (2006) 

Születésének 110. évfordulójára a Vasúti Hidak Alapítvány kezdeménye-

zésére számos adakozónak hála felavatták Korányi Imre mellszobrát a 

Műegyetem kertjében. 

A szobor méltó helyet kapott köz-

vetlenül a főépület nyugati hom-

lokzata előtt, közel a könyvtár 

bejáratához. 

A bronz mellszobrot Szabó Gá-

bor szobrászművész készítette el, 

aki korábban a Korányi-díj első 

plakettjét is készítette, melyet az 

első 12 díjazott kapott. Az ő alko-

tása a műegyetemi szoborpark-

ban Palotás professzor 

mellszobra is. 

Az ünnepségről Rege Béla alapít-

ványi elnök részletesen beszá-

molt a Mérnök Újság hasábjain. 

[F-5] 
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Tudományos emlékülés (2011) 

A Vasúti Hidak Alapítvány 2011. szeptember 16-án a Műegyetem dísz-

termében tudományos emlékülést szervezett dr. Korányi Imre tiszteletére. 

Az alkalomnak három időszerű aktualitása is volt: a professzor születés-

ének 115. évfordulója, a Vasúti Hidak Alapítvány 15. születésnapja, va-

lamint a Műegyetem kertjében felállított Korányi mellszobor avatásának 

5. évfordulója. 

A szakmai napon dr. Lovas Antal köszöntője után előadást tartott Vörös 

József, dr. Dunai László, Rege Béla, dr. Domanovszky Sándor. Ekkor ad-

ták át a 2011. évi Korányi-díjat is, melyet ekkor Adamkó Ferenc vehetett 

át. 

Az emlékülésről Rege Béla a MAGÉSZ Acélszerkezetek szaklapban kö-

zölt alapos beszámolót. [F-8] 

 

Emléktábla Korányi Imre lakóházán (2014) 

A MÁV Zrt., a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, va-

lamint a Vasúti Hidak Alapítvány dr. Korányi Imre professzor emlékének 

ápolása érdekében emléktábla elhelyezését határozta el.  

Az emléktáblát a főváros XIII. kerületében, a Radnóti Miklós utca 38. 

szám alatti lakóház falán helyezték el, ahol a professzor 1957-től 1989-ig 

élt és alkotott. Az emléktábla avatása 2014. augusztus 29-én volt, melyen 

Korányi professzor volt munkatársai, tanítványai, tisztelői és a Korányi 

család voltak jelen. Az emléktáblát díszíti dr. Domonkos Béla (1934–

2020) szobrászművész bronz plakettje, amely ettől az évtől egyúttal a Ko-

rányi-díj megtestesítője is. 

Az ünnepséget Rege Béla, a Vasúti Hidak Alapítvány kuratóriumának ko-

rábbi elnöke nyitotta meg. Az ünnepségen szólt Virág István mérnök-fő-

tanácsos, a MÁV Zrt. Vasúti Híd- és Alépítményi Osztályának vezetője, 

Vörös József az alapítvány elnöke és dr. Dunai László műegyetemi tan-

székvezető. 
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28. ábra: Korányi-emléktábla a Radnóti Miklós utca 38. ház falán 

 

 

A beszédek után a Korányi család legifjabb tagjai leleplezték az emlék-

táblát, amelyet a résztvevők megkoszorúztak. A Szózat eléneklése után 

Rege Béla zárszavával ért véget az ünnepség. 

Az emléktábla avatásról Rege Béla az Acélszerkezetekben közölt fény-

képes beszámolót. [F-32] 
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Korányi Imre-díj 

 

 

Szakmai díj  
alapítása 

A Vasúti Hidak Alapítvány 

dr. Korányi Imre műegye-

temi professzor úr emléké-

nek megőrzésére 2001-ben 

Korányi Imre-díjat alapított. 

A névhasználathoz a Korá-

nyi család írásban hozzájá-

rult.  

29. ábra: Korányi-díj első bronz plakettje 

Korányi professzor úr több évtizedes egyetemi oktatási tevékenysége 

mellett a vasúti hidak tervezése és üzemeltetése területén is kiváló szak-

értő volt. Többek között 1945 előtt ő tervezte meg az Újpesti vasúti Duna-

híd erősítését, továbbá számos nagy acélszerkezetű híd forgalomba he-

lyezési eljárását is vezette. Ezen kívül az 1950-ben kiadott, részben ma is 

használt Vasúti Hídszabályzat kidolgozásában is jelentőset alkotott. 

A szakmai díjat megtestesítő első plakettet Szabó Gábor (1940–) szob-

rászművész készítette el a Vasúti Hidak Alapítvány megbízásából. 2014-

ben az Alapítvány új plakettet készíttetett dr. Domonkos Béla (1934–

2020) szobrászművésszel, így a 13. díjazott, már ilyet kapott (lásd kiad-

ványunk hátsó borítóján). Ugyanezen új plakett díszíti a Korányi lakóhá-

zára 2014-ben elhelyezett emléktáblát is. 

A Korányi Imre-díjat első alkalommal 2002-ben adta át a Vasúti Hidak 

Alapítvány a Korányi családdal közösen, és azóta évente, ünnepélyes ke-

retek között szervezik meg a legrangosabb vasúti hidász szakmai elisme-

rés átadását. 
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Az alábbiakban közreadjuk az eddigi díjazottak névsorát és szakmai élet-

útjuk rövid ismertetését, melyek az egyes ünnepségekre készültek.  

Az alábbi szabályzat alapján minden év május 15-ig várja a Vasúti Hidak 

Alapítvány a Korányi-díj odaítéléséra vonatkozó javaslatokat. 

 
30. ábra: Korányi-díj második bronz plakettje (2014-től) 

 

A Korányi Imre-díj odaítélésének szabályzata 

1. A Vasúti Hidak Alapítvány kuratóriuma a KORÁNYI IMRE-DÍJ elbí-

rálásánál a jelen szabályzat szerint végzi tevékenységét. 

2. A kuratórium munkáját az elnök irányítja, a díj odaítélésénél a kurató-

rium határozatképes, ha a kuratóriumból az elnökkel együtt a kuratóriumi 

tagok 50% +1fő jelen van. 

3. A kuratórium döntéseit szavazattöbbséggel hozza meg. A döntésekről 

jegyzőkönyv készül. A jelöléssel és a döntéssel kapcsolatos iratok és in-

formációk, a döntés nyilvános kihirdetéséig bizalmasan kezelendők. 
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4. A díj odaítélésére a kuratórium bármely tagja útján lehet javaslatot 

tenni, amelyet adott év május 15-ig kell az elnök részére írásban eljuttatni. 

A javaslatnak tartalmazni kell: 

• a javasolt személy adatait, 

• szakmai tevékenységét, 

• a kitüntetésre okot adó körülmény vagy alkotás leírását, 

• a javaslat indoklását. 

5. Az értékelés során a kuratórium az alábbi szempontokat veszi figye-

lembe: 

• a javasolt személynek a vasúti hidak terén kifejtett munkájá-

nak jelentőségét, 

• munkája során az újszerűség és a fejlődés érdekében kifejtett 

tevékenységét, 

• a javasolt személy szakmai elismertségét, eddigi kitüntetéseit, 

• a vasúti hidakkal kapcsolatos publikációit, 

• esetleges oktatói, nevelői tevékenységét, 

• munkájának a közlekedésügy, ezen belül a vasúti hidászat te-

rületén jelentkező erkölcsi és anyagi hasznát. 

6. A díj kiosztására évente egy alkalommal, legfeljebb egy személy ré-

szére kerül sor. 

7. A díj átnyújtásakor, a díjazott részére 200 000 Ft összeg és emlékpla-

kett kerül átadásra. 

8. A kifizetendő összeg nagyságát a kuratórium minden év első ülésén 

felülvizsgálja. 

9. Jelen módosított szabályzatot a kuratórium a 2019 április 4-i ülésén 

fogadta el. 

A kuratórium elnöke: Vörös József 

A kuratórium tagjai: Kiss, Józsefné, dr. Dunai László, Legeza István, Ma-

gyar János, Sélley Tivadar, Solymossy Imre, Vakarcs László 
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Korányi Imre-díjasok 

 

A Korányi-díjasokat az egyes díj-átadókra Rege Béla és Vörös József ál-

tal készített életrajzi beszámolók rövidített és szerkesztett változatával 

mutatjuk be. 

 

2002 – dr. Nemeskéri-Kiss Géza (1922-2010) 

2002. szeptember 26-án első alkalommal ad-

ták át a Korányi Imre-díjat. Az ünnepélyes át-

adás az „Acélszerkezetek stabilitása és 

nyúlása” c. nemzetközi szakmai konferencia 

keretében az MTA Könyvtárában volt. 

Nemeskéri-Kiss Géza kolléga 1950-ben sze-

rezte meg építőmérnöki diplomáját a Buda-

pesti Műszaki Egyetemen, amely után 

szakmai munkáját a MÁV Vezérigazgatóság 

Hídosztályán vasúti hidak tervezésével 

kezdte meg.  

1953-55 években a II. világháborúban felrobbantott Újpesti vasúti Duna-

híd újjáépítésének helyszíni munkáit irányította. Ez a félállandó jellegű 

híd ma is üzemben van. (Azóta átépült. szerk.) Részt vett a vasúti hidak 

minta-terveinek kidolgozásában, valamint a hidakra vonatkozó MÁV elő-

írások és utasítások összeállításában és kiadásában. A MÁV képviseleté-

ben hosszú éveken át dolgozott a nemzetközi vasúti szervezetek (UIC, 

OSzZsD) Híd albizottságában. Műszaki tevékenységével elismert szakér-

tője a vasbeton- és betonhidak korszerű kialakításának és építésének, kü-

lönösen az ilyen műtárgyak előregyártásának és fejlesztésének. Az ő 

javaslatára alkalmazta a MÁV a tartóbetétes hidak korszerű számítási 

módszerét (az acéltartók és a beton együttdolgozásának figyelembe véte-

lét), valamint az oldalról besajtolt vasbeton műtárgyakat. 

1968-ban a Budapesti Műszaki Egyetemen doktori címet szerzett. Német 

és francia felsőfokú nyelvvizsgája és több évtizedes műszaki fordítói 
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gyakorlata van. A külföldi és magyar szak-folyóiratokban (Deutsche Ei-

senbahntechnik, Mélyépítéstudományi Szemle, Sínek Világa, Vasút stb.) 

mintegy 140 publikációja jelent meg. Számos nemzetközi és hazai kon-

ferencián, szakmai napon tartott előadást, a Mérnöktovábbképző Intézet 

felkérésére több tanfolyamot vezetett. 33 egyéb publikációja (könyvek 

társszerzője, különleges kiadmányok stb.) jelent meg, ma is publikál (a 

2002. évi Vasúti tények és adatok Guiness könyvének társzerzője). Közel 

három évtizeden át a Mélyépítéstudományi Szemle szerkesztő bizottsá-

gának tagjaként is dolgozott. 

Jelentősebb szakmai kitüntetései a Munka Érdemrend ezüst és bronzfo-

kozata, valamint a Jáky József díj volt. 1984-ben a Vasúti Hídosztály osz-

tályvezető helyetteseként ment nyugdíjba. Dr. Nemeskéri-Kiss Géza 

kolléga 2002-ben töltötte be 80. életévét. 

 

2003 – dr. Szittner Antal (1926-2009) 

A Korányi Imre-díj 2003.évi átadása „A régi 

Erzsébet híd avatásának 100, az új Erzsébet 

híd átadásának jövőre esedékes 40, valamint 

Sávoly Pál születésének 110. évfordulója al-

kalmából 2003. október 10-én rendezett „Em-

lékülés”-en, a Budapesti Történeti 

Múzeumban volt. 

Dr. Szittner Antal 1926-ban Szegeden szüle-

tett. A budapesti Műegyetem híd és szerkezet-

építő mérnöki karán 1951-ben szerzett 

oklevelet. 

Aktív oktatói és kutatói munkásságát 1950-ben kezdte az I. Hídépítéstani 

tanszéken tanársegédként, majd adjunktusként. Néhány évig a Magyar 

Tudományos Akadémia Műszaki Mechanika Tanszéki Munkaközösségé-

nek, utána az I. Hídépítési tanszék jogutódjának, az Acélszerkezetek tan-

széknek tudományos főmunkatársa. Bár töretlen munkakedvvel és 

igényességgel több mint 43 éven át végzett eredményes tevékenység után 

1993 végén nyugdíjba került, jelenleg is aktív részt vállal a tanszék szá-

mos oktatási-kutatási feladatának megoldásában. 



 Korányi Imre-díj 

 75 

Egyik alapítója és évtizedeken át vezetője volt a tanszéki laboratórium-

nak, mely immár több mérnökgeneráció korszerű gyakorlati képzését 

szolgálta. Magas színvonalú és eredményes munkát végzett a hazai vi-

szonylatban újszerű statikai modellkísérletek és a kísérleti feszültségana-

lízis elméleti és gyakorlati kutatásának, oktatásának és alkalmazásának 

területén. Az acélszerkezeti szakmérnök hallgatók részére írt „Kísérleti 

feszültséganalízis” c. kétkötetes MTI-jegyzete általános szakmai sikert 

aratott. Az irányításával és gyakorlati közreműködésével folytatott mé-

réstechnikai, mérésmetodikai és műszerfejlesztések alapján elért eredmé-

nyek már a 60-as években hazai elismerést szereztek a laboratóriumnak. 

Nagy energiával és munkabírással dolgozott az új építőipari laboratórium 

létrehozásán. 

Fő kutatási területének a tartószerkezetek erőjátékának elméleti és kísér-

leti vizsgálatát választotta. Kismintákon végzett statikai modellkísérlete-

inek, továbbá meglévő és új nagyszerkezeteken végrehajtott 

mérésprogramjainak száma csak becsülhető, a hatalmas tapasztalat és a 

fejlesztőmunkának a jóval 100 fölötti publikációban, valamint hazai és 

külföldi konferenciákon bemutatott eredményei viszont pontosan követ-

hetőek. 

Jelentős szakmai tevékenysége kapcsolódik az acélszerkezetek, elsősor-

ban hidak rekonstrukciójához, illetve új hidak próbaterhelési módszerta-

nához, méréstechnikájához. Ezek közül a közúti hidak körében az 

Erzsébet híd, Szabadság híd, Lánchíd, drávaszabolcsi híd, győri Rába-

híd, csongrádi Tisza-híd a legjelentősebbek, vasúti hidak közül a tunyog-

matolcsi Szamos-híd, a bánrévei Sajó-híd, a szolnoki Tisza-híd, a komá-

romi vasúti Duna-híd, Déli összekötő vasúti Duna-híd, Újpesti vasúti 

Duna-híd, bajai Duna-híd próbaterhelési és építésfelügyeleti méréseinek 

vezetését kell megemlíteni. 

A kutatást és a tudományszervezést szolgálta a Gépipari Tudományos 

Egyesület feszültségmérési munkabizottságának elnökeként és az OTKA 

Műszerbizottság titkáraként is. Munkájának eddigi eredményeit Árvízvé-

delmi Emlékérem, MTA Elnöki Jutalom, Munka Érdemrend, Haza Szol-

gálatért Érdemérem, Kiváló munkáért, Felsőoktatási emlékérem 

kitüntetésekkel ismerték el. 
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2004 – Evers Antal (1932-) 

A Korányi Imre-díjat a kitüntetettnek az „50 

éves az újjáépített komáromi vasúti Duna-

híd” szakmai konferencián, 2004. szeptem-

ber 8-án adták át. 

Evers Antal építőmérnöki diplomáját a Buda-

pesti Műszaki Egyetemen 1956-ban szerezte 

meg. Mérnöki gyakorlatát a MÁV Hídépítési 

Főnökségen kezdte meg, majd 1966-től a 

MÁV Vezérigazgatóság Hídosztályára he-

lyezték át. A Közlekedési Főfelügyeleten an-

nak megalakulásától kezdve 1984-től 2003 

június 30.-ig dolgozott. Munkáját az igényes, magas szakmai követelmé-

nyek kitűzése és teljesítése jellemzi. Mérnöki tehetségét szakmai felette-

sei már pályája kezdetén felismerték, a kivitelezési munkák irányításában 

is a legnehezebb szakmai feladatokat kapta. A MÁV Vezérigazgatóság 

Hídosztályán a Szegedi MÁV Igazgatóság híd-vonalbiztosi munkaköré-

ben többek között az algyői Tisza-híd, a csongrádi Tisza-híd átépítését, a 

bajai Duna-híd átalakítási munkáit irányította. 

A Közlekedési Főfelügyeletnél a vasúti hatósági munka kialakításának és 

végzésének gyakorlatában úttörő szerepe volt. Osztályvezetőként kezde-

ményezte az ügyfelekkel a partneri kapcsolat kialakítását, a hatósági kö-

vetelményekről vasúti szakmai tájékoztató kiadását. A hatályos 

jogszabályok igen széleskörű ismeretei következtében kollégái ismereteit 

és tájékoztatását nagyon gyakran igénybe veszik és az egyes szakmai kér-

désekben véleményét kikérik. 

A szakmai oktatás területén komoly feladatokat vállalt. 1972-1992 között 

a Széchényi István Műszaki Főiskolán a „Hídfenntartás” tárgyat annak 

kezdetétől a megszüntetésig oktatta, amely tárgy jegyzetének is szerzője. 

A MÁV Tisztképzőn oktatott, a „Vasútépítők kézikönyve” társszerzője, 

a Kvassay Jenő szakközépiskola részére tankönyvet írt. A vasúti hídépítés 

területén igen jelentős számban publikált. Ezek közül a legfontosabbak az 

algyői Tisza-híd, a csongrádi Tisza-híd, a bajai Duna-híd átépítéseivel 

kapcsolatosak, továbbá a vasúti szakmai újdonságok bevezetéseit ismer-

tetik. 
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A vasúti és közúti hidász szakma műszaki előírásainak kidolgozásában 

igen aktív szerepet vállalt. Többek között az 1976. évi Vasúti Hídszabály-

zat, a Vasúti Hídszabályzat 1990. évi kidolgozásában, közúti hídfenntar-

tási előírások kidolgozásában tevékenyen vett részt. A 

Közlekedéstudományi Egyesület Mérnöki Szerkezetek Szakosztály veze-

tőségének tagja. A KTE-ben számos sikeres szakmai előadást tartott. 

Jelentősebb szakmai kitüntetései „Kiváló Vasutas” 1976. évben, KTE 

aranyérem 1978, KTE Széchenyi emlékplakett 1999, „Minisztertanács 

Kiváló Munkáért” kitüntetés 1982, „Közlekedésért” szakmai érdemérem 

1994, „Aranyozott Széchenyi emlékérem” 2002. 

 

2005 – Doskar Ferenc (1912-2009) 

A Korányi Imre-díjat a kitüntetnek a 

Budapesti Műszaki Egyetemen rubin 

diplomával együtt, 2005. szeptember 8-

án adták át. 

Doskar Ferenc mérnöki diplomáját 

1935. április 8-án szerezte meg a M. 

Kir. József Nádor Műszaki és Gazda-

ságtudományi Egyetemen. Rövid idejű 

tanársegédi tevékenységét követően 

1936. július elsején lépett a MÁV szol-

gálatába. 1938-tól a MÁV igazgatóság 

D. III. Osztályán látta el feladatát elő-

ször, mint főmérnök, majd mint osztály-

vezető helyettes (1951), később (1953) 

osztályvezetői beosztásban. Magas szintű mérnöki ismereteit rendkívül jó 

gyakorlati érzéke, szorgalma, angol, német és francia nyelvtudása révén 

állandóan továbbfejlesztette. 

Szinte lehetetlen felsorolni azokat a munkákat, amelyeknek tervezésében, 

kivitelezésében, hatósági ügyeinek az intézésében részt vett. Ezek közül 

néhány: Budapest Ferdinánd híd, tunyogmatolcsi Szamos-híd, szolnoki 

Tisza- és Zagyva-hidak, abdai Rábca-híd, bajai Duna-híd, Káló-patak-

provizórium, soroksári aluljáró, és még sokáig lehetne folytatni a sort. Az 

újjáépítésben derekasan kivette a részét, és emellett a hidász szakemberek 
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képzésébe és oktatásába óriási energiát fektetett, elsősorban a korszerű 

módszerek elterjesztésében. Munkáját mindvégig az újszerűség, és fejlő-

dés iránti elkötelezettség jellemezte. Számtalan kitüntetést és elismerést 

kapott, 1946 és 1976 között több mint tíz elismerésben részesült. Munká-

ját felettesei, munkatársai, és beosztottjai egyaránt elismerték, személyét 

tisztelték és megbecsülték. Emberi tartása példamutató. 

Irodalmi tevékenysége során a hidász tiszti tanfolyami jegyzeteken kívül 

számtalan szakmai folyóiratban is publikált, példaként említjük a Magyar 

Mérnök és Építész Egylet Közlönyében a „Gyékényesi vasúti Dráva-híd 

ideiglenes helyreállítása” című cikkét. Évekig volt a Sínek Világa szak-

mai folyóirat felelős szerkesztője. Szabályzatalkotói tevékenységéből az 

1951. évi Vasúti Hídszabályzat egyes különleges fejezeteinek kidolgozá-

sát említjük meg, amelynél számtalan nagytekintélyű tudóssal (Dénes 

Emil, Dénes Oszkár, Kézdi Árpád, Korányi Imre, Szépe Ferenc, Szida-

rovszky János, Vásárhelyi Boldizsár) vett részt. 

 

2006 – dr. Nagy Sándor (1926-) 

A Vasúti Hidak Alapítvány és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomá-

nyi Egyetem 2006. december 6-án az Egyetem dísztermében dr. Korányi 

Imre professzor úr születésének 110. évfordulója alkalmából ünnepi tu-

dományos ülésszakot szervezett, amely után az egyetem szoborparkjában 

felavatták a professzor mellszobrát. 

Nagy Sándor 1926-ban született. 1950-ben szerzett mérnöki diplomát a 

Budapesti Műszaki Egyetemen. Egyetlen állandó munkahelye a BME-n 

az I.sz Hídépítéstani Tanszék, ahol dr. Korányi Imre professzor úrnál kez-

dett dolgozni és innen ment nyugdíjba az 1996. évben. Egyetemi dokto-

rátusát 1971-ben, kandidátusi címét 1972-ben, PhD tudományos 

fokozatát 1997-ben szerezte meg. 

A tanszék oktatási munkájában 1950 – 1996 között, valamennyi oktatott 

tárgykörben vett részt. Tanársegédként kezdett és docensként fejezte be 

az oktatást. Számos műszaki tudományos cikke jelent meg magyar és né-

met szaklapokban. Részt vett dr. Korányi Imre: Tartók statikája I.-II. 

egyetemi tankönyvének kidolgozásában, munkájának elismeréseként Ko-

rányi professzor úrtól egy-egy dedikált példányt kapott a tankönyvből. 
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Vasúti hidak tervezése területén részt vett a MÁV gerinclemezes híd-min-

tatervek kidolgozásában. 

A Korányi Imre-díjat a jelen ünnepségen a professzor úr lánya, Korányi 

Ilona okl. építőmérnök adta át. A kitüntetett, dr. Nagy Sándor rövid be-

szédben mondott köszönetet a díjért és emlékezett dr. Korányi Imre pro-

fesszor úrra. 

 

 

 

 
31. ábra: Nagy Sándor átveszi a Korányi-díjat Korányi Ilonától,  

a professzor úr lányától (Gyukics Péter felvétele) 
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2007 – Bácskai Endréné (1935-) 

A „Jubiláló vasúti hidak 2007” rendezvényen 

volt a 2007. évi Korányi-díj átadása. 

Bácskai Endréné okl. építőmérnök, szakértő 

mérnöki oklevelét 1958-ban szerezte meg az 

Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem 

Mérnöki Karon. Pályafutását az Uvaterv Hí-

dirodáján kezdte, ahová Korányi professzor 

ajánlásával került. E munkahelyén 1958-

1991 között aktívan, majd 1997-ig mint nyug-

díjas dolgozott. 1973-ban hegesztő szakmér-

nöki diplomát szerzett. 1997 óta az MSc Kft-

ben dolgozik. 

Már pályafutása kezdetén kitűnt rendkívüli szakmaszeretete, tudásvágya, 

tenni akarása. Pályájának két fő vonulata van, az egyik új hidak, elsősor-

ban vasúti hidak tervezése, a másik a hidak karbantartása, felújítása. A 

száznál jóval több műtárgy között, amelyeket tervezett, a legjelentőseb-

bek a vasúti Sajó-hidak Kazincbarcikánál, ill. Bánrévénél. Ezek mind-

egyikénél sikerült valami új megoldást kipróbálni, melyek később 

beépültek a mindennapi gyakorlatba. Pályájának csúcsa a nagy hidak fe-

lülvizsgálata és felújításának tervezése, elsősorban a budapesti Duna-hi-

daké először a Szabadság híd, majd jöttek sorban a többiek: Petőfi, 

Erzsébet, Lánc, Margit és Árpád híd. A közelmúltban az ő tervei alapján 

úgy készült el a városligeti tó feletti Millenniumi híd felújítása, ahol talán 

az eddigieknél is jobban érvényesül a Zielinski Szilárd által tervezett híd 

szépsége és harmóniája a környezetével. 

Kiemelkedő feladatnak tartotta mindig a fiatalok tanítását, a szakmába 

való bevezetését. A fiatal mérnökök tucatjait oktatta, nevelte a szakma 

szeretetére, adta át önzetlenül tudását. Folyamatosan vállalt diplomater-

vezési konzultációt, bírálatot. Tapasztalatairól számos előadást tartott, és 

tart ma is tudományos fórumokon. Számos publikációja jelent meg a kü-

lönféle szakmai folyóiratokban, könyvekben, hogy megossza tapasztala-

tait a szakma képviselőivel. 
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2008 – Solymossy Imre (1950-) 

A "Város és folyója" konferencián, Szegeden 

2008. október 9-én volt a 2008. évi Korányi-

díj átadása. A díjat dr. Korányi Emese, dr. 

Korányi Imre professzor unokája adta át. 

Solymossy Imre 1950-ben született Budapes-

ten. A Budapesti Műszaki Egyeten 1980-ban 

szerzett szerkezetépítő mérnöki diplomát. 

Szakmai tevékenységét 1973-ban az Uva-

tervnél kezdte, ahol 1996-ig dolgozott szer-

kesztő technikus, tervező mérnök, irányító 

tervező, majd osztályvezető-helyettesi beosz-

tásban. 1996-tól az MSc Kft műszaki igazgatói beosztásában van. Szak-

mai tevékenységét a rendkívüli sokoldalúság jellemzi. A tervezési 

munkákon kívül a nagy szakmai tapasztalatot igénylő hídvizsgálati doku-

mentációk és vasúti híd-szabályzatok kidolgozásában is részt vett. Acél- 

és vasbeton, közúti és vasúti hidak tervezési munkáit egyaránt nagy gon-

dossággal és magas színvonalon végzi el. Rendkívüli és időszakos híd-

vizsgálatok dokumentációit állítja össze, üzemelés alatt lévő 

hídszerkezetek statikai felülvizsgálatait és felújítási terveit magas szak-

mai színvonalon készíti el. 

Fontosabb munkái: Budapesti Duna-hidak felújítása, bajai közös vasúti-

közúti Duna-híd pályaszerkezetének átépítése, Déli összekötő vasúti 

Duna-híd beruházási programja és alépítményeinek átalakítása, tiszaugi, 

algyői Tisza-hidak felújítása, kunszentmártoni Hármas-Körös-híd felújí-

tása, líbiai vasúttervezés hídjai, TS-uszályhidak, a hatvani vasútállomás 

korszerűsítése, Bp. Ferencváros-Kelenföld vasútvonal Szerémi úti vasúti 

hídja. 

Az MSc Kft műszaki igazgatójaként az alábbi vasúti hidak tervezési mun-

kákat irányította: szekszárdi vasúti Sió-híd átépítése, Székesfehérvár mel-

letti Gaja-patak vasúti hídjának cseréje, kiskörei Tisza-híd felújítási terve, 

tiszaugi Tisza-híd kapacitásbővítése. Vasúti hidak (szeghalmi Berettyó-

híd, vésztői Sebes-Körös-híd, bajai Simon Duna-ág híd, szolnoki Tisza-

híd, stb.) vizsgálata és ellenőrző statikai számítása. Kunszentmártoni vas-

úti Körös-híd mederszerkezeteinek átépítési terve Déli összekötő vasúti 

Duna-híd III. szerkezetének, engedélyezési terve. Legkiemelkedőbb 
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munkája az idén szeptemberben forgalomba helyezett Újpesti vasúti 

Duna-híd új felszerkezet építésének engedélyezési és kiviteli tervei. A 

MÁV H.4./2000 sz. „Meglévő vasúti acélhidak teherbírásának és tartós-

ságának megállapítására” c. utasítás kidolgozása, amellyel megelőzte a 

nemzetközi vasúti szövetség ez irányú munkáját. Munkája során több új 

műszaki megoldás szabadalommal védett. 

Az Esztergomi Mária Valéria híd újjáépítéséért alakult civil Hídbizottság 

alapító tagja volt. A Vasúti Hidak Alapítvány kuratóriumának tagja. 

 

2009 – dr. Horváth Ferenc (1924-2009) 

A 2009. évi Korányi-díjat – posztumusz – a 

VII. Vasúti Hidász Találkozón, 2009. június 

25-én dr. Korányi Imre unokája, Korányi 

Villő adta át, amelyet a kitüntetett fia, dr. 

Horváth Ferenc vett át. 

A kitüntetett 1924. október 14-én született 

Kecskeméten. Elemi és középiskoláit szülő-

városában végezte. A Kecskeméti Gróf Tisza 

István Református Gimnáziumban érettségi-

zett 1942-ben. 1944 szeptemberében iratko-

zott be a budapesti József Nádor Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem Mérnöki Osztályára, oklevelet 1948-ban 

szerzett. Közben másfél évet a Délpest-megyei Földhivatalnál dolgozott. 

1967 és 1969 között elvégezte a Műszaki Egyetem Gazdaságmérnöki sza-

kát, 1975-ben egyetemi doktori címet szerzett A vasúti hézag nélküli vá-

gányok viselkedése a gépesített fenntartási munkák hatására c. 

értekezésével. Dr. Horváth Ferenc 2009. januárjában hunyt el. 

1948-ban lépett a Magyar Államvasutak szolgálatába, ahol szakaszmér-

nökként a Kecskeméti, majd osztálymérnökként a Hódmezővásárhelyi és 

a Kecskeméti Osztálymérnökségen teljesített szolgálatot. 1953-1971. kö-

zött a MÁV Szegedi Igazgatóságon a Pályafenntartási és Építési Osztály 

helyettes vezetője, később vezetője volt. 

Ez az igazgatóság üzemelteti a legjelentősebb vasúti nagyhidakat a folyók 

alföldi jellege és a viszonylag sűrű vasúthálózat miatt. Munkássága alatt 

kiváló hidász szakembergárda nevelődött ki az igazgatóságon. 
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1971-től 1985-ig, nyugdíjazásáig, a KPM I. Vasúti Főosztály – MÁV Ve-

zérigazgatóság – 6/B. Pályafenntartási Osztályát vezette. Vezetésével pél-

daszerű együttműködés volt a pályás és hídász szakemberek között. 

1953-tól 1989-ig oktatott a Szegedi Vasúti Technikumban, majd a Felső-

fokú Technikumban, a MÁV Tisztképző Intézetben, a Széchenyi István 

Műszaki Főiskolán, a Műszaki Egyetem szakmérnöki tanfolyamán. 

A vasútépítési, pályafenntartási, vasútüzemi tantárgyakat adta elő. Több 

technikumi és főiskolai tankönyvet, szakkönyvet írt (Vasútépítési pálya-

ismeretek, Vasúti üzem, Korszerű vasútépítés, Vasúti alépítmény). A 

Széchenyi István Műszaki Főiskolán címzetes tanári címet kapott. 

Az utóbbi négy évtizedben elsősorban vasúttörténeti könyvek írásával 

foglalkozott, mintegy 30 ilyen tárgyú önálló munkája jelent meg és kb. 

20 könyvnek volt a szerkesztője vagy egy-egy fejezettel a társszerzője 

Nagyobb terjedelmű önálló vasúttörténeti munkái: Hazai és külföldi vas-

úti balesetek, Magyar Vasútépítészet Erdélyben, 125 éves a magyar köz-

lekedési hatóság, Nagykanizsa vasútja, Kecskemét vasútjai, A záhonyi 

vasúti csomópont története. Jubileumi könyvei jelentek meg a Nyíregy-

háza-Ungvár, a Szolnok-Kiskunfélegyháza, a Vésztő-Kötegyán, a Kis-

kunfélegyháza-Kiskunhalas, a Kunszentmiklós-Dunapataj, az Alföld-

Fiumei, az Alföld Első Gazdasági Vasút, a Bugaci Vasút, a Kecskemét-

Kiskőrösi Gazdasági Vasút építéséről a MÁV Gépgyártó Üzem Gyön-

gyös történetéről. Jelentős önálló munkája A magyar vasútépítési és fenn-

tartási szervezetének története (1827-2004) I.-II. kötet (2005). Nagy 

szakismerettel és odaadással írta meg a vasúti igazgatóságok hídjait be-

mutató hidász szakkönyvek pályahálózatra vonatkozó fejezeteit. Utolsó 

ilyen írásán a VII. Vasúti Hidász Találkozó alkalmából kiadott „Vasúti 

hidak a Szegedi Igazgatóság területén” c. könyv pályás fejezetén haláláig 

dolgozott. 

Több mint 100 cikke jelent meg a Közlekedéstudományi Szemlében, a 

Mélyépítés-tudományi Szemlében, a Sínek Világában, a Vasút c. folyó-

iratokban és egyéb szaklapokban. Szívügye volt a Sínek Világa folyóirat 

életben tartása. A halála előtti hónapokban több kész és félkész írást adott 

le a folyóirat szerkesztőségébe. 

Szakmai munkája mellett a Közlekedéstudomány Egyesületben tevé-

kenykedett 1971-ig, mint a szegedi szervezet titkára, ezután pedig Buda-

pesten a Vasútépítési Szakosztály titkáraként. 
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2010 – dr. Kemenes Arzén (1927-) 

A 2010. évi Korányi-díj átadása a 2010. dec-

ember 2-án, a MÁV Zrt Baross Gábor Okta-

tási Központban megrendezett "Hidász 

szakmai nap" konferencián volt. 

Dr. Kemenes Arzén 1951-ben szerezte meg a 

mérnöki diplomáját, majd 1975-ben summa 

cum laude minősítéssel szerzett műszaki dok-

tori címet. 

Pályáját a MÁV Budapesti Igazgatóságán, és 

a MÁV Hídépítési Főnökségen kezdte, majd 

a MÁV Vezérigazgatóság Hídosztályára ke-

rült, ahol elsősorban a kötélpályák hatósági 

engedélyezési ügyeinek volt a fő felelőse, továbbá a gyalogos létesítmé-

nyek, keresztezések tervjóváhagyásait végezte. Hazánkban az első sze-

mélyszállító kötélpálya hatósági engedélyezését intézte, amely Libegő 

néven ma is üzemel. 

1975-ben vezetője volt a „Nyugati pályaudvar csarnokszerkezete” orszá-

gos pályázaton résztvevő, a Vasúti Hídosztály munkatársaiból alakult 

kollektívának, amely az akkori nagy tervező intézetek (Uvaterv, Mávti) 

közötti versenyben, mint egyetlen nem profi tervező kollektíva pálya-

munkájával megvételt nyert. 

1984-ben a Közlekedési Főfelügyelethez (KFF) helyezték át, ahol a Vas-

úti Pálya, és Hídosztály vezetését bízták rá. Részt vett a vasútvállalati és 

a hatósági ügyek szétválasztásának megszervezésében, valamint az Or-

szágos Vasúti Szabályzat megalkotásában. 1980-től a KFF Vasúti Fel-

ügyeletének vezetését bízták rá, amit 1992-ben történt nyugdíjba 

vonulásáig végzett. Azóta folytatja és folyamatosan végzi igazságügyi 

szakértői munkáját. Szakmai munkájában a kötélpályák terén ma is sok 

esetben szakértés ügyeiben kérik fel. 

Közéleti szereplése közül ki kell emelni a különböző szabvány előkészí-

tésekben, és a nemzetközi szervezetek munkájában való közreműködést. 

Részt vett a KTE Mérnöki Szerkezetek Szakosztálya, valamint a Közle-

kedésépítési Tagozat vezetőségi munkájában is. 

Öt nemzetközi szakmai konferencia kapcsolódik nevéhez. 
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Számos könyv szerzője és társszerzője esetleg szakmai lektora volt. Cik-

kei a hazai és nemzetközi szakmai folyóiratokban (Seilbahn-Rundschau, 

Mélyépítéstudományi Szemle, Sínek Világa) egyaránt megtalálhatóak. 

Kitüntetései közül legjelentősebb a Jáky-díj (1975). a Szabványosításért 

(1980), és a Vasútért (1991). 2001-ben Aranydiplomával ismerték el mér-

nöki tevékenységét. 

 

2011 – Adamkó Ferenc (1928-2014) 

A 2011. évi Korányi-díj átadása 2011. szept-

ember 16-án, a BME dísztermében rendezett 

Korányi emlékülésen volt. 

Adamkó Ferenc 1928. október 23-án Sasha-

lomban született. A Budapesti Műszaki Egye-

temen 1952-ben szerzett mérnöki 

oklevelet.1952-től 1963-ig a MÁV Hídépítő 

Vállalatnál (később MÁV Hídépítési Főnök-

ség) építésvezető, később tervező beosztásban 

tevékenykedett. 

1963-ban a KPM Vasúti Főosztály Hídosztályára helyezték és itt dolgo-

zott 1990-ig, nyugállományba vonulásáig. Először híd-vonalbiztosként 

különféle vasúti hidak építését irányította, és emellett közművek vasútvo-

nallal való keresztezésének kialakításával, engedélyezésével foglalkozott. 

Ekkor szerkesztette meg a ma már Adamkó féle biztonsági zónák és hoz-

zátartozó sebességhatároknak nevezett előírásait, amely minden tervező-

mérnök fiókjában megtalálható. 

A Mérnök Továbbképző Intézetben a pályakeresztezésekről tanfolyamot 

vezetett, és tanított a MÁV Tisztképző Intézetben is.1970-ben acélszer-

kezeti szakmérnöki oklevelet szerzett a BME-n. 

Ezután szegecselt vasúti acélhidak üzemeltetésével foglalkozott. Vizs-

gálta a pályaszerkezetben bekövetkezett meghibásodások (törések) okait, 

új hídfa-leerősítést tervezett, később hegesztett vasúti acélhidak szerke-

zeti megoldásainak kidolgozásában vett részt. Több acélhídon végzett fe-

szültségmérést, elsősorban pályaszerkezeten, illetve rácsos hidak 

csomópont bekötésének környezetében, annak tisztázása érdekében, hogy 
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a számított feszültségek, hogyan viszonyulnak a mért értékekhez. Az így 

nyert tapasztalatok, szerkezeti kialakítások szolgáltak alapul az 1976. évi 

Vasúti Hídszabályzat kidolgozásában. 

Több vasúti acélhíd építésének előkészítésében vett részt, így pl. a Kőbá-

nyai úti, az Üllői úti, a bajai Duna-híd, a bánrévei Sajó-híd, a gyomaend-

rődi Körös-híd, a hatvani vonal keresztezési műtárgya, stb. Ezen kívül 

számos híd erősítésében, átalakításában, korszerűsítésében működött 

közre. Miután a Hídosztályon esetenként tervezői munka is folyt, speciá-

lis acélhidak terveit, a vágányzár nélkül beépíthető provizórium, valamint 

az ún. kötőállomási bakdaru terveit készítette el, és számos új vasúti vas-

beton híd, és meglévő boltozat felújítását tervezte. 

1990-ben vonult nyugállományba, de 1992-től 2002-ig a Fővárosi Közle-

kedési Felügyeletnél dolgozott tovább és a Főváros 30 m-nél kisebb nyí-

lású, valamint a BKV vonalain lévő hidakkal, és a Metró alagutak 

hatósági ellenőrzésével és a 4-es Metró vasúthatósági engedélyének elő-

készítésével foglalkozott. Ezzel párhuzamosan az Utiber Kft-nél műszaki 

ellenőrként is dolgozott és részt vett a cigándi Tisza-híd, a záhonyi Tisza-

híd, a tiszaugi Tisza-híd, a 3-as úton a Hernád-híd, a bajai Duna-híd, a 

dunaföldvári Duna-híd átalakításában-erősítésében és az esztergomi Má-

ria Valéria-híd újjáépítésében. 

2002-től jelenleg is dolgozik a VIA-Pontis Kft-nél, ugyancsak műszaki 

ellenőrként. Részt vett a csömöri Auchan-híd építésében és számos nagy 

hídépítés előkészítésében, az M6 Kőröshegyi völgyhidak, és a M8 duna-

újvárosi Duna-híd műszaki ellenőrzésében. 

Több publikációja jelent meg a Mélyépítéstudományi Szemlében, és a Sí-

nek Világában. 

Adamkó Ferenc több mint 50 éve magas szinten látta el a vasúti hidászat 

területén a tervezői, kivitelezői, üzemeltetői és műszaki ellenőri feladato-

kat, minek alapján az Alapítvány kuratóriuma részére egyhangúlag ítélte 

oda a 2011. évi Korányi-díjat. 
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2012 – Rosnyay András (1927-) 

A díjat a VIII. Vasúti Hidász Találkozón 

2012. május 31-én a kitüntetett részére Csek 

Károly igazgató, MÁV Zrt adta át. 

Rosnyay András mérnöki oklevelét a Buda-

pesti Műszaki Egyetemen szerezte 1950-ben, 

ahol többek között Dr. Korányi Imre profesz-

szor úr tanítványa is volt. Szakmai pályáját a 

MÁV Hídépítési Főnökségen kezdte, 1949-

ben, ahol előbb építésvezetőként, később ter-

vezési csoportvezetőként dolgozott. Nevéhez 

fűződik a Rákosrendező-Esztergom vasútvo-

nal első szakaszán, Angyalföldön épült Béke 

úti vasúti híd építése, valamint a szanyi félállandó Rába-híd, a körmendi 

Nagyrába-híd (szintén félállandó), a marcaltői Marcal-híd, valamint a 

körmendi Pinka-híd tervezése. 

Az Uvatervben 1959-től dolgozott, ahol számtalan vasúti hidat tervezett. 

Többek között az Esztergomi vasútvonal Szentendrei HÉV feletti híd, a 

szarvasi Hármas-Körös híd parti szerkezetei, a ragyogói Rába-híd, kesz-

nyéteni Sajó-híd, a hódmezővásárhelyi Kaszap úti útaluljáró, a bajai 55. 

sz. főút vasúti felüljárójának tervezése fűződik a nevéhez. Irányító terve-

zőként kollégái, beosztottjai nagyon szerették magas szintű felkészült-

sége, ugyanakkor közvetlensége, segítőkészsége miatt. Sokat foglalkozott 

a fiatalokkal, tanította, munkahelyi látogatásokra vitte őket, hogy minél 

szélesebb legyen a látókörük. 

Az Uvaterves évek alatt kb. 5000 t hegesztett acélhidat tervezett csehszlo-

vák exportra. Ezen felül két alkalommal is több hónapot dolgozott Prágá-

ban, közvetlenül megismerve a cseh, közvetve viszont a német vasúti 

hídtervezés és hídépítés jellemzőit. 

1978-1991 között a MÁV Tervező Intézetben dolgozott, folytatva vasúti 

hídtervezési tevékenységét. Ebből az időszakból jelentősebb munkái vol-

tak a győri GYSEV Rába-híd, a sárvári Rába-híd, a nagyszentjánosi Ba-

konyér-híd és a Budapest, Kőbányai út feletti hidak. Sok műszaki 

fejlesztéssel, elsősorban a hegesztéses megoldások alkalmazásával, fejlő-

désével foglalkozott. A hegyeshalmi fővonal átépítésénél először alkal-

mazott nagysebességű (80 km/h) provizóriumok statikáját ő készítette el. 
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Nyugdíjba vonulása után egyedi megbízásokkal ismét az Uvaterv-nél 

folytatta tervezői, majd egyre inkább szakértői munkáját. Ő tervezte a 

Kiskunhalas-Bátaszék vasútvonalon az 55. sz. főút feletti vasúti hidat, a 

Völgységi-patak feletti vasúti híd átépítését, valamint ő készítette a Moh-

ács-Pécs vasútvonal M6 autópálya feletti vasúti híd engedélyezési tervét 

és irányította később annak kiviteli tervezési munkáit is. Az utóbbi évek-

ben a Mezőtúr-Gyoma vonalszakasz felújítása kapcsán jelentős szakértői 

tevékenységet folytatott. 

 

2013 – Rege Béla (1937-) 

Rege Béla 1937-ben született a csehszlovákiai 

Pardubicén. Mérnöki oklevelét a budapesti 

Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem 

építőmérnöki karán 1961-ben szerezte meg. 

1961 – 1969 között a MÁV Hídépítési Főnök-

ségnél építésvezető; 

1969 – 1984 között a KPM Vasúti Főosztály 

– MÁV Vezérigazgatóság Hídosztályán, terü-

leti főmérnök, főelőadó, ezen időszakon belül 

1978 – 1983 években, a MÁV-ot képviselte, a 

Vasutak Nemzetközi Együttműködési Szer-

vezeténél (OSzZsD) Varsóban; 

1984 – 2007 között a Közlekedési Főfelügyeletnél és annak utódszerve-

zete a Központi Közlekedési Felügyeletnél, mint engedélyező hatósági 

főelőadó és osztályvezető; ezen időszakon belül 1989 – 1993 években is-

mét a MÁV-ot képviselte Varsóban az OSzZsD-nél. Munkájánál és meg-

bízatásainál előnyt jelentett lengyel, német és orosz nyelvtudása, 

melyeket eredményesen kamatoztatott. 

Munkássága során közreműködött a MÁV hidakra vonatkozó előírásai-

nak és utasításainak korszerűsítési munkáiban, a közlekedési hatóság te-

vékenységére vonatozó jogszabályok, végrehajtási utasítások 

előkészítésében. A MÁV képviseletében végzett külföldi munkájában a 

vasúti hidak tervezésére, kialakítására, kivitelezésére vonatkozóan szer-

zett információkat rendszeresen átadta munkatársainak, amit azok nagy 

örömmel fogadtak és tapasztalható módon fel is használtak.  
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Meg kell említeni, hogy megalakulásától fogva tagja a Magyar Mérnök 

Kamarának, melyen belül 2002 – 2010 között a Közlekedési Tagozat el-

nökségi tagja, azt követően a Vasúti Szakosztály elnökhelyettese, továbbá 

a Közlekedési Tagozat által alapított Csány László-díj kuratóriumának, a 

díj alapításától kezdve két cikluson át az elnöke. Elnökségi tagja 2010-től 

az Országos Etikai Bizottságnak is. 

Munkahelyi feladatait alapvetően a vasúti hidak tervezésének, építésük, 

használatuk hatósági engedélyezése és irányítása, továbbá ellenőrzése és 

felügyelete képezte. Széleskörű és szerteágazó munkájáról a hazai és a 

külföldi (lengyel, német stb.) szakfolyóiratokban rendszeresen beszámolt, 

így a Mélyépítéstudományi Szemlében, a Sínek Világában, a Közleke-

déstudományi Szemlében, a Mérnök Újságban, a Przeglad Kolejowyban, 

a Buletin der OSShD-ben stb. Rendszeresen publikált a vasúti híd- és mű-

tárgyépítés, valamint a vasúti pályák szakterületi folyóirataiban is. A 

Mérnök Továbbképző Intézet több tanfolyamán volt előadó. Társszerzője 

volt a Korszerű Vasúttechnika című szakkönyvnek. Számos hidakkal 

kapcsolatos újítás fűződik. 

 

2014 – Erdődi László 

A 2014 évi Korányi-díjat a kitüntetettnek a 

2014. december 9-én rendezett „Vasúti mű-

tárgyépítések 2014-ben” c. szakmai napon 

Korányi Emese, a professzor úr unokája adta 

át. 

Erdődi László a Széchenyi István Közleke-

dési és Távközlési Műszaki Főiskolán 1979-

ben szerzett diplomát. Szakmai munkásságát a MÁV Miskolci Épület- és 

Hídfenntartó Főnökségén kezdte meg, majd a Miskolci Igazgatóság II. 

osztályán 15 évig dolgozott. Közben a Budapesti Műszaki Egyetem Épí-

tőmérnöki Karán szerzett diplomát. 

2007-től a MÁV Vezérigazgatóság Hídosztályán dolgozik területi főmér-

nöki, osztályvezetői, jelenleg területi főmérnöki beosztásban. Ezen be-

osztásán kívül részt vesz az új Vasúti Hídszabályzat átdolgozási 

munkájában, továbbá az egyéb más vasúti előírások megalkotásában. Fel-

adata továbbá a korrózióvédelemmel kapcsolatos ismeretek, új előírások, 
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szabványok vasúti alkalmazása. A vasúti Hídosztály legnagyobb szakmai 

gyakorlattal és kiemelkedő ismeretekkel rendelkező munkatársaként tu-

dását rendszeresen továbbadja a fiatalabb kollégáknak, felkészítve őket a 

komolyabb feladatok ellátására, a vasúti hidászattal kapcsolatos gyakor-

lati ismeretek alkalmazására. A Vasúti Hídosztályon felelőse volt a „Híd-

gazdálkodási rendszer tapasztalatai és továbbfejlesztés lehetőségei” nevű 

fejlesztési témának, amely a hidak állapotjellemzői változásának feltárá-

sával a leromlási modell felvételével az optimális döntést segítheti. 

Számos szakmai konferencián és továbbképzésen magas szintű előadáso-

kat tartott, a Sínek Világa szakmai folyóiratban rendszeresen publikál. 

A 2014. évi Korányi-díjat a Vasúti Hidak Alapítvány kuratóriuma Erdődi 

Lászlónak sokoldalú munkássága és 35 éves mérnöki teljesítménye alap-

ján ítélte oda.  

 

2015 – Sélley Tivadar 

A 2015 évi Korányi-díjat a kitüntetettnek, a IX. Vasúti Hidász Találko-

zón, 2015. szeptember 17-én, Lillafüreden dr. Korányi Imre unokája, Ko-

rányi Emese adta át. 

 
32. ábra: Sélley Tivadar átveszi a Korányi-díjat Korányi Emesétől 
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Sélley Tivadar a Nehézipari Műszaki Egyetem Kohó- és Fémipari Mű-

szaki Főiskoláján Dunaújvárosban 1975-ben, majd az Ybl Miklós Építő-

ipari Műszaki Főiskolán 2003-ban szerzett üzemmérnöki oklevelet. 1975-

ben kezdő mérnökként a MÁV Tervező Intézetnél helyezkedett el statikus 

tervezőként, ahol lehetősége volt betekinteni a vasúttal kapcsolatos terve-

zési folyamatokba. 

1977-ben került a MÁV Hídépítési Főnökségre, ahol különböző beosztá-

sokban dolgozott, végig járta a ranglétrát, beosztott mérnöktől a fő-épí-

tésvezetőségig. A MÁV Hídépítő Kft. megalakulása után annak 

acélszerkezeti főmérnöke lett. 2007-től a KÖZGÉP Zrt. szerelési főmér-

nöke. 

Szakmai tevékenysége szinte teljes egészében a MÁV-hoz, a vasúti hi-

dakhoz, elsősorban acélhidakhoz kötődik. 

Szakmai tapasztalatai alapján publikációi jelentek meg a Mélyépítéstudo-

mányi Szemlében, a Mélyépítő Magazinban és a Sínek Világában. Szak-

mai fórumokon, konferenciákon (Vasúti Hidász Találkozók, METESZ 

Székház, Budapesti Műszaki Egyetem „EPIX PLAM”, stb.) több előadást 

tartott, melyek témája elsősorban a hegesztett acélszerkezetek gyártásá-

hoz és szereléséhez kötődött. Előadásokat tartott a MÁV Tisztképző In-

tézet tanfolyamain is. 

A 2015. évi Korányi-díjat a Vasúti Hidak Alapítvány kuratóriuma Sélley 

Tivadarnak, a vasúti acélhidak gyártása és szerelése terén szerzett tapasz-

talatai, magas szintű szakmai tudása és 38 éves mérnöki teljesítménye 

alapján ítélte oda.  
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2016 – Virág István 

Virág István a győri Közlekedési és Távköz-

lési Műszaki Főiskola, Közlekedés Építési 

Kar, Vasútépítési és Pályafenntartási Szakán 

1977-ben, Hídépítési és Fenntartási Szakán 

1981-ben végzett és szerzett vasútépítési és 

fenntartási, valamint hídépítési és fenntartási 

üzemmérnöki oklevelet. 

Szakmai pályafutását a MÁV Zrt. Pályafenn-

tartási Főnökség Pápa szervezeténél 1977-ben 

kezdte, majd áthelyezésre került a Pályafenn-

tartási Főnökség Győr szervezetéhez. Itt már 1978-ban megbízták a hi-

dász mérnöki teendők ellátásával. A ranglétrán előre haladva 1991-től 

főmérnökként dolgozott, 1998-ban megbízták a Pályafenntartási Főnök-

ség vezetésével, amit 2001. év végétől osztálymérnöki feladatok ellátása 

követett. A budapesti Híd és Alépítményi Alosztály vezetésére 2005-ben 

kapott megbízást, ahol már a területi hidász üzemeltetői feladatok szerve-

zése, irányítása volt legfőbb feladata. A vezérigazgatóság Híd és Alépít-

ményi Osztályát 2011 és 2015 között vezette. Másfél évtizedes vezetői 

munkájának elismeréseként – a 2016. évi szervezeti átalakítás során is-

mételten létrehozott – Pályalétesítményi Főosztály vezetését látja el. 

Virág István a területi pályás vezetői beosztásban szerzett tapasztalatát és 

hidász szakmai ismereteit mindvégig a vasutas hidász szakma javára for-

dította, annak érdekeit képviselte. Kiemelt jelentőséget tulajdonít a fiatal 

hidász szakemberek szervezetbe történő integrálásának, szakmai pártfo-

golásának, ezzel jelentősen hozzájárulva a generációváltás alapjainak 

megteremtésében, a nagyobb zökkenők nélküli átmenet biztosításához. 

A Sínek Világában több bemutató-elemző publikációja is megjelent, il-

letve számos szakmai konferencián tartott előadást a MÁV Zrt. hidász 

szakszolgálatának képviseletében. 

A 2016. évi Korányi-díjat a Vasúti Hidak Alapítvány kuratóriuma Virág 

Istvánnak, sokoldalú munkássága és 39 éves mérnöki teljesítménye alap-

ján ítélte oda. 
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2017 – Legeza István (1953-) 

Legeza István 1953. szeptember 27-én szüle-

tett Jászberényben. Felsőfokú tanulmányait a 

Közlekedési Távközlési Műszaki Főiskolán 

végezte, amelynek Hídépítési és Fenntartási 

Szakán 1975-ben szerzett üzemmérnöki dip-

lomát. A hidász szakmát - még abban az év-

ben - a Hídépítő Vállalatnál kezdte. A MÁV-

hoz - ezen belül a „Hídszolgálat” létszámába 

- 1978. január 1-jén lépett be. A MÁV Ter-

vező Intézet Hídosztályán 1984-ig tervező-

ként több közepes nyílású vasbeton híd és 

számos gyalogos felüljáró tervét készítette el. 

A tervezői munka mellett több alkalommal tervezői művezetés keretében 

felügyelte a hidak építését. Ezt követően a MÁV Hídfenntartó Főnöksé-

gen dolgozott 5 évig főmérnökként, 1989-től pedig a főnökség vezetője-

ként, a szolgálati hely 1993. évi megszűnéséig. Irányítása alatt szakszerű 

hídfenntartási munkák készültek el a Budapesti Igazgatóság területén. 

1993-tól a „Hídosztály” (Hídgazdálkodási Divízió, Mérnöki Létesítmé-

nyek Osztály, majd Híd és Alépítményi Osztály) területi főmérnöke. 

Ugyanebben az évben a Pénzügyi Számviteli Főiskolán mérnök-üzem-

gazdász diplomát szerzett. 2004-ben Vasúti hídépítési és – fenntartási 

Műszaki ellenőri szakvizsgát tett, 2010-ben pedig Hídépítő szakmérnöki 

oklevelet szerzett. A BME Mérnök Továbbképző Intézet vasúti hidász 

műszaki ellenőri képzésén oktatott, jegyzetet írt. 

Fő érdeklődési területe a hidak fenntartási, felújítási lehetőségeinek kor-

szerűsítése, valamint a típus- és egyedi provizóriumok beépítési feltétele-

inek vizsgálata. A vasúti hidász szakma megbecsülését szívügyének 

tekinti. A Baross Gábor Oktatási Központ pályafenntartási tanfolyamain 

2005-től a hídépítés és hídfenntartás tanára. Több – mások által szervezett 

– képzésben is részt vesz, szaktanfolyamon is oktat hídépítési és fenntar-

tási ismereteket. Szorgalmával, lelkiismeretes munkájával elősegíti a hi-

dász szakemberek utánpótlását. 

Kiemelkedő alkotó tevékenységet fejt ki a vasúti hidak szakterületén, szá-

mos szakmai konferencián, szakmai rendezvényen tartott előadást. Pub-

likációi a Sínek Világa -, Mélyépítő Tükörkép Magazin -, MAGÉSZ 

folyóiratokban, és a régiós hidakat bemutató szakkönyvekben jelentek 
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meg. A Vasúti Műszaki zsebkönyv társszerzője. Hidász szakmai oktatási 

segédanyagok összeállítója. 

2012. évi nyugdíjba vonulását követően is változatlan lelkesedéssel vesz 

részt a szakemberek nevelésében. Szakmai jegyzeteket ír, és változatos, 

vetített képes oktatási anyaggal, jellegzetes előadói stílusával segíti a hi-

dász ismeretek jobb elsajátítását. 

Jelenleg is a különböző vasúti hidak tervezésében való részvételen túl, a 

szerkezetek vizsgálatát és próbaterhelését végzi, azok előírt végrehajtását, 

szabályszerű teljesítését irányítja. Gondos és minden részletre kiterjedő 

hidász szakértői véleményezésével hozzájárult számtalan vasúti híd és 

egyéb szerkezet biztonságos üzemeltetéséhez. 

A díjat Korányi Ilona okl. építőmérnök, a professzor leánya adta át a Vas-

úti Hidak Alapítvány és a MÁV Zrt. által 2017. november 14-én, a Baross 

Gábor Oktatási Központban, „Üzemeltetési tapasztalatok és új műszaki 

megoldások” címmel szervezett hidász szakmai napon. 

 

2018 – dr. Dunai László (1958-) 

Dunai László 1983-ban szerezte meg építő-

mérnöki oklevelét. Végzés után a BME Acél-

szerkezetek Tanszéken doktori ösztöndíjas, 

majd kutatóként és 1989-től oktatóként dol-

gozott. 2002-ben a BME habilitált doktora, 

2003-tól egyetemi tanár 2008-ban az MTA 

doktora fokozatot szerzett. Jelenleg a BME 

Hidak és Szerkezetek Tanszékén tanszékve-

zető egyetemi tanár. Oktatási és kutatási tevé-

kenysége acél- és öszvérszerkezetekre 

irányul. Több külföldi ösztöndíjas program-

ban vett részt (USA 1989-90 Korányi ösztön-

díj, Japán (Osaka University) 1992-93. 

2017-től a Vasúti Hidak Alapítvány kuratóriumának tagja. 

Dunai Lászlónak a vasúti hidak terén kifejtett munkájának jelentőségét 

úgy fogalmazhatjuk meg, hogy a tudós gondolkodásával, ugyanakkor 

rendkívül jó gyakorlati érzékkel, más mérnöki szerkezetekkel azonos 
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súllyal foglalkozik a vasúti hidak speciális kérdéseivel. Munkája során a 

világban folyó hídépítéseknél az újszerűség és a fejlődés irányának tanul-

mányozásával és az így levonható következtetések közzétételével, tanul-

mányok megírásával teszi közkincsé tapasztalatait. Szakmai elismertsége 

úgy a hazai, mint a nemzetközi szakemberek körében megkérdőjelezhe-

tetlen. A közlekedésügy, ezen belül a vasúti hidászat területén végzett 

munkája alapján 2018-ban Korányi Imre-díj kitüntetést részére az alapít-

vány ezek alapján ítélte oda. 

A Korányi-díjat Sümegen, a X. Vasúti Hidász Találkozón vehette át Ko-

rányi professzor úr unokájától, Korányi Emesétől. 

 

 

2019 – Covid-19 pandémia miatt nem volt díjazott 

 

2020 – Erdei János 

Felsőfokú végzettséget a győri Közlekedési 

és Távközlési Műszaki Főiskola hídépítési és 

fenntartási szakán szerzett 1979-ben. 

Hídépítési és fenntartási tevékenységét a 

Debreceni Építési Főnökségen kezdte műve-

zetőként, majd 1982. évtől az Épület- és Híd-

fenntartó Főnökségen folytatta mint 

építésvezető. 

Az 1988. évben került a Debreceni Vasút-

igazgatóság Műszaki osztályára műszaki 

szakelőadóként, ahol jelenleg híd- és alépítményi szakértőként dolgozik. 

Szakmai tapasztalatát kamatoztatva aktívan részt vesz – a külső cégek 

munkáját is segítendő – a tervezési és kivitelezési munkák előkészítésé-

ben, a tervezés különböző fázisaiban folyamatosan törekszik a tervek és 

az üzemeltetői elvárások összehangolására. 

Rendszeresen publikál a Sínek Világa szakmai folyóiratban. 
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Szakmai ismereteinek továbbfejlesztése céljából elvégezte a Budapesti 

Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karának Hídépítő szakmérnök képzését 

és 2010-ben másoddiplomát szerzett. 

Pályafutása során kivette részét a hidász szakma ágazati működését sza-

bályozó előírások, szabályzatok kidolgozásában, véleményezésében. 

Szakmai munkájának elismeréseként 2009. évben a Vasút Szolgálatáért 

bronz fokozatát vehette át. 

2010-ben a Vasúti Hidak Alapítvány által alapított szakmai nívódíjat, 

2019-ben a MÁV Zrt. a Vasút Szolgálatáért arany fokozatot kapott. 

 

2021 – Duma György (1958-) 

Duma György szerkezetépítő-mérnöki diplo-

máját 1982-ben szerezte meg a Budapesti 

Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karán. 

Kezdő tervező mérnökként az Uvaterv Hí-

dirodáján helyezkedett el, ahol kiváló szak-

emberektől sajátíthatta el a szakma alapjait. A 

hídtervezésen túl lehetősége volt betekinteni 

a közúttal és a vasúttal kapcsolatos egyéb 

szakági tervezési folyamatokba is. 

Tanulmányait tovább folytatva a BME több 

speciális szaktanfolyamát végezte el (pl. 

Meglévő acélszerkezetek karbantartása, felújítása és átalakítása). 

Tervező mérnökként, majd 1989-től 1996-ig irányító tervezőként számos 

nagy munkában vett részt, melyek közül csak kettőt említünk meg: a tu-

nyogmatolcsi vasúti Szamos-híd építése, és a bajai Duna-híd szélesítése. 

1996 márciusától a Magyar Scetauroute Kft. műszaki igazgató-helyettese, 

majd a francia tulajdonrész kivásárlása után az MSc Mérnöki Tervező és 

Tanácsadó Kft-ben résztulajdont is szerzett. 2012 májusától a cég ügyve-

zető igazgatója. 

Szakmai tevékenysége továbbra is kiterjed a híd- és szerkezettervezés 

szinte minden ágára, melyen belül leginkább a MÁV-hoz, a vasúti hidak-

hoz, elsősorban az acélhidakhoz kötődik. Vezető munkát végzett a MÁV 
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H.4./2000 Utasítás és az Eurocode alapú H.1. Vasúti Hídszabályzat ké-

szítésében. 

Az általa, illetve irányításával tervezett vasúti és közúti hidak száma kö-

zelíti a százat. A hidász szakma szempontjából jelentős tevékenységet 

folytatott a szabványok, hídszabályzatok kidolgozásának területén is. 

Számos cikke jelent meg a Mélyépítéstudományi Szemlében, a Mélyépítő 

Magazinban, a MAGÉSZ Acélszerkezetekben és a Sínek Világában. 

Szakmai tapasztalatai alapján rendszeresen tart előadásokat konferenciá-

kon, szakmai napokon. 

Munkája során oktatja, segíti a fiatalabb munkatársait. Rendszeresen kon-

zultál diplomatervezőkkel, illetve bírálja el végzős egyetemi hallgatók 

szakdolgozatát, diplomamunkáját. 

A 2019. évi Hidász Napokon megkapta a közúti hidász szakma által oda-

ítélt Feketeházy János-díjat, az év hídtervezőjeként. 

 

 
33. ábra: A Déli összekötő vasúti híd próbaterhelése 2021-ben  

(Gyukics Péter felvétele) 
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MŰSZAKI ALKOTÓK  

–  

MAGYAR MÉRNÖKÖK  

 
 

életrajzi sorozat 
 

 

 

A Magyar Közút NZrt. Úttörténeti Múzeumának (Kiskőrös) gondozá-

sában megjelenő mérnök életrajzi sorozat célja műszaki alkotók és mű-

veiknek megismertetése minél szélesebb körben. A mérnöki tevékenység 

elismertetésének záloga, hogy ismerjük múltunk (és jelenünk) jeles alko-

tóit. A mérnök életrajzi sorozat e nemes célkitűzést szolgálja és a rövid 

összefoglaló anyagon túl további kutatásokhoz is kedvet adhat. 

 

A megjelenő hosszabb-rövidebb életrajzi megemlékezések gazdagítják 

ismereteinket, erősítik önbecsülésünket. 

 

A sorozatot Tóth László, a szakgyűjtemény korábbi vezetője indította út-

jára 1995-ben. Az első kötet összefűzve, igen rövid terjedelemben ismer-

tetett tizenöt jeles mérnököt.  

 

2003-tól, a megújított időszaki kiadvány, füzetenként egy-egy mérnököt 

ismertet.  

 

A sorozattal kapcsolatos észrevételeket, illetve megjelentetendő mérnö-

kökre vonatkozó javaslatokat, felhasználható anyagokat nagy szeretettel 

várjuk és fogadjuk.  
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Eddig megjelent életrajzi füzetek: 

 

1. füzet Kovács Ferenc (1746-1819), Mihalik János (1818-1892), 

Kruspér István (1818-1905), Kherndl Antal (1842-1919), 

Feketeházy János (1842-1927), Hieromnyi Károly (1836-

1911), Hartig Sándor (1854-1925), Czekelius Aurél (1844-

1927), Gállik István (1866-1945), Beke József (1867-1940), 

Buday Béla (1865-1941), Zielinski Szilárd (1860-1924),  

Kossalka János (1871-1944), Benke István (1881-1954),  

Vásárhelyi Boldizsár (1899-1963) mérnökönként egy-egy ol-

dalon, rövid életrajzokkal (1995) 

2. füzet Szikszay Gerő, a kevéssé ismert hídtervező (2003) 

3. füzet Mentes Zoltán, az úttervező mérnök (2003) 

4. füzet Sávoly Pál, a hídtervező mérnök (2003) 

5. füzet Zielinski Szilárd, a hazai vasbetonépítés atyja (2004) 

6. füzet dr. Mihailich Győző, az oktató, a tervező, a kutató és közéleti 

ember (2004) 

7. füzet Apáthy Árpád, az ország közúti főhidásza (2005) 

8. füzet Feketeházy János, a hídtervező mérnök (2005) 

9. füzet Lévárdy Imre, a közúti szakgyűjtemény alapítója (2005) 

10. füzet Berg Artúr, úttervező és kutatómérnök (2005) 

11. füzet dr. Gáll Imre, a hídtörténet-kutatás nagy alakja (2006) 

12. füzet dr. Koller Sándor, a forgalomtechnika és a forgalomtechnika 

oktatásának magyarországi meghonosítója (2007) 

13. füzet dr. Kossalka János, a hidász professzor (1871-1944) 

14. füzet Prof. vitéz dr. Vásárhelyi Boldizsár egyetemi professzor, a 

magyar gyorsforgalmi úthálózat megálmodója (1899-1963) 

15. füzet dr. Darvas Endre, az Uvaterv hídtervező mérnöke (1925-

2003) – egyúttal a Lánchíd füzetek sorozat 23. tagja 

16. füzet dr. Korányi Imre, a vasúti hídépítés kiemelkedő alakja (1896 

– 1989) – egyúttal a Lánchíd füzetek sorozat 28. tagja 

 

Magyar Közút NZrt. Úttörténeti Múzeum 

cím: 6200 Kiskőrös, Dózsa György út 38. 

Szászi András múzeumvezető 

telefon: 78/511-935 

www.muzeum.kozut.hu 
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E D D I G  M E G J E L E N T  K Ö T E T E K :  

 

26. A Széchenyi lánchíd szerelési naplója II. (1914. XII. 20. – 1915. XII. 18.) 

25. Mérnökportrék – Magyar hidászok I. 

24. Néhány szó a hidak villámvédelméről 

23. Dr. Darvas Endre (1925-2003) az Uvaterv hídtervező mérnöke  

22. Hidász név- és címtár (2020. június) 

21. dr. Imre Lajos: Hídrajzok (Fehéren – feketén) 

20.  Hidak az irodalomban 

19.  Közúti és vasúti hidász almanach 2010 

Tervmelléklet 1. – M43 szegedi Móra Ferenc Tisza-híd  

18.  Lorászkó Balázs: Gyalogos hidak Magyarországon 

17.  Közúti és vasúti hidász almanach 2009 

16.  Összefoglaló a magyar közúti hídgazdálkodásról 2004–2010 

15.  Viszota Gyula: A Széchenyi híd története 

14.  Gróf Széchenyi István gondolatai a magyar közlekedésügyről 

13.  50. hídmérnöki konferencia előadásainak gyűjteménye 

12.  Közúti és vasúti hidász almanach 2008 

11.  M6-M60 Épülő nagy műtárgyai 

10.  49. hídmérnöki konferencia előadásainak gyűjteménye 

9.  Épülő, szépülő hídjaink Budapesten 

8.  Közúti és vasúti hidász almanach 2007 

Tervmelléklet 1. – Északi vasúti Duna-híd 

Tervmelléklet 2. – Salgótarjáni völgyhíd 1911 

7.  48. hídmérnöki konferencia előadásainak gyűjteménye 

6.  Páll Gábor: A budapesti Duna-hidak története 

5.  Közúti hidász almanach 2006 

Tervmelléklet 1. – Margit híd 1876 

Tervmelléklet 2. – M0 autóút északi Duna-híd 

4.  Köszöntés dr. Träger Herbert 80. születésnapja alkalmából 

3.  Zsámboki Gábor: Acélszerkezetű közúti hidak építése hazánkban 1945-1969 között 
2.  Közúti hidász almanach 2005  

Tervmelléklet 1. – M8 autópálya dunaújvárosi Duna-híd 

Tervmelléklet 2. – M7 autópálya kőröshegyi völgyhíd  

1.  Közúti hidász almanach 2004 

http://hidak.hu/lanchid_fuzetek/lanc22_nevtar
http://hidak.hu/lanchid_fuzetek/imre_lajos
http://elsolanchid.hu/lanchid_fuzetek/irodalom
http://elsolanchid.hu/lanchid_fuzetek/gyaloghidak
http://elsolanchid.hu/lanchid_fuzetek/almanach_2009
http://elsolanchid.hu/lanchid_fuzetek/osszefoglalo_a_hidgazdalkodasrol
http://elsolanchid.hu/lanchid_fuzetek/szechenyi_hid_tortente
http://elsolanchid.hu/lanchid_fuzetek/szechenyi_istvan_gondolatai
http://elsolanchid.hu/lanchid_fuzetek/konferencia_gyujtemeny_50
http://elsolanchid.hu/lanchid_fuzetek/almanach_2008
http://elsolanchid.hu/lanchid_fuzetek/m6_m60
http://elsolanchid.hu/lanchid_fuzetek/konferencia_gyujtemeny_49
http://elsolanchid.hu/lanchid_fuzetek/almanach_2007
http://elsolanchid.hu/konyvek/Lanchid_08_terv1.pdf
http://elsolanchid.hu/konyvek/Lanchid_08_terv2.pdf
http://elsolanchid.hu/lanchid_fuzetek/konferencia_gyujtemeny_48
http://hidak.hu/konyvek/Lanchid_02_terv1.pdf





