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HOGYAN JUTOTTUNK ERRE A MEGOLDÁSRA?



Szempontok

EGYSZERŰBB KÖZLEKEDÉSI LÉTESÍTMÉNY vagy EGYEDI, IKONIKUS HÍD

A kiíró szándéka egy új  budapesti jelkép létrehozása, melyről a későbbiekben beazonosítható 
a város

TRADICIONÁLIS, SZIMMETRIKUS HÍD vagy ASZIMMETRIKUS KIALAKÍTÁSÚ 

Az újdonságokra, formabontásra kevésbé nyitott társadalmi közegben kell létrehozni egy 
olyan hídszerkezetet, amely képes a városra irányítani a nemzetközi figyelmet, miközben a 
városi szövetből és a helyi tradíciókból sem lóghat ki, és épp ezért a városlakók is magukénak 
érezhetik

EGYENES TENGELYŰ vagy ALAPRAJZILAG ÍVES, DINAMIKUS HATÁST KELTŐ

A kettősség megjelenése. Oldalnézetben szimmetrikus, míg az átközlekedők számára 
aszimmetriát mutató kialakítás. A lassabb átközlekedést szolgáló alaprajzilag íves 
vonalvezetésű pályára ráerősítenek az aszimmetrikus pilonalakok

ALACSONY HÍD vagy MAGAS, MELY A VÁROST KERETEZNI KÉPES

A történelmi belváros és a hozzá kapcsolódó új városrésznek egyaránt háttérként, keretként 
szolgálna. Az új városrész távolról is beazonosítható



Lehetséges hídtípusok a fesztáv függvényében

• ÍVHÍD
• egyetlen nagyfesztávú ív (400m)

• több kisebb fesztávú ív, átlós kialakítással (180-250-180m)

• FERDEKÁBELES HÍD
• monopilonos (250m) – döntött pilon

• hagyományos hárfa, legyező

• hiperbolikus kábelkép

• kétpilonos (250m) – függőleges pilonok

• hagyományos hárfa, legyező

• hiperbolikus kábelkép

• függőhíddal ötvözött hiperbolikus kábelkép



ÍVHÍD – TÖBB KISEBB FESZTÁVÚ ÍV, PL.: ÁTLÓS KIALAKÍTÁSSAL
• klasszikus forma, szimmetrikus vagy aszimmetrikus kialakítással, ritmusa van, mely 

lehet szokványos vagy egyedi

• az áthaladó szerkezetet lát, izgalmasabb főleg átlós ívek esetén, mert nem 
megszokott formavilágú, a távolról szemlélődő számára a megszokott formavilág 
ellenére az egyediség is láthatóvá válik

• egy- vagy kétíves változatok, függőleges ívek, változatos kábelfelfüggesztések

• a megszokott formavilágból kibontakozást jelenthet a körívtől, parabolaalaktól való 
eltérés, illetve az ív keresztmetszeti megformálása

KEVÉS HASONLÓ SZERKEZETI KIALAKÍTÁSÚ HÍD ÉPÜLT MEG, EZÉRT 
JAVASOLHATÓ MEGOLDÁS

Lehetséges hídtípusok a fesztáv függvényében



ÍVHÍD VÁLTOZAT:
alternatíva a több, kisebb fesztávolságú, átlós kialakításra 



FERDEKÁBELES HÍD – MONOPILONOS (250M) PL.: DÖNTÖTT PILONNAL
• aszimmetrikus kialakítás, hagyományos vagy egyedi kábelképpel, magas döntött 

pilonnal

• az áthaladó magas szerkezetet lát, izgalmas főleg egyedi hiperbolikus kábelkép 
esetén, mert nem megszokott formavilágú, a távolról szemlélődő számára 
különleges formavilág jelenik meg

• egy- vagy kétlábú pilonváltozatok, A, V, Y, fordított Y, I alakkal, befogott vagy 
ingaoszlopként

• az elmúlt 40-50 évben megszokottá vált a hagyományos kábelképű kialakítás, de 
vegyes (hárfa+hiperbolikus) kábelképpel, ingaoszloppal, döntött alakkal egyedi 
megjelenés biztosítható

KEVÉS HASONLÓ SZERKEZETI KIALAKÍTÁSÚ HÍD ÉPÜLT MEG, EZÉRT 
JAVASOLHATÓ MEGOLDÁS

Lehetséges hídtípusok a fesztáv függvényében



ALTERNATÍVA A MONOPILONOS FERDEKÁBELES-HÍD VÁLTOZATRA:
fordított Y alakú pilon keresztirányban 



FERDEKÁBELES HÍD – KÉTPILONOS (250M) – FÜGGŐLEGES PILONOK
• szimmetrikus kialakítás, hagyományos vagy egyedi kábelképpel, magas függőleges 

pilonokkal

• az áthaladó magas szerkezetet lát, izgalmas, főleg egyedi hiperbolikus kábelkép 
esetén, mert nem megszokott formavilágú, a távolról szemlélődő számára különleges 
formavilág jelenik meg

• egy- vagy kétlábú pilonváltozatok, A, V, Y, fordított Y, I alakkal, befogott vagy 
ingaoszlopként

• az elmúlt 40-50 évben megszokottá vált a hagyományos kábelképű kialakítás, de 
hiperbolikus kábelképpel, ingaoszloppal egyedi megjelenés biztosítható

KÉTPILONOS HIPERBOLIKUS HÍD MÉG CSAK NÉHÁNY ÉPÜLT, EZÉRT 
JAVASOLHATÓ MEGOLDÁS

Lehetséges hídtípusok a fesztáv függvényében



ALTERNATÍVA A SZIMMETRIKUS, KÉTPILONOS FERDEKÁBELES-HÍD VÁLTOZATRA: 
alaprajzilag egyenes tengelyű pálya, ingaoszlopok



ALTERNATÍVA A SZIMMETRIKUS, KÉTPILONOS FERDEKÁBELES-HÍD VÁLTOZATRA: 
alaprajzilag egyenes tengelyű pálya, ingaoszlopok



ALTERNATÍVA A SZIMMETRIKUS, KÉTPILONOS FERDEKÁBELES-HÍD VÁLTOZATRA:
alaprajzilag íves, inflexiós pályaalak, ingaoszlopok



ALTERNATÍVA A SZIMMETRIKUS, KÉTPILONOS FERDEKÁBELES-HÍD VÁLTOZATRA:
alaprajzilag íves, inflexiós pályaalak, ingaoszlopok



ALTERNATÍVA A SZIMMETRIKUS, KÉTPILONOS FERDEKÁBELES-HÍD VÁLTOZATRA:
alaprajzilag íves, inflexiós pályaalak, íves pilonok, két kábelsík



ALTERNATÍVA A SZIMMETRIKUS, KÉTPILONOS FERDEKÁBELES-HÍD VÁLTOZATRA:
alaprajzilag íves, inflexiós pályaalak, íves pilonok, két kábelsík



ALTERNATÍVA A SZIMMETRIKUS, KÉTPILONOS FERDEKÁBELES-HÍD VÁLTOZATRA:
alaprajzilag íves, inflexiós pályaalak, íves pilonok, két kábelsík



ALTERNATÍVA A SZIMMETRIKUS, KÉTPILONOS FERDEKÁBELES-HÍD VÁLTOZATRA:
alaprajzilag íves, inflexiós pályaalak, íves pilonok, két kábelsík



ALTERNATÍVA A SZIMMETRIKUS, KÉTPILONOS FERDEKÁBELES-HÍD VÁLTOZATRA:
alaprajzilag íves, inflexiós pályaalak, íves pilonok, egy kábelsík



ALTERNATÍVA A SZIMMETRIKUS, KÉTPILONOS FERDEKÁBELES-HÍD VÁLTOZATRA:
alaprajzilag íves, inflexiós pályaalak, íves pilonok, egy kábelsík



ALTERNATÍVA A SZIMMETRIKUS, KÉTPILONOS FERDEKÁBELES-HÍD VÁLTOZATRA:
alaprajzilag íves, inflexiós pályaalak, íves pilonok, egy kábelsík



ALTERNATÍVA A SZIMMETRIKUS, KÉTPILONOS FERDEKÁBELES-HÍD VÁLTOZATRA:
két variáns együtt



ALTERNATÍVA A SZIMMETRIKUS, KÉTPILONOS FERDEKÁBELES-HÍD VÁLTOZATRA:
két variáns együtt



ALTERNATÍVA A SZIMMETRIKUS, KÉTPILONOS FERDEKÁBELES-HÍD VÁLTOZATRA:
két variáns együtt
















