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Solti vasbeton boltozatúú  csatorna híúd (1889)



Balatonfoö ldvaú ri Zielinski gyaloghíúd (1905)



Reúpce aú rapasztoú csatorna híúdja (1908)



Groú f Tisza Istvaún Sebes-Koö roö s-híúd (1928)



Veszpreúmi Szent Istvaún voö lgyhíúd (1937)



Gyoő ri Seú tateú ri Raúba-híúd (1950)



Varasdi voö lgyhíúd (1959)



Bolondúú ti voö lgyhíúd (1954)



KFCs hidak (1954)



Tihanyi hajoú aú llomaúsi híúd (1961)



Erzseúbet híúd búdai lehajtoú  csomoú pontja (1964)



Kaúpolnaú snyeúki pihenoő helyhez vezetoő  V-laúbúú  híúd (1966)



Floú riaún teú ri ÁÁ rpaúd híúdra vezetoő  híúd



Áz M0 aútoú úú  híúdja a Soroksaú ri-Dúna felett (1990)



Híúdeszteú tikai gondolatok

 A hídesztétika az építőanyagok, építéstechnika, a számítások 
fejlődése,valamint a kor ízlésének megfelelően állandóan változik, indokolt 
tanulmányozni.

 A híd funkcióját (közúti, vasúti, gyalogos stb.) maradéktalanul ki kell 
elégíteni, a későbbiekben fejleszteni kell.

 A híd felszerkezet az áthidalt nyílástól, az alkalmazott építőanyagtól függően 
(gerenda, ív, függesztett stb.) egy hídon belül lehetőleg homogén legyen.



 A híd tartószerkezetét az erőjátéknak megfelelően, a kilátást lehetőleg 
nem zavaró tartóalakkal kell tervezni, az alak biztonságot sugárzó legyen.

 A híd nyílásszáma, a nyílások mérete, az áthidalt akadályok alakja 
harmonikus legyen.

  A híd felszerkezet, alépítménye és a hídfeljárók egymással kellő 
összhangban legyenek.



 A híd egésze illeszkedjen a környezetéhez: sík vagy dombvidék, illetve 
beépített környezet.

 Az autópályák feletti, különszintű csomópontok hídjainál a gépkocsiból 
látható hidak alakjánál, felületképzésével figyelemmel kell lenni a 
közlekedők hídélményére.

 Városi hidaknál a gyalogosok szempontjaira figyelemmel kell lenni. Színezés, 
világítás lehetséges.



 A hidak korlátjai fontos optikai elemek, ezek esztétikus 
kialakítására, biztonságos voltára külön gondot kell 
fordítani.

 A hidak környékének növényekkel való kiemelésére 
gondolni kell úgy, hogy a természet ne foglalja el később 
a hidat, az állatok megtelepedését meg kell akadályozni.

 A hidat az út vonalvezetésébe harmonikusan kell 
behelyezni. Alsópályás hidaknál előny, hogy a 
járművezetők is látják. Hossz-szelvényben a vízelvezetés 
fontossága miatt homorú vagy vízszintes hidat nem 
szabad tervezni.



 Vasbeton, feszített beton hidakat a téli sózásra 
figyelemmel kell tervezni.

 Műemlék, műszaki emlék hidakat lehetőleg meg 
kell őrizni a jövő nemzedékeknek. Üzemeltetésük, 
felújításuk során az eredeti formák megtartása 
érdekében anyagi áldozatokat is kell hozni.

 A hidak tervezésére vonatkozó szabályokba tömör, 
generális elveket kell rögzíteni az extra igényekre, 
ezek költségére.



Á hazai vasbeton eszteú tika fontos irodalma
~ vaú logataú s ~

 Palotás László: Mérnöki kézikönyv (1957)

 Bölcskei Elemér: Vasbeton hidak (1959)

 Palotás László (és társai): Hidak (1987)

 Kollár Lajos – Vámosy Ferenc: Mérnöki alkotások esztétikája (1996)

 Medved Gábor: Történetek a világ hídjairól (2001) 



Köszönöm a figyelmet!


