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A híd felszerkezet anyaga, szerkezeti rendszere:  kétnyílású kőboltozat 

  

A híd nyílásbeosztása:  

 támaszköz:   5,46 + 5,72 m (┴ 5,27 + 5,53 m) 

 szabad nyílás:   3,75 + 3,80 m (┴ 3,62 + 3,67 m) 

  

A híd keresztmetszete:  

 pályabeosztás:   0,5 (mellvéd)+ 9,0 (kocsipálya) + 0,5 m 

 teljes szélesség:   10,0 m 

A híd teherbírása: tervezési:   H/1910, I/A/1952,  

                                  üzemi:   40/1993 (hídlap szerint) 

2013 évi célvizsgálat ellenőrző számítása szerint: 8 t tengelyterhelés 
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Befolyási oldalnézet 
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Hídpálya 
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Hídnyílás Hídpillér 



NEPOMUKI SZENT JÁNOS 
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A híd déli oldali mellvédjének közepén 

Nepomuki Szent János kőszobra áll, 

melyet a rajta lévő tábla tanúsága szerint 

Kupi Antal és neje, Konstanczer Borbála 

állított 1926-ban.  

A folyók, hidak, hajósok, vízimolnárok, 

halászok védőszentjeként is számon 

tartott Nepomuki Szent János szobrai az 

egész ország területén elterjedtek, 

különösen vízparton, hidakon. Papi 

ruhában, vállán hermelinpalásttal, fején 

birétummal, karján feszülettel ábrázolják. 



FALAZAT 
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A BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszékén megvizsgáltatott kőanyag rétegzett szerkezetű, 

meszes kötésű, finomszemű, palás jellegű homokeres tömött mészkő. Nyomószilárdsága a rétegekre 

merőlegesen közel 30 N/mm2. A híd kőanyaga egy környékbeli – azóta régen bezárt – bányából 

származik, vélhetően Ófaluról származik. 
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Levéltári adatok szerint a barokk kori kőhíd 1782-83-ban épült, erről a 

kőfuvarosoknak kifizetett szállítási bizonylatok tanúskodnak.  

A Tolna megyei utak és hidak 1837 évi összeírásából az is kitűnik, hogy a híd 

eredeti formájában maradt fenn, nyílásként ugyanis 2 x 2 öl (2 x ~3,8m), 

szélességként 5 öl (közel 10 m) szerepel. 
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A hídon 1966-ban végeztek állagmegóvási munkákat az UVATERV tervei 

alapján. A kivitelező a Hídépítő Vállalat szekszárdi építésvezetősége volt. 

Az állagmegóvás során a híd alapozását és a meder fenék-, és rézsűburkolatát 

javították. A patak medrét először jászolgáttal a jobb oldali nyílásba terelték, az 

alapok mellől a földet kiemelték és az alapokat „beton habarcsba” rakott 

terméskővel erősítették, majd terméskő burkolattal látták el. „A beton ágyazat 

és a terméskő burkolat elzárja a víz útját az alapokhoz jutástól, így előre 

láthatóan a híd hosszú időre megóvható”.  

A hídról 1998-ban a győri BAU-TRADE Kft készített időszakos vizsgálati 

szakvéleményt. Ez a kőfalazat helyenkénti kifagyását, hiányosságait és a javító 

fúgahabarcs kipergését állapította meg, megóvására az állandó fúga és 

kőjavítások helyett lőttbeton bevonatot javasolt . A falazat védelme mellett az 

alapozás megerősítését és védelmét is fontosnak feladatként jelölte meg: a 

feliszapolódott nyílás kitisztítását, az alapok alsó síkjáig lenyúló 30 cm-es 

betonsávval történő megerősítését és a mederburkolat rendbe hozását javasolta. 

A híd teherbírását ugyanakkor a szakvélemény megfelelőnek ítélte, statikai 

túligénybevételből származó hibát, repedést nem talált. 
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A szakvélemény fő megállapításai: 

- a célvizsgálat során megtörtént a híd részletes felvétele és állapotvizsgálata; 

- a hídon komolyabb állagmegóvás régen nem történt, állapota leromlott; 

- a boltozat és falazat repedései a kifolyási hídvég megsüllyedésére utalnak; 

- a szárnyfalak kifelé dőlnek, a mellvéd egy szakasza járműütközés miatt leomlott; 

- a híd a teherbírási és forgalmi követelményeknek csak bizonyos korlátozásokkal felel meg. 

  

Javaslatok összefoglalása: 

- azonnali beavatkozást kíván a sérült szárnyfal ideiglenes megtámasztása; 

- sürgős (1 éven belüli) beavatkozást kíván a boltozat, alapozás és mederburkolat javítása; 

- a kocsipálya burkolat, és a kifelé dőlő szárnyfalak, mellvédek is felújításra szorulnak; 

- egy állagmegóváson túl mutató középtávú (2-3 éven belül) komolyabb felújítással a híd      

teherbírása növelhető, és a műemléki jelleg megtartása mellett hosszú távon is alkalmassá 

tehető a megnövekedett forgalmi követelmények kielégítésére; 

- 8 t tengelysúly és 12 tonna össztömeg , valamint 30 km/h sebességkorlátozás bevezetése. 

(Az elvégzett számítás ép boltozatra vonatkozik, a repedések vonalában külön dúcolás is 

szükséges!) 
 

  



HIBATÉRKÉP 

BONYHÁDI NEPOMUKI SZENT JÁNOS HÍD Pálossy Miklós, PONT-TERV Zrt. 

Az alsó és felső 

repedések vonala 

egybeesik, a kifolyási 

hídvég kifelé dől. 

2014 június: 

Repedés vonalában  

aládúcolás, forgalom 

másik oldalra terelése 

és korlátozása. 

Közművek (gázcső!) 

kiváltása a hídról. 

Hídszélek 

összefeszítése. 



FELTÁRÁS, 2014 JÚNIUS 
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A 2014 tavaszi-őszi nagy árvizeknél 

megindult  a falazat kihasasodása. 

 

2014 október: Ideiglenes kitámasztás, majd 

teljes felújítás tervezésének elindítása 
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BOLTOZATOK JELLEMZŐ HIBAJELENSÉGEI 
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  TERHELÉSEK 
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  MEREV BLOKKOS VÉGESELEMES MODELL 

A merev-blokkos módszer a szerkezeti köveket merev elemekként, a köveket összekötő habarcsot kapcsolati 

elemként modellezi. A kapcsolati erők a kapcsolati síkban működő nyíróerők, és a síkra merőleges normálerők. A 

merev blokkok kapcsolati peremét 20 részre osztva kétféle elemekkel kötöttük összes a blokkokat; nyíróerőt átvivő 

rúdelemekkel, és a normálerőket átvivő rácsrúd elemekkel. A rácsrúd elemek csak nyomásra aktívak, ezért 

nemlineáris számítás elvégzése szükséges. A merev-blokkos módszerrel figyelembe tudjuk venni a kövek 

eltávolodását, így húzóerők nem ébredhetnek. Ezzel a megközelítéssel a habarcs húzószilárdságát zérusnak 

feltételezzük a biztonság javára. A számításhoz Axis 9.0 általános célú végeselemes programrendszert használtunk. 
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  EREDMÉNYEK 

Mértékadó hely: ív-váll 



ÍVEK ÉRZÉKENYSÉGE SÜLLYEDÉSRE 
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BOLTOZOTT KŐHÍD BEOMLÁSA, FELSŐPETÉNY 



KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET! 
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