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1. Bevezető

   Magyarországon a boltozott hidak száma hozzávetőleg 1500 db (közúti, vasúti, egyéb)
      Ezen szerkezetek jelentős része a 18. század vége és a 20. század eleje között épült. (150 – 200 éves hidak)

   Kiemelkedően sok boltozott közúti híd van Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, és Nógrád
      megyében. Közülük számos műemlék védettség alatt áll.

   A boltozott hidak tervezése tapasztalati összefüggések alapján történt az építés időszakában
      forgalomban lévő terheknek megfelelően

Egerszalóki Laskó-patak híd  (1838)

Híd alakja, formája, 
arányai függ:

 nyílások száma
 ív alakja, vastagsága
 feltöltés magassága
 szárnyfalak alaprajzi
    elrendezése
 mellvéd magassága
 homlokfalból kiugró
    pillérvégek
 hídra helyezett szobrok

Főbb fogalmak:

 boltozat
 boltöv
 extradosz
 intradosz
 vezérgörbe
 záradék
 vállvonal
 zárókő
 vállkő
 nyílásköz



2. Jellemző károsodások
 
Repedések: 

o hosszirányú repedés:
A boltozat egyes sávjainak nem kellő együttdolgozásából jön létre → csökken a keresztirányú teherelosztás → 
csökken a teherbírás.
hosszirányú repedések kiváltó okai: kis boltozatvastagság, csekély feltöltés, boltozat feletti feltöltés oldalirányú 
nyomása, járműütközés, támaszmozgás

o keresztirányú repedés:
kiváltó okok: túlságosan nagy igénybevétel, nem megfelelő boltívalakzat, támaszmozgások, gyenge 
keresztmetszet a boltozaton

o ferde irányú repedés:
a kiváltó okok az előző két pontban leírt kiváltó okok együttes hatásából alakulhatnak ki (pl.: egyenlőtlen 
támaszsüllyedésből létrejövő csavarás).

Szarvaskői Villói híd  (1951)



 Átázás, kifagyás

A kőboltozatos hidak általában szigeteletlenek → a pályaburkolaton és a feltöltésen át bejutó csapadékvíz átnedvesíti 
a boltozat kőanyagát és a hézagkitöltő habarcsot. 

o  nem fagyálló kő:
• a vízzel telített állapotban a megfagyott víznek (jégnek) nincs lehetősége szabadon kiterjedni

o  fagyálló kő:
• ha a keletkező jégnek elegendő hely áll rendelkezésre a kiterjedéshez
• olyan nagy szilárdságú kövek, amelyeknek igen kicsiny a vízfelvétele, így kismértékű a
   repesztőhatás 
•  lélegző kövek amelyeknek nagyméretű hézagaik vannak, emiatt a felületükön lévő és a
   beszivárgó vizet könnyen el tudják párologtatni

Balpüspöki Tarnóca-patak híd  (1859)



 Időállóság

A kőanyagot az idők folyamán fizikai és kémiai hatások érik. Időállóságon a kőzetek tartós ellenállók épességét értjük 
az atmoszférikus hatásokkal szemben - adott időtartam mellett - amit előnyös műszaki tulajdonságát megtartva 
káros elváltozás nélkül elvisel a felhasználás során.

Gyöngyöspatai időszakos vízfolyás híd  (1947) Detki Veres-patak híd  (1876)



 Kőlazulás, kihullás

A kövek egymáshoz történő támasztása megszűnik, további kövek kilazulása esetleg kihullása lehetséges.
oka: hézagkitöltő habarcs elporlása, kifagyása, kipergése

Demjéni időszakos vízfolyás híd  (1949)



 Alap kimosódás
 Feliszapolódás
 Agresszív talajvíz okozta állagromlás
 Hídrongálás

Adácsi Külső-Mérges-patak híd Csányi időszakos vízfolyás híd



 Megerősítés a boltozat tehermentesítésével. A boltozat terheit  (vagy annak túlnyomó részét) egy újonnan beépített 
szerkezet veszi át (pl. boltozat fölé beépített vasbeton donga, vastag, vasalással ellátott lőttbetonos megerősítés)

 A meglévő boltozat teherbírásának biztosítása hosszú távon az eredeti statikai rendszer fenntartásával. (pl. 
teherelosztó vasbeton lemez beépítés,  káros szerkezeti mozgások  korlátozása, lokális jellegű tönkremeneteli 
folyamatok hátráltatása) 

3. Beavatkozások tervezésének általános elvei:

4. Boltozott hidak megerősítése és helyreállítása:

 A meglévő szerkezettel együttdolgozó lőttbeton kéreg beépítése. 
o kismértékben növeli a szerkezet merevségét
o sérült részeket bevonja a teherviselésbe
o a boltozat, mint térbeli rendszer hatékonyabb működését javítja

Ez a fajta javítási módszer akkor eredményes, ha szigeteléssel együtt alkalmazzák. Műemlék védelem alatt álló 
hidaknál nem alkalmazzák.

 A boltozat javítása injektálással.
o a repedések injektálásával nő a szerkezet homogenitása
o csökken a boltozat vízáteresztő képessége



 A boltozat háttöltésének injektálással történő stabilizásása
o növeli a boltozat stabilitását
o a boltozatra ható terhek eloszlását javítja

 A boltozat állagmegóvó felújítása (tartósság biztosítása)
o a híd anyagát károsító fizikai, kémiai hatások okainak megszüntetése
o a híd anyagának helyreállítása (pl. hézagolás, kőpótlás)

 Sérült boltozat helyreállítása az eredetivel megegyező módon
o eredeti geometria, paraméterek nem változnak
o eredeti teherbírás megmarad 

 A boltozat megerősítése teherelosztó vasbeton lemezzel, vasbeton ívvel
o a dinamikus és koncentrált jellegű hatásokból származó túlterhelések elkerülése
o szigetelés miatti átázás megszüntetése

 A boltozat megerősítése és szélesítése konzolos vasbeton lemezzel, konzolos vasbeton ívvel
o az eredeti kocsipálya szélessége növelhető
 

 A boltozat szélesítése eredeti kőanyagból történő melléépítéssel
o az együttdolgozást vasbeton dongával vagy rátett vb. Lemezzel kell biztosítani
 



5.  Esettanulmányok

építés éve:   1823 (építette: Rábl Károly gyöngyösi kőműves mester)
nyílások:       8,20 m – 8,60 m - 2,0 m
teljes hossz:  22,40 m 

Gyöngyöspata, Danka-patak híd

Gyöngyöspatai Danka-patak híd



1. A híd szélesítése, erősítése konzolos vasbeton ívvel
     Kocsipálya szélesség: 5,70 m → 7,50 m

A híd tervezett szélesítése, erősítése 2000-ben

3. A híd eredeti geometriával megegyező, egyoldali szélesítése

   Az a műszaki minimum, amelyet a műemléki szempontok fokozott
   figyelembe vételére és a kompromisszum keresésére dolgoztak ki.
   Kocsipálya szélessége: 5,70 m → 6,50 m

Az OMVH egyik megoldást sem támogatta, ezért a tervezett szélesítés, erősítés „A” jelű teherre nem valósult meg. 

2. A híd szélesítése, erősítése konzolos vasbeton 
lemezzel

     Kocsipálya szélessége: 5,70 m → 7,50 m



Gyöngyöspata Önkormányzata pályázati forrásból állagmegóvó felújítást végzett a hídon.
o eltakart nyílások feltárása
o boltozat alsó felületének, hézagolása, vakolat készítés
o homlokfal hézagolása, mellvéd javítása, fedlap csere
o burkolatcsere
o mederburkolás, támfal, lépcső építés

A híd állagmegóvó felújítása 2006-ban



Gyöngyöspata, Rédei-Nagy-patak híd (Zám-patak híd) helyreállítása 2013-ban

 A 2 x 7,50 m nyílású kőboltozatos híd1830-ban épült.  
 2010-ben készült híd fővizsgálat  alapján a híd kőanyagának mintegy 60%-a andezittufa, 30%-a riolittufa, 10%-a
    hólyagüreges riolit. A  fővizsgálat megállapította, hogy az elvégzett vizsgálatok és számítások alapján a híd 
alkalmas
    járműforgalom lebonyolítására, de időszerűvé vált a szerkezet teljes felújítása. 
 2013. március 13-án a híd befolyási oldalán a bal parti nyílás fölötti kő mellvéd és homlokfal leomlott, magával
    rántva a boltozat szélső 60-90 cm széles sávját. 

A híd 2002-ben A híd 2013. március 13-án



Intézkedések és a helyreállítás főbb lépései

 Azonnali forgalomkorlátozás, 3,5 tonna összsúlykorlátozás, 30 km/h sebességkorlátozás, ellenőrzés naponta
 Érintett szervezetek értesítése (MK Híd Osztály, Katasztrófavédelem, Tűzoltóság, Rendőrség, Mentők, 
    érintett települések polgármesterei, MK Nógrád megyei kollégák)
 Tervezés (ideiglenes alátámasztás, helyreállítás)
 Kivitelezés 

oideiglenes alátámasztás
oboltozat, mellvéd helyreállítás
oteljes szerkezet hézagolása
okopóréteg csere
orézsűburkolás
ovízelvezetés
omederrendezés, kőszórás



Átfutási idők:
 Híd károsodása:  2013. 03. 13.
 Tervezés: 2013.03.25. – alátámasztási terv, 2013.04.10. – helyreállítási terv
 Kivitelezés: 2013.03.12.-2013.03.22. – alátámasztás helyszíni munkái,  2013.03.23. – 2013.05.29. - helyreállítás

A  boltozat helyreállítása gyöngyössolymosi hasított kövekből történt a boltozatváll felől ívközép felé haladva.
A köveket nagy kezdőszilárdságú habarcsba rakták és Ø4 átmérőjű acél huzalokkal kötötték be a meglévő boltozatba.
A homlokfal és a mellvéd helyreállításánál felhasználták a korábban kihullott andezittufa kőanyagot is 



1853. előtt épült Vámosgyörk és Adács között négy kőboltozat, közülük három még ma is áll. 

Adácsi Külső-Mérges-patak híd megerősítése 1994-ben

 1994. márciusában a híd kifolyási oldalán a burkolaton 8-10 cm-es süllyedést fedezett fel a híd kezelője. Az egyébként 
is meglehetősen lapos ívű boltozat egy rövid szakasza kiegyenesedett. A boltváll egyik köve összemorzsolódott, a zárókő 
lerepedt. A kövek között a kötő-habarcs kipergett. A híd kifolyási oldalán néhány kő kihullott, a kövek erősen mállottak. 

 Erősen befolyásolta a beavatkozási lehetőséget az, hogy az OMvH 1993. augusztusában a kőhídon megindította a 
műemléki védetté nyilvánítási eljárást, amelyet végül megszüntetett.

A híd 1994-ben



 A híd megerősítése egy kéttámaszú, változó magasságú vasbeton donga ráhelyezésével történt. 

 A vb. szerkezetre lemezszigetelés és 3 rétegű aszfaltburkolat került. 
 A boltozaton és a homlokfalon kőpótlás és pcc. habarcsos hézagolás készült. 
 A korábban nyilvántartott 10 t-s teherbírás a felújítás után „B” terhelési osztályra változott. 
 A híd pályaszélessége nem változott, ezért forgalomterelő sávot és kerékvetőket kapott a híd.

A híd a felújítás után



 A híd 1813-ban épült Rábl Károly gyöngyösi kőművesmester irányításával. 
 Szabadnyílás 7,6-7,6 m, teljes hossza 26,2 m. 
 A híd az út vonalában kettős törést és szűkületet okoz, amelynek következtében a széles mezőgazdasági gépek a 
kőmellvédet folyamatosan rongálták. Az 1990-es évek elejére  ez olyan mértékű leromlást eredményezett, amely alapján a 
híd kezelője teljes mértékű beavatkozás mellett döntött.
 Az 1993-ban készült tervben az alábbi beavatkozások szerepeltek: 

- boltövek alsó felületére erősítő vasbeton kéreg felhordása
- falazatok megtisztítása és kihézagolása, egyes kifagyott kövek eltávolítása
- bolthátak szigetelése és víztelenítése
- feltöltés és burkolat cseréje

Az OMVH - mivel a híd műemlékileg védett - nem engedélyezte a boltöv alsó felületén erősítő vasbeton kérget.
A módosított tervek alapján a boltozat felső felületére vasbeton donga került, majd erre a szigetelés, feltöltés, 
pályaszerkezet és a burkolat

Tarnamérai Öreg-Tara-híd felújítása 1995-ben

Tarnamérai Öreg-Tarna híd



 A híd gyöngyössolymosi riolittufából épült, a 
boltozatot alkotó kövek minősége változó. 
 A kőmellvéd és a homlokfal állapota erősen 
leromlott, elbontásuk elkerülhetetlen volt. Az elbontott 
kőmellvédek, homlokfalak építése gyöngyössolymosi 
riolitból történt. 
 A kőmellvédet lezáró fedkövek megtisztítása után - 
néhány pótlással- az eredeti elemek kerültek 
beépítésre.  
 Az OMvH előírásai alapján a kövek közti 
habarcsban portlandcementet nem, csak traszlisztet 
lehetett alkalmazni.



A híd a felújítás után

A híd napjainkban

 A híd szélessége nem változott, a 
forgalom szabályozása jelzőtábla párral 
történik.
 A híd továbbra is ki van téve a 
járművek rongálásának, a feddkő 
elcsúszott eredeti helyéről.
 A hézagoló anyag porlik, a homlokfal 
kövei lazulnak.
 Újabb állagmegóvó felújítás 
előkészítése folyamatban van.

Nepomuki Szent János szobra a 
híd kifolyási oldalán



 A híd 1813-ban épült Rábl Károly gyöngyösi kőművesmester irányításával (a tarnamérai híd „testvére”)

 Szabadnyílás 7,5-7,5 m, teljes hossza 19,60 m. 

 A híd templom felőli nyílását a 70-es években eltömedékelték. 

 Az 1999. évi árvizet követően a híd kezelője a tömedékelést eltávolította. Ekkor vált láthatóvá a kőboltozat kritikus
    állapota. A  kőmellvédek melletti sávban a kőanyag kifagyott, hosszanti repedés jött létre. A hidat alá kellet dúcolni és a
    forgalmat korlátozni.

Detki Bene-patak híd felújítása 2000-ben

Detki Bene-patak híd



 A híd felújítási tervei 1999-ben elkészültek az alábbiak szerint:
o A pályaburkolat és a feltöltés a mellvédekkel teljes elbontásra került. 
o A boltozat fölé 8,5 m széles 30-36 cm vastag vasbeton ív készült, amely a boltozatról 101 cm-el konzolosan 
   túlnyúlik. 
o A konzolvégekre került a kővel burkolt vb. mellvéd és a kerékvető. 
o A híd pályaszélessége így 6,5 m-re nőtt. 
o A sérült boltozat alulról acélhálós lőttbetonos erősítést kapott.



A híd  napjainkban



Vámosgyörki Rédei-patak híd felújítása 1998-ban

Nyílások: 5,80 m – 7,60 m – 5,80 m
Hossz: 30 m

Elbontásra került: feltöltés, kőmellvédek 
A boltozatokra sík vasbeton lemez került majd a szigetelés és a burkolat. 
A vb. lemez segítségével a hídpálya szélessége 6,5 m-re nőtt. 
A lemezszéleken kerékvető járda és kőmellvéd került kialakításra.

Vámosgyörki Rédei-patak híd



Vámosgyörki Gyöngyös patak-híd felújítása 1998-ban

Nyílások: 3,90 m – 3,90 m
Hossz: 16,60 m

Hasonlóan a Rédei-patak hídhoz:
Elbontásra került: feltöltés, kőmellvédek 
A boltozatokra sík vasbeton lemez került majd a szigetelés és a burkolat. 
A vb. lemez segítségével a hídpálya szélessége 6,5 m-re nőtt. 
A lemezszéleken kerékvető járda és kőmellvéd került kialakításra.

Vámosgyörki Gyöngyös-patak híd



 Forrásanyag:

 Kőboltozatos hidak felújítása Heves megyében – Szerencsi Gábor

 Hidak Heves megyében – 39. Hídmérnöki konferencia

 Boltozott hidak a Kárpát-medencében. Boltozott hidak védelme és megerősítése – Orbán Zoltán



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


