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1. Előzmények 
 

Szentendre Város Önkormányzata (2000 Szentendre, Városház tér 3.) az Egres utcai óvoda 
átadását követően, a közlekedési helyzet javítását célzó intézkedéseket tervez. Ezek egyike az 
Egres u. Sztaravoda-patak hídjának és a hídhoz csatlakozó útszakaszok kiszélesítése, a közúti 
kapacitás és forgalombiztonság növelése érdekében. 
Szentendre Város Önkormányzata meghívásos közbeszerzési eljárás eredményeként, megbízást 
adott a GrafiTUS Kft.-nek az Egres u. Nap utca – Óvíz utca közötti szakasz átépítésének 
engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére. 
 
Az engedélyezési és kiviteli tervek az alábbi szakági bontásban és szaktervezők bevonásával 
készültek: 
o Útépítés, vízelvezetés, forgalomtechnika (GrafiTUS Kft.) 
o Hídépítés (Renoval 2002 Bt.) 
o Közvilágítás (VET Kft.) 
o Geotechnika (Geoplan Kft.) 
 
Jelen tervdokumentáció a Hídépítés kiviteli terveit foglalja magában a Pest Megyei Kormányhivatal 
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály által 2016. március 9-én kiadott, 
UT/53/18/2016. üisz. útépítési engedély határozatban foglaltaknak megfelelően. 
 
A műszaki megoldások kialakítását, valamint a terv véglegesítését többszöri konzultáció, 
egyeztetés előzte meg a Megrendelő szakembereivel. Tekintettel arra a körülményre, hogy a 3851 
hrsz. ingatlan külföldön élő tulajdonosaival az Önkormányzat az engedélyezési eljárás során nem 
tudta felvenni a kapcsolatot, a kiviteli tervben a tervezett hidat az engedélyezési tervben szereplő 
helytől kis mértékű - folyásirányban fölfelé ~60 cm-rel - eltolással terveztük meg. A módosítással a 
tervezett útszakasz nem érinti a 3851 hrsz. ingatlant. 
 
Tekintettel arra, hogy fenti kismértékű eltérések további idegen területet, illetve közművezetékeket 
nem érintenek, az engedélyezési terv kiviteli terv irányába történő továbbfejlesztése nem igényel 
engedélymódosítást. 
 
A tervezési szakaszra részletes geodéziai felmérést készítettünk. A helyszínrajzon a meglévő 
állapotot a tervezett birtokhatárokkal, burkolatokkal, meglévő közművezetékekkel, egyéb 
tereptárgyakkal, valamint a meglévő forgalmi rend feltüntetésével ábrázoltuk. 
A Megrendelő rendelkezésünkre bocsájtotta az Inflexió Mérnöki Iroda Bt. 2003. évben készített 
Sztaravoda-patak, Egres utca közúti híd engedélyezési tervét, mely tartalmazza a híd térségének 
korábbi talajmechanikai szakvéleményét (UVATERV, 1980). 
 
A tervezés során az alábbi szabványokat és útügyi előírásokat vettük figyelembe: 
ÚT 2-1.201  „Közutak Tervezése” 
ÚT 2-1.202. Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése 
ÚT 2-1.215  Közutak víztelenítésének tervezése 
ÚT 2-1.226  Úttervezési rajzok tartalmi és formai követelményei 
ÚT 2-1.222  Utak és autópályák létesítésének általános geotechnikai szabályai 
ÚT 2-1.503 Kisforgalmú utak pályaszerkezetének méretezése 
ÚT 2-3.204  Útépítési beton burkolatalapok. Követelmények 
ÚT 2-3.205  Kő- és műkő burkolatok építése 
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ÚT 2-3.206  Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú alaprétegei. Építési 
előírások 
ÚT 2-3.207  Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú alaprétegei. Tervezési 
előírások 
ÚT 2-3.208  Útépítési beton burkolatalapok. Tervezési előírások 
ÚT 2-3.210  Pályalemezekből visszanyert beton újrafelhasználása 
ÚT 2-3.212 Betonkő burkolatú pályaszerkezetek tervezése és építése. Követelmények 
ÚT 2-3.301-1 Útépítési aszfaltkeverékek. Aszfaltbeton (AC) 
ÚT 2-3.302 Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek. Építési feltételek és minőségi    
  követelmények 
ÚT 2-3.701 Útburkolatok hézagkitöltő anyagai 
ÚT 2-3.706 Bontott útépítési anyagok újrahasználata és hasznosítása 
 

2. Általános adatok 
 
Átvezetett út: 

 
Megnevezés: Egres utca 
Szelvény: 0+089.98 
Tervezett pályaszint: 124.74 mBf 
Keresztmetszeti elrendezés:  
- kocsipálya: 5.00 m 
- szegély, járda: bal oldalon járda 1.70 m, 

jobb oldalon szegély 50 
cm 

Teljes keresztmetszeti szélesség: 7.265 m 
Tervezett oldalesés: 2,5% (egyoldali esésben) 
Helyszínrajzi vonalvezetés: egyenes 
Magassági vonalvezetés: esik 0.50% 
Rézsűhajlás: változó  

 
Áthidalt akadály: 

 
Megnevezés: Sztaravoda-patak 
Helyszínrajzi vonalvezetés: törtvonalú, a híd alatt egyenes 
Fenékszélesség: 2.30 m 

 
 A híd alatti tér hidraulika tulajdonságai az átalakítás következtében javulnak! 
 

A terveken feltüntetett szintek a Balti alapsíkra vonatkoznak. 
 

Keresztezés szöge: Az út tengelye a vízfolyás rendezett tengelyével α=64.35°-os szöget zár be. 
A híd helyszínrajzilag egyenes kialakítású, a híd tengelye nem esik egybe az úttengellyel. 
Az alépítmények a vízfolyás tengelyével párhuzamosak. 

 
A jelenlegi híd szerkezeti rendszere: A jelenlegi híd építési ideje ismeretlen. A híd szerkezeti 
rendszere valószínűsíthetően síkalapozással rendelkező hídfő, amely elé vasúti keresztaljakat 
helyeztek a hídfő stabilizálására. Ezekre keresztirányban nagyvasúti síneket fektettek, amelyek a 4 
db. melegen hengerelt I szelvényt támasztják alá és osztják szét a terheit az alépítményen. A 4 db 
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acél főtartón keresztirányban kisvasúti síneket fektettek szorosan egymás mellé, majd ennek a felső 
síkjára aszfaltoztak. A híd kiegészítő csőtagos korlátait nagyvasúti sín tartja. 
 
A tervezett híd szerkezeti rendszere: a tervezett híd szintén síkalapozású, tömör monolit vasbeton 
hídfőfalas és párhuzamos szárnyfalas szerkezettel. A híd felszerkezete kéttámaszú monolit 
vasbeton lemez. 
 
A híd jelenlegi teherbírása: nem igazoltan, de KRESZ tábla szerint legfeljebb 3.5t össztömegű 

gépjármű közlekedhet rajta. 
 

A híd tervezett teherbírása: az új híd tervezett teherbírása „B”, azaz 40 t össztömegű jármű teher. 
 

A híd egynyílású, kéttámaszú. 
 
Alátámasztások száma: 2 
Alátámasztások ferdesége: 64.35° 
Támaszkiosztás: 6.00 m merőlegesen, 6.66 m párhuzamosan 
Szabad nyílás: 5.40 m merőlegesen, 5.99 m párhuzamosan 
Szerkezeti hossz: 6.60 m merőlegesen, 7.32 m párhuzamosan 
Szerkezet mértékadó alsó éle 124.06 mBf. 
 

3. A tervezés során felhasznált szabványok, előírások 
 

A híd tervezése során az alábbi szabványokat, előírásokat használtuk fel: 
e-UT 07.01.11 Közúti hidak tervezése (KHT) 1. 
e-UT 07.01.12 Erőtani számítás. Közúti hidak tervezése (KHT) 2. 
e-UT 07.01.14 Beton, vasbeton és feszített vasbeton hidak. Közúti hidak tervezése (KHT) 4. 

 

4. Idegen területek érintettségének vizsgálata 
 
A beszerzett Földhivatali térképek és a geodéziai felmérés alapján megállapítottuk, hogy a híd 
átépítése idegen területet nem érint. Érintett, de nem idegen területek helyrajzi számai: 

 3563 út 
 6451 út 
 8301 Sztaravoda -patak 
 3852/2 Sztaravoda -patak 

 

5. Bontási munkálatok 
 
A híd jelenlegi állapota és geometriai kialakítása nem teszi lehetővé a híd szélesítését, bővítését, 
valamint a kétütemű építést, így a teljes hidat, egy ütemben kell elbontani az alább részletezett 
bontási fázisokkal. 
 
Bontási fázisok 
 
A műtárgy bontása 1 ütemben, ütemenként 7 fázisban, teljes hídzár mellett, szádfalas munkagödör 
határolás védelmében történik. 
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1.fázis: közúti forgalom korlátozása, ideiglenes terelőutak kiépítése, vízfolyás védőcsőbe helyezése 
 
Az 1. fázisban kell elvégezni az útszakasz forgalomtechnikai tervek szerinti terelését, lezárását, és 
a patak védőcsőbe helyezését, vagy elterelését, melyet a vízfolyás kezelőjével engedélyeztetni kell. 
 
2.fázis: burkolatok, hídtartozékok bontása 
 
A 2. fázisban a felszerkezet feletti részek bontandók el: burkolatok, esetleges szigetelést védő réteg 
(beton) és szigetelés, és a hídtartozékok (peremgerenda és a csatlakozó vezetőkorlát). Az útpálya 
rétegeket a bontási határok között teljesen el kell elbontani. 
 
3.fázis: háttöltés bontása 
 
A 3. fázisban lehet kezdeni a háttöltés kiemelését. A földkiemelés 1:1.5 rézsűhajlással történjen 
egyszerre mindkét oldalon a talaj egyenletes kiemelésével. 
 
A felszerkezet részben kitámasztja a hídfőket. A 4. fázisban, a főtartó elbontását követően a 
szerkezet statikai rendszere jelentősen megváltozik, így a teljes magasságú háttöltésnél a hídfők 
állékonysága már nem biztosítható. A földnyomás csökkentése miatt a háttöltés elbontását az 
alapozási síkig kell elvégezni. 
 
Az úttengellyel párhuzamos munkagödör határolása visszanyerhető szádfalak beépítésével oldható 
meg, melyeket külön technológiai terv keretében kell megtervezni. 
 
4.fázis: felszerkezet bontása 
 
Ebben a fázisban kell elbontani a keresztirányú kisvasúti sín pályatartókat, majd az acélszerkezetá 
főtartókat, miután a háttöltést az alapozási síkig mind a két hídfőnél elbontották. A felszerkezet 
bontását nem lehet elkezdeni ennek megléte nélkül, mert a bontási fázis után a hídfők állékonysága 
nem biztosítható. 
 
5. fázis: szárny- és hídfőfalak bontása 
 
Ezt a bontási fázist a szárnyfalak és a burkolt felületek bontásával kell kezdeni. Ezt követően 
kerülhet sor a hídfőfalak bontására. 
 
6.fázis: mederburkolat bontása 
 
A burkolt meder (fenék és oldalak is) teljes burkolatának bontása. 
 
7.fázis: alaptestek bontása 
 
Az alaptesteket is teljes hosszban el kell elbontani. 
 

6. Talajmechanika 
 

A műtárgyhoz a talajfeltárást és a talajmechanikai szakvéleményt a Geoplan Kft. készítette. 
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A vizsgált helyszín Szentendrén a Sztaravodai-patak völgyében, családi házas övezetben található. 
A felszín a környezetben közel sík, 124.5 – 125 mBf közötti terepszint jellemző. A patak meder 
122.1 – 122.2 mBf szintű. 
Az 1980-ban készült 3. jelű fúrás alapján 60 cm humuszos, kőtörmelékes fedőréteg alatt, 3.1 m 
mélységig eleinte közepesen tömör, mélyebben tömör településű iszapos kőtörmeléket  tártak fel. 
3.1 – 5.3 m között gyúrható állapotú agyagok jelenlétét mutatja a fúrás. 5.3 m mélységtől vékony 
homokos kőtörmelék alatt szállban álló andezittufát jelez a dokumentáció. 
A 3 sz. fúrásban a talajvíz nyugalmi szintje az akkori mederfenékkel megegyező szinten (122.3 
mBf), 2.2 m mélységben jelentkezett. A becsült maximális talajvízszint a 123.0 mBf szinten, a 
mértékadó vízszint efölött 0.5 m-rel vehető fel. A korábbi vegyvizsgálat eredményei szerint a talajvíz 
betonműtárgyak szerint nem agresszív (SO4 = 90 mg/l, pH = 6.4). 
 
A tervezett létesítmény a terhelési adatok figyelembe vétélével, a meglevő hídhoz hasonlatosan 
síkalapozással készülhet. A rendelkezésre álló adatok alapján az új szerkezet alapozási síkját a 
120.5 mBf szinten, vagy az alatt az agyag rétegen lehet megválasztani. Ezzel az új alapok 
vélhetően a meglevőnél kissé mélyebb szintre kerülnek, ezt azonban a kivitelezés első fázisában, a 
bontáskor ellenőrizni kell. Az új alap alatt meglevő szerkezet nem maradhat, a régi műtárgyat az 
alapokkal együtt teljeskörűen el kell bontani. 
 
A teherbírás ellenőrzése a talajfizikai jellemzők alábbiakban megadott karakterisztikus értékeivel 
végezhető: 
• súrlódási szög:  φ' = 20° 
• kohézió:  c' = 30 kN/m2 
• térfogatsűrűség:  γf' = 10 kN/m3 (alapsík feletti talajra) 
    γ' = 10 kN/m3 (alapsík alatti talajra). 
 
Ezen adatok és az MSZ EN 1997-1:2006 Eurocode 7 szabványban a síkalapokra megadott 1.4-es 
talajtörés elleni parciális tényező figyelembevételével a talajtörési ellenállás tervezési értékét 
határoztuk meg. 
 
A fúrásban a talajvíz nyugalmi szintje az akkori mederfenékkel megegyező szinten (122.3 mBf), 2.2 
m mélységben jelentkezett. A geodéziai felmérés a mederfenékben érdemi változást nem mutat, 
jelenleg 122.1 – 122.2 mBf körüli szintek jellemzőek.  
A becsült maximális talajvízszint a 123.0 mBf szinten, a mértékadó vízszint efölött 0.5 m-rel vehető 
fel.  
A korábbi vegyvizsgálat eredményei szerint a talajvíz betonműtárgyak szerint nem agresszív (SO4 
= 90 mg/l, pH = 6.4). 
 
A tervezett új műtárgy építését a meglévő műtárgy teljes körű elbontását követően lehet elkezdeni. 
A bontást követően, amennyiben visszatöltésre van szükség, azt sovány betonból kell készíteni. 
 
Az alaptestek építését száraz, csapadékmentes időszakban javasoljuk végezni, a kivitelezés 
megkezdése előtt a talajvízszintet ellenőrizni kell. Az alaptestek munkagödörének kiemelése a 
talajvíz szintje felett 0,5 m-ig 4/4-es rézsűben történhet. Amennyiben a munkagödörben talajvíz 
jelenik meg csak előrevert szádpallós kiemelés alkalmazható. Víztelenítés a homokos iszap 
talajban maximálisan 0,5 m leszívásig nyíltvíztartással, nagyobb leszívási igény esetében 
vákuumkutas talajvízszint-süllyesztéssel történhet. 
 
A munkagödörből kikerülő rétegek feltáráskori állapotukban a következő fejtési és tömörítési 
osztályba sorolhatóak: 
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Talaj   Fejtési osztály  Tömörítési osztály 
Kőtörmelékes iszap  F-III, F-IV.  jól tömöríthető 
Közepes és kövér agyag F-III.   nehezen 
 
Az építés idejére a patak zárt csőben történő átvezetése szükséges. 
 
A kapcsolódó háttöltés építése Trγ ≥ 85% tömörségi fokig tömörített felszínen kezdődhet. A híd 
háttöltése jól tömöríthető, jól graduált szemcsés talajból, az ÚT 2-1.222-2007 szerinti kiváló (M-1), 
vagy jó (M-2) földműanyagból, rétegesen tömörítve (Trγ ≥ 96%) készüljön. A háttöltésen, a földmű 
felső síkján E2 ≥ 60 MN/m2 teherbírást kell igazolni. 
 

7. Alapozás és felmenő szerkezet 
 
Az alépítményi szerkezetek helyszíni betonozással, monolitikusan készülnek. Az alaptestek 
magassága 1,00 m, melyek a felső síkját 5% kereszteséssel kell kialakítani. 
 
A tömör hídfő felmenőfal falvastagsága 60cm. A hídfővel egybeépülnek a 30 cm vastag 
párhuzamos, részben függő, vb. szárnyfalak. Külön szerkezeti gerenda nem épül, a felszerkezet 
végkereszttartója közvetlenül a hídfőre terhel. 
 
A felszerkezet a hídfőkhöz csuklóvasalással le van kötve, így azokat egymáshoz kitámasztja. 
 
A hídfők, a szárnyfalak és a felszerkezet találkozásánál a hídfőkbe és a szárnyfalakba 
bebetonozásra kerülő hézaglefedő szalagot kell elhelyezni a zsaluzatba a víz bejutásának 
megakadályozására. 
 
A tervben előirányzott hézagfedő szalag (gumiprofil) helyett egyéb technológiával készülő vízzáró 
rugalmas megoldás is alkalmazható (ha ezt a szerkezeti részek közötti mozgás mértéke lehetővé 
teszi) a Mérnök jóváhagyásával. 
 
A földdel érintkező betonfelületeket kellősítés után bitumenes kenéssel kell ellátni. 
 
Az alépítményi vasbeton szerkezetek C35/45-XC4-XA1-XF2-XV2(H)-24-F2 minőségű betonból, 
B500B minőségű betonacél alkalmazásával készítendők. 
 

8. Felszerkezet 
 
Típusa: Monolit vasbeton pályalemezű felszerkezet. A pályalemez vastagsága 20-30 cm.  
 
A pályalemez keresztirányú esése egyirányú, 2.5%. A burkolat mélyvonalánál a helyszíni monolit 
pályalemez felső síkját 6%-os elleneséssel visszatörtük, a lemez alsó síkja – követve a burkolat 
keresztirányú esését – 2.5 % esésű. 
 
A pályalemez beton felületét gondosan le kell simítani és előkészíteni, hogy az alkalmas legyen a 
szigetelés, majd a burkolatrendszer elkészítésére. Az előkészítés technológiája mindenben feleljen 
meg az alkalmazott szigetelési rendszernek és az ÚT 2-3.406 sz. műszaki előírásnak. 
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A hídpálya bal oldali szélén 170 cm széles, a jobb oldalon pedig 50 cm széles szegélyek készülnek 
monolitikusan, a terveken megadott előírások betartásával. A pályalemez végénél a szegélyek 2 cm 
széles hézaggal meg vannak szakítva. A szegélyek 2 cm széles hézaggal csatlakoznak a burkolt 
padkákhoz, illetve a csatlakozó járdához. A hézagokba 2 cm vastag polifoam réteget kell helyezni 
és rugalmas hézagkiöntéssel lezárni. A szegélyek kocsipálya felőli végét R=20 cm-es sugárral le 
kell kerekíteni a padka burkolat feletti részen. 
 
A szegélyek vasszerelése során kell elhelyezni a korlátok oszlopainak talplemezeit, valamint a 
hozzájuk tartozó érintésvédelmi betonacélt. 
 
Burkolat és szigetelés típusa, rendszere: 
  Kopóréteg:  AC-11 kopó  4 cm  
  Kötőréteg:  AC-22 kötő  6 cm 
  Védőréteg AC-11 védő   4 cm 
  Szigetelés:  bit. lemezes  2 rtg. (1 cm) 
  Összesen:               15cm 
 
Szerkezeti magasság:     45 m 
Szerkezet mértékadó alsó éle:    124.12 mBf 
 
A jobboldali kiemelt szegélyek melletti 30 cm széles sávban öntött aszfalt (MA 11) burkolati rétegek 
készítendők, rétegenként rugalmas anyagú kiöntéssel csatlakozva a szegélyhez, a kiöntés részére 
a hézagot zsaluzni kell. Az öntött aszfalt és a hengerelt aszfalt találkozásánál utólag 2 cm széles 
hézagot kell befűrészelni, és rugalmas anyaggal kiönteni. 
 
A pályalemez teljes felületét 2 rtg. bitumen lemezes szigeteléssel kell ellátni. A szigetelés 
mélyvonalán helyezendő el a burkolatszivárgó. A szigetelés mélyvonalán helyezendő el a 
burkolatszivárgó. A pályalemez és a kiegyenlítő lemezek csatlakozásánál a megfelelő réteg 
átvezetését lekerekítéssel kell kialakítani. (holker) 
 
A kiegyenlítő lemez feletti (1.00 m) szakaszon a szigetelésre védőbeton helyezendő. 
 
A kiegyenlítő lemez a végkereszttartóra 20 cm-t ül fel. 
 
A kiegyenlítő lemezek feletti szakaszon a szegély folytatásaként megépített, annál 20 cm-rel lejjebb 
lévő pótpadkákba kell elhelyezni a korlát talplemezeit. 
 
A vasbeton pályalemez C35/45-XC4-XA1-XF2-XV2(H)-24-F2, a szegélyek C35/45-XC4-XA1-XF2-
XD3-XV1(H)-24-F2 minőségű betonból, B500B minőségű betonacél alkalmazásával készítendők. 
 

9. Szigetelés 
 
A pályalemez beton felületét gondosan le kell simítani és előkészíteni, hogy az alkalmas legyen a 
szigetelés, majd a burkolatrendszer elkészítésére. Az előkészítés technológiája mindenben feleljen 
meg az alkalmazott szigetelési rendszernek és az ÚT 2-3.406 sz. műszaki előírásnak. 
 
A pályalemez teljes felületét 2 rtg. bitumen lemezes szigeteléssel kell ellátni, amit a 
végkereszttartók és a kiegyenlítő lemez egy részén annak szegélybordáján is (min. 1,0 m hosszan) 
tovább kell vinni. A szigetelés mélyvonalán helyezendő el a burkolatszivárgó. A pályalemez és a 
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kiegyenlítő lemezek csatlakozásánál a megfelelő réteg átvezetését lekerekítéssel kell kialakítani 
(holker). 
 
A szigetelés márkamegnevezésére és a hozzátartozó technológiai eljárásra a Vállalkozó tesz 
javaslatot. Beépítése a Mérnök jóváhagyásával történhet. 
 

10. Töltéslezárás 
 
A csatlakozó töltés rézsűs oldalának megtámasztására szolgálnak a hídfővel egybeépített 
párhuzamos kialakítású konzolos, feltámaszkodó, részben függő vb. szárnyfalak és a földkúpok. 
 
A hídvégeken betonburkolatú padkák készülnek, a megoldások részletei az Általános terven 
láthatók. 
 
Vizsgálólépcső: előregyártott szálerősítéses beton, 1-1 lépcső a híd után a jobb és a bal oldalon a 
meder rézsűjén. Mindkettő az útszakasz rézsűjén körbesétálva érhető el. 
 
A későbbi szabálytalan burkolatrepedések kialakulásának megelőzésére a felszerkezet végénél és 
a kiegyenlítő lemez vége felett 2×5 cm-es burkolatmegszakítást kell kialakítani rugalmas anyagú 
kiöntéssel. 
 
A folyópálya burkolata és a burkolt padka között a padka burkolata 10 cm aljzatbetonra készített 3 
cm vastag öntött aszfalt, 1:10 hajlással csatlakozik a folyópálya burkolathoz. 
 
Áthidalt patak töltésének részűje: 1:2. 
 

11. Pályacsatlakozás 
 
A háttöltés az alaptest alsó síkjáról indul, szemcsés anyagú töltésanyagból készül, Trγmin = 95% 
tömörséggel. 
 
A hídfők mögötti süllyedéskülönbségek kiegyenlítésére a hídfőfalra feltámaszkodó 2.50 m hosszú, 
20 cm vastagságú monolit vasbeton kiegyenlítő lemezek készülnek. A lemezek szigeteléssel nem 
védett felületeit kellősítés után kenhető bitumenes szigeteléssel kell ellátni. 
 
A szárnyfalak fölötti kiemelt szegélyekhez a padkák beton burkolattal csatlakoznak. A burkolt padka 
és a hídon lévő kiemelt szegély közötti szintkülönbség 20 cm. 
 
A későbbi szabálytalan burkolatrepedések kialakulásának megelőzésére a kiegyenlítő lemez 
mindkét végénél a kopórétegbe befűrészelt 2 cm széles 5 cm mély megszakítást (rugalmas hézag) 
kell kialakítani rugalmas anyagú kiöntéssel. 
 

12. Vízelvezetés 
 
Mélyvonal: az egyoldali 2,5 %-os oldalesésnek megfelelően a jobboldali szegélytől 30 cm-re. 
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A hídon víznyelő nincs, a mélyvonal a vizeket a híd mélyoldalán elhelyezkedő surrantóba vezeti, 
ami csatlakoznak a meglévőűntetett vízelvezető árkokhoz. 
A surrantók előregyártott, vastagfalú elemekből készülnek. A surrantók betorkollásánál az árkot 
burkolni kell. 
 
A pályaburkolaton átjutó és a szigetelésen szivárgó csapadékvizek a mélyvonalra jutnak. A 
szigetelésen szivárgó vizek összegyűjtésére és elvezetésére a mélyvonal teljes hosszán 
burkolatszivárgót kell építeni. A burkolatszivárgó egyszemcséjű (5-10 mm) mosott gyöngykavics 
műgyantával összeragasztva úgy, hogy hézag térfogata 20% legyen. A burkolatszivárgó a vizeket 
külön előfejen keresztül a rézsűre vezetik. 
 
A híd burkolatszivárgójába a szivárgó utolsó 1,00 m-én perforált alumínium csövet kell elhelyezni. 
 
A kiegyenlítő lemezek végeinél a keresztesésnek megfelelően vezetett kereszt-szivárgók épülnek φ 
100 mm draincső elhelyezésével, melyeket a rézsűre kell kivezetni külön előregyártott beton 
előfejjel. 
 

13. Hídtartozékok, szerelvények 
 
A híd külső oldalaira az ÚT 2-1.403:2005 Útügyi Műszaki Előírás alapján a kiemelt szegélyekbe 
betonozott talplemezekhez lehegesztett oszlopú, csőtaggal magasított vezetőkorlátot terveztünk, 
halfarok végződéssel. 
 
A hídon lévő korlátoszlopokat a védőföldelésbe fémesen (hegesztéssel) be kell kötni. Az oszlopok 
talplemezeit a kiemelt szegélybe bebetonozásra kerülő ∅10-es, B240B minőségű betonacéllal 
fémesen össze kell kötni (elektromos ívhegesztéssel). 
 
A híd szegélyeibe magassági mérőpontokat kell elhelyezni ∅16 mm (h=200 mm lencsefejű csavar) 
a támaszok fölé és mezőközépen, összesen 2x3=6 db-ot. 
 
A híd 50 m-es környezetében 1 magassági alappontot kell létesíteni a Kezelővel egyeztetett helyen, 
az MSZ-07-2307:1987 előírásai szerint, fehérre meszelve. A magassági pontok magasságát mérési 
jegyzőkönyvbe kell rögzíteni. A bemérési jegyzőkönyvet az átadási dokumentációhoz csatolni kell. 
 
A hídon közvilágítás nincs. 
 

14. Közművek 
 
A híd környezetében az úttervezőtől kapott adatszolgáltatás alapján távközlési kábel és szennyvíz 
vezetékek találhatóak. A kivitelezés megkezdése előtt a közmű pontos helyzetét körültekintő kézi 
feltárással (kutatóárok) ellenőrizni szükséges. 
 

15. Érintésvédelem 
 
Az e-UT 07.01.11 alapján az acél korlátokat védőföldeléssel kell ellátni. 
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A híd védőföldeléseként földelő szonda készül. A földelőszonda saruja mind a két szegélybe 
betonozáskor kerül elhelyezésre. A szonda nem burkolt területen legyen levibrálva. A szonda és a 
saru közötti fémes kapcsolatot φ10-es, B 240 B minőségű betonacéllal kell fenntartani. 
 
A hídon lévő korlátoszlopokat a védőföldelésbe fémesen (elektromos ívhegesztéssel) be kell kötni. 
Az oszlopok talplemezeit a kiemelt szegélybe bebetonozásra kerülő φ10-es, B 240 B minőségű 
betonacéllal fémesen össze kell kötni. (elektromos ívhegesztéssel). 
 
A híd elkészülte után EV mérést kell végezni. Amennyiben a mérések nem elégítik a szabvány által 
előírtakat a földelőszondát át kell helyezni. 
 

16. Beton és acélszerkezetek korrózió elleni védelme 
 
Az acél vezetőkorlátokat teljes egészében tűzihorganyzott kivitelben kell készíteni az MSZ EN ISO 
1461/2000 szerint. Tervezett rétegvastagság: 85 µm, minimális helyi rétegvastagság: 55 µm. A 
beépítés utáni javításokat horgany spray-vel kell elvégezni. 

 
A betonkorrózió (só korrózió) elleni védelmi bevonatot fel kell vinni az alábbi felületekre: 

 
- rugalmas, vastag, 0,3mm tágasságú, dolgozó repedések áthidalására alkalmas, műgyanta 
alapú, UV álló B-5 bevonat: 

− korlát alaptest látható felülete a terep alól 30 cm-rel indítva, 
− vezetőkorlát oszlopok alsó felületén 10 cm magasságban felvezetve, 

 
- műanyaggal javított, cement alapú, UV álló B-4 bevonat:  

− peremgerendák látható felületei a terepszint (töltés) alatt 30 cm-ről indítva, 
− lépcsők monolit felületei. 

 
A földdel érintkező betonfelületeket kellősítés után, kenhető bitumenes szigeteléssel kell ellátni. 
 

17. Anyagminőségek 
 

Betonok:  
Szerelőbeton C12/15-X0b(H)-24-F2 
Alaptest C35/45-XC4-XA1-XF2-XV2(H)-24-F2 
Hídfő, szárnyfal C35/45-XC4-XA1-XF2-XV2(H)-24-F2 
Vasbeton pályalemez C35/45-XC4-XA1-XF2-XV2(H)-24-F2 
Monolit hídszegély C35/45-XC4-XA1-XF2-XD3-XV1(H)-24-F2 
Kiegyenlítő lemez C25/30-XC2-24-F2 
Szigetelést védő beton kiegy. lemezen C12/15-X0b(H)-24-F2 
 

Betonacélok: 
Vasbeton szerkezeti elemekhez B500B 
 

Szerkezeti acél: S235JR 
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18. Környezetvédelem 
 
A meglévő híd elbontása és az új szerkezet építése lehetőség szerint környezetbarát technológiával 
történjen (pl. vizes bontás). 
 
A híd építésekor az anyagszállítás lehetőség szerint lakott területen kívül történjen, a környezet 
legkisebb zavarásával. Amennyiben depóniák kialakítására kerül sor, úgy azok kiporzás elleni 
védelméről rendszeres időközönkénti locsolással gondoskodni kell. 
 
A híd építésekor ügyelni kell arra, hogy az élő vízfolyásba építési hulladék ne kerüljön! 
 
A beton felületek tisztítása, érdesítése lehetőség szerint környezetbarát technológiával történjen 
(nedves homokfúvás, vagy vizes bontás). 
Védőfóliázással meg kell akadályozni, hogy az elporló tisztító szemcsék, levált anyagrészek 
(betonpor, rozsda, levált festék, vagy műgyantaszemcsék) a légárammal, vagy a vízsugárral a 
környezetbe (patak, közút forgalmat lebonyolító része) kerüljenek. 
 

19. Munka- és tűzvédelmi előírások 
 
Tekintve, hogy a felújítás ideje alatt a forgalom folytonosságát fenn kell tartani, a munkaterület 
balesetveszélyes, az előírt beavatkozások fokozott gondossággal végzendők. 
 
Az érvényben lévő munkavédelmi és baleset-megelőzési, tűzvédelmi előírásokat szigorúan be kell 
tartani. A felhasználásra kerülő műgyanta alapú anyagokkal és technológiával kapcsolatos 
munkavédelmi előírásokat és a használandó védőeszközöket a gyártmány felhasználói utasítása 
szerint figyelembe kell venni. A kivitelezést csak az ilyen munkára is felkészült vállalat végezheti, 
megfelelő szakképzettséggel rendelkező dolgozókkal. 
 
Az építő vállalat a saját hatáskörében kialakított általános munkavédelmi és balesetelhárítási 
előírásokat betartani köteles. 
 
A betartandó munkavédelmi előírásokat a dolgozókkal ismertetni kell. 
 
A hídnak használatbavétel után munkavédelmi vonatkozásai nincsenek. A híd elkészülte után nem 
tűzveszélyes („E”) osztályba sorolható, létesítésének tűzvédelmi vonatkozásai nincsenek. Az 
alkalmazott műszaki megoldások eleget tesznek a tűzvédelmi követelmények kielégítésére 
vonatkozó rendelkezéseknek. 
 
A tervezéshez munkavédelmi adatszolgáltatásra nem volt szükség, a szokásos kivitelezési 
gyakorlatot vettük figyelembe. A terv a hatályos munkavédelmi, biztonságtechnikai szabályok, 
továbbá egyéb hatósági, egészségvédelmi, valamint környezetvédelmi előírások megtartásával 
készült. Az alkalmazott műszaki megoldások kielégítik az OÉSZ, KHSZ és egyéb ágazati 
szabványok és műszaki előírások követelményeit. 
A kivitelezés során a 32/1994 (XI. 10.) IKM rendelettel hatályba léptetett Építőipari Kivitelezési 
Biztonsági Szabályzat előírásait be kell tartani. 
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