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1. ELŐZMÉNYEK 
 
Szentendre Város önkormányzata megbízta Farkas János kisadózót a Jobbágy utca – Pilisi 
utca közti szakaszon tervezett kerékpárút-fejlesztés kapcsán a Bükkös patak feletti 
átvezetéshez készülő híd engedélyezési és kiviteli tervének elkészítésével. Jelen 
dokumentáció az engedélyezési tervet tartalmazza. 
 
2. TERVEZÉSI ALAPADATOK 
 
A tervezéshez használt szabványok előírások: 
Híd: Útügyi Műszaki Előírások: e-UT 07.01.11:2011; e-UT 07.01.12:2011; e-UT 
07.01.13:2011; e-UT 07.01.14:2011; e-UT 04.04.12:2010(ÚT 2-1.161:2010) és e-UT 
07.05.11:2010 (2-1.403:2010); e-UT 06.02.11. 
Geotechnika: MSZ EN 1997-1 szabvány (EUROCODE 7 alapján készített) szerint készült 
 

Műtárgy megnevezése: Gyalogos és kerékpáros híd a Bükkös patak felett 

Átvezetett út: Izbégi Általános Iskola mögötti kerékpárút szakasz  

Pályaszint (kerékpárút) +127.45 mBf 

Keresztezés (kerékpárút): 0+069.76 kmsz. 

Csatlakozó útkorona szélesség: 3.75 m 

Csatlakozó útburkolat  szélesség: 2.75 m 

Hosszesés: es.: 0.5% 

Vízszintes vonalvezetése: egyenes 

Magassági vonalvezetése: egyenes 

Keresztesés: kétoldali: 1.0 % 

Áthidalt akadály: Bükkös patak 

Mederfenék szintje: +122.76 mBf 

Keresztezési szög: 72.31° 

 
Talajmechanika 

 
A talajmechanikai szakvéleményt az Argon-Geo Kft. készítette, mely a dokumentáció részét 
képezi, így itt csak a főbb adatokat emeljük ki: 
1D és 2D jelű dinamikus szondázás készült, aminek jegyzőkönyvét csatoltuk. 
Terepszintek a szondázásnál:  124.87, 125.77 mBf  
Feltárás mélysége:   3.00 és 2.40 m 
Talajrétegződés a fúrásszelvények és a talajmechanikai terv szerint. 
A feltárás pontos helyét, a részletes rétegződést, a vizsgálati eredményeket lásd a 
talajmechanikai szakvéleményben. 
Javasolt alapozási mód: síkalapozás tetszőleges mélységben, kedvező talajviszonyok mellett. 
A talajvíz szoros kapcsolatban van a patak vizével, nem agresszív. 
 



Szentendre Város Műszaki leírás engedélyezési terv 
Gyalogos és kerékpáros híd  
a Bükkös patak felett 
 

 3

A műszaki gyakorlatnak megfelelően a jelen dokumentációt összeeállító hídépítési szakági 
tervező az alapozásra vonatkozó terhelési adatokat szolgáltatott a geotechnikus szakági 
tervezőnek. A geotechnikus tevező a terhelés, és a talajmechanikai feltárási adatok 
ismeretében elkészítette ageotechnikai tervet, igazolta a tervezett alapozás megfelelőségét, 
ami a H2 jelű, Geotechnikai szakvélemény - Hídépítés című kötetben van dokumentálva. 
 
Hidraulika 
 
A Bükkös-patak vízgyűjtő területének vízhozam számítása a műszaki leírás után, mellékelve 
megtalálható. A híd főbb méretei, mint a szabadnyílás ás a szerkezet alsó éle a vízhozam 
számításban foglaltak alapján lettek meghatározva. 
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3. A TERVEZETT HÍD FŐBB ADATAI  
 

Mértékadó alsó él: +126.75 mBf 

Szabad nyílás: 16.00 m 

Támaszköz: 16.60 m 

Felszerkezet hossza: 17.20 m 

Híd keresztmetszete: 37.5+ 3.25 + 37.5 =4.00m 

Alapozás: síkalapozás 

Felszerkezet: öszvér szerkezet 17-15cm vb. pályalemez 

 változó magasságú hegesztett I tartókkal 

 
4. A HÍDSZERKEZET LEÍRÁSA 
 
Geometria 
 
A műtárgy pályabeosztása: a két szélső 37.5 cm-es sávban vannak elhelyezve az 1.40 m 
magas korlátok, köztük a pályaszélesség 3.25 m, így a híd teljes szélessége 4.00 m. 
A hídnyílásban kialakított mederkeresztmetszetet az áthidalt Bükkös patak geometriája, és 
hidraulikai jellemzői határozzák meg, a híd szabad nyílását 16.00 m, a ferdeségét 72.31°-ra 
vettük fel. 
 
Teherbírás 
 
e-UT 07.01.12:2011 szerinti 5 kN/m². 
 
A híd szerkezeti rendszere 

 
A híd egynyílású, a felszerkezet csuklósan támaszkodik a hídfőkön.  
Az öszvér szerkezet, vasbeton pályalemezzel együttdolgozó változó magasságú I tartókból áll 
melyeket két kereszttartó köt össze. A végkereszttartók vasbetonból készülnek, mereven 
befogják a főtartók végeit, a felszerkezett vonalmenti csuklóját a hídfőhöz való lekötéssel 
alakítjuk ki. 
 
Alépítmény 
 
Az alapozási javaslat alapján síkalapozást terveztünk. 
Alapozási sík A és B hídfőknél 123.50 mBf. 
Az alaptest magassága min. 80 cm, felső síkja 5%-os keresztirányú lejtéssel készül. 
Az építés során mind a szerkezet, mind a töltés süllyedését folyamatosan mérni kell a 
talajmechanikai szakvéleményben foglaltak szerint. A földdel érintkező betonfelületeket 
kellősítés után ÉME engedéllyel rendelkező, talajnedvesség elleni szigeteléssel kell ellátni. 
 
Felmenő szerkezet 
 
A felmenő szerkezetek helyszíni betonozással, monolitikusan készülnek. 
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A háttöltést 57 cm vastag hídfőfalak és a hídfőkbe konzolosan befogott 40 cm vastag ferde 
szárnyfalak zárják le. 
A hídfők felső síkja vízszintes, a szárnyfalak felső síkja a töltésrézsűbe simuló. 
A háttöltés jól tömöríthető, szemcsés anyagból készüljön, Trρ≥97%-os tömörséggel. 
A földdel érintkező betonfelületeket kellősítés után ÉME engedéllyel rendelkező, 
talajnedvesség elleni szigeteléssel kell ellátni. 
A hídfők háttöltés felőli oldalán, a felmenő fal és a felszerkezet végkereszttartója között - 
szárnyfaltól-szárnyfalig - vízszintes műanyag hézagzáró szalag helyezendő el. A szárnyfalak 
és a végkereszttartók csatlakozásánál függőleges hézagzáró szalag kerül a zsaluzatba a víz 
bejutásának megakadályozására. A hézagzáró szalagok a betonozás megkezdése előtt a 
zsaluzatba elhelyezendők. 
 
Felszerkezet: 
 
A felszerkezet 49-25 cm változó magasságú I szelvényű, acél hossztartókból és vele 
együttdolgozó monolit vb. pályalemezből, 2 acél kereszttartóból és 2 vb. végkereszttartóból 
áll. 
Az acél hossztartó és a vb. pályalemez együttdolgozását együttdolgoztató csapok biztosítják, 
amiket csúcsgyújtásos csaphegesztéssel rögzítenek a felső öveken. 
A kereszttartók övei és gerincei is teljes keresztmetszetű hegesztéssel csatlakoznak, így azok 
mereven befogottak.  
A végkereszttartók munkahézaggal csatlakoznak a pályalemezhez, a hossztartókat a 
körbebetonozással mereven befogják. 
A hossztartók tengelyének távolsága 2,0 m. A pályalemez vastagsága 17-15 cm.  
A pályalemez zsaluzatát a nyitott szelvényű acél tartókra rögzíteni lehet, ezért ehhez nem 
szükséges segédszerkezet. A pontos technológiát a kiviteli tervek fogják tartalmazni. 

 
Szigetelés, burkolati rendszer  
 
A híd pályalemeze minden irányból védőbevonattal lesz ellátva az anyagminőségek-
bevonatok fejezet szerint. 
A járófelületet fedő védőbevonat kopásálló és érdesített. 
Az útburkolathoz való csatlakozásnál kihagyott 2 cm széles rést tartósan rugalmas modifikált 
bitumenes kiöntéssel kell elkészíteni. 
 
Vízelvezetés 
 
A híd 1.0 %-os keresztesése és 0.5%-os hosszesése biztosítja a vízelvezetést a hídon, a 
hídfelületéről kétoldalon szabadon lefolyhat a víz, ennek biztosítására a külső peremeken 
vízorrokat alakítottunk ki. 
 
Töltéslezárás 
 
A háttöltést a hídfő felmenő fala és ferde monolit vasbeton szárnyfalak támasztják meg. 
A rézsűk 1:1-es hajlásúak, és 10 cm betonba rakott 20 cm vastag terméskőburkolattal 
(összesen 30 cm) vannak ellátva az általános terven látható helyeken. 
Az A-jelű hídfő bal oldalán azonban nincs szárnyfal, ezen a helyen egy 6.78 m hosszú, 
beforduló végű monolit vb. szögtámfal csatlakozik. 
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Hídtartozékok 
 
A híd szelvényezés szerinti jobb oldalára híd elé, és híd után előregyártott szálerősítésű 
vizsgálólépcsőt terveztünk, amik a rézsűburkolatokat határolják. 
A hídkorlátok hegesztett acél oszloptalpakon állnak amiket dűbelekkel lehet a pályalemezhez 
erősíteni. A korlátoszlopok, a kézléc és az osztólécek fából készülnek. Az osztólécek 
besűrítését acélhuzalokkal oldjuk meg, amik megfeszítve, a fa osztólécek kitámasztó 
hatásával együtt össze is merevítik a korlátszerkezetet. A híd végeinél négy helyen 
kerékpáros útkorlát csatlakozik, aminek részletei az útterven találhatóak. 
 
Csatlakozó út  
 
A csatlakozó út koronaszélessége: 50+ 2.75 + 50 = 3.75 m. 
A híd előtt és után a kerékpárút burkolata 2 cm széles tartósan rugalmas modifikált bitumenes 
kiöntéssel csatlakozik a pályalemezhez. 
 
Áthidalt akadály 
 
Az összekötőút kialakítása a vonatkozó útterveknek megfelelően történjen. 
A burkolt vápák 10cm vastag betonba ágyazott, 60x40x10cm-es előregyártott beton 
lapburkolatot kapnak. 
 
5. CSATLAKOZÓ TÁMFAL 
 
A csatlakozó támfal alapsíkja megegyezik a híd alapsíkjával, a támfalat alkotó vb. lemezek 40 
cm vastagok, a támfal teljes magassága 4.95 m. A hídfőhöz való csatlakozás munkahézaga 
átvasalt és vízzáró kialakítású, avízzárást vízre duzzadó fugaszalag biztosítja.  
A támfal beforduló vége meglévő támfalhoz csatlakozik, ezen a helyen a ~3cm hézagot 3x3 
cm keresztmetszetű vízre duzzadó szalaggal kell lezárni a homlokfelületektől 5 cm-re a 
függőleges falon és a befordított rész tetején. 
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Anyagminőségek, bevonatok: 
 

 
 
 
A hídszerkezetbe csak olyan termékek építhetők be, amelyek a megfelelnek a 
275/2013.(VII.16.) kormányrendeletnek, mely az építési termék építménybe történő 
betervezését és beépítését, illetve ennek során a teljesítmény igazolásának részletes 
szabályait előírja. 
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Magassági alappont: 
 
A híd 50 m-es körzetében magassági alappontot kell létesíteni a kezelővel egyeztetett 
helyen,az MSZ-07-2307;1987 előírásai szerint, fehérre meszelve. Az alappontot be kell kötni 
az országos hálózatba, magasságát a híd műszaki átadás-átvételi eljárása során 
jegyzőkönyvezni kell. Hasonlóan a hídszegélyben létesített magassági pontok magasságát is 
jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 
A bemérési jegyzőkönyveket az átadási dokumentációhoz csatolni kell. 
A hídszegélyen a támaszok felett és nyílásközépen mérőpontokat kell elhelyezni. 
A magassági alappont javasolt helye a híd előtt jobb oldalon a töltésrézsű árok mellett. 
 
Közművek: 
 
A híd építése nem érint közműveket. 
 
6. A HÍD KIVITELEZÉSE 
 
Technológiai leírás 
 
A híd építése semmilyen különleges technológiát nem igényel, így a kivitelezés részletezése 
nem szükséges.  
Az alapozásnál a talajmechanikai szakvéleményben foglaltakat be kell tartani. 
Az alapozás készítésénél fel kell készülni a víztelenítési feladatokra, illetve a víz alatti 
betonozásra. 
A műtárgyhoz csatlakozó háttöltést jól tömöríthető szemcsés talajból (homokos kavics) kell 
megépíteni. A háttöltés teljes tömegében megkívánt tömörségi fok: Trρ≥97%. 
A háttöltést első ütemben csak a hídfőmagasság feléig szabad elkészíteni, a pályalemez 
betonjának megszilárdulása után lehet a teljes magasságig feltölteni, mikor már a felszerkezet 
kitámasztó hatása érvényesül. 
Az acél hossztartókat és acél keresztartókat magába foglaló szerkezet egybe beemelhető a 
végkereszttartó helyén kialakítandó ideiglenes bebetonozható támaszokra, ezután kell 
elkészíteni a felszerkezet feltámaszkodását adó végkereszttartókat. 
A végkereszttartók betonjának megszilárdulása után kezdhető meg a pályalemez betonozása. 
A pályalemez zsaluzatát a hossztartókra erősített szekezetként lehet elkészíteni. 
Az osztólécekkel kitámasztott oszlopokat is összefogó acélhuzalokkat feszesre kell húzni. 
 
Munka- és tűzvédelmi előírások 
 
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 betartandó munkavédelmi előírásokat a dolgozókkal ismertetni kell. 
 
A kivitelezést csak az ilyen munkára is felkészült vállalat végezheti, megfelelő 
szakképzettséggel rendelkező dolgozókkal. 
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Az építő vállalat a saját hatáskörében kialakított általános munkavédelmi és balesetelhárítási 
előírásokat betartani köteles. 
 
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. 
 
Környezetvédelem 
 
A híd víztelenítése az út vízelvezetésével összhangban készült, a műtárgyakról elfolyó víz a 
talpárkokba került bevezetésre, ezeken keresztül jut el a befogadókig. 
 
Talajra gyakorolt hatás: 

Az építési tevékenység során fellépő talajterhelések: 
- Humuszleszedés: A kivitelezési munkák során a felső 10-15 cm vastag humuszos réteg 

letermelésre kerül (földmű építése során), melyet a kivitelezés befejezése után a töltések, 
és az árkok rézsűjére visszaterítenek.  

- A műtárgyhoz kapcsolódó nem burkolt felületeket olyan vastagságú humuszréteggel kell 
befedni, ami alkalmas ezek után a felület füvesítésére.  

Füvesíteni kell a rézsűkúpokat, a hídhoz tartozó rézsűket, valamint a rámpák rézsűit. 

- A munkagépek által okozott talajtömörödés: minimális, csak a tervezett út nyomvonalában, 
a ,,kisajátítási” határon belül. A felvonulási terület kialakítása és a kivitelezés az út 
nyomvonalán belül, kivett területen történik, melyet ideiglenes kerítése felállításával 
biztosítanak, így a környező területek felesleges degradációja elkerülhető. 

- Meghibásodásból eredő talajszennyezés: a munkagépekből származó üzemanyag csöpögés 
miatt a talaj esetleges elszennyeződése következhet be 

Az üzemeltetés talajterhelései: 
Az üzemelés során talajszennyezés, terhelés nincs 
 
Felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatás: 
 
A munkavédelmi előírás betartása, és megfelelően karbantartott munkagépek alkalmazása 
(zöld kártya, hibátlan műszaki állapot) mellett a vízszennyezés kizárható. Meghibásodás 
esetén a munkagépekből származó üzemanyag csöpögés miatt a vizek esetleges 
elszennyeződése következhet be.  
A megvalósítás során nem keletkezik szennyvíz (kivéve a kommunális folyékony hulladékot 
melyet mobil WC-ben gyűjtenek), szennyező anyag bevezetésére nem kerül sor felszíni vagy 
felszín alatti vizekbe.  
A burkolt útfelületre hulló csapadék az utak mentén kialakításra kerülő illetve meglévő 
árkokba jut az útfelületek lejtésének köszönhetően. 
 
Levegőtisztaságra gyakorolt hatás: 
 
A munkagépek légszennyezése átmeneti hatású, nincs jelentős hatása. 
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Épített környezetre gyakorolt hatás: 
 
Az építés során a munkagépek és a szállítójárművek okozta zajkibocsátás ugyan jelentősnek 
mondható, de a védendő lakóépületek nagy távolsága miatt határérték túllépés itt sem várható. 
 
Havária: 
 
Havária helyzet alakulhat ki, ha a munkagépek meghibásodása miatt olajszármazék, 
üzemanyag jut a környezetbe, ami a felszín alatti vizet és a földtani közeget veszélyezteti. 
Ennek kivédése a megfelelő műszaki állapotú munkagépek alkalmazandók. Az esetleges 
szennyezés kialakulása esetén a helyszínen homokterítést kell alkalmazni, mellyel a további 
szétterülést megakadályozzák, és veszélyes hulladék elszállítására engedéllyel rendelkező 
hulladék gyűjtővel kell elszállítani. Szükség esetén a szennyezett talaj cseréjét is el kell 
végezni.  
 
Üzemelés alatt az érintett útszakaszon bekövetkező közúti baleset jelenthet a környezetre 
veszélyt, különösen a veszélyes anyagot szállító járművek esetén. A baleset következtében a 
környezetbe kerülő – elsősorban folyékony anyagok az út menti árokban gyűlhetnek össze, 
ezek elzárását kell biztosítani (annak érdekében, hogy élővízbe ne kerülhessen szennyező 
anyag), és megkezdhető a kármentesítés. 
 
 
 
 
7. MELLÉKLETEK 
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Bükkös-patak vízgyűjtő területének vízhozam számítása: 
 
A Bükkös-patak a Visegrádi-hegységben ered, Komárom-Esztergom megyében, 450 méteres 
tengerszint feletti magasságban. A Szentendre környéki patakok közül a leghosszabb és 
legnagyobb vízhozamú. Hossza hozzávetőlegesen 16 km, szintesése 351 méter, tehát 
kilométerenként 22 métert ereszkedik. 
 
A keresztezett vízfolyás vízgyűjtő területe a patak mederrendezési tervének adatai alapján 
A=39,2 km2 (forrás: KDV Vízügyi Igazgatóság adattár). 
A mért vízállás és vízhozam adatokat az Országos Vízügyi Főigazgatóság szolgáltatta a 
Magyar Hidrológiai Adatbázisból. A Bükkös-patak 4156. fkm, 004607 sz. törzsállomás 
vízmércéje 2005. július 1. óta szolgáltat mérési adatokat, melyek rögzítése és kiértékelése 
folyamatos. 2015. évre az adatok feldolgozása még nem készült el. A rendelkezésre álló 
adatsor így csupán közel 10 éves időintervallumot ölel fel, nagyobb időtávra vonatkozó 
adatok nem állnak rendelkezésre. A vízmérce a tervezési terület felett, mintegy 1 km-rel 
helyezkedik el, kellő közelségben az adatok megbízhatóságát tekintve, azonban a 10 éves 
időintervallum miatt a nagyvízhozam számításokkal is ellenőrizendő, az LNV-hez tartozó 
NQ1% nem fogadható el automatikusan. 
 
A szolgáltatott adatok alapján az észlelés kezdetétől előfordult legkisebb és legnagyobb 
vízállás és vízhozam értékek az alábbiak: 
- a legkisebb víz LKV=4 cm (2013. VII. 23.) Qmin=0,012 m3/s 
- a legnagyobb víz LNV=218 cm (2010. V. 15.) Qmax=21,9 m3/s 
 
A vízfolyás keresztezésére tervezett hídműtárgyat 1%-os előfordulási valószínűségű árvízre 
kell méretezni (NQ1%), a 10 éves észlelési adatsorból ilyen kis valószínűségű értékek nem 
becsülhetőek, ezért az adott vízfolyásra ellenőrző vízhozam számításokat végeztünk. 
 
Csermák-féle módszer: 
A számítással 3 % előfordulási valószínűségű vízhozamot határozunk meg, majd 
arányszorzókkal állítjuk elő az 1% és 10% előfordulási valószínűségű vízhozamokat. 
 
 
A>25 km2 vízgyűjtőknél Q3%=B√A 
B – térképről leolvasható érték, itt: 3,0. 
A – vízgyűjtő terület 39,2 km2 
 
Q3%=3√39,2=18,78 m3/s 
 
 

 
A különböző előfordulási valószínűség tényezői: 
p1%=1,30 
p10%=0,69 
 
Q1%=p1%×Q3%=1,30×18,78=24,4 m3/s 
Q10%=p10%×Q3%=0,69×18,78=13,0 m3/s 
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Kollár-féle módszer: 
A módszer 50 km2-nél kisebb vízgyűjtőkre bizonytalannak mondható. A számítással 10 % 
előfordulási valószínűségű vízhozamot határozunk meg, majd arányszorzókkal állítjuk elő az 
1% és 3% előfordulási valószínűségű vízhozamokat. 
 

Dombvidéki, átlagos lefolyást figyelembe véve 
A[km2] nagyságú vízgyűjtő terület függvényében 
q10%=0,3 m3/s km2 
 
Q10%=q10%×A=0,3×39,2=11,76 m3/s 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A különböző valószínűségű 
árvízhozamok arányai a grafikonról 
leolvasva: 
p3%=Q3%/Q10%=1,56 
p1%=Q1%/Q10%=1,98 
 
Q3%=p3%× Q10%=1,56×11,76=18,3 m3/s 
Q1%=p1%× Q10%=1,98×11,76=23,3 m3/s 
 
 
 
 
A vízhozam számításnál a Csermák-féle 
módszer és a Kollár-féle módszer közel azonosnak tekinthető eredményt adott, így –
figyelembe véve a leolvasási pontosságokat is– a biztonság javára a nagyobb értéket 
alkalmazzuk. 
 
A hídműtárgy méretezésekor NQ1%=24,4 m3/s vízhozammal kell számolni. 
 
 
Geometriai ellenőrzés 
A tervezési területtel érintett mederszakaszon egy meglévő gyalogos hídműtárgy üzemel. A 
híd már állt, amikor a vízmércén észlelt 218 cm LNV levonult a patakon. A kikérdezett helyi 
lakosok szerint a levonuló árhullám a meglévő hídműtárgy szerkezetének alsó síkját nem érte 
el. 
A részletes geodéziai felmérés során a meglévő műtárgy alsó szerkezeti síkja is bemérésre 
került, a mederben lévő víz szintjével együtt. 
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A patakmeder tengelyében a meglévő gyalogos híd mért alsó síkja 126,20 mBf, a mért 
vízszint felett 256 cm-rel található. 
A tervezett hídműtárgy mederkeresztezésénél a 256 cm vízszint feletti magassággal számolva 
126,75 mBf szerkezeti alsó sík magasság adódik. 
 
50 cm biztonsági magasságkülönbséget felvéve 126,25 mBf származtatott LNV vehető fel a 
tervezett híd mederkeresztezésének szelvényében. 
 
Ellenőrzésként a vízmércén mért LNV 218 cm vízoszlop magasságot regisztrált. A tervezett 
hídműtárgy mederkeresztezésének szelvényében a folyásfenék középvonalának szintje 124,02 
mBf. 
124,02+2,18(LNV)=126,20 mBf +0,50(biztonság)=126,70 mBf szerkezeti alsó sík magasság 
adódik. 
 
A geometriai ellenőrzésből származtatva 126,75 mBf tervezett hídműtárgy alsó sík magasság 
veendő fel. 
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SZAKTERVEZŐI NYILATKOZAT 

 
Tervdokumentáció: 

Gyalogos és kerékpáros híd a Bükkös patak felett 
 

Tervfázis:  ENGEDÉLYEZÉSI TERV  

Szakág:  HÍDÉPÍTÉS  
Tervező cég:  Farkas János kisadózó  
 
Alulírott n y i l a t k o z om, hogy 
 
 a leszállított dokumentáció építési engedély megkérésére alkalmas 
 
Továbbá 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet szerint n y i l a t k o z z u k, hogy 
 
 az alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek az általános érvényű és eseti hatósági 

előírásoknak, megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, így különösen az Étv. 31. § (1), (2) 
és (4) bekezdésében meghatározott követelményeknek, az országos településrendezési és 
építési követelményeknek, valamint az eseti hatósági előírásoknak, 

 
 megfelelnek a megelőző tűzvédelmi követelmények kielégítéséről szóló rendeletek, 

szabályzatok, az országos (MSZ) és ágazati szabványok, a műszaki előírások, illetve az 
engedélyezett eltérések követelményeinek, 

 
 a tárgyi dokumentáció a létesítmény telepítésére, tervezésére és üzemeltetésére vonatkozó 

munkavédelmi, biztonságtechnikai szabályok, továbbá egyéb hatósági egészségvédelmi és 
környezetvédelmi előírások betartásával készült, ezek érvényesítésének módját, adatait a 
műszaki leírás megfelelő fejezetei tartalmazzák. 

 
 betervezett építési termékek megfelelőek. 
 
 

Budapest, 2016. 05.06. 

 
 
 

 ............................. …… 
   Farkas János   

  Felelős tervező 
              HT-T/20-0178 
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ZALA MEGYEI MERIIOKI KAMARA

610-3/2013.

naro sA Gr BrzolryirvANy
AZalaMegyei M6rndki Kamara a 104/2006. (IV.2S.) Korm. rendelet 2.$-6ban biztositott jogk<irdben
elj6rva:

Dr. Farkas Jinos okleveles szerkezet-6pitdmdrndk
egyetemi dolrtor ac6lhidak szaktudomr[nyb6l
okl. sz.: SU 2059 Moszkvai Vasritrn6rndki Egyetem
honosit6s sz.: 100140/1988., Budapesti Miiszaki Egyetem Budapest
okl. sz.: 4880. Budapesti Mtiszaki Egyetem Budapest, 1988.11.28.
Kamarai tagsfgi szima: 20-0178
(sziil. hely : Nagykanizsa, sziil. id6: 1958. januitr 7 ., an:. Boriszevics Valentyina)

8900 Zalaegerszeg, Holub u. 6. sz6m alaffi lakos k6relm6re hivatalosan igazolja, hogt az 6pit6siiggyel
kapcsolatos egyes szab6lyozott szakmiik gyakorl6s6hoz kapcsol6d6 szakmai tov6bbk6pz6si rendszer
r6szletes szab6lyak6l sz6l6 103/2006.(IV.28.) Korm. rendelet 9. $ (3) bekezdds szerinti tov6bbk6pz6si
kdtelezetts6g6nek eleget tett.

A tov6bbk6pz6si kdtelezetts6g teljesit6se alapjan a 2018. okt6ber 3-ig tart6 tovfbbkdpz6si id6szakban a
k6refrnez6nek a n6vjegyz6kben a hatSlyos Korm. rendelet szerint a kdvetkez6 tewezli-szakfirt6i jogosultsdga
szerepel:

T-T - Tart6szerkezetitewezds.
KE-T - Kcizleked6si 6pitndnyek tervez6s,
Th-T - Hidszerkezet tervez6s6re kiterjesztett tart6szerkezeti tervez6s,
SZES 1.1. - Tart6s zerkezeti(statika) szak6rt6.

Fenti szlmri jogosults6ga hatitrozatlan ideig 6rv6nyes, amennyiben ktl6n jogszab6lyban meglratArozott
tov6bbk6pz6si kdtelezetts6geinek teljesit6sdt kamar6nknSl 2018. okt6ber 3-ig tart6 tov6bbk6pz6si id6szak
lejirtiighitelt 6rdeml6en igazolja.

Jelen hat6s5ryi bizonyitvinyt a Zala Megyei M6rnitki Kamara 6ltal vezetett nfvjegyz5ki nyilvrlntarhis
rendelkez6sre 6116 adataib6l, valamint a jogosult k6relm6re az illtala benyrijtott tov6bbk6pz6si igazol6sok
alapjrin adtam ki.

A hat6s6gi bizonyitviny kiad6srira az dpit6stiggyel kapcsolatos egyes szabillyozotl szakmr[k gyakorlds6hoz
kapcsol6d6 szakmai tov6bbk6pz6si rendszer rdszletes szabfilyair6l sz6l6 10312006. (IV.28.) Korm. rendelet,
az 6pit6si miiszaki ellen6ri, valamint a telepiil6stervezdsi 6s az fipit$szeti-miiszaki tewezflsi, valamirrt az
6pit6siigyi mfiszaki szak6rt6i jogosults6g szab6lyair6l sz6l6 104/2006. 6/.28.) Korm. rendelet 14. g (2)
bekezd6se, valamint akdzigazgatisi hat6s6gi eljr{r6s 6s szolgilltatis 6ltal6nos szab6lyair6l s26162004.6vi
CXL. tdrv6ny 83.$ (1) bekezdds alapjan keriilt sor.

Zalaeger szq, 2013. okt6ber 3.

8900 Zalaegerszeg, Kosztol6nyi Dezs6 utcal2. Levelezdsi cim: 8901 Zalaegerszng,Pf.:253.
Telefon/fax (92)347-105 E-mail: zrnmkam@zrn{nk.axelero.net Web lap: www.zalammk.hu
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