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1. Helyszíni adottságok és az alternatívák kiválasztásának szempontjai 

 
A helyszín a Bükkös-patak Jobbágy utca és a Pilisi utca közötti szakasza. 
A keresztezett vízfolyás vízgyűjtő területe a patak mederrendezési tervének adatai alapján 
A=39,2 km2 (forrás: KDV Vízügyi Igazgatóság adattár). 
A geometriai ellenőrzésből származtatva 126,75 mBf.  tervezett hídműtárgy alsó sík magasság 
veendő fel. A vízhozam számítások alapján L=16,0m-es nyílású szerkezet építése szükséges. 
A kerékpárút csatlakozás és a patak-keresztezés kedvezőtlen általános adottságok mellett kell, 
hogy megvalósuljon: 

- magas szerkezeti él magasság, 
- meglévő szerkezetekhez való csatlakozás, 
- erdős ligetes terület. 

A talajadottságok kedvezőek, ezért a hídfők mindkét alternatívánál sík alapozással készülnek.  
A hídtervezés egyik fő célja az általános tervezési célok megfogalmazása mellett (l.2.1. pont) 
a szerkezetvastagság (magasság) minél kisebb megválasztása és tervezése, hogy a kerékpárút 
csatlakozás szintjét minél kevésbé kelljen felemelni. Amennyiben felemeljük ezt a szintet, az 
terület igénybevételi, töltésépítési, és árvízvédelmi költségek növekedését eredményezik. 
Tehát a hídszerkezet szerkezeti magassága és a megvalósíthatóság összköltsége így függnek 
össze, és a kényes egyensúlyt kellett megtalálni. 
 
2.Javasolt új híd alternatívák 
2.1.A vizsgálat szempontjai és az alternatívákra vonatkozó általános adatok: 
2 db hídkialakítást vizsgáltunk meg főleg  

- esztétika,  
- építési költség,  
- a környezeti adottságok,  
- új földtulajdon igénybevételének szükségessége,  
- teherbírás, állékonyság és tartósság, 
- fenntartási költségek minimalizálása  

szempontjából.  
Mindezen szempontok alapján javaslatot teszünk a tervező által támogatásra javasolt 
hídszerkezetre. 
  
Felhasznált szabályzatok: 
A felszerkezetet az e-ut 07.01.12 „Erőtani számítás, Közúti hidak tervezése (KHT) 2” 
szabvány szerinti kerékpárúti 5 kN/m2 alapértékű teherre kell méretezni.  
A statikai számításban az alábbi szabványok előírásait vettük figyelembe:  
e-ut 07.01.12 „Erőtani számítás, Közúti hidak tervezése (KHT) 2  
e-ut 07.01.13 „Acélhidak, Közúti hidak tervezése (KHT) 3  
e-ut 07.01.15 „Öszvérhidak, Közúti hidak tervezése (KHT) 5 
 
A tervezett új híd alternatívák általános adatai: 
Támaszköze: ca. 16,60m – szerkezeti alsó él és a KDV VízIg előírásainak megfelelően. 
Szabad nyílása: 16,0m  
A híd keresztezési szöge és ferdesége: 62,84°  
Pályaszint: Alternatívánként változó  
Az átvezetett űrszelvény: nettó 3,25m széles 2,50m magas.  
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Magassági vonalvezetés: Eng. terv szerint.  
A híd pályaszerkezete vízszintes vonalvezetése egyenes, a hídfők a kerékpárúti ívhez 
igazodnak. 
Védőföldelés:  
A híd villámvédelméről az MSZ 274/3 szerint kell gondoskodni. A híd acélszerkezetének 
védőföldelését a szabvány szerint kell kialakítani. 
Világítás: szükséges és tervezendő 
Mederrendezés: KDV VízIg . előírásainak függvényében. 
Szerkezetek korrózióvédelme és színe: A szerkezetek szükséges korrózióvédelmét a 
szabványok írják elő, a színt a T. Megbízó választja. Acélszerkezetekre javasolható a  
„corten” (rozsdaszínű bevonat), vagy egyéb 3 rtg. hagyományos bevonat. A „corten”bevonat 
a ligetes, erdős helyszínhez illő, természeteset utánozó rozsdaszínű bevonat 
 
2.2. Kéttámaszú öszvér (acél főtartó+ vasbeton pályalemez) gerendahíd (Lásd a mellékelt 
Tanulmánytervet) 
2.2.1.Műleírás 
Hídfők síkalapozása: C-30 monolit vasbeton szerkezet 0,80 m vtg. Alsó sík magassága az 
építési vízszint fölött. 
Hídfő: C-30 monolit vasbeton szerkezet monolit vasbeton szárnyfalakkal, térdfallal, hídfő 
mögött szigetelt úszólemezzel. Saruzsámoly C 30 kör, vagy négyszög keresztmetszet. 
Hídfő- monolit vasbeton szárnyfalakkal, térdfallal, hídfő mögött szigetelt úszólemezzel. 
Saruk: (e-UT 07.03.11 Hídtartozékok I. Közúti hidak sarui és dilatációs szerkezetei)  
Méretezett elasztomer saruk, alátámasztásonként 2 db. 
Felszerkezet: S-355 szerkezeti acélból, összeállított anyagtakarékos (változó övvastagság) 
hegesztett szerkezet, a parabolikus túlemelés az alátámasztás nélküli betonozás függvényében. 
Hegesztett technológia és méretezett kapcsolatok, (főtartók, főtartó merevítések), részben 
10.9-es NF csavaros technológia és méretezett kapcsolatok (toldások, szélrácsok, 
merevítések), stb.  
Korrózióvédelem: vagy „corten”, vagy kültéri acél korrózióvédelem 3x80 millimikron 
bevonati réteg (- 1 rtg. cinkporos poliuretán alapozó réteg (80μm),- 1 rtg. poliuretán közbenső 
réteg (80μm),- 1 rtg. UV-álló poliuretán fedőréteg (80μm)). Korrózióvédelem és szín a T. 
Megbízó alapján a tervezéskor lesz kiválasztva.  
A pályalemez vasbeton szerkezete és bevonata: ca. 4,00m széles az acél főtartók felső 
övével együttdolgozó 14-12 cm vastag vasbeton pályalemezzel, minősége C35/45 XC3 XD3 
XF3 XA2 XK1 (H). Vasalása S 500-as betonacélból. A két szerkezet együttdolgozását a felső 
övre hegesztett acél fejes csapok biztosítják. A vasbetont csúszásgátló szigetelő bevonattal 
kell ellátni. 
(Alternatívaképpen a fa-kompozit kocsipálya és burkolat is elfogadható, ekkor a vasbeton 
kétirányú teherviselésének kiváltására acél kereszttartók és hossztartók betervezése szükséges. 
A fa-kompozit csúszásérzékenysége nagyobb, ezért a kerékpáros komfort csökkenhet, ill. 
hamarabb tönkremegy a vasbeton pályaszerkezetnél. Pályaburkolat a T. Megbízó szerint eng. 
terven lesz megadva). 
Dilatációk: készül 2 db műgumi szőnyegszerű vízzáró dilatáció 
Korlát: A hídra 1,40m magas esztétikai szempontból egyedi, törtvonalú hídkorlátot 
tervezünk. Korrózióvédelem és színe azonos a főtartóéval.(Corten, tűzihorganyzott, festett)  
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2.3. Acél ívhíd (Lásd a mellékelt Tanulmánytervet) 
2.3.1..Műleírás 
Hídfők síkalapozása: C-30 monolit vasbeton szerkezet 0,80 m vtg. Alsó sík magassága az 
építési vízszint fölött. 
Hídfő: C-30 monolit vasbeton szerkezet monolit vasbeton szárnyfalakkal, térdfallal, hídfő 
mögött szigetelt úszólemezzel. Saruzsámoly C 30 kör, vagy négyszög keresztmetszet. 
Hídfő- monolit vasbeton szárnyfalakkal, térdfallal, hídfő mögött szigetelt úszólemezzel. 
Saruk: (e-UT 07.03.11 Hídtartozékok I. Közúti hidak sarui és dilatációs szerkezetei)  
Méretezett elasztomer saruk, alátámasztásonként 2 db. 
Felszerkezet: S-355 szerkezeti acélból, csőszelvényekből összeállított szerkezet. Részben 
„cső a csőben” hegesztett technológia és méretezett kapcsolatok, (főtartók alsó és felső öve, 
rácsrúdjai), részben 10.9-es NF csavaros technológia és méretezett kapcsolatok(toldások, 
szélrácsok, merevítések), stb. A térbeli „cső a csőben” bonyolult csatlakozási geometriák BIM 
szoftverrel a tervezéskor lekövethetők, és digitális állomány gyártásba adható.  
Korrózióvédelem: vagy „corten”, vagy kültéri acél korrózióvédelem 3x80 milimikron 
bevonati réteg (- 1 rtg. cinkporos poliuretán alapozó réteg (80μm),- 1 rtg. poliuretán közbenső 
réteg (80μm),- 1 rtg. UV-álló poliuretán fedőréteg (80μm)). Korrózióvédelem és szín a 
műemlékvédelmi egyeztetést követően. 
A pályalemez vasbeton szerkezete és bevonata: ca. 5,00m széles az acél főtartók felső 
övével együttdolgozó 14-12 cm vastag vasbeton pályalemezzel, minősége C35/45 XC3 XD3 
XF3 XA2 XK1 (H). Vasalása S 500-as betonacélból. A két szerkezet együttdolgozását a felső 
övre hegesztett acél fejes csapok biztosítják. A vasbetont csúszásgátló szigetelő bevonattal 
kell ellátni. 
(Alternatívaképpen a fa-kompozit kocsipálya és burkolat itt  is elfogadható, ekkor a vasbeton 
kétirányú teherviselésének kiváltására acél kereszttartók és hossztartók betervezése szükséges. 
A fa-kompozit csúszásérzékenysége nagyobb, ezért a kerékpáros komfort csökkenhet, ill. 
hamarabb tönkremegy a vasbeton pályaszerkezetnél. Pályaburkolat a T. Megbízó szerint eng. 
terven lesz megadva). 
Dilatációk: készül 2 db műgumi szőnyegszerű vízzáró dilatáció 
Korlát: A hídra 1,40m magas esztétikai szempontból egyedi, törtvonalú hídkorlátot 
tervezünk. Korrózióvédelem és színe azonos a főtartóéval.(Corten, tűzihorganyzott, festett)  
 
 

 
2.3.1. ábra Az ívhíd statikai modellje 
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2.3.1. ábra Példa acél ívhídra (2015 Zalaapáti Zala híd. Tervező: Dr. Farkas J) 
 
 
2.4.Rétegelt-ragasztott faszerkezetű gerenda híd  (Lásd a melléklet fotókat) 
2.4.1.Műleírás 
Hídfők síkalapozása: C-30 monolit vasbeton szerkezet 0,80 m vtg. Alsó sík magassága az 
építési vízszint fölött. 
Saruk: (e-UT 07.03.11 Hídtartozékok I. Közúti hidak sarui és dilatációs szerkezetei)  
Méretezett elasztomer saruk, alátámasztásonként 2 db. 
Felszerkezet: Méretezett rétegelt- ragasztott (RR) fatartó, kereszttartó, modern fa-kapcsolati 
rendszerekkel és tűzihorganyzott csavar rudakkal. 
A kerékpárúti pálya: Fa-kompozit pálya és burkolat készül, ekkor a kétirányú 
teherviselésének kiváltására acél kereszttartók és hossztartók betervezése szükséges. A fa-
kompozit csúszásérzékenysége nagyobb, ezért a kerékpáros komfort csökkenhet, ill. 
hamarabb tönkremegy a vasbeton pályaszerkezetnél. Pályaburkolat a T. Megbízó szerint eng. 
terven lesz megadva). 
Dilatációk: Nem készül. 
Korlát: A hídra 1,40m magas vagy,  

- esztétikai szempontból egyedi, törtvonalú hídkorlátot tervezünk. Korrózióvédelem 
és színe azonos a főtartóéval.(Corten, tűzihorganyzott, festett), 

- vagy fa korlátot tervezünk. 
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2.4.1. ábra Példa RR gyaloghídra (2014 Tapolcai Alsó-tó híd. Tervező: Dr. Farkas J) 

 
2.4.2. ábra Példa RR gyaloghídra (2013 Zalacsányi Batthyányi Kastélyszálló golfautó hídja 
Tervező: Dr. Farkas J) 
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2.5. Mérnöki költségbecslések  
A költségbecslések elkészítéséhez elkészítettük mindkét acélhíd  és a fahíd híd eng. terv 
szintű statikai számításait, de amelyet itt terjedelmi okokból nem mellékelünk. A főtétel 
mindkét acél hídnál az acélszerkezet mennyisége, amelyet a 2015. novemberében átadott, a 
TANDEM Mérnökiroda Kft. által tervezett t kerékpárúti Zalaapáti-Zala híd alapján, tehát 
teljesen friss versenyárak alapján- adjuk meg. 
A fahíd költségeit szintén a 2015-ös letenyei vis-mayor pályázat versenyára alapján adjuk 
meg 
 
2.5.1. Építés költségei 
 
1. alternatíva becsült költségvetése       
ACÉL ÖSZVÉR KÉTTÁMASZÚ GERENDA FELSZERKEZETŰ   
(piros színnel a ma még bizonytalan tételek) 

 
  

Hídépítés a csatlakozó útépítés nélkül 
  

  
az előkészítés költségei nélkül 

  
  

Munka megnevezése   Mennyiség Egységár Ár 
          eFt/Me. e Ft 
1.Felvonulás 

  
1 500 500 

2.Földmunka (m3) 
  

100 7 700 
3.Síkalaplemez(m3) 

  
13 80 1040 

4.Hídfőépítés(m3) 
  

12 85 1020 
5.Acélszerkezet 
(to) 

  
7,3 1000 7300 

6.Pályalemez építés(m3) 
 

9 100 900 
7.Pályalemez bevonat(m2) 

 
80 12 960 

8.Korlátépítés (fm) 
  

32 35 1120 
9.Saruk (db) 

  
4 350 1400 

10.Dilatációk(fm) 
  

8 400 3200 
11.Egyéb (geodéziai pont 
stb) 

 
    1000 

12.Világítás 
  

    1500 
13. Idegenterület igénybevétel( db)     0 
14.Mederrendezés 

  
    1500 

Összes hídépítési munka       22140 
ÁFA 27% 

    
5978 

Mindösszesen hídépítési munka     28118 
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       2. alternatíva becsült költségvetése       
ACÉL ÍVES 
FELSZERKEZETŰ 

   
  

(piros színnel a ma még bizonytalan tételek) 
 

  
Hídépítés a csatlakozó útépítés nélkül 

  
  

az előkészítés költségei nélkül 
  

  
Munka megnevezése   Mennyiség Egységár Ár 
          eFt/Me. e Ft 
1.Felvonulás 

  
1 500 500 

2.Földmunka (m3) 
  

150 7 1050 
3.Síkalaplemez(m3) 

  
16 80 1280 

4.Hídfőépítés(m3) 
  

16 85 1360 
5.Acélszerkezet 
(to) 

  
9 1000 9000 

6.Pályalemez építés(m3) 
 

9 100 900 
7.Pályalemez bevonat(m2) 

 
80 12 960 

8.Korlátépítés (fm) 
  

32 35 1120 
9.Saruk (db) 

  
4 350 1400 

10.Dilatációk(fm) 
  

8 400 3200 
11.Egyéb (geodéziai pont 
stb) 

 
    1000 

12.Világítás 
  

    1500 
13. Idegenterület igénybevétel( db)     0 
14.Mederrendezés 

  
    1500 

  
   

      
  

   
      

Összes hídépítési munka       24770 
ÁFA 27% 

    
6688 

Mindösszesen hídépítési munka     31458 
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3. alternatíva becsült költségvetése       
RR FA KÉTTÁMASZÚ GERENDA FELSZERKEZETŰ 

 
  

(piros színnel a ma még bizonytalan tételek) 
 

  
Hídépítés a csatlakozó útépítés nélkül 

  
  

az előkészítés költségei nélkül 
  

  
Munka megnevezése   Mennyiség Egységár Ár 
          eFt/Me. e Ft 
1.Felvonulás 

  
1 500 500 

2.Földmunka (m3) 
  

100 7 700 
3.Síkalaplemez(m3) 

  
13 80 1040 

4.Hídfőépítés(m3) 
  

12 85 1020 
5.RR faszerkezet (to) 

 
5 600 3000 

6.Pályalemez építés(m3) 
 

2 200 400 
7.Korlátépítés (fm) 

  
32 35 1120 

8.Saruk (db) 
  

4 350 1400 
10.Egyéb (geodéziai pont 
stb) 

 
    1000 

12.Világítás 
  

    2000 
13. Idegenterület igénybevétel( db)     0 
14.Mederrendezés 

  
    1500 

Összes hídépítési munka       13680 
ÁFA 27% 

    
3694 

Mindösszesen hídépítési munka     17374 
 
2.5.2.Szaktervezői javaslat 
Mindezen költségbecslések után, és mert a szerkezeti vastagság nem nő meg túlságosan a 
fa/acél gerendahíd  tervezése javasolt! 
A „prózaibb” acél gerendahidat a „természetes, környezetbeillő”fa gerendahíddal szemben az 
árakat is figyelembe véve mégis az alábbiak miatt tartjuk mégis szerencsésebb megoldásnak: 

- lényegesen kevesebb fenntartási költség (a ca. 5-7 éves fahíd fenntartási ciklussal 
szemben 10-15 éves acélhíd fenntartási ciklus az erdő környezeti körülményeit 
tekintve ( magas pára, árnyékos  völgy, benapozottság hiánya, stb) 

- magasabb élettartam (a fahíd a gyakorlat szerint 15-20 év), acél „öszvér” híd ca. 
60-100-év, a fenntartási beavatkozások hatékonysága függvényében, 

- a beton pályalemez és a fa/ fa-kompozit pályalemez közti kerékpáros komfort 
érzék és a csúszásmentesség a beton pályalemez és az acél gerendahíd oldalára 
billenti e mérleg nyelvét, 

- a vasbeton pályalemezbe lehetséges napkollektoros irányjelzők beépítése, a 
fahídba ez problémás, ezért a minimálisan elfogadható „rávezető” világítás beton 
pályalemez és acélhíd esetében lehetséges, fahíd esetében nem, ezért a fahídhoz 
ép. eng. előírás miatt oszlop világítás is szükségessé válhat, ami költségnövelő. 

A döntés természetesen a T. Megbízóé, az Önkormányzaté!! 
A Megbízó által kiválasztott alternatívához a tovább tervezéshez szükségesés ezért a T 
Megbízótól állásfoglalást kérünk: 
Kérjük az önkormányzati állásfoglalást ( acélhíd alternatíva esetén) az acélszerkezet színére 
(corten javasolt),  ill. napelemes vezető világító téglatestek beépítésére a vasbeton 
pályaszerkezetbe. 



Tervegyeztetési Emlékeztető 

Készült: a szentendrei önkormányzat hivatali helyiségében 2015. április 18.-án. 
Tárgy: A Bükkös patak kerékpáros híd típusának kiválasztása 
Jelen voltak:  A szentendrei Önkormányzat részéről: Kosztek Gabriella 

A TANDEM Mérnökiroda Kft részéről: Pej Kálmán 
 
Tervező elvégezte a tárgyi híd kiválasztását megalapozó egyszerűsített értékelemzést, amely 5 
önkormányzati dolgozó és 5 tervező véleményét tükrözi. A vizsgálatok szempontjai az 
alábbiak voltak: 

1. A hídszerkezet élettartama, tartóssága 
2. Alacsony üzemeltetési és fenntartási költség 
3. Biztonságos, kerékpárral jól járható járófelület 
4. Egyszerű építhetőség 
5. Esztétikus megjelenés 
6. Tájba illeszkedés 
7. Beépített anyagok újrafelhasználása 

A 7 szempont súlyozását követően az értékelők megvizsgálták, hogy az 
1. Öszvérhíd 
2. Acél ívhíd 
3. Fahíd 

milyen mértékben teljesítik az adott szempontokat 1-től 10-ig terjedő skálán. Az egyes 
szempontok súlyszámai és az értékelő pontok összeszorzása után számszerűsödött, hogy az 
egyes változatok milyen mértékben teljesítik azokat. Az építési valamint az üzemeltetési és 
fenntartási költségek számszerűsítése után. Az egyes változatok pontszámait elosztottuk a 
költségekkel. A költségeknél az egyszeri építési, beruházási- és a 20 éves fenntartási időszak 
alatt várható üzemeltetési költségek összegét szerepeltettük. Az egyes változatok így tehát 
egyetlen számmal jellemezhetők. Az a legkedvezőbb, amely változat a legmagasabb 
értékszámot kapta. Ez alapján az alábbi eredmény született: 
1. Öszvérhíd  értékelő szám: 46,9 
2. Acél ívhíd  értékelő szám: 41,4 
3. Fahíd    értékelő szám: 42,7 
 
Az egyszerűsített értékelemzés alapján tervezői javaslat az ún. öszvér (acél főtartó+vasbeton 
pályalemez) kéttámaszú gerendahíd megvalósítása, a tájba illeszkedés és az esztétikusabb 
megjelenés érdekében fa, esetleg ívesen kialakított korlát szerkezettel.  
Tervező kéri a T. Megrendelő írásos állásfoglalását. 
 

– kmf. – 

 
 ______________________________ 

TANDEM Mérnökiroda Kft. 
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Pej Kálmán

Feladó: Kosztek, Gabi <kosztek.gabi@szentendre.hu>
Küldve: 2016. május 2. 12:00
Címzett: Pej Kálmán
Másolatot kap: Harasztosi-Varga Zsuzsa; Ozsváth György (TANDEM Kft.); 

hegyi.daniel@tandemkft.hu; Farkas János; Judit dr. Weszner; János Kolozs; Tibor 
Tóth; Lehel Aba; Balázs dr. Török

Tárgy: Re: Szentendre, Bükkös-patak híd

Kedves Kálmán! 
 
A kapott információk alapján az "öszvérhíd"-at (a tanulmányterv v2 változatán 2.sorszámú) választjuk ki 
továbbtervezésre, azzal, hogy a korlát fából készüljön illetve a terv véglegesítése előtt egyeztetést kérünk. 
 
 
Üdvözlettel 
 
 
Kosztek Gabriella 
Projekt Koordinátor 
Városfejlesztési Iroda 
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal 
Szentendre 
Tel: 06 26 785 098  
Mobil: +36 20 943 8372 
kosztek.gabi@szentendre.hu 
_______________________________________________________________ 

Nyomtatás előtt gondoljon a környezetre! - Before printing think about environmental responsibility. 

 
2016. április 8. 11:40 Pej Kálmán írta, <pej.kalman@tandemkft.hu>: 

Tisztelt Címzettek! 

  

Csatoltan küldöm a hídtípus kiválasztásához elkészített táblázatot és a három híd 
elvi leírását. 

Kérem áttanulmányozni, kitölteni az értékelő táblázatot és mielőbb visszaküldeni, 
lehetőség szerint hétfő délig. 

  

Soron kívüli intézkedést kérve,Üdvözlettel: 

Pej Kálmán ügyvezető, okl. építőmérnök 

  

TANDEM Mérnökiroda Kft. 
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Pej Kálmán

Feladó: Kosztek, Gabi <kosztek.gabi@szentendre.hu>
Küldve: 2016. május 18. 14:25
Címzett: Pej Kálmán (TANDEM Kft.); Farkas János; Ozsváth György (TANDEM Kft.)
Másolatot kap: Lehel Aba
Tárgy: Bükkös patak híd

Tisztelt Címzettek! 
 
A küldött terven látható hídkorlát betervezését jóváhagyjuk. 
Kérjük ez alapján a továbbtervezést. 
 
üdvözlettel 
 
 
Kosztek Gabriella 
Projekt Koordinátor 
Városfejlesztési Iroda 
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal 
Szentendre 
Tel: 06 26 785 098  
Mobil: +36 20 943 8372 
kosztek.gabi@szentendre.hu 
_______________________________________________________________ 

Nyomtatás előtt gondoljon a környezetre! - Before printing think about environmental responsibility. 
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