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1. ELŐZMÉNYEK: 
 
A „2016. évi Hídfelújítások - hidak tervezési szolgáltatásai” megnevezésű projekt keretében, a 
Budapest Közút Zrt. megbízásából, a VIA FUTURA Kft. alvállalkozójaként készítettük el tárgyi 
híd felújításának engedélyezési terveit. 
 
1.1. Tervezési feladat:   
 
2016. őszén a Budapest Közút Zrt. Útfelújítási Osztálya (Béki Gergő, osztályvezető úr) megkapta 
kivitelezésre a Bazsalikom utca felújítási terveit. Ez a terv [SPECIÁLTERV Kft., ÚT-14-104-03, 
2014. augusztus] tartalmazza a hídszerkezeten lévő közúti aszfaltburkolat és szigetelés 
visszamarását, majd új szigetelés és új aszfaltréteg terítését. Ugyancsak tartalmazza a járdák B5 
bevonatát, valamint a pálcás korlátok javítását és újra festését. További hídfelújítási munkákat 
ezen tevékenységekhez illesztve szükséges elvégezni. 
 
A híd felújítási terveivel csatlakozni kell a Speciálterv Kft. által készített ÚT-14-104-03, számú, 
2014. augusztus hóban készült útfelújítási tervhez. 
 
A hídszerkezet teljes felújítását el kell végezni (burkolat- és szigeteléscsere, betonfelületek 
javítása, korlátok korrózióvédelme, esetleg cseréje, vízelvezetés kialakítása). 
 
1.2. Rendelkezésre álló dokumentumok: 
 
- kiviteli terv (Bp. Főv. Tanács Mélyépítő Tervező Vállalata 1958., tervszám: 50000/17) 
- felújítási kiviteli terv (Speciálterv Kft. 2015., tervszám: Ut-14-104-03) – nem valósult meg 
 
1.3. Hídtörténet, eddigi beavatkozások: 
 
A hidat 1959-ben építették az akkori egy nyomtávú öszvér híd helyére. Az építés óta eltelt időben 
a hídon jelentős beavatkozás – tudomásunk szerint – nem történt. 
 
1.4. Szabványok, előírások: 
 
- e-UT 07.01.11 Közúti hidak tervezése (KHT) 1.  
- e-UT 07.01.14 Beton, vasbeton és feszített vasbeton hidak tervezése (KHT) 4. 
- e-UT 07.01.16 Közúti hidak tervezési előírásai VI. Beavatkozások tervezése meglévő hidakon 
- e-UT 07.04.13 Közúti hidak korrózióvédelme 2. Kész betonszerkezetek 
 
 
2. A HÍD FŐBB ADATAI:  
 
Építés éve:    1959. 
 
A híd száma:    B-610 
 
Átvezetett út:    Budapest, XI. kerület, Bazsalikom utca 
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Áthidalt akadály:   Keserű-ér    
 
Keresztezési szög:   85º 
 
Szabad nyílás:   6,04 m (merőlegesen: 6,01 m) 
 
Felszerkezet hossza:   7,04 m (merőlegesen: 7,00 m) 
 
Szegély hossza:  7,04 m 
 
Híd keresztmetszete:   1,65 (járda) + 7,00 (kocsipálya) + 1,65 (járda) = 10,30 m 

 
Magassági vonalvezetés:  domború lekerekítés (R~137,45m) 
 
Híd keresztesése:   2,5 % tetőszelvény 
 
Felszerkezet: kéttámaszú monolit vasbeton lemez 
 
Alapozás: síkalap 
    
Teherbírás:    A/1956 (üzemi teherbírás: 40/1986) 
 
 
3. A HÍD JELENLEGI ÁLLAPOTA: 
 
3.1. Geodézia: 
 
A tervezéshez a geodéziai felmérést a Via Futura Kft. készítette. A magasságok EOMA szintek. 
 
3.2. A híd jelenlegi állapota 
 
A híd szigetelése valószínűleg tönkrement, az alsó lemezfelületén az ázási foltok erre utalnak. A 
külső szegélyeken és a híd oldalán a beton lerepedt, betontakarás hiányában a vasalás kilátszik. 
Járdaszegély élvédő szögacélja védelem hiányában korrodált. Az idomacél korlát rozsdásodik, 
főként a pálcák és az oszlopok alsó befogásánál. A mederlezáró csőkorlát szintén átrozsdásodik. 
A híd oldalára erősített közművek bilincsei több helyen leszakadtak. A híd melletti betonlapokkal 
burkolt rézsű sérült, több helyen kimozdultak és kiestek az elemek. A híd aszfaltja töredezett, 
repedezett, többször javított. A híd vízelvezetése nem megoldott. 
 
 
4. A HÍD FELÚJÍTÁSA: 
 
4.1. Bontási munkák: 
 
A bontások előtt, a közműkezelők által esetlegesen előírt védelembe helyezéseket, kiváltásokat el 
kell végezni.  
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El kell bontani a hídpálya teljes burkolatát, védőbetonját és szigetelését is. A hídfők mögötti 
háttöltést – a keresztszivárgók megépíthetősége miatt – a részletterven ábrázoltak szerint 
részlegesen vissza kell bontani. 
Bontani kell továbbá a járdaszegélyeket az élvő szögacélokkal együtt. 
 
4.2. Betonfelületek tisztítása, javítása és védőbevonatok készítése: 
 
Tisztítani kell a felmenő szerkezeteket, a felszerkezetet és a járdaszegélyeket, valamin 
valamennyi látszó ill. kibontott betonfelületet. 
A védelemmel ellátandó felületnek minden szennyeződéstől mentesnek, száraznak, por-, olaj-, és 
zsiradékmentesnek kell lenniük. A laza, mállott, kifagyott vagy feltáskásodott részek eltávolítása 
mechanikus eszközökkel történhet, utána homokfúvással vagy nagynyomású vízzel kell tisztítani 
a felületet. A hatékony tisztításhoz a korrodált acélbetéteket szükség szerint körbe kell vésni, 
majd a javítás előtt korrózióvédő műgyanta alapozással kell ellátni az alkalmazott PCC 
betonjavító anyagrendszer megfelelő anyagával. 
 
A javításokhoz műanyagszál-erősített, zsugorodás-kompenzált és alkáli-helyreállító tulajdonságú 
PCC betonjavító készhabarcsok a legalkalmasabbak – ilyeneket ma már több gyártó is kínál nagy 
választékban. Lokális javítások készülnek, a látszó felületeken a betervezett védőbevonatokkal 
egységesítve. A bevonatok fedőszínét a műszaki ellenőr határozza meg. 
 
4.3. Felszerkezet, hídszigetelés, PCC réteg: 
 
A hídon – PCC habarcs ill. profilbeton alkalmazásával – kialakítjuk a tervezett esésviszonyokat. 
A tervezett hosszesés R~137,45m domború lekerekítés, hídközépi tetőponttal, 4-4cm eséssel a 
támaszok felé, a keresztesés 2,5 %-os tetőszelvény, a szegélyek előtt 10%-os elleneséssel. 
 
A pályalemez kiegyenlítő ~5cm PCC habarcs, e felett profilbeton. A betonba ~7cm vastagság 
felett 1 réteg hegesztett hálót kel beépíteni, 50x50cm-es raszterben betüskézve a pályalemezbe. 
 
A letisztított pályalemezre tehát változó vastagságú (~1-10cm) profil réteg kerül, mely biztosítja 
az esésviszonyokat ill. a tervezett pályaszint magasságok elérését. A letisztított pályalemezt be 
kell szintezni, mert ennek függvényében pontosítható a profil réteg vastagsága. A tervezett 
burkolatszintekből kell visszaszámolni a szükséges vastagságokat. A szigetelést fogadó szint 
magasságait a vonatkozó részletterven feltüntettük. A szinteket kivitelezés közben ellenőrizni 
kell! 
 
A híd tervezett pályalemez-szigetelése: szórt, műanyag alapú RMA  szigetelés. A szigetelést 
teljes pályalemez szélességben kell megépíteni. 
 
A szigetelendő aljzat feleljen meg a vonatkozó útügyi előírásnak. Az ennek megfelelő, kijavított 
pályalemezen oldószeres bitumenmáz kellősítés, vagy epoxigyanta alapozóréteg egyaránt 
készülhet – ez a Megrendelő döntése lehet a feltárt pályalemez állapotától is függően. 
 
A szegélyek B-5 bevonatát a szigetelésig le kell futtatni, majd a csatlakozó lezárást és a tartósan 
rugalmas tömítést, a szegély mentén az öntött aszfalt sáv rétegeinél betéttel képzett hézagba 
készülő modifikált bitumenes kiöntés biztosítja. 
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A szigetelés rétegeit a felszerkezet végein levezetve, a keresztszivárgóig kell fektetni. A 
pályalemez végeinek él-lekerekítését R = 5 - 10 cm sugárral kell képezni csiszolással, illetve 
PCC - habarccsal kiegyenlítve. A pályalemezen a szigetelésre MA 11 35/50 jelű védőaszfalt 
készül, amit a végeken elvékonyítani nem szabad – a megtámasztásra sablonvasakat kell 
alkalmazni. A szigetelés függőleges levezetésének védelmére szigetelést védő beton fal szolgál. 
 
4.4. Hídszegély: 
 
A meglévő járdaszegély helyén új, monolit vasbeton szegélyek épülnek. A szegélyek szélessége a 
meglévővel megegyező 1,65m (hasznos szélesség: 1,50m). Szélesebb szegélyt a környezeti 
adottságok, beépítettség miatt nem lehet építeni. Ugyancsak az adottságok miatt (a gyógyszertár 
épületének kocsibeállójának közelsége következtében) 25cm-es fellépő magasság nem tervezhető 
így a járdaszegély tervezett fellépő magassága: 15cm. 
  
A járdaszegélyek lekötését a monolit pályalemezbe befúrt és epoxigyantával beragasztott 
betonacél tüskékkel kell biztosítani.  
 
A szegély kocsipálya felőli oldalára, a kerékvető védelmére, védő acéllemez beépítése szükséges. 
Az acél védelmet duplex bevonattal (tüzihorgany + festés) kell ellátni. 
 
A kerékvető részeket és a szegélyek felső felületét B-5, a külső és alsó síkot B-4 só-korrózió 
elleni védőbevonattal kell ellátni. A szegély felső síkjától a B-5 bevonatot a korlátoszlopokra is 
fel kell vezetni a szegély feletti 10cm-es magasságig. A bevonat alatt minden esetben 
anyagrendszerhez tartozó, acélfelületre való korrózió-gátló műgyanta alapozást is kell készíteni. 
 
4.5. Aszfaltburkolat a hídon: 
 
A szigetelésre új burkolati rendszer kerül:  
 

o 4 cm  AC 11 kopó (F) kopóréteg 
o 6 cm  AC 16 kötő (mNM) kötőréteg 
o 4 cm  MA-11   védőréteg 

 
A szegélyek mentén 30cm szélességben öntött aszfalt sávok készülnek MA 11 35/50 jelű 
aszfaltkeverékből. A szegélyek mellett az öntött aszfalt sáv készítésekor betéttel kell képezni 
kiönthető hézagot. Az öntött aszfalt sávok és a hengereltaszfalt csatlakozáson utólagosan, 
aszfaltvágó géppel bevágva kell kiönthető hézagot kialakítani. A hézagokba tartósan rugalmas 
modifikált bitumenes kiöntés kerül. A hézagkitöltő anyag minősége: nagy nyúlású, 
üzemanyagálló F1 (e-UT 05.02.42.). 
 
A mélyvonalba burkolatszivárgókat helyeztünk el. A burkolatszivárgókat a felszerkezet végi 
keresztszivárgóba kell bekötni. A burkolatszivárgó teljes hosszában végigfut a perforált 
rozsdamentes acél szelvény. 
 
A felszerkezet végei felett a burkolatban 6cm széles, 5cm mély keresztmetszetű, kővázas 
modifikált bitumenes aszfaltdilatációt kell építeni. 
 



Bp. XI. ker. Bazsalikom utcai Keserű-ér híd (B-610)                                                    felújítási engedélyezési terv 

 
 

 
6 
 
 
 

4.6. Hídtartozékok: 
  

Új keresztszivárgó építése: 
 
Javasoljuk a meglévő keresztszivárgó dréncső cseréjét. 
 
A dréncsövet hídfőnként lehetőleg egy hosszban leszabva kell elhelyezni. Anyaga perforált φ100 
mm sárga PVC, esetleg φ80 mm fekete PE gégecső. A geotextíliát a folyókában indítva az 
útpálya felé ki kell fektetni, majd a cső és a kavics szivárgótest behelyezése után, ami alul 
lesúlyozva befogja, a híd felé átfordítva le kell fedni vele a szivárgó-testet. A textilt a 
felületszivárgón felvezetve és a védőaszfalton lesúlyozva biztosítható a szivárgó és a szigetelés 
védelme a végleges eltakarásig. 
 
A keresztszivárgók felett min. Trg=97% tömörségű homokos kavics feltöltés és 20cm vastag Ckt 
cementstabilizációs útalap réteg készül, majd felette kiegyenlítés után a csatlakozó 
aszfaltburkolat rétegei. 

 
Hídkorlát: 

 
A járdaszegék külső oldalára új, nyitott szelvényű, melegen hengerelt, pálcás acél korlát 
építendő, duplex védőbevonattal (túzihorganyzás + festés). 
 
A korlátpálcák távolsága max. 12cm. A gyalogjárda és a korlát lábléc közötti távolság sem lehet 
12cm-nél több. 
 
Javasolt szín: RAL 9016 „törtfehér”. 
 
Javasolt bevonati rendszer: 
 
- alapozás:   tűzi horganyzás:    min. 80 μm 
- közbenső:   epoxi kötőanyagú közbenső réteg  80 μm 
- közbenső:   epoxi kötőanyagú közbenső réteg  80 μm 
- fedőbevonat:  poliuretán kötőanyagú vascsillámos fedő 80 μm 
Összréteg vastagság:           min. 320 μm 
A festékbevonati rendszer össz rétegvastagsága:    min. 240 μm 
 
A korlát rögzítését a szegély felső felületébe történő utólagos dűbelezéssel kell megoldani, 
oszloponként egy talplemezzel és négy dűbellel. Javasolt rögzítő elem: HILTI HIT-HY 150 
MAX M12 8.8 menetes szár, 240mm-es effektív elhelyezési mélységgel, vagy ezzel egyenértékű 
rögzítési rendszer. 
 
A kiegészítő meder korlátokat szintén cserélni kell duplex bevonatú, nyitott szelvényekből épített 
acélszerkezetre. A patika sarkánál pálcás, a másik két helyen kétsoros csőszerkezetű mederkorlát 
épül. A mederlezáró korlát és a hídkorlát közötti távolság max. 12cm lehet. 
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A korlátot védőföldeléssel kell ellátni. A híd villámvédelmi besorolása az MSZ EN 62305 
Villámvédelem előírás szerint V1.0-L1.0-F3/x. A villámvédelem kialakítása feleljen meg a MSZ 
EN 62305 szabványban előírtaknak. A hídszerkezeten lévő fémrészek fémes kapcsolatát a 
földelés csatlakozó pontig biztosítani kell. A híd átadásakor érintésvédelmi jegyzőkönyvet kell 
készíteni. 
 

Vizsgálólépcsők, surrantók: 
 
A mederrézsűkre, a két átellenes oldalra előregyártott szálerősítésű beton vizsgálólépcsőket 
terveztünk. A lépcsőket rézsűprofilba süllyesztve kell beépíteni. A lépcsőelemek oldalsó lezárását 
a rézsűburkolat ill. lezáró bordája biztosítja. 
 
Surrantók elhelyezésére nincs lehetőség. A hídszegélyekhez útszegély csatlakozik, mely – a 
mostani állapothoz hasonlóan – megvezeti a vizet. A hídról lefolyó víz a csatlakozó út 
vízelvezető rendszere jut és az vezeti el. 
 

Áthidalt akadály: 
 
A mederburkolást a híd alatt, valamint a híd előtt és után min. 5-5mh fel kell újítani. A kimozdult 
beton lapokat helyre kell állítani, betonba ágyazva. A burkolatot tisztítani kell és újrafugázni. 
 
 Magassági alappont, mérőpontok: 
 
Új, hídtól független magassági alappont létesítése szükséges. Mérőpontokat (gombokat) kell 
elhelyezni a híd szegélyeibe a szegélyvégeknél és a szegélyközépen. A korróziómentes anyagú 
pontjeleket a legvégén, a védőbevonatok elkészülte után kell furatba műgyantaragasztással 
elhelyezni, majd az új alapponttal együtt beméretni. 
 
4.7. Minőségbiztosítás: 
 
Az egyes munkaműveletekre – kiemelten a hídszigetelésre, a beton- és acélbetét javításokra és a 
bevonatkészítésekre - Technológiai Utasítás + Mintavételi- és Mérési terv készítendő, melyet a 
Megbízóval jóvá kell hagyatni. A munkát elkezdeni csak a jóváhagyott TU + MMT birtokában 
szabad. 
Ezek alapján, valamint a kibontások utáni ellenőrzést követően, illetve szakszerű vizsgálat után 
kiadott eltakarási engedély alapján szabad végezni az egymást követő munkafázisokat. 
A felújítási-javítási munkálatok során a vonatkozó szabványokat és útügyi előírásokat be kell 
tartani. Kiemelten említhetők például a következők: 
 
e-UT 07.04.13:2011  Közúti hidak korrózióvédelme 2. Kész betonszerkezetek 
e-UT 07.03.21:2004 Közúti hidak szigetelése I. Vasbeton pályalemezű hidak 

felszerkezetének szigetelése és aszfaltburkolata 
e-UT 07.03.22:2006 Közúti hidak szigetelése III. Vasbeton pályalemezű közúti hidak 

szigetelésének készítése bitumenes lemezekkel 
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4.8. Anyagminőségek, bevonatok: 
 
Anyagminőségek: 
 
Betonok (e-UT 07.01.14:2011):  
- szerelőbeton: C16/20-XN(H)-32-F2 
- profilbeton pályalemezen: C40/50-XC4-XD3-XF4(H)-16-F3 
- szigetelést védő fal: C30/37-XC2-XD2-XV2(H)-24-F3 
- híd járdaszegély: C40/50-XC4-XD3-XF4(H)-16-F3 
- előregyártott vizsgálólépcső: termék engedély szerint 
- lépcső megtámasztó beton borda: C30/37-XC2-XV2(H)-24-F2 
- lapburkolat ágyazata: C30/37-XC2-24-F2 
  
Cement: CEM I. 42.5 
Betonacél (MSZ EN 10080:2005): B500B 
Szerkezeti acél (MSZ EN 10025): S 235 JR 
Bevonatok: 
 
B-4 - hídszegély külső felülete a vízorral együtt 
 - felszerkezet alsó, szélső 1.00m széles sávjai 
 - hídfők oldalsó 1.00m széles sávjai a burkolat szintje alatt 15cm-ről indítva 
 - szárnyfalak látszó felülete a burkolat szintje alatt 15cm-ről indítva 
B-5 - hídszegély kocsipálya felőli belső és felső felülete a szigeteléstől indítva 
 - korlátoszlopok alsó 10cm magas felülete 
 
A kivitelezési munka során felhasználható anyagok, anyagrendszerek rendelkezzenek a 3/2003. 
(I.25) sz. BM-GKM-KvVM számú együttes rendelet 3.§ alapján építőipari műszaki engedéllyel, 
vagy feleljenek meg a honosított harmonizált szabványoknak (CE megfelelőség), vagy 
rendelkeznek európai műszaki engedéllyel (ETA). 
 
4.9. Építés alatti ideiglenes forgalomszabályozás: 
 
A közúton folyó munkák elkorlátozásának és azok előjelzésének célja a közúti közlekedésről 
szóló 1988. évi I. törvény 14. §-a, a többször módosított 1/1975. (02.05.) KPM-BM. számú, „A 
Közúti közlekedés szabályairól” szóló együttes, és a 20/1984. (12.21.) KM. számú, „Az utak 
forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről” című rendelet előírásainak 
figyelembe vételével a forgalombiztonság és a munkahelyen dolgozók testi épségének 
biztosítása. 
Az ideiglenes forgalomtechnikai tervet az e-UT 04.05.12 a „Közutakon folyó munkák 
elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása” című Útügyi Műszaki Előírás alapján 
készítettük el. 
3.1. és 3.2. sz. rajz  

A híd felújítása 2 ütemben fog történni, félpályás útlezárás mellett. A Bazsalikom utca Egér út és 
Gépész utca közötti szakaszára csak a BKK járművei hajthatnak be. Terelő útvonal kerül 
kialakításra Péterhegyi út – Alabástrom utca felé. A terelő útvonalat sárga alapszínű útirányjelző 
táblán elő kell jelezni, a feliratok M=17,5 cm magas, keskeny betűtípussal kerüljön kialakításra. 
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A terelő útvonalat sárga színű, négyzet alakú táblán nyilakkal kell jelölni. 

 

Általános előírások: 

A munkahelyek elkorlátozására vonatkozóan (az úton végzett munkák jellegétől függően) a 
közúti forgalom szabályozására és irányítására az e-UT 04.05.12 számú Útügyi Műszaki Előírás 
szerint meghatározottak szolgálnak. 
A munkahelyi elkorlátozáshoz csak szabványos, fényvisszaverős fóliás, ép és tiszta felületű 
elkorlátozó elemek és jelzőtáblák alkalmazhatók és minden tekintetben feleljenek meg az e-UT 
04.00.11 Útügyi Műszaki Előírásnak. 
Az elkorlátozó eszközöket kihelyezéskor úgy kell rögzíteni, hogy szélterhelés esetén azok ne 
csússzanak le, ne forduljanak el. 
Az egyéb elkorlátozó elemeknek teljes mértékben ki kell elégíteniük az MSZ 20190-1988. 
számú, „A közúti útlezárás, elkorlátozás és forgalomterelés elemei” című szabványban 
meghatározottakat. A közúton végzett munkák miatt elhelyezett jelzések a forgalmat csak a 
szükség szerinti legkisebb mértékben korlátozhatják. Az ideiglenes jelzések folyamatos 
fenntartásáról, jó észlelhetőségéről gondoskodni kell. 
A közúti munkahelyen dolgozó személy köteles viselni a 20/1984. (XII.21.) KM sz. rendeletben 
előírt védőmellényt. A közúton végzett munkák során be kell tartani az adott munkafolyamat 
technológiai szabályozásában lévő munkavédelmi előírásokat. 
Minden tekintetben be kell tartani a 3/2001. (I.31.) KöViM rendelet „A közúton végzett munkák 
elkorlátozási és forgalombiztonsági szabályzata” előírásait. 
A forgalmi rend változására fel kell hívni a közlekedők figyelmét. A bevezetett 
forgalomkorlátozások jelentése a kivitelező feladata. 
Az építési munkahelyek elkorlátozását és a közúti forgalom irányítását az alábbiak szerint kell 
végrehajtani: 
A vállalkozó kötelezettsége a jóváhagyott ideiglenes forgalomszabályozási terv alapján az 
elkorlátozást megvalósítani és folyamatosan nyilvántartani, a munka műszaki ellenőrének pedig 
azt rendszeresen ellenőrizni kell. 
Az építési, a felújítási valamint az üzemeltetési- és karbantartási munkák esetén a munka 
megkezdése és befejezése közötti időszakban az elkorlátozási és forgalomirányítási előírások 
betartásáért a munkahely vezetője (építésvezető, brigádvezető, művezető) a felelős. 
A munkahelyi elkorlátozó és forgalomirányító eszközök helyét, és annak mindenkori 
megváltoztatását építési naplóbejegyzéssel (nap, óra, perc, km szelvény) a munkahely vezetője 
tartozik dokumentálni. 
A munkahelyi elkorlátozás és forgalomirányítás eszközeit a munka végleges befejezésekor el kell 
távolítani, amennyiben a korábbi munkaterület rendeltetésszerűen használható (felelős a 
munkahelyi vezető). 
Egy munkaterületen belül, a napi tényleges munkavégzés befejezésekor, a hatálytalanítandó 
jelzéseket külön meg kell határozni, melyért szintén a munkahelyi vezető a felelős. 
A munkahelyi vezető felelős továbbá azért, hogy magánál a munkavégzésnél indokolatlan, a 
szükségesnél nagyobb mértékű, vagy hosszabb időtartamú korlátozás ne történjen. 

A munkahelyi elkorlátozási és forgalomirányítási kötelezettség betartását az érintett közútkezelő 
ellenőrzési joggal felruházott dolgozói is tartoznak figyelemmel kísérni, és a közlekedés 
biztonságát veszélyeztető esetben a munka felfüggesztésére kötelesek intézkedést tenni. Ezt 
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követően további munkavégzés csak az előírt feltételek megteremtése, és az érintett közútkezelő 
újabb hozzájárulása esetén lehetséges. 

Az építési naplóval nem rendelkező munkálatok esetében a munkahely korlátozó tábláiról 
naprakész állapotú külön nyilvántartást kell vezetni. 

Egyéb munkáknál a táblázat a munkanapló melléklete, melynek vezetése a naplóírásra kötelezett 
személy feladata. Felméréseknél a felméréssel megbízott személy tartozik felelősséggel a 
kitöltésért. 

A forgalom biztonsága szempontjából szükséges szinte azonnali, de ideiglenes jellegű, valamint 
az útállapotok miatti táblakihelyezéseket a kiváltó ok szerinti csoportosításban (sárfelhordás, 
egyéb) szintén az építési naplóban kell vezetni, és napra készen tartani. 

Fentiek betartásáért a munkahelyi vezető a felelős. 

A közúton és környezetében végzett munkák során az érintett közútkezelő előírásai szerint kell 
eljárni. Jelen tervtől eltérni csak az érintett közútkezelő előzetes engedélyével lehet. 
 

A forgalomkorlátozási helyszínrajzok elkészítése az alábbi jogszabályok előírásainak 
figyelembevételével történt:  

• e-UT 04.00.11 (ÚT 1-1.123), A közúti jelzőtáblák műszaki szabályzata (JETSZ)  
• e-UT 04.00.12 (ÚT 1-1.160), Közúti jelzőtáblák. A jelzőtáblák megtervezésének, 

alkalmazásának és elhelyezésének követelményei (JETSZ) (A 83/2004. (VI.4.) GKM r. 
mell.) 

• e-UT 04.00.15 (ÚT 1-1.1459), A közutakon végzett munkák elkorlátozási és 
forgalombiztonsági szabályzata (A 3/2001. (I.31.) KöViM r. mell) 

• e-UT 04.05.12 (ÚT 2-1.119:2010), Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes 
forgalomszabályozása 

• 83/2004 sz. GKM rendelet, ÚT 2-1.114:2004, Közúti jelzőtáblák, A jelzőtáblák 
megtervezése, alkalmazása és elhelyezése  

• 3/2001. KöViM rendelet; ÚT 2-1.152:2001, A közúti útelzárás, elkorlátozás és 
forgalomterelés elemei 

• e-UT 04.04.12 (ÚT 2-1.161) Közúti visszatartó rendszerek I. A biztonsági korlátok 
feltartóztatási fokozatai a közutakon (2010) 

 
4.10. Közművek: 
 
A közművek épségére fokozottan ügyelni kell. A kivitelezés idejére – ha a közműkezelő előírja – 
szakfelügyeletet kell kérni ill. a közmű védelméről minden esetben gondoskodni kell.  
 
Amennyiben a kivitelezés idejére lejártak a közműnyilatkozatok, úgy a kivitelezőnek a felújítás 
megkezdése előtt a (lejárt) közműegyeztetéseket újra el kell végeznie és az abban foglaltakat 
maradéktalanul végre kell hajtania. 
 
Az új járdaszegélyekbe, oldalanként 5db F110mm-es KG PVC védőcsövet terveztünk be későbbi 
közműátvezetések céljából. A védőcsöveket a szegély betonozás előtt megfelelően rögzíteni kell. 
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5. TŰZ-, MUNKA- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM: 
 
5.1. Tűzvédelem: 
 
A híd, mint vasbeton építmény a "nem tűzveszélyes" E osztályba sorolható az 54/2014. (XII.5.) 
BM rendelet OTSZ szerint. 
 
A kivitelezési munkák során azonban a „B”, „C” vagy „D” t űzveszélyességi osztályba tartozó 
anyagokkal (műgyantákkal illetve festékekkel) végzendő munkák robbanás- és tűzveszélyesek, 
ezért az ilyen munka során a dohányzást és szikrával, nyílt láng használatával járó egyéb egyidejű 
munkavégzést meg kell tiltani. 
 
A műgyantával ill. festékkel végzett munkák tűzveszélyesek, ezért ezek használatakor a 
dohányzás és nyílt láng használatát meg kell tiltani. Az anyagokra vonatkozó tűzvédelmi 
előírásokat szigorúan be kell tartani! 
 
A tervezés során az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásait 
betartottuk. 
 
Kivitelezés során a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. 
évi XXXI. törvényben foglaltakat be kell tartani. 
 
A tűzvédelmi és egyéb előírásokat a legszigorúbban be kell tartani. Az építés során a területre 
szállított, raktározott, felhasználásra kerülő tűzveszélyes anyagokkal az előírásoknak megfelelő 
óvóintézkedések szerint kell bánni. A szükséges tűzoltó berendezések és eszközök készenlétéről 
gondoskodni kell, s megfelelő tűzjelzést is biztosítani kell. 
 
A tervezés során a vonatkozó tűzvédelmi előírások betartásra kerültek. 
 
A megépült létesítmény üzemelése során illetve a kivitelező részéről a munkavégzés során a 
vonatkozó érvényben lévő tűzvédelmi előírásokat be kell tartani. 
 
5.2. Munkavédelem: 
 
A munkavédelem alapvető szabályait a munkavédelemről szóló – többször módosított – 1993. 
évi XCIII. törvény , a részletes szabályait az e törvény felhatalmazása alapján kiadott és más 
külön jogszabályok tartalmazzák. Az egyes veszélyes tevékenységekre (technológiákra) 
vonatkozó szabályokat az illetékes miniszter rendeletével hatályba léptetett szabályzatok 
tartalmazzák (ezek betartása és betartatása a Kivitelező kötelessége és felelőssége). 
Munkavédelmi szempontból építési munkahelynek minősül az építőipari kivitelezési 
munkavégzés helye, a munkaszervezéssel összefüggő felvonulási, előkészítési, valamint a munka 
elvégzéséhez szükséges építési anyagok, gépek, szerkezetek, szerelvények és felvonulási 
épületek elhelyezésére, valamint az előkészítő technológiai munkafolyamatok elvégzésére 
szolgáló terület. A Kivitelező munkáltató köteles az építőipari kivitelezési tevékenységgel 
összefüggésben biztonsági és egészségvédelmi koordinátort igénybe venni (foglalkoztatni vagy 
megbízni). A biztonsági és egészségvédelmi koordinátor feladatait, az építési munkahelyen 
dolgozók biztonságára és egészségére fokozott veszélyt jelentő munkákat és 
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munkakörülményeket, az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó 
minimális egészségvédelmi és biztonsági követelményeket az építési munkahelyeken és az 
építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 
4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet tartalmazza. 

A Kivitelező az építési munkahely kialakításának megkezdése előtt a 4/2002. (II. 20.) 
SzCsM-EüM együttes rendelet 3. számú melléklete szerinti előzetes bejelentést köteles 
megküldeni az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőségnek az építési 
munkahely szerint illetékes felügyelőségéhez. 

A kivitelezési munka megkezdésekor az építési munkahelyet az építtető a kivitelező részére 
átadja. Ezzel egyidejűleg meg kell nyitni az építési naplót és abban az átadás-átvételt rögzíteni 
kell. Az építési naplóval kapcsolatos követelményeket, vezetésének részletes szabályait és a 
napló kötelezően alkalmazandó mintáját, a bejegyzésre jogosultak körét és hozzáférés szabályait 
az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet tartalmazza. 
 
A munkavédelemről szóló rendeletek, előírások alapján a tervező kijelenti, hogy a tárgyi 
tervdokumentáció műszaki megoldásai megfelelnek az általános érvényű kötelező és az eseti 
hatósági előírásoknak.  
A terv a kivitelezési előírásokra való tekintettel, az érvényben lévő óvórendszabályok, 
munkavédelmi-, és tűzvédelmi előírások és szabványok figyelembevételével készült. 
Az építés során az érvényben lévő munkavédelmi és balesetelhárítási óvórendszabályokat a 
legszigorúbban be kell tartani. 
 
Ez a tervdokumentáció 
 
− a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, 
− a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény végrehajtására kiadott 5/1993. (XII. 26.) 

MüM rendelet, 

− az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 
− MI 04-906-86 Munkavédelem: Építési tervek munkavédelmi fejezeteinek tartalmi 

követelményei 

− MSZ-04-900:1989 Munkavédelem: Építőipari munkák általános biztonságtechnikai 
követelményei 

− MSZ-04-901:1989 Munkavédelem: Építőipari földmunkák, dúcolások és alapozások 
biztonságtechnikai követelményei 

− MSZ-04-902:1983 Munkavédelem: Épületszerelési munkák biztonságtechnikai követelményei 
− MSZ-04-904:1983 Munkavédelem: Beton és vasbeton munkák biztonságtechnikai 

követelményei 

− MSZ-04-905:1983 Munkavédelem: Építőipari bontási munkák biztonságtechnikai 
követelményei 

− MSZ-04-963-1:1987 Munkavédelem: Építőipari gépek biztonságtechnikai követelmények 

− MSZ-04-963-2:1987 Munkavédelem: Építőipari gépek. Kiegészítő biztonságtechnikai 
követelmények 

− MSZ-04-965:1984 Munkavédelem: Építőipari gépek telepítési követelményei 
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szerint készült, figyelembe véve az érvényes egészségügyi és munkavégzés biztonságát szolgáló 
szabályokat, szociális előírásokat és különleges kivitelezési technológiákat. 
Így többek között: 
 
− a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) 

SzCsM-EüM együttes rendelet, 

− 27/2008.(XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelete a környezeti zaj és rezgésterhelési 
határértékek megállapításáról, 

− 16/2008.(VIII.30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének 
tanúsításáról, 

− az országhatárt átlépő hulladékszállításról szóló 180/2007. (VIII. 3.) Korm. rendelet, 
− a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, 

− a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény és a végrehajtására kiadott 30/1988. (IV. 21.) 
MT rendeletet, 

− Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. 
rendeletet, 

− 2/2013. (I.22.) NGM rendelet a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen 
vezetékek biztonsági övezetéről, 

− A víziközművek üzemeltetéséről szóló 21/2002. (IV. 25.) KöViM rendeletet, 

− A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális 
szintjéről szóló 14/2004. (IV. 19.) FMM rendeletet, 

− az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (OTSZ ) szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet 

− a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. 
törvény 

− A munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről szóló 2/1998. (I. 16.) 
MüM rendeletet, 

− Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális 
munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendeletet, 

− A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) 
SzCsM-EüM együttes rendeletet. 

 
Ismét felhívjuk a figyelmet az e-UT 04.05.12:2010. Közutakon folyó munkák elkorlátozásának és 
ideiglenes forgalomszabályozása” című Útügyi Műszaki Előírás utasításainak 
figyelembevételére, illetve betartására. 
A tervezés  
- a közúti közlekedés szabályairól (KRESZ) szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet,  
- továbbá az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről 

szóló 93/2012. (V.10.) Kormányrendelet,  
- az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) 

KM rendelet 
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 figyelembe vételével készült, ezek betartásáról a kivitelező köteles gondoskodni. 
 
A kivitelezéssel kapcsolatban felhívjuk Vállalkozó figyelmét az alábbi, a munkavégzés 
biztonságát befolyásoló körülményekre: 
 
• A kivitelezés idején szükségessé váló munkabiztonsági, egészségvédelmi, megelőző 

tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásokat a Vállalkozó felelős műszaki vezetőjének kell 
meghatározni, a munkavállalókat az Mvt. előírásainak megfelelően oktatásban részesíteni és 
betartatásukról gondoskodni. 

• A vegyi anyagok tárolására, és felhasználásra vonatkozó egészségvédelmi és megelőző 
tűzvédelmi előírásokon kívül az egyéni védőeszközök kötelező használatára vonatkozó 
előírások alkalmazását és betartását nagy körültekintéssel és következetességgel kell végezni 
a gyári "Használati Előírások" betartásával. 

• A feszültség alatt lévő légvezetékek, jelző és energiaellátó földkábelek biztonsági övezetében 
és közelében végzendő munkáknál szigorúan be kell tartani a 2/2013 (I. 22.) NGM rendelet - 
a munkavégzést tiltó és korlátozó, részletes és tételes, balesetet megelőző előírásait. 

• Körültekintő munkavégzést igényelnek azok a földterületek és átalakítandó meglévő 
épületek, ahol a háborúból visszamaradt lőszerek, bombák, robbanóanyagok stb. jelenlétével 
lehet számolni. Ilyen esetekben a munkaterületet, térséget ki kell üríteni, körül kell zárni, 
szükség szerint jelző őrökkel a helyszínt biztosítani és a Magyar Honvédség tűzszerész 
alakulatát, a Katasztrófavédelem illetékeseit haladéktalanul értesíteni kell. A munka újbóli 
folytatását csak az előbb említett veszélyt elhárító parancsnokának írásbeli engedélyének 
átvétele után szabad megkezdeni. 

• A folyómederben és a csatakozó aknákban végzendő munkák során szigorúan be kell tartani a 
már hivatkozott jogszabályi –„Biztonsági Szabályzatok” idevágó előírásait, a talajmechanikai 
szakvélemény szerinti és a bányászati munkákra vonatkozó biztonságtechnikai előírásokat. 

 
Amennyiben a Vállalkozó Munkavédelmi Szabályzata nem terjed ki a tárgykörhöz tartozó 
biztonságtechnikai előírásokra, a munkavégzés műveleti, a gépek kezelési karbantartási, 
újraindítási szabályaira, úgy Vállalkozó felelős vezetőjének azt a munka kezdése előtt ki kell 
egészíteni, majd ezekről a munkavállalókat ki kell oktatni. Az oktatás megtörténtét 
jegyzőkönyvben, dátumozva -év, hó, nap- rögzíteni kell. 
 
5.3. Környezetvédelem: 
 
Kivitelezéskor az anyagszállítás lehetőség szerint lakott területen kívül történjen, a környezet 
legkisebb zavarásával. A környezetvédelmi engedély levegőtisztaság védelmi előírásai szerint 
munkavégzésre csak a reggel 6 és este 22 h közti időszakot lehet igénybe venni. 
 
Amennyiben depóniák kialakítására kerül sor, úgy azok kiporzás elleni védelméről rendszeres 
időközönkénti locsolással gondoskodni kell. 
A munkaterületet az építkezést követően eredeti állapotának megfelelően helyre kell állítani. 
 
A munkálatok során keletkező hulladékokat a kivitelezők kötelesek összegyűjteni 
veszélyességének megfelelően ideiglenesen tárolni, majd a hulladék típusa szerinti, engedéllyel 
rendelkező átvevőnek átadni. 
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A kivitelezésnél különböző típusú hulladékok keletkeznek, melyek gyűjtéséről és 
ártalmatlanításáról az alábbi jogszabályokkal szabályozottan kell gondoskodni: 
 
2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról 
98/2001. (VI.15.) kormányrendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek 
végzésének feltételeiről 
16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről  
164/2003.(X.18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 
kötelezettségekről 
45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet az építés és bontási hulladék kezelésének 
részletes szabályairól 
2000. évi XLIII. törvény 13.§ értelmében az építési területen keletkező hulladékok termelője és 
birtokosa a kivitelező. Ennek megfelelően az építő feladata az építés során keletkező 
hulladékoknak a vonatkozó jogszabályok szerinti minősítése, kezelése és ártalmatlanítása.  
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MELLÉKLETEK 

 
 
 

1. Tervezői nyilatkozat 
2. Fényképek 
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Szaktervezői munkaszám: 2204/II/1 
 

TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 
A 191/2009.(IX.15) számú Korm. rendelet 9. paragrafusban foglaltak alapján. 
 
Felelős tervező:   Tóth László Ákos 
Tervezési jogosultság száma:  (HT/01-9834) 
 
Dokumentáció: 
 

„2016. évi Hídfelújítások - hidak tervezési szolgáltatásai”  
 
Beruházó:   Budapest Közút Zrt. 
 
Dokumentáció tartalma: XI. kerület Bazsalikom utca, Keserű - ér feletti közúti híd 

felújítása (hídszám: B-610)  
 

FELÚJÍTÁSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV 
 
Környezet:   Belterület 
 
Az elkészített tervdokumentáció felelős tervezője a STATIC-PLAN Kft. nevében nyilatkozik, 
hogy 

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

b.) a vonatkozó szabványtól eltérő műszaki megoldást nem alkalmazott, 
c.) az építmény műemléki védelem alatt nem áll, 
d.) a dokumentáció készítése során az alábbi felsorolt egyeztetések történtek, 
e.) A szükséges egyeztetések megtörténtek. 

 
   
 

 

 

Budapest, 2017. október 

 
       

 Tóth László Ákos 
felelős tervező 
HT/01-9834 
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1. Hídpálya nézete az Egér út felé 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Hídpálya nézete a Gépész utca felé 
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3. A híd kifolyási nézete 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. A híd befolyási nézete 
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5. Kilátszó betonacélok a híd kifolyási oldalánál, pályalemez alsó kontúrvasalása 
 

 
 

6. Pályalemez szél ázása a befolyási oldal szélén 
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7. Acél híd korlát korróziója 
 
 

 
 

8. A mederburkolat beton lapjai kimozdultak 



Tóth László Ákos 

Feladó: "Hunyadvári Katalin" <hunyadvari.katalin@ujbuda.hu>
Dátum: 2017. november 20. 13:39
Címzett: <toth.laszloakos@staticplan.hu>
Másolatot kap: <laszlo.jusztin@budapestkozut.hu>
Tárgy: Vá: Tov: B-610 jelű, XI. ker. Bazsalikom utca, Keserű ér feletti közúti híd felújítása

bp. &oldal, összesen: 1

2017.11.21.

Tisztelt Tervező Úr!

A mellékelt kialakítást elfogadjuk,azzal kapcsolatban észrevételt nem teszünk.

Üdvözlettel

>>> Kádi Gergely 2017.11.20. 13:35 >>>

>>> Tóth László Ákos <toth.laszloakos@staticplan.hu> 2017.10.24. 16:46 >>>
Tisztelt Hölgyem!

A Budapest Közút Zrt. megbízásából, a Via Futura Kft. generáltervezése alatt, végezzük alábbi hidak 
felújításának / átépítésnek tervezését:

- B-610 jelű, XI. ker. Bazsalikom utca, Keserű ér feletti közúti híd felújítása
- B-614 jelű, XI. ker. Kőérpataki (Kőérberki) dűlő, Keserű ér feletti közúti híd átépítése

Kollégájával történt telefonos egyeztetésünk alapján mellékelten küldjük a Bazsalikom utcai híd felújítási 
általános tervét, valamint műszaki leírását, melyhez kérjük hozzájárulásuk ill. észrevételeik megadását.

Mellékeljük a híd fényképeit.

A másik híd tervét is rövidesen küldeni fogjuk.

Tóth László Ákos

STATIC-PLAN Kft.

1044 Budapest, Szabolcska Mihály u. 51. II/8.
Tel: +36 1 230 2523
Fax: +36 1 797 3359
Mobil: +36 30 252 9087
E-mail: toth.laszloakos@staticplan.hu
Web: www.staticplan.hu

Hunyadvári Katalin

osztályvezető

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal
Városgazdálkodási Igazgatóság
Közlekedési Osztály

Tel.: 1/3811-363
Fax: 1/3811-308
e-mail: hunyadvari.katalin@ujbuda.hu
mobil: 06 30 748 2737


