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1. BEVEZETŐ , ELŐZMÉNYEK 
 
Csabdi községben a 2022. június 8-án a csapadékos időjárás miatt hordalékban gazdag 
árhullám zúdult le a Béke utcai árokrendszeren, mely a közút alatti áteresz alvízi 
vízládájához csatlakozó 313. hrsz- árok lapburkolatát elmosta, az árkot részben 
feliszapolta.  A fő befogadó Szent László- patakig az árokburkolatot képező beton lapok 
kimozogtak, a szelvény leszűkült, a befogadói áteresz kissé elmozdult  
 
A MÁK és a Katasztrófavédelmi Igazgatóság közös jegyzőkönyvével összhangban a 
helyszíni adatfelvételem alapján a felső 50 m-es nagyobb szelvényű szakasz teljes 
hosszban tönkrement, az alsó szűkebb szakaszon egy 30 m-es fugázandó részt leszámítva 
az alsó 35 m-en a rézsűn lévő lapok belecsúsztak a mederbe. 
 
Jelen műszaki szakértői véleményt Csabdi Község Önkormányzatának megbízásából 
készítettem el a fenti árok károsodásaira.  
 
A belterületi vízelvezetők, közutak kapacitása nem mindig elegendőek a szélsőséges 
záporokból származó nagyvizek elvezetésére, így a víz gyakran okoz elöntéseket a 
dombvidéki települések belterületén, különösen a hegyvidéki belterületi kisebb 
kapacitású vízelvezetők esetében. Itt is ez a helyzet: a kisebb vízhozamokat a burkolt árok 
elvitte, de a nagyobb villám- árhullám már átcsapott a mederélen, a burkolat mögé 
szivárogva kimozgatta, feltépte a burkolatot.  Tehát a tárgyi árkot ismét olyan formában 
kell helyreállítani, hogy a későbbi árhullámok ne tudják a mostanihoz hasonló károkat 
okozni sem hidraulikai-, sem állékonysági szempontból. .A károsodott árok fontos lokális 
befogadó az Ady utcai és a Béke utcai belterületi vízelvezető árokrendszernek-, működése 
emiatt fontos. A károsodás két lakóépületet ( Ady u. 2., Béke u. 62.) is veszélyeztet-, az 
Ady u. 2. épület fala mellett a burkolat leomlot, a víz a faltőbe szivárog. 
 
A vízelvezető árkokat olyan műszaki megoldással kell helyreállítani, hogy azok a 
földnyomásoknak is ellenálljanak. 
 
A szélsőséges meteorológiai hatások következtében olyan mértékű károk keletkeztek a 
mederburkolatban, melyek zöme egyszerű eszközökkel már nem javízótható-, csak 
szakszerű műszaki beavatkozásokkal állítható helyre az eredeti funkcionális állapot .  
 
A klímaváltozási hatások egyre nagyobb intenzitású záporai extrém árhullámokat 
generálnak, melyet a leszűkült mederszelvény képtelen levezetni. Emiatt kell a 
helyreállítást a maximális kapacitásra elvégezni.  
 
Jelen szakértői dokumentáció a károsodott s vízelvezető árok mechanikai és hidraulikai 
hatásoknak ellenálló eredeti funkcionális állapot szerinti helyreállítását , kijavítását 
dolgozza fel, megadva a beavatkozások becsült bekerülési költségét, a módosított 
9/2011. (II.15.) Korm. rendelet 4§ (3.) bekezdés b./ szakasz alapján. Új létesítmény, 
bővítés a helyreállítás során nem lesz, csak a műszaki követelményeknek és 
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igénybevételeknek megfelelő létesítmények épülnek vissza, az adott körülmények közötti 
maximális kapaciással. 
 
Fejlesztéseket a javasolt veszély- elhárítási és helyreállítási jellegű beavatkozások nem 
tartalmaznak , csakis kizárólag az élet-és  vagyonbiztonságot garantáló-, szabvány szerinti 
-, az eredeti állapot visszaállítását lehetővé tevő beavatkozások szerepelnek a 
szakvéleményben és a költségbecslésben-, különös tekintettel a teherbírási- és hidraulikai 
követelményekre. A bekövetkezett károsodások nem elmaradt felújításból, 
karbantartásból erednek. A költségbecslés összeállításánál figyelembe vettem a 2022. 
januárjától megfigyelhető drasztikus és folyamatos építőanyag áremelkedést. (a TÜZÉP- 
telepeken napi építőanyag árakat alkalmaznak-, nem egyszer anyagár- licittel)  
 

2. A KÁROSODÁSOK ISMERTETÉSE, OKAI 

2.1. A károsodások okai 
A keletkezett károsodások oka először a 2022. június 8-án  történt heves esőzés volt. A 
záporok több-, egymást követő árhullámban érkeztek a Béke u- Ady utcai árokrendszerre 
és közútra.  A nagy tömegű hordalékos csapadékvíz átcsapott a mederéleken, befolyt a 
két szomszédos magán- ingatlanra, az árokburkolat mögé beszivárgott és megbontotta a 
mederoldalakat. Az út alatti áteresz alvízi vizládájában a lapokat a víz elmosta, a Szent 
László -pataknál lévő befogadói áteresz kisebb mértékben elmozdult.  
 

2.2. A keletkezett károsodások tételes felsorolása 
 

- az Ady utcai áteresz alvízi vízládájának burkolata beszakadt, széttöredezett 
- a vízláda alatti 50 m-es nagyobb szelvényű szakaszon a beton lapok kimozdultak, néhol  
  kiomlottak 
- a középső 30 m-es részen a meder részben feliszapolódott, a fugákat a víz kimosta 
- az alsó 35 m-es szakaszon a rézsűn lévő mederlapok belecsúsztak a mederbe, így egy  
   közel „V” szelvényű szűkület alakult ki a mederben 
- a szűkület felett a hordalék lerakódott, a víz feltorlódott és elöntötte a magán  
  ingatlanok telekvégeit 
- a meder szelvénye leszűkült a kiomlások és deformációk miatt 
- a Szent László- pataknál lévő torkolati áteresz kissé elmozdult ( kb. Ø80) 
 

A károsodott építmény általános jellemzői  
 

- építés éve:    az árok az 1990-es évek végén épült 
- legutóbbi felújítás dátuma: a befogadói  áteresz 2014-ben épült újjá a Szent László patak  

feletti híddal és mederburkolattal együtt, a meder 2006-ban  
kapott új lezáró szegélyt 

- karbantartás gyakorisága: Az Önkormányzat a kisebb hibákat évente saját eszközökkel  
                                                     kijavította, de szakszerű felújításra eddig nem volt szükség, mivel  
    ilyen volumenű károsodás nem történt 
- építés technológiája: 40x40x10 cm trapéz szelvényű beton lapburkolat, beton lezáró  

szegélygerendákkal, , fenékszélesség 40-60 cm, rézsűburkolat  
hossza 50-100 cm, mederménység 50-90 cm, rézsűhajlás: 1:1 
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Közlekedés -biztonsági szempontból a károsodás mederburkolat esetében nem releváns 
 

3. JAVASLAT AZ EREDETI ÁLLAPOT SZERINTI HELYREÁLLÍTÁSÁRA 
Az árok különböző mértékben károsodott szakaszainál eltérő beavatkozások szükségesek. 
Ezek a befogadótól indulva az alábbiak: 
 

- Az alsó kimozdult befogadói ártereszt D= 80-100 cm-es átereszként kell kellő 
lejtéssel, kissé lesüllyeszve visszaépíteni ( az árhullám kissé megemelte, a lejtése 
emiatt lecsökkent) , kb. 6 m hosszban, betonba ágyazva.  
 

- A befogadó áteresz feletti 35 m hosszú alsó árokszakaszon a rézsűről lecsúszott 
mederlapokat el kell bontani, majd új vasaltbeton ágyazatra vissza kell építeni 
fugázott felülettel, felül 30x50 cm-es új lezáró vb. szegéllyel 
 

- A középső 30 m-es fuga- kimosódásos szakaszból a hordalékot el kell távolítani, a 
megrepedt beton szegélyt le kell bontani. A teljes felület H-50 habarccsal 
kifugázandó, majd új 30x50 cm-es vb. szegéllyel kell a mederélt lezárni. 
 

- A felső (Ady u. felöli) 50 m-es szakaszon a kimozdult, deformálódott 
mederburkolatot a vízládával ( áteresz alatti egyesítő műtárgy) együtt el kell 
bontani, a lapokat letisztítva, pótolva ( kb. 10%) deponálni. Ezután új vasaltbeton 
aljzatra és fenék alatti ágyazatra eredeti szelvénnyel ( B= 0,6 m, h=1,0 m, ρ=2:1-
1:1) a burkolatot vissza kell építeni. Felül a mederélt 30x50 cm-es vb. 
szegélygerendával kell lezárni.  
 

- A sérült vízládát az Ady utcai átereszhez csatlakozva C30/37 vasbeton szerkezettel 
kell visszaépíteni, 2,5 m szélességben, 3,5 m hosszban, kb. 2,0 m mélységgel, ZSE-
20 zsalukőből, vb. fenéklemezzel 
 
A helyreállítási mukákhoz részletes geodéziai felmérésre támaszkodó-, 
hidraulikailag méretezett kiviteli terv szükséges. 
 

4. A KÖLTSÉGEK TÉTELES BEMUTATÁSA  
 
Az előző pont alatt ismertetett helyreállítási munkák költségvetése 2022. évi bruttó 
árszinten készült, a térségben végzett hasonló árok helyreállítási munkák kollaudált 
számlái alapján , figyelembe véve a rohanó építőanyag áremelkedést és inflációt. A 
költségbecslés érvényessége 2022 . december 30.  
 
I./ Műszaki előkészítő és bonyolítói munkák:  
- Műszaki szakértői díj           250.000 Ft 
- Kiviteli tervek készítése ( vízláda, áteresz árok)        400.000 Ft 
- Műszaki ellenőri díj           300.000 Ft 
Előkészítő munkák összesen nettó:         950.000 Ft 
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II./ Kivitelezési munkák:  

FIGYELEM! A mennyiségek kerekítéseket tartalmaznak!!! 
a./ Meder- burkolat helyreállítás 
- Árok kitakarítása, kotrása kézi erővel , az anyag elteregetése  
 110 m x 0,5 m x 0,2 m=11 m3 x 8 eFt/m3         88.000 Ft 
- Meglévő befogadói áteresz bontása és visszaépítése lejtésben 
 6 m x 90 eFt/m          540.000 Ft 
- Meglévő árokburkolat és mederszegélyek elbontása kézi erővel 
  és kis munkagéppel, a lapok tisztítása, deponálása:  

(1,4x35 + 2,5x50 )x0,2 + 0,2x0,3x2x115 =49 m3 x 10 eFt/m3     490.000 Ft 
- Munkagödör kiemelés géppel, földanyag elteregetéssel  

(50+35)x0,8x0,2=14 m3 x 6 eFt/m3           84.000 Ft 
- Meder- rézsűburkolat visszaépítése betonba ágyazva, bontott anyagból, 
  pótlásokkal, az alsó szakaszon 35 m x 22 eFt/m      770.000 Ft 
- Mederburkolat visszaépítése vasaltbeton aljzaton, fenéken,  
  rézsűben, pótlásokkal a felső szakaszon 50 m x 56 eFt/m   2.800.000 Ft 
- Középső szakaszon a meglévő mederburkolat kifugázása 
 30 m x  1,5 m= 40 m2 x 6 eFt/m2        240.000 Ft 
- C30/37-XC2-16-F3 monolit vb. lezáró szegélygerendák építése 
 (50+30+35)x2x0,3x0,5 = 35 m3 x 90 eFt/m3    3.150.000 Ft 
- ZSE-20 monolit vb. vízláda építése  C30/37 vb. kibetonozással, 
  fenéklemezzel 3x4x0,2 + (2x3+2x4)x2x0,2= 8 m3x120 eFt/m3     960.000 Ft 
- tereprendezés, füvesítés a meder két oldalán 
   110 m x (1+1) =220 m2 x 1200 Ft/m2        264.000 Ft 
- építési törmelék elszállítása lerakóra 14x1,3=18 m3 x 8,5 eFt/m3     153.000 Ft 
II./ Meder burkolat összesen:       9.539.000 Ft 
 
I. +II./ Összesen ( nettó)                 10.489.000 Ft 
ÁFA 27%         2.832.030 Ft 
________________________________________________________________________ 
MINDÖSSZESEN ( BRUTTÓ)                 13.321.030 Ft 
________________________________________________________________________ 
 
 

5. SZAKÉRTŐI NYILATKOZAT 
 
Alulírott Szakértő kijelentem, hogy a Csabdi, Ady u-Béke u. 313. hrsz. árokban a 2022. 
június 8-i heves esőzések után bekövetkezett károsodások elsődleges kiváltó okai 
természeti tényezőkre vezethetők vissza. A károsodások fő hatótényezője a szélsőséges 
meteorológiai hatásokból eredő gyors felszíni csapadékvíz lefolyás káros , erodáló-, 
alámosó  hatása volt. A víz beszivárgott a mederburkolatok mögé, a háttöltést átáztatta 
és a burkolatok tönkremenetelét okozta.  
 
Alulírott műszaki szakértő, kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy a Magyar Mérnöki 
Kamara tagja vagyok, igazságügyi szakértői jogosultsággal rendelkezem. Műszaki 
szakértőként a megrendelő Önkormányzattól -, valamint a helyreállítás későbbi 
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Kivitelezőjétől és leendő Tervezőjétől egyaránt független vagyok [Rendelet 4. § (4) 
bekezdés] , emiatt a műszaki szakértői véleményben szereplő műszaki megoldások 
továbbtervezése szerzői jogdíj köteles. 
 
A károsodási helyszín kb. 50+30+35=115 m hosszban jelenleg korlátozott kapacitással 
üzemel, az veszélyeztet két szomszédos mlakóingatlant.  
 
A munkát csak szakszerűen a vonatkozó Vízügyi szabványok (pl. MI 10-455) és 
EUROCODE- szabványok előírásai szerint kell elvégezni, különben a károsodások újból 
megismétlődhetnek. Az árok- helyreállításnál a kivitelezési munkákhoz részletes geodéziai 
felmérésen alapuló kiviteli tervet kell készíteni. Új műtárgy nem épül, a hossz- szelvény, 
kereszt- szelvények és alaprajzi vonalvezetés nagyjából változatlan marad. A beavatkozás 
emiatt nem vízjogi engedély- köteles 
 
A tervezett beavatkozások nem tartalmaznak új beruházást, fejlesztést, felújítást, pótlást. 
A szakszerű és a műszaki előírásokban (EUROCODE, MSZ ) rögzített veszélyelhárítási 
munkák elvégzéséhez szükséges többlet-költségeket az Önkormányzat önerőből nem 
tudja biztosítani. 
 
A károsodások nem elmaradt felújításból , karbantartásból származnak.  
 
 
 
 
 
 
           Dr. Károlyi Csaba  
       okl.építőmérnök , igazságügyi szakértő 
                nyilvántartási szám: 1655 
       kamarai szám: 01-11858 / 01-54582 
 
Budapest, 2022. június 
 




