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1. BEVEZETŐ , ELŐZMÉNYEK 
 
Jelen műszaki szakértői véleményt Csabdi Község Önkormányzatának megbízásából 
készítettem három külterületi feltáró út kimosódási károsodásaira. Elöljáróban 
leszögezem, hogy a károsodásokat nem a jármű- használat- és közlekedés-, hanem az 
áramló víz mechanikai (erodáló) hatása okozta !  
 
Csabdi községben a 2022. június 9-én az előző napi csapadékos időjárást követően 30 
mm-es csapadék érte a külterületi vízgyűjtőket rövid idő alatt.  Ennek hatására a Szent 
László- patakra lefutó mélyutakról hatalmas vízhozammal zúdult le az összegyülekezett 
esővíz. Három szórt- itatott makadám burkolatos feltáró utat károsított a villám- 
árhullám. Ezeket a közutakat árkosan kimosta, a csatlakozó átereszeket, árkokat a 
lemosott hordalékkal telítette-, illetve a kicsatlakozó kis lejtésű területeket 
(útkereszteződéseket, országos közutat, magán ingatlanokat) a közutak felületéről 
lemosott finom zúzalékos záróréteggel terítette be.  
 
A károsodások olyan mértékűek, hogy az utak járművel járhatatlanná váltak.  A három 
károsodási helyszínen 500-500 m hosszban történtek a káresemények, melynek 
volumene olyan nagy , hogy önerőből nem tudja szakszerűen megoldani az előállt 
műszaki problémákat az Önkormányzat. 
 
A MÁK és a Katasztrófavédelmi Igazgatóság közös jegyzőkönyvével összhangban a 
helyszíni adatfelvételem alapján mindhárom helyszínen kb. 500 m hossz körüli a 
károsodás mértéke, a közutak koronaszélessége 3,0-3,4 m körüli.  
 
A tárgyi közutak egyben vápás vízelvezetőként is funkcionáltak. Kisebb vízhozamokat 
képesek voltak károsodás nélkül elvinni, de ilyen hatalmas árhullámot nem.  Tehát a 
tárgyi utakat ismét olyan formában kell helyreállítani, hogy a későbbi árhullámok ne 
tudjanak a mostanihoz hasonló károkat okozni . 
 
Jelen szakértői dokumentáció a károsodott a három közút mechanikai hatásoknak jobban 
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 igénybevételeknek megfelelő 
létesítmények épülnek vissza, eredeti mérettel, lejtéssel, burkolattal.  
 
Fejlesztéseket a javasolt veszély- elhárítási és helyreállítási jellegű beavatkozások nem 
tartalmaznak , csakis a vagyonbiztonságot és használhatóságot garantáló-, szabvány 
szerinti -, az eredeti állapot visszaállítását lehetővé tevő beavatkozások szerepelnek a 
szakvéleményben és a költségbecslésben-, különös tekintettel a teherbírási- és 
mechanikai 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)  
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2. A KÁROSODÁSOK ISMERTETÉSE, OKAI 

2.1. A károsodások okai 
A keletkezett károsodások oka először a 2022. június 8-án  történt heves esőzés -, majd 
másnak június 9-én a hirtelen felhőszakadás volt. A rövid idejű 30 mm-es esőzésből  
villám- árhullámban érkeztek a hegyoldalakról a vizek a feltáró három közútra.  A nagy 
tömegű hordalékos csapadékvíz kimosta mindhármat, a hordalékot az árkokban, 
átereszekben és kis lejtésű területeken szétterítette. 
 

2.2. A keletkezett károsodások tételes felsorolása 
 

- A Tliborcz Tanya É-i oldala felett lévő  031. hrsz. mélyút szórt- itatott makadám 
burkolatát a felső 400 m-en a két nyomsávban mélyen árkosan kimosta a víz. A lemosott 
nagyobb zúzalékot az út alsó 100 m-es részén rakta le ( itt kisebb volt az út lejtése), a 
könnyebb, kisebb finom zúzalékot teljesen lemosva a környező területeken rakta le az ár. 
Az utat közép- tájon keresztező áteresz és a csatlakozó árkokat a lemosott zúzalékkal 
telítette a víz. 
 
- A Tliborc tanya D-i oldalán lévő 024. hrsz. mélyút az agyagbánya mellett hasonló mély 
árkos kimosódásokat szenvedett, de nem két nyomsávon-, hanem szinte végig az út 
közepén. Néhol még az út alatti talajt is elmosta a víz.  A durva hordalékot az alsó 
útszakaszon, a finom zúzalékot nagy területen terítette szét az ár. Ez utóbbit már nem 
lehet összegyűjteni. 
 
- A Bányaüzem alatti 092. hrsz. mélyút 500 m hosszban árkosan kimosódott. A zúzalék 
anyagot a víz az alsó kicsatlakozó kereszteződésben a 1117. ötöd rendű országos közúton 
és annak árkaiban rakta le a víz. Ezt a Pest Megyei Közútkezelő kitakarította, az utat 
járhatóvá tette. Itt is a durva zúzalékot az út alsó részén rakta ki a víz, a finom zúzalékot 
nagyobb területen terítette szét.  
 

A károsodott építmények általános jellemzői Mindhárom úté)  
 

- építés éve:    a földutak a XX. század elején-, a zúzalékos burkolat 2018- 
2020-ban készült mindhárom útnál 

- legutóbbi felújítás dátuma: a 2021-ben zúzalékkal kátyúzták mindhárom utat 
- 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: 30-40 cm M-50 v. építési törmelék anyagú útalap, felette  

10cm finom zúzalék (Z5/15) kiékelés, vizes v. cementes  
stabilizációval néhány szakaszon 
 

Közlekedés -biztonsági szempontból a károsodás tönkretette mindhárom útburkolatot, a 
kimosódások miatt járművel nem lehet azokon közlekedni (még gyalogosan is 
nehézkesen)  
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3. JAVASLAT AZ EREDETI ÁLLAPOT SZERINTI HELYREÁLLÍTÁSÁRA 
A három út szerkezete és szelvénye azonos, emiatt a helyreállítás is azonos módon 
történhet. 
 
A finom zúzalékot nem lehet megmenteni. A lemosott durva zúzalékon tolólapos 
munkagéppel vissza kell egyenletesen ( kb. 20-30 cm vastagságban) teregetni a kimosási 
felületre. A fennmaradt útalap- maradványokat a visszateregetés előtt fel kell lazítani. A 
hiányzó kb. 30%-nyi kőanyagot M-50 durva zúzalékkal kell pótolni.  Ezt követően a 
felületet 2x5 cm finom zúzalékkal ( Z5/15 mm) kell kiékelni, bitumen emulzióval itatva, 
stabilizálva annak felületét, hogy a víz ne moshassa el ismét a kopó(záró)réteget.  
 
A 031. hrsz. út átereszét és a mellette lévő földárkot ki kell tisztítani, kotorni.  

 
A helyreállítási munkákhoz kiviteli terv nem szükséges, de műszaki ellenőri közreműködés 
igen. 

 

4. A KÖLTSÉGEK TÉTELES BEMUTATÁSA  
 
Az előző pont alatt ismertetett helyreállítási munkák költségvetése 2022. évi bruttó 
árszinten készült, a térségben végzett hasonló út- 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           300.000 Ft 
- Műszaki ellenőri díj           600.000 Ft 
Előkészítő munkák összesen nettó:         900.000 Ft 
 
II./ Kivitelezési munkák:  
 

FIGYELEM! A mennyiségek kerekítéseket tartalmaznak!!! 
 
a./ 024. hrsz. út helyreállítás 
- Lemosott durva zúzalék elteregetése tolólapos munkagéppel,  
  30%-nyi anyag pótlással  
 500 m x 3 m =1500 m2 x 1,2 eFt/m3     1.800.000 Ft 
- Út felület kiékelése finom Z5/15 mm zúzalékkal, behengerelve,  
  felületi stabilizálással, 2x5 cm vastagságban 
 500 m x 3 m x 0,1 m = 150 m3 x 18 eFt/m3    2.700.000 Ft 
- Alsó csatlakozó út felületéről a zúzalék eltávolítása 
 30 m x 3 m x 0,2 m=18 m3 x 5 eFt/m3         90.000 Ft 
______________________________________________________________________ 
a./ 024. út összesen:        4.590.000 Ft 
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b./ 031. hrsz. út helyreállítás 
- Lemosott durva zúzalék elteregetése tolólapos munkagéppel,  
  30%-nyi anyag pótlással  
 500 m x 2,6 m =1300 m2 x 1,2 eFt/m3    1.560.000 Ft 
- Út felület kiékelése finom Z5/15 mm zúzalékkal, behengerelve,  
  felületi stabilizálással, 2x5 cm vastagságban 
 500 m x 2,6 m x 0,1 m = 130 m3 x 18 eFt/m3    2.340.000 Ft 
- Alsó csatlakozó út felületéről a zúzalék eltávolítása 
 20 m x 3 m x 0,2 m=12 m3 x 5 eFt/m3         60.000 Ft 
- Áteresz kitisztítása gépi mosatással 
 6 m x 20 eFt/m          120.000 Ft 
- Árok tisztító- profilozó kotrása munkagéppel 
 220 m x 0,5 m3/m= 110 m3 x 4 eFt/m       440.000 Ft 
______________________________________________________________________ 
b./ 031. út összesen:        4.520.000 Ft 
 
c./ 092. hrsz. út helyreállítás 
- Lemosott durva zúzalék elteregetése tolólapos munkagéppel,  
  30%-nyi anyag pótlással  
 500 m x 3,2 m =1600 m2 x 1,2 eFt/m3    1.920.000 Ft 
- Út felület kiékelése finom Z5/15 mm zúzalékkal, behengerelve,  
  felületi stabilizálással, 2x5 cm vastagságban 
 500 m x 3,2 m x 0,1 m = 160 m3 x 18 eFt/m3    2.880.000 Ft 
______________________________________________________________________ 
c./ 092. út összesen:        4.800.000 Ft 
 
II./ Útburkolat összesen (a+b+c):                 13.910.000 Ft 
 
I. +II./ Összesen ( nettó)                 14.810.000 Ft 
ÁFA 27%         3.998.700Ft 
________________________________________________________________________ 
MINDÖSSZESEN ( BRUTTÓ)                 18.808.700 Ft 
________________________________________________________________________ 
 
 

5. SZAKÉRTŐI NYILATKOZAT 
 
Alulírott Szakértő kijelentem, hogy a Csabdi, 024., 031. és 092. hrsz. közutakban a 2022. 
június 9-i felhőszakadás után bekövetkezett károsodások elsődleges kiváltó okai 
természeti tényezőkre vezethetők vissza. A károsodások fő hatótényezője a szélsőséges 
meteorológiai hatásból eredő gyors felszíni csapadékvíz lefolyás káros , erodáló hatása 
volt. A víz árkosan kimosta a szórt- itatott makadám burkolatok felületét, a lemosott 
zúzalékot szétterítette a környező alsó-, kisebb lejtésű területeken.  Az utak járhatatlanná 
váltak.  
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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 
Kivitelezőjétől és leendő Tervezőjétől egyaránt független vagyok [Rendelet 4. § (4) 
bekezdés] , emiatt a műszaki szakértői véleményben szereplő műszaki megoldások 
továbbtervezése szerzői jogdíj köteles. 
 
A munkát csak szakszerűen -, a kopó(záró)réteg megfelelő stabilizációjával szabad 
helyreállítani, különben a károsodások újból megismétlődhetnek (kvázi újra- termeljük a 
problémát) . A helyreállításhoz kiviteli tervet nem kell készíteni. Új műtárgy nem épül, a 
hossz- szelvény, kereszt- szelvények és alaprajzi vonalvezetés nagyjából változatlan 
marad. A beavatkozás emiatt nem építési (útügyi) 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 
 


