
 

 

 

 

 

 

 

Műszaki leírás 
 

Csobánka, Mária u. (169/2 hrsz.) útfelújítási munkái 275 fm hosszban, ~2,9 

m szélességben 

 

 

Előzmények: 

Csobánka Község Önkormányzatának megbízásából az „Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt 2021. évi pályázathoz 

készítettük el jelen „Műszaki leírást”. 2021. február 17-én helyszíni bejárást tartottunk 

az önkormányzat képviselőjével és kijelöltük a pályázat segítségével felújítani tervezett 

útszakaszt. A pályázható támogatási összeg figyelembevételével a Mária utca 275 fm 

hosszú szakaszának burkolatfelújítását határoztuk meg. 

 

 

Jelenlegi állapot, a károsodott építmény általános jellemzése: 

A Mária utca Csobánka község Ny-i részén helyezkedik el, közel K-Ny irányú 

utca, egy nagysugarú ívben épült, a Béke út és a Tulipán utca között.  

Az utca családiházas beépítésű, helyszínrajzilag enyhe bal ívet ír le. Magassági 

vonalvezetését tekintve jelentős emelkedőben (14%) épült a Tulipán utca felé. Az 

érintett aszfalt útburkolat hossza 275 m, szélessége 2,8-3,0 m között változik, útszegély 

csak a Tulipán utcai csatlakozás közelében épült (kiemelt szegély). A burkolat mellett 

füves-murvás padka és zöldsáv látható. Járda és vízelvezető árok nem készült a szűk 

utcában. A keskeny közterület-szélesség miatt a szomszédos ingatlanok határán épült 

támfalas kerítés több helyen teljesen megközelíti a burkolatot, ill. a bevágásban épült 

szakaszon a rézsűláb éri el a burkolat szélét. 

 



Az aszfalt burkolat a teljes hosszán károsodott. Hosszanti repedések kialakulása, a 

felület repedezettsége, kátyúk kialakulása, az útszél letöredezése jellemző. A repedezett 

aszfalt kopóréteg sok helyen kipereg, folyamatosan újabb kátyúk, repedések 

keletkeznek, helyenként a javítások, kátyúzások nyomai láthatók, pl. a 

szennyvízcsatornázás nyomvonalán. Az utcát érintő forgalom, az útfelületen lefolyó 

csapadékvíz a burkolat állapotának további romlását idézi elő, ezért az útpálya 

helyreállítása a teljes felületen indokolt és szükséges. 

A Mária utca aszfalt burkolata 2002-ben épült, zúzottkő alapon elhelyezett aszfalt 

pályaszerkezettel. Az Önkormányzat lehetőségeihez mérten karbantartja az utat, 

javíttatja a keletkező kátyúkat. A legutóbbi karbantartás 2012-ben történt. 

 

 

Helyreállítási munkák:  

Az érintett 275 fm hosszúságú útszakaszokon a tönkrement aszfalt réteget profilba 

kell marni. Az útalapot a lokálisan stabilizálni kell 20 cm vtg. Ckt betonnal. Az út két 

oldalán betonba ágyazott „K” szegélykő kerül beépítésre, majd bitumenemulziós 

permetezését követően 5 cm aszfalt kopóréteg kerül, mintegy 800 m2-nyi felületen. 

Helyszínrajzilag a jelenlegi nyomvonalon, a jelenlegi szélességgel kerül sor 

burkolat helyreállításra az alépítmény stabilizálásával együtt, szélesítés, bővítés a tervek 

szerint nem történik.  

 

Az elkészült burkolathelyreállítást követően a csatlakozó útpadkát is rendezni kell, 

ahol lehetséges 50 cm szélességben. A terepet úgy kell helyreállítani, hogy lefolyástalan 

területek az út mellett lehetőség szerint ne maradhassanak. A helyreállított burkolatba 

eső szennyvíz tisztítóaknák fedlapjait szintbe kell emelni. 

 

 

 

 

 

 



Tervezett felújítási rétegrend: 

–5 cm AC-11 aszfalt kopóréteg 

– Bitumenemulziós permetezés 

–  Meglévő profilba mart pályaszerkezet 

–  Ckt útalap, 20 cm vtg. (az útfelület 10%-án) 

 

 

Pilisvörösvár, 2021. február 18. 
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