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4. fejezet - A mezőgazdasági utak 
keresztmetszete 

1. 4.1 Bevezetés 

Ennek a modulnak a célja megismertetni az út keresztszelvényének elemeivel, azok geometriai kialakításával. 

A modul ismerteti: 

• az útpálya részeit, 

• a forgalmi sáv és burkolatszélesség összefüggését, 

• a burkolat felszínének dőléseit, 

• a pályaszerkezet szélének lezárását, 

• padkák szerepét és kialakítását, 

• az út koronájának kialakítását, 

• a földmű rézsűinek kialakítását, 

• az árkok fajtáit, 

• az úttartozékokat, 

• az üzemi létesítményeket, 

• a mintakeresztszelvények fogalmát és helyét a tervdokumentációban, 

• a mezőgazdasági utak jellemző keresztszelvényeit, 

• a vízelvezetés elveit, 

• a csőáteresztők kialakítását. 

2. 4.2 Az útpálya és részei 

Az útpálya vonalas létesítmény, szélessége a hosszúságához képest elenyésző. A tervezés az út geometriai 

hossztengelye, az ún. pálya-tengely alapján történik. Az út pályatengelyére merőleges metszetek a 

keresztszelvények, amelyek alapvetően befolyásolják az út forgalombiztonságát és az építési költségeket. 

Az utat tervezés és építés szempontjából alépítményre és felépítményre osztjuk. Az alépítményhez tartozik a 

földmű a rézsűivel, az állékonyságot biztosító létesítményekkel (támfalak, bélésfalak, borítófalak), valamint a 

vízelvezető berendezések (4-1. ábra). A felépítményhez soroljuk a pályaszerkezetet és az úttartozékokat 

(vezetőoszlop, korlát, jelzőtáblák stb.) 

A pályaszerkezet rendszerint több rétegből épül fel (védőréteg, burkolatalap, útburkolat). 



 A mezőgazdasági utak 

keresztmetszete 
 

 2  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 
4-1. ábra Az útpálya részei 

A hullámos terepformák miatt az utat nem lehet közvetlenül a terephez illesztve megépíteni, hanem attól el kell 

térni, azt ki kell egyenlíteni. Ezért a kívánatosnál mélyebb részeken töltéseket, a magasabb részeken pedig 

bevágásokat kell készíteni. A töltéseket és bevágásokat oldalról a rézsűk, illetve a támfalak vagy bélésfalak 

zárják le. 

A pálya víztelenítését padkaszivárgók, árokrendszer, folyókák, szivárgók, áteresztők és hidak biztosítják. 

Az útfelület azon részét, ahol a járművek közlekednek, járófelületnek nevezzük. Az egy jármű biztonságos 

haladásához szükséges szélesség a forgalmi sáv, vagy nyom. A járófelület készülhet egy, két, vagy több 

forgalmi sávval, a várható forgalom nagyságának függvényében. A mezőgazdasági utak egy vagy két forgalmi 

sávval épülnek. Az egy forgalmi sávos utakat egynyomú vagy egyjáratú, a két forgalmi sávosokat pedig 

kétnyomú vagy kétjáratú utaknak nevezzük. Az egynyomú úton a szembe jövő járművek a kitérőkben 

haladhatnak el egymás mellett. A kitérőkben a folyó-pályát egy forgalmi sávval bővítjük. 

A járófelület kialakítása szerint megkülönböztetünk pályaszerkezettel ellátott (burkolt) utakat, földutakat és 

javított földutakat. 

A pályaszerkezettel rendelkező utak járófelületét, forgalmi sávját az alépítmény földanyagától eltérő anyagokból 

készített pályaszerkezettel erősítjük meg és tesszük alkalmassá nagyobb forgalom elviselésére. A földutak 

járófelületét a földmű anyagából alakítjuk ki, amely így is alkalmas a kisebb forgalom időszakos 

lebonyolítására. A pályaszerkezettel rendelkező utak és földutak között átmenetet jelentenek az un. javított 

földutak. 

A földút javításakor a földút koronájára kohézió nélküli szemcsés, vagy kohéziós átmeneti illetve kötött talajt 

terítünk el az eredeti talajtól függően, majd ennek bedolgozását a forgalomra bízzuk. A javítást többször 

elvégezve kialakul egy egyensúlyi állapot, egy spontán mechanikai stabilizáció, amely megszünteti az eredeti 

talaj kellemetlen tulajdonságait és közel időjárásbiztos felület alakul ki. 

A forgalmi sávokhoz (járófelülethez) mindkét szélén kiegészítő sáv csatlakozik. Egy és két forgalmi sávos 

utaknál a kiegészítő sávokat a kétoldali padkák képezik. A padka lehet burkolt, részben burkolt, illetve füvesített 

felületű. A forgalmi sávok és kiegészítő sávok szélességéből tevődik össze a koronaszélesség. 

Az alépítmény felületét a pályaszerkezet építése előtt gondosan kiegyenlítjük és megfelelően tömörítjük. Ezt a 

felületet úttükörnek nevezzük, amit a kész alépítménybe bevágva is kialakíthatunk akkor, amikor a kikerülő 

anyagot az útpadkák feltöltésére használjuk fel. 

A pályaszerkezet felső rétegének, a burkolatnak a szélessége a forgalmi sávok szélességével megegyezik, illetve 

– bizonyos esetekben – azt kissé meghaladó érték. Földutaknál a forgalmi sávok és padkák nem különülnek el 

egymástól. A járművek gyakorlatilag a teljes koronaszélességet igénybe vehetik a közlekedésre. 

Az útburkolatot és a padkát oldalirányban eséssel alakítjuk ki, a vízelvezetés biztosítására. A dőlés mértéke a %-

ban megadott esés, ami azt jelenti, hogy 100 vízszintes egységre hány egység magasságváltozás jut. A % és a 

lejtés szöge közötti kapcsolatot a tangens függvény fejezi ki (4-2. ábra). 
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4-2. ábra Az esés és a rézsűhajlás értelmezése 

 
4-1. egyenlet 

pl. 3 % 

 
4-2. egyenlet 

A koronaszéltől indulnak a földmű rézsűi. A töltési rézsű és a terep metszéspontját rézsűlábnak, a bevágási 

rézsű és a terep metszését pedig rézsűkörömnek nevezzük. Az árokrézsű az ároknak a koronaszéltől induló 

rézsűje. 

A mezőgazdasági útépítési gyakorlatban a rézsű hajlását a rézsű és a vízszintes által bezárt szög cotangesével 

adjuk meg általában olyan formában, hogy a nevezőben 4 szerepeljen (4-2. ábra). 

A jelölésre a ρ betűt használjuk. A rézsű hajlását jelentő közönséges tört betűjel nélkül is használatos. Az 

összefüggés és az alkalmazott jelölések: 

 
4-3. egyenlet 

pl.: ρ=6/4 

A rézsűhajlást a  betűjel feltüntetése mellett tizedes törttel is meg lehet adni, amikor a számérték az egységnyi 

rézsűmagassághoz tartozó vízszintes rézsűláb távolságot jeleneti. Pl.:  

A vízépítésben és a vasútépítésben a rézsű hajlását rendszerint tangens függvény szerint adják meg, a következő 

formában: 

 
4-4. egyenlet 

pl.: 1:1,5 

3. 4.3 A keresztmetszet tervezése 

Az út építési költsége az út szélességének növekedésével arányosan emelkedik. A mezőgazdasági út létesítése a 

termőterület csökkenésével jár. Az építési költség mérséklése és a termőterület védelme megkívánja, hogy 

keskeny, de a forgalom igényeit kielégítő utakat létesítsünk. 
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A keresztszelvények tervezése és kialakítása közben a tervezőnek ezeket az ellentmondásokat kell folyamatosan 

szem előtt tartani és reális egyensúlyok kialakítására törekedni. 

3.1. 4.3.1 A keresztmetszet forgalmi tervezése 

Az út keresztszelvényének tervezési sorrendje: 

• Forgalmi tervezés: a megengedhető és a jövőben várható forgalom összevetésével megállapítható az 

útosztály, illetve a forgalmi sávok száma. (Bővebben az 1. modulban) 

• Geometriai tervezés: a keresztszelvény körvonalainak meghatározása egyrészről a forgalmi igények, 

másrészről a szerkezeti igények alapulvételével. 

• Szerkezeti tervezés: a keresztszelvényben az útpályaszerkezet méretezése és tervezése, a szegélykialakítás 

figyelembevételével. (A pályaszerkezet teherbírásával, méretezésével és felépítésével a 4. modul foglalkozik.) 

Az útkeresztmetszet 

• forgalmi sávjainak a számát, 

• a forgalmi sávok szélességét, 

• a koronaszélességét 

a jövőben várható forgalom és a vt (km/h) tervezési sebesség nagyságától függően kell megválasztani (4-3. 

ábra). 

 
4-3. ábra Az útfelület részei 

3.1.1. 4.3.1.1 A forgalmi sáv szélessége 

A forgalmi sáv szélessége elvileg annál nagyobb, minél nagyobb a várható forgalom és a tervezési sebesség. A 

nagyobb sebességeknél megnőnek a járművek oldalszélből, oldalesésből, visszakormányzásból származó, sávon 

belüli oldalmozgásai. A kétsávos utaknál az előzések is biztonságosabbak lesznek szélesebb forgalmi sávokban. 

A forgalmi sáv szélessége (S) a mértékadó a gépjármű szélességéből (Sz), a kígyózó mozgás által megkívánt 

kétoldali szélességtöbbletből (e) és a forgalmi sáv széleinél szükséges biztonsági sávokból (c) tevődik össze. 

Mezőgazdasági utaknál a járműszélességnél a tehergépkocsit tekintjük mértékadónak. A kígyózó mozgás miatti 

kilengés 0,15 m, a biztonsági sáv pedig 0,10 m. Így: 

• Sz=2,50 m, 
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• e= 0,15 m, 

• c=0,10 m. 

A mezőgazdasági utak egy vagy két forgalmi sávval készülnek. Az utak túlnyomó része egy forgalmi sávos 

kiépítésű. 

Kétsávos út forgalmi sávjának (járófelületnek) szélessége(B2’) (4-4. ábra): 

 
4-5. egyenlet 

 
4-4. ábra A forgalmi sávok szélessége 

Tehergépkocsi forgalomra épülő kétjáratú utak ennél a szélességnél keskenyebbre nem építhetők. Keskenyebb 

járófelület szélességnél (pl. 5,00m) a szembejövő járművek külső kerekei részben a padkán futnak, vagy teljesen 

a forgalmi sáv külső szélén haladnak, ami rendszerint a pályaszerkezet szélének gyors tönkremenetelét okozza 

és igen balesetveszélyes. Egysávos út forgalmi sávjának (járófelületének) szélessége: 

 
4-6. egyenlet 

Az egysávos utak kétirányú forgalmát kitérők teszik lehetővé. Kitérőkben a forgalmi sávok (járófelület) 

szélessége 6,00m. A kitérő teljes szélességű hossza legalább 20m legyen. 

3.1.2. 4.3.1.2 Kiegészítő sávok 

A kiegészítő sávokhoz tartoznak a leállósávok és a padkák. 

A kiegészítő sávoknak elvileg annál szélesebbnek kell lenni, minél nagyobb a sebesség és a forgalom. A 

nagyobb sebességek pszichológiai és reális biztonsági szempontból csak elegendő széles kétoldali kiegészítő 

sávok mellett fejthetők ki. 

Mezőgazdasági utaknál a tervezési sebesség alacsony, nem építünk leállósávot. 

A padka szélességét burkolt utaknál 0,50-1,00 m nagyra célszerű választani. Ez a padkaszélesség már megfelelő 

biztonságérzetet kelt a gépjárművezetőben, és ezért nem kíván túlságosan fárasztó, megerőltető figyelmet. 

Bizonyos esetekben a burkolatszélesség meghaladja a forgalmi sávok (járófelület) szélességét. A szélesség 

növelése ebben az esetben csak a padkaszélesség rovására történhet. 

3.1.3. 4.3.1.3 Koronaszélesség 

A koronaszélesség a forgalmi sávok és kiegészítő sávok szélességéből tevődik össze. Így: 

• szántóföldi főgyűjtő utaknál: K=8,00 vagy 7,00 m 
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• szántóföldi gyűjtő utaknál: K=5,00 m 

A 4,00 m koronaszélességet mindenképpen kerülni kell, mert azon két szembejövő tehergépkocsi csak 

balesetveszélyesen tud egymás mellett elhaladni. 

3.2. 4.3.2 A keresztszelvény részeinek geometriai tervezése 

3.2.1. 4.3.2.1 Oldalesések egyenes szakaszokon 

A burkolat felületéről a csapadékvizet minél előbb le kell vezetni, hogy a vízen csúszás jelenségének 

kialakulását megakadályozzuk és a kielégítő felületi érdességet fenntartsuk. A burkolatról elvezetett vizet 

tovább kell vezetni, hogy a padkák felpuhulását és a víz beszivárgását megakadályozzuk a pályaszerkezet alá. 

Az oldalesés értékét a burkolat felületének érdessége határozza meg. A javasolt oldalesések: 

• aszfalt és öntött aszfalt burkolat 2,0 %, 

• egyéb aszfalt és felületi bevonás 2,0-2,5 %, 

• kőburkolaton, beton burkolat 2,0-2,5 %, 

• makadám, illetve mechanikai stabilizáció 3,0-3,5 %. 

Egyenesben az oldalesést kétoldali dőléssel, tetőszelvény kialakításával, vagy egyoldali lejtéssel lehet kiképezni. 

A tetőszelvény kialakítás előnye, hogy róla a víz rövidebb úton folyik el, mint az egyoldali esésnél, a lefolyó víz 

mennyisége pedig az előbbinek fele. Két forgalmi sávos úton előzésnél bizonyos vezetési bizonytalanságot okoz 

a tengelyben kialakuló 2∙d % töréskülönbség, ami az adott sebességeknél elhanyagolható kényelmetlenséget 

jelent. 

Az egyoldali eséssel kialakított burkolaton előzéskor elmarad a bizonytalan érzés, de a felületen hosszabb úton 

folyó víz a felületi víztelenítést rontja. Havas, jeges úton az egyoldali eséssel kialakított utakon megnő a 

gépkocsivezetőben a bizonytalanság érzése, különösen akkor, ha az a völgy irányába dől. 

Mivel kivitelezési szempontból a két megoldás között jelentős különbség nincs, célszerű a mezőgazdasági 

utakat tetőszelvénnyel megépíteni. 

Domb és hegyvidéki területeken a földutakat célszerű egyoldali dőléssel tervezni, a hegy, illetve a völgy felé 

döntve (4-5. ábra). Kötött talajon célszerű a felületet a hegy felé dönteni, a vizet oldalárokkal összegyűjteni. 

Szemcsés talajon célszerű a koronát völgy felé dönteni, mert így az oldalárok elhagyható, ami kisebb bevágási 

földtömeget eredményez. 

 
4-5. ábra Egyoldali esés kialakítása 

3.2.2. 4.3.2.2 Oldalesések (túlemelés) ívben 

Járműdinamikai okokból kis sugarú ívekben a pálya felületét az ív középpontja felé q % egyoldali dőléssel 

alakítjuk ki (1. táblázat). A túlemelés értéke csak az ívsugár nagyságától függ, annak értékét az útosztály nem 

befolyásolja. A túlemeléseket a burkolatszélek vonalvezetésének tervezésekor fokozatosan kell kialakítani a 

kifuttatási hosszon. (Bővebbet a 4. modulban.) 
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1. táblázat - A túlemelés értékei ívekben 
 

Vízszintes körívsugár 

R, m 

Túlemelés 

q% 

15-50 

50-100 

100-200 

200-300 

300-500 

>500 

5 

4,5 

4 

3 

2 

d% 

3.2.3. 4.3.2.3 Padkák 

A padkák feladata a járművezetők biztonságérzetének növelése, a pályaszerkezet oldalirányú megtámasztása és 

bizonyos kitérési lehetőség megteremtése. A padkán helyezhető el az úttartozékok egy része is. 

A padkát úgy kell kialakítani, hogy a burkolat víztelenítése hatékony maradjon. Az nem lehet magasabb a 

burkolatszélnél, dőlése 2%-kal haladja meg a burkolat dőlését. A padka és a burkolat oldalesése között kialakuló 

törés 7%-nál nagyobb nem lehet (4-6. ábra). Ezért főként ívekben, vagy a burkolat egyoldalú dőlésekor a padka 

dőlését csökkenteni kell. Ívben a keskeny 0,50 m széles padka befelé is dőlhet. 

A belső padka dőlése mindaddig megegyezik az egyenesben lévő dőléssel, amíg a túlemelés azt meg nem 

haladja, ezután a padka és a burkolat dőlése egyezzen meg. 

 
4-6. ábra Padka dőlése ívben 

Az úttükör víztelenítésére a padkába padkaszivárgót kell építeni. A padkaszivárgókat az átmeneti talajoknál 

(homokliszt, iszap) 20-20 m távolságra, kötött talajoknál (agyag) 10-10 m távolságban kell elhelyezni egymástól 

fél távolságban eltolva. 

3.2.4. 4.3.2.4 Rézsűk 

A rézsűk hajlását a talaj nemének és a rézsű magasságának függvényében kell kiválasztani. Mivel az út 

műszelvényének szélességét és ezáltal az elfoglalt terület kiterjedését, továbbá a földmunka nagyságát a rézsűk 

határozzák meg, ezért a mezőgazdasági utaknál a lehető legmeredekebb, de még állékony rézsűt kell tervezni. 

2. táblázat - Mezőgazdasági utak javasolt rézsűi 
 

Talaj neme Töltés magassága Bevágás mélysége 
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méter 

0–3 3–6 6–9 9–12 0–3 3–6 6–9 
9–

12 

méter 

Homok 7/4 8/4 6/4 7/4 8/4 

Homokliszt, lösz 6/4 7/4 8/4 5/4 6/4 7/4 

Homoklisztes iszap 5/4 6/4 5/4 6/4 

Sovány agyag 4/4 6/4 7/4 8/4 4/4 5/4 

Kövér agyag 4/4 6/4 7/4 8/4 4/4 8/4 

Kavics, erősen kavicsos talaj 6/4 7/4 5/4 6/4 

Szikla 4/8 4/6 4/5 4/10 4/8 4/6 

A földmunka és az elfoglalt terület csökkentése, valamint az esztétikus kialakítás érdekében magas töltések és 

mély bevágások rézsűit változó dőléssel lehet kialakítani. Töltési rézsűknél előnyös a harangszelvény, bevágási 

rézsűknél a csészeszelvény kialakítása (3-7. ábra). 

 
4-7. ábra A rézsűk tájba illesztése 

3.2.5. 4.3.2.5 A pályaszerkezet szélének kialakítása. 

A pályaszerkezet szélének kialakítása jelentősen befolyásolja a pályaszerkezet állékonyságát, a pályaszerkezet 

szélének állapotát és a későbbi útfenntartási költségeket. A pályaszerkezet szélén futó keréksorból származó 

igénybevétel jóval meghaladja a beljebb futó kerekből származó igénybevételt. Ennek következménye a 

pályaszerkezet szélének „kirojtozódása”, ami egy kárláncot elindítva a pályaszerkezet használhatóságát 

jelentősen lecsökkenti. Ennek megelőzése érdekében a pályaszerkezet szélét megerősítjük, vagy a burkolat 

szélét a forgalmi sáv külső szélénél túlnyújtjuk. 

Mezőgazdasági utaknál a forgalom nagysága és a pályaszerkezet felépítése szerint négy megoldás közül 

választhatunk: 

• kiemelt és süllyesztett szegélyek, 

• lépcsős pályaszerkezet szél, 

• függőlegesen lezárt pályaszerkezet szél túlnyújtással, 

• elvékonyított szél (padka). 

A kiemelt útszegély a padka, vagy gyalogjárda szintjét 9-20 cm-rel a burkolat széle fölé emeli, emellett a 

pályaszerkezet szélét lezárja, megtámasztja (4-8. ábra). Mivel hengerléskor a kiemelt szegélyt megközelíteni 
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nem lehet, ezért a burkolat és a szegélysor közé egy betonelem futósort célszerű elhelyezni. Nagy 

kézimunkaigénye miatt drága megoldás, ezért csak ott építhető, ahol a vízelvezetés kiemelt szegélyű folyókával 

oldható meg (telepi belső utaknál, felszín alatti csapadékvíz elvezetésnél stb.). A kiemelt szegélyek között a 

burkolatszélességet a folyó pálya burkolatszélességéhez viszonyítva legalább 0,20-0,20 m-el meg kell növelni, a 

kedvezőtlen vezetéspszichológiai érzés csökkentésére. 

 
4-8. ábra Kiemelt útszegély 

A járható kiemelt útszegélyt akkor alkalmazzuk, amikor a járművek letérését a szomszédos területekre 

biztosítani kell (4-9. ábra). 

 
4-9. ábra Járható kiemelt útszegély 

A süllyesztett szegély is megvédi a burkolatszélt és tömörítésnél kellő oldalmegtámasztást nyújt. Költséges 

megoldás, ezért telepen kívüli mezőgazdasági utak folyópályájánál építése nem javasolt (4-10. ábra). 

 
4-10. ábra Süllyesztett útszegély futósorként építve 

A pályaszerkezet szélének lépcsőzetes (piramis alakú) kialakítása fokozza a szélek teherbírását, állékonyságát 

(4-11. ábra). Általában a kötőanyaggal épülő pályaszerkezetek széle alakítható így ki. Ekkor az alsóbb 

pályaszerkezeti réteget a felette lévő rétegnél szélesebbre építjük mindkét oldalon, a felette lévő réteg 

vastagságának kétszeresével. Egy forgalmi sávos mezőgazdasági utak burkolatszélének állékonysága tovább 

fokozható, ha azt a forgalmi sáv szélétől 0,25-0,25 m-el túlnyújtjuk. Ezzel fokozhatjuk a burkolatszél 

bedolgozhatóságát is. Költségeiben közelíti a süllyesztett szegély árát, de építése hatékonyan gépesíthető. 
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4-11. ábra Lépcsőzetes pályaszerkezet szél 

A kötőanyag nélkül épített zúzottkő pályaszerkezeteket függőleges oldalfallal kialakított útszekrénybe kell 

építeni (4-12. ábra). Ennek oldala kielégítő megtámasztást nyújt a tömörítéshez. Mivel a pályaszerkezet széle 

nincs megerősítve, ezért az egy forgalmi sávos mezőgazdasági utakon a pályaszerkezet szélességét mindkét 

oldalon 0,25-0,25 m-el meg kell növelni, túl kell nyújtani a forgalmi sáv szélétől. 

 
4-12. ábra Függőlegesen lezárt pályaszerkezet szél 

Az elvékonyított pályaszerkezet szél építése ott előnyös, ahol az építés közelében olcsó, mechanikai stabilizáció 

építésére alkalmas talaj található (4-13. ábra). Ekkor a korona teljes szélességét burkoljuk, a padka 

szélességében elvékonyítva. A tükör kiemelésének, a padkaszivárgó elkészítésének költségeit megtakarítjuk, 

amely a többletköltséget fedezi. 

 
4-13. ábra A korona teljes szélességén épített pályaszerkezet 

A burkolatszélességen a pályaszerkezet felső rétegének szélességét értjük. A burkolatszélesség és a 

pályaszerkezet szélének kialakítása között összefüggés áll fenn. A burkolat szélessége (B) nem mindig egyenlő 

a forgalmi sáv szélességével (B’). Értéke nem lehet kisebb a forgalmi sávok szélességénél, ezért 

B≥B’. 

A burkolat szélességét úgy kapjuk meg, hogy a forgalmi sávok szélességét mindkét oldalon megnöveljük a 

túlnyújtások értékével: 

B=B’+túlnyújtás. 

3.2.6. 4.3.2.6 Műtárgyak 

Szakaszosan a keresztszelvények részét képezik a műtárgyak, amelyek az alépítmény nem földből készült 

részei. Ezek a támfalak és bélésfalak, áteresztők, hidak, amelyek kialakításával az 5. modul foglalkozik. 

3.2.7. 4.3.2.7 Űrszelvény 

Az űrszelvény az útpálya mellett mindkét oldalon és magasságban szabadon tartandó tér, amelyben az 

úttartozékokon kívül egyéb tárgyak nem helyezhetők el és ide be nem nyúlhatnak. 
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Az űrszelvény szélessége a mértékadó jármű biztonsági sáv szélességével növelt mérete, magassága 4,50 m. 

Fák koronája, jelzőtáblák széle feltételesen 0,25 m mélységbe nyúlhat be. 

Közforgalmat is lebonyolító mezőgazdasági utakon, illetve a közúti csatlakozásokban az alsórendű közutakra 

vonatkozó előírásokat kell figyelembe venni. 

3.2.8. 4.3.2.8 Úttartozékok, útburkolati jelek. 

Vezetőoszlopokat a mezőgazdasági utak mellett csak különösen indokolt esetekben lehet elhelyezni a korona 

éltől befelé 0,50 m távolságba. A műtárgyak be és kiömlőnyílásához azonban minden esetben szükséges 2-2 

vezetőoszlop elhelyezése. 

A korlátok célja az optikai vezetés és a balesetek csökkentése. A vezetőoszlopokkal azonos sávba kell 

elhelyezni: 

• ha az útszakasz 3 méternél magasabb töltésben halad, 

• 50 km/h tervezési sebesség felett, a tervezési sebességnek nem megfelelő kis sugarú ívek külső oldalán, 

• 10 méteres távolságon belül lévő vízfelület, vízfolyások mellett haladó útszakaszokon, 

• űrszelvénybe belógó állandó akadály mellett. 

Erősített korlátot kell elhelyezni a keresztező műtárgyak előtt és után azokon az autópályák feletti 

átvezetéseken, ahol fokozott a balesetveszély. A korlát hossza a keresztező műtárgy előtt 20+4 m, mindkét 

irányból, mindkét oldalon. 

Szelvényezést feltüntető kilométer és hektóméter táblákat a tájékozódás megkönnyítésére, a szállítás szervezés 

támogatására, a balesetek és az útfenntartás feladatainak pontosítása érdekében célszerű elhelyezni. 

Közúti jelzések elhelyezését a közúti csatlakozások környezetében kell előírni, a KRESZ szabályainak 

figyelembevételével. 

Határkövekkel kell jelölni az út által elfoglalt terület birtokhatárát a területi viták elkerülésére. 

3.2.9. 4.3.2.9 Üzemi létesítmények 

A mezőgazdasági utak mellett kitérőket, leálló helyeket és gépjárműfordulókat lehet létesíteni. 

3.2.9.1. 4.3.2.9.1 Kitérők és leálló helyek. 

Az egy forgalmi sávos mezőgazdasági utakon a kétirányú forgalom fenntartása érdekében kitérőket létesítünk. 

Ezeken a helyeken a találkozó járművek egymás mellett elhaladhatnak. 

A kitérőkben a pálya szélesítése 3,00 m (kivételesen indokolt esetben2,50 m) (4-14. ábra). A szélesítés két 

oldalon megosztva is kialakítható. A teljes szélesítéssel rendelkező kitérő hossza igazodjon a közlekedő 

járművek hosszához: pótkocsis tehergépkocsiknál legalább 20 m, két nagyméretű pótkocsival közlekedő 

tehergépkocsik forgalmánál 25 m legyen. A szélesítés kifuttatása legfeljebb 1:5 hajlású vonallal történhet, tehát 

a kifuttatási hossz egyoldali szélesítésnél legalább 15,0 m mindkét végen. A kifuttatásban lévő egyenesek 

csatlakozása ívesen lekerekíthető, de ez el is hagyható. 

A kitérőkben a pálya kifelé dől d %-kal. A burkolat anyaga, vastagsága, a padka szélessége és esése a 

folyópályával megegyező. 
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4-14. ábra Kitérő kialakítása 

A kitérők távolsága 300-500 m legyen. A kitérőben lévő jármű a szabad látótávolságot nem korlátozhatja. 

Egyenesben vagy szélesítést nem igénylő nagy sugarú ívekben helyezhetők el figyelembe véve a topográfiai 

adottságokat úgy, hogy a mozgó járművekből a megállási látótávolságon kívül észlelhetők legyenek. 

A kitérők rendeltetésüket csak jól megszervezett forgalom és nagy üzemi fegyelem mellett tudják betölteni, amit 

a kommunikációs eszközök jelentősen segítenek. A nagy teherbírású tehergépjármű szerelvények elterjedése 

azonos szállítási feltételek mellett a kitérők szükséges számát csökkentik. 

Leálló helyeket az egy forgalmi sávos utak mellett célszerű kialakítani abból a célból, hogy a rakodó járművek 

mellett a közlekedés folyamatos maradjon. A teljes szélesítés hossza a jellemző gépjármű hosszának legalább 

kétszerese legyen. Kialakításuk a kitérőkhöz hasonló. 

3.2.9.2. 4.3.2.9.2 Gépjárműfordulók 

A gépjárművek tolatással, vagy körfordulással tudnak megfordulni. Ehhez a gépjárműfordulókat T vagy teljes 

fordulóként alakítjuk ki. 

A pótkocsis tehergépkocsik tolatással csak nagy nehézségek árán tudnak megfordulni, ezért ezek részére teljes 

fordulót (körfordulót) kell tervezni. Más helyeken a kisebb helyigény miatt T forduló építése javasolt. 

A T fordulóban a burkolat szélessége az egy forgalmi sávos út szélességéhez igazodjon (4-15. ábra). A forduló 

hossza legalább 20 m legyen. A saroklekerekítés javasolt sugara (Rb) közepes tehergépkocsinál 10 m, nagy 

tehergépkocsinál 12 m legyen. 

 
4-15. ábra „T” gépjárműforduló kialakítása 

T fordulóként fokozott óvatossággal a csomópontok és a táblabejárók is felhasználhatók. 
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A teljes gépjárműforduló kialakítását a 4-16. ábra mutatja, a méreteket a 3. táblázat foglalja össze. 

 
4-16. ábra Gépjárműforduló kialakítása körfordulóként 

4-16. ábra Gépjárműforduló kialakítása körfordulóként3. táblázat Körforduló méretei. 

táblázat - Körforduló méretei 
 

Jármű R A T ÄB 

 
méter    

Személygépkocsi 7,63 7,98 5,39 0,90 

Közepes tehergépkocsi (3-5 t) 9,25 9,70 6,80 0,90 

Közepes 

tehergépkocsi+pótkocsi 
9,25 9,70 6,80 1,85 

Nehéz tehergépkocsi (5-12 t) 12,98 13,60 9,54 1,80 

Nehéz tehergépkocsi+pótkocsi 12,98 13,60 9,54 2,80 

Autóbusz 12,60 13,20 9,25 2,40 

A körfordulónál a víztelenítés okoz nehézséget, amikor az oldalesés az ív középpontja felé irányul. Ekkor az 

összegyűlő vizet a csepp alakú területről csőáteresztővel kell elvezetni. Tekintettel arra, hogy a járművek 

sebessége itt alacsony, az oldalesés kifelé is dönthető. Ekkor a csepp alakú felület is burkolható, amely szintén 

kifelé irányuló esést kap (1-3 %). Ez a terület leálló helyként, vagy tároló felületként hasznosítható. 

4. 4.4 Mintakeresztszelvények, keresztszelvények 

A mintakeresztszelvényekben tüntetjük fel mindazokat a méreteket és egyéb adatokat, amelyek a 

keresztszelvényekben ismételten előfordulnak. Ezeknek az adatoknak egy része a kész műszelvényre, másik 

része a megépítendő földműre vonatkozik. 

Mivel a földmű kialakítását a pályaszerkezet típusa meghatározza, ezért a földművet is különbözőképpen kell 

megépíteni, kialakítani. 

4.1. 4.4.1 Kiegyenlítő földműszint 

A kötőanyag nélküli pályaszerkezet (pl.: a zúzottkő pályaszerkezet) építésekor fontos, hogy a réteg 

tömörítésekor oldalról megtámasztást kapjon. Ezért az ilyen pályaszerkezeteket a tömörített földmű felsőrészén 

kialakított útszekrénybe kell helyezni. Az útszekrényből kikerülő földet a padka feltöltésére használjuk fel. A 

földmű koronájának a szintjét ezért úgy kell meghatározni, hogy az ebből kiemelt talaj egyenlő legyen a padka 

kialakításához szükséges talajjal, egyben az kialakuló úttükörbe épített, tervezett vastagságú pályaszerkezet 
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beépítése után a tervezett pályaszintet nyerjük. Az így kialakított földművet kiegyenlítő földműnek, a földmű 

szintjét kiegyenlítő földműszintnek (Kfsz) nevezzük (4-17./a ábra). 

 
4-17. ábra Kiegyenlítő földműszintre tervezett mintakeresztszelvény 

A kiegyenlítő földmű vonala a pályaszintnél x távolsággal mélyebben, a burkolat felületével párhuzamosan 

helyezkedik el (4-17./b ábra). 

A kiegyenlítő földműszint: 

 
4-7. egyenlet 

ahol: Kfsz = a kiegyenlítő földműszint, 

Psz = a pályaszint, 

x = a kiegyenlítő vonal távolsága, a pályaszint és a kiegyenlítő földműszint közötti magasságkülönbség. 

A kiegyenlítő vonal távolságát a keresztmetszet méretei alapján számítjuk: 

 
4-8. egyenlet 

ahol: v = a pályaszerkezet útszekrénybe szállított idegen anyagból épített rétegeinek vastagsága. 

A földmű építéséhez szükséges további méretek (4-17./c ábra): 

• az árokfenék mélységének csökkenése 

 
4-9. egyenlet 

• a módosított árokmélység 

 



 A mezőgazdasági utak 

keresztmetszete 
 

 15  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

4-10. egyenlet 

• a padkanövekedés mértéke 

 
4-11. egyenlet 

• a földmű koronaszélessége 

 
4-12. egyenlet 

4.2. 4.4.2 Földműszint 

A kötőanyag felhasználásával épített pályaszerkezeteket (pl.: cementes talajstabilizációt, aszfalt réteget) építés 

közbeni tömörítéskor általában nem kell oldalról megtámasztani, ezért ezek elhelyezésekor nem kell útszekrényt 

kialakítani, tükröt vágni. A pályaszerkezetet közvetlenül a földmű felszínére a földműszintre (tükörre) építjük 

meg (4-18. ábra). 

 
4-18. ábra Földműszintre tervezett mintakeresztszelvény 

A földműszint távolsága pályaszinttől: 

 

ahol: x = v, 

i. = a pályaszerkezet úttükörre szállított idegen anyagból épített rétegeinek vastagsága. 

A h, h’, ΔP, és K’ az előbbi esettel megegyezően számítható. 

4.3. 4.4.3 A keresztszelvények 

A mezőgazdasági utak tervezésekor 20-30 méterenként ki kell tűzni a tengelypontokat és a tervdokumentáció 

készítésekor ezekben a keresztszelvényeket meg kell tervezni. 

A keresztszelvények célja, hogy további munkarészek elkészítéséhez alapadatokat szolgáltasson. Ennek alapján 

lehet a hosszirányú vízelvezetés tervezéséhez szükséges alapadatokat megadni, majd a hossz- és keresztirányú 

vízelvezetés összehangolását elvégezni. Innen szerezhetjük be a kisajátítási terület határvonalának méreteit, a 

földtömeg számítás és elosztás elkészítéséhez szükséges bevágási és töltési területeket. 

A keresztszelvények tervezésekor a következőképpen kell eljárni (4-19. ábra). 

A terepi munka idején a beszelvényezett pontokban a keresztszelvények terepvonalát fel kell mérni, vagy 

később digitális terepmodellről meg kell határozni. A keresztszelvény tervezését ennek a terepvonalnak a 

megszerkesztésével kezdjük. 
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A tengelyvonal mellé fel kell írni a terepszint és a pályaszint magasságát, amely utóbbit a hossz-szelvényből 

vehetjük át. A pályaszint pontjából kiindulva a mintakeresztszelvény adatait felhasználva egyenként 

megszerkesztjük az adott pontban érvényes keresztszelvényt. 

 
4-19. ábra Keresztszelvények tervezése egyenesben és ívben (elvi vázlat) 

A keresztszelvényekbe betervezzük a vízelvezetésre szolgáló árkokat, műtárgyakat, az esetleges támfalakat, 

bélésfalakat, végül meghatározzuk a bevágás és töltés területét a földtömegszámítás szabályai szerint. 

Mezőgazdasági utak jellemző keresztszelvényeit mutatja be a 4-20, 4-21, és 4-22. ábra. 

 
4-20. ábra Fő gyűjtőút keresztszelvénye 
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4-21. ábra Gyűjtőút keresztszelvénye: a.) pályaszerkezet kötőanyaggal épülő rétegekből, b.) zúzottkő burkolat 

 
4-22. ábra Különleges kialakítású keresztszelvény „H” és „N” akadályoztatáskor 

5. 4.5 Mezőgazdasági utak víztelenítése 

A víz az úttestre fizikai, ritkán kémiai hatást gyakorol, amely ellen védekeznünk kell a pálya vízelvezetésével és 

az út részeinek állékonyságát biztosító berendezésekkel, eljárásokkal. 

A vízelvezetés alapjait már a vonalvezetés kijelölésekor mérlegelni kell az egyéb tulajdoni és gazdálkodási 

szempontok figyelembevétele mellett. Olyan nyomvonal kijelölésre kell törekedni, amely a vízjárás 

szempontjából kedvező. Ehhez ki kell kérni a helyi lakosság évszázados tapasztalatán nyugvó véleményét. 

Több nyomvonal variáció között a választást megkönnyíti, ha támaszkodunk a talajmechanikai szakvélemény 

adataira is. 

A jó víztelenítést az útpálya és az árokrendszer kedvező magassági vonalvezetésével is meg lehet alapozni. 

5.1. 4.5.1 A víz elleni védelem általános szabályai 
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A mezőgazdasági utak víztelenítésének tervezésekor az általános útépítési gyakorlattól sokszor el kell térni. Az 

igaz, hogy a mezőgazdasági utat, mint műszaki létesítményt a víz kedvezőtlen hatásától mentesíteni kell, de 

figyelembe kell venni azt is, hogy az útépítés területe termőterület, amelynek kiszárítását nem lehet megengedni. 

A domb- és hegyvidéki területeken, ahol a víznek van egy határozott folyási iránya, a tervezőnek viszonylag 

egyszerű dolga van, mert a víztelenítést és az összegyűjtött víz ismételt elosztását viszonylag könnyen meg lehet 

tervezni. A mezőgazdasági utak jelentős része síkvidéken létesül, ahol nem csak a csapadékvizet kell elvezetni, 

hanem akarva-akaratlanul a belvizek elvezetéséről is gondoskodni kell, mert a megépült út gyakran fogja gátolni 

a belvíz áramlását a befogadóig. 

Az eredményes víz elleni védelem alapja a földmű szakszerű megépítése. A földművet éppen ezért 

humuszmentes termett talajra, gondos réteges tömörítéssel kell megépíteni. 

Az út felületére jutó csapadékvíz elvezetéséről a kielégítő nagyságú oldalesés gondoskodik. A pályaszerkezet 

védelme és a biztonságos közlekedés megkívánja, hogy a felületi vízelvezetés gyors és hatásos legyen. 

Meredek utakon a felületnek az eredő esése az úttengellyel éles, hegyes szöget zár be. Ennek következtében a 

felületre jutó víz csak hosszú út megtétele után folyik le az útárokba. A víz mélysége és ezzel együtt az eróziós 

ereje eközben folyton nő, ami jelentős eróziós károkat okozhat a földutakon és a kötőanyag nélküli 

pályaszerkezeteken. 

A csomópontok a pályafelület víztelenítésének kényes pontjai, ezért ezek tervezésére nagy gondot kell fordítani. 

A felületről lefolyó vizet a padkák vezetik tovább a rézsűk felé. Fontos, hogy ezek ne torlaszolják vissza a vizet 

a burkolatra. 

A rézsűkön lefolyó víz eróziót okozhat, miközben maga mechanikailag szennyeződik, hordalékkal telítődik, 

amit útja közben valahol lerak, újabb problémákat okozva. Ezt a folyamatot a rézsűk gondos tervezésével, 

hatásos biotechnikai védekezéssel gátolhatjuk meg. A biotechnikai védelem azért előnyös, mert a víz jelentős 

részét a talajba beszivárogtatja. 

A rézsűkről lefolyó vizet az árokrendszer gyűjti össze és vezeti a befogadóig. Az árok esését úgy kell 

megválasztani, hogy az ellenálljon az eróziónak. Amennyiben az árok esése meghaladja a talajra megengedett 

értéket, akkor az árkot burkolni kell, vagy az esését lépcsőzéssel kell mérsékelni. 

Töltés mellett a völgy felöli oldalon vízelvezető árkot tervezni nem kell. A hegy felöli oldalon 0,50 m-nél 

magasabb töltések mellé árkot nem kell építeni, ha a víz a töltés lábát kimosással nem fenyegeti. 

Anyagnyerés céljából az árkot mélyíteni nem szabad. Ilyen célból az árok szélesítése csak akkor engedhető meg, 

ha azzal nem veszünk igénybe mezőgazdaságilag értékes területeket. 

Az árok vizét a pálya alatt csőáteresztőkkel vezetjük át. Domb- és hegyvidéken a csőáteresztőből kiömlő víz a 

terepre jut, ahol azt szét kell osztani, illetve az eróziót meg kell akadályozni. Az erózió ellen utófenék 

burkolással védekezhetünk, amelyet úgy kell kialakítani, hogy a csőből kiáramló víz energiáját megtörje. 

5.2. 4.5.2 A padkaszivárgó, a tükörvíztelenítő árok 

A padkaszivárgót és a tükörvíztelenítő árkot a pályaszerkezet közvetlen víz elleni védelmére és a télvégi 

burkolatkárok megelőzésére építjük nem vízzáró, vizet áteresztő (zúzottkő, mechanikai stabilizáció) 

pályaszerkezeteknél, gyengén kötött és kötött talajú földműveken. 

A padkaszivárgó (4-23. ábra) a pályaszerkezet alsó szintje alá 5-10 cm-re lenyúló, az oldalárok felé 4-10%-al 

lejtő, 30x20 cm méretű, fekvő téglalap keresztmetszetű, zúzottkővel, kaviccsal kitöltött szivárgótest. A 

padkaszivárgókat egymástól fél távolsággal eltolva építjük be. Távolságuk vízszintes és 1 %-nál kisebb lejtésű 

utakon 5 m; 2-5 % hosszesésnél 10 m; meredekebb szakaszokon 15 m. Sík vidéken a padkaszivárgók 

merőlegesek az út tengelyére, lejtős útszakaszon 45-60%-os szöget zárnak be. 

A kiegyenlítő földműszintre épülő pályaszerkezeteknél az útszekrény és a tükör víztelenítéséről gondosodik a 

tükörvíztelenítő árok. Ezt közvetlenül a tükörvágást követően kell megépíteni a padkába. Szélességi méretei és 

elrendezése azonos a padkaszivárgóval. Később ezeket alakítjuk át padkaszivárgókká. 
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4-23. ábra Padkaszivárgó 

5.3. 4.5.3 Árkok, folyókák kialakítása 

Az út keresztmetszetéhez tartozó vízelvezető árkok elhelyezkedésük szerint: 

• oldalárkok (szegélyárkok), 

• övárkok, 

• talpárkok 

lehetnek (4-24. és 4-25. ábra). 

Az oldalárok az út tengelyével közel párhuzamosan fut. Feladata az útkoronára, a földmű felületére és az út 

közvetlen környezetére hulló víz elvezetése. A termőterület hatékony védelme érdekében oldalárkot csak 

indokolt esetben kell tervezni. Nem hagyható el az oldalárok a teljes bevágások mindkét oldalán, illetve a 

vegyes szelvények bevágási oldalán. 

Övárokkal védjük a bevágások hegy felöli oldalát. Feladata a terepről lefolyó csapadékvíz, vagy más vizek 

felfogása. Az övárkot a rézsű körömpontjától legalább 3-5 m távolságba, a várható csúszólapon kívül kell 

létesíteni. Az övárkot általában burkolni kell. A 200 m-nél rövidebb övárkot a rézsű végéig kell vezetni, a 

hosszabbakból a vizet surrantóval kell a rézsün levezetni. 

 
4-24. ábra Szegélyárok és övárok 

A talpárok a töltések hegy felöli védelmére épülnek a töltés lábvonalával párhuzamosan, kisebb magasságú 

töltéseknél (h<0,8 m), ha a terep dőlése meghaladja az 5 %-ot (4-25. ábra). 

 
4-25. ábra Talpárkok 

Keresztmetszetük alakja szerint megkülönböztetünk trapéz, háromszög és csésze szelvényű árkokat, valamint 

kiemelt szegélyű folyókákat. Kialakításuk szerint lehetnek burkolatlanok, vagy burkoltak (4-26. ábra). 
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4-26. ábra Árkok és folyókák keresztszelvényei 

Az árkok hagyományos kialakítása a trapéz szelvény, amelynek vízelvezető képessége a legkedvezőbb. A 

minimális méretű árok fenékszélessége 0,40 m, mélysége 0,50 m. A koronaéltől induló rézsűjét a töltési 

rézsűvel, ellenkező oldalon a bevágási rézsűvel építjük meg. 

A szögárok rézsűje az út felöli oldalon a töltési rézsűvel egyezik, az ellentétes oldalon 8/4-12/4 hajlású. 

Legkisebb mélysége 0,20 m, legnagyobb mélysége 0,50 m legyen. A szögárkot kisebb vízhozamoknál 

tervezzük. Előnye, hogy a termőterület felé eső laposabb rézsű a mezőgazdasági termelésbe bevonható, valamint 

az út és a termőterület közvetlen kapcsolata is megvalósítható. 

A szögárok fenekének íves kiképzésével kapjuk a csésze szelvényt, amely földmunkagéppel könnyen 

kialakítható. 

A kiemelt szegélyű folyókákat főleg telepi belső utak mellett, illetve nehéz hegyvidéki terepen alkalmazzuk. 

Építési költsége magas, ezért csak indokolt esetben tervezzük. 

5.4. 4.5.4 Árokburkolás, árokfenék lépcsőzés 

Az árok burkolását a földmeder anyaga, esése, valamint a lefolyó víz mennyisége teszi indokolttá. Ezek közül a 

földmeder anyagát és az árok esését tudjuk konkrétan figyelembe venni. Általában kimondható, hogy: 

• erózióra hajlamos talajokon 3-4%, 

• eróziónak ellenálló talajoknál 5-6% felett 

az árkot burkolni vagy lépcsőzni kell. A víz erodáló ereje rőzsegátakkal is hatásosan csökkenthető. 

Dönteni az árokburkolás megvalósításáról nagy felelősséget jelent, mert 2 m árokburkolás építési költsége egy 

forgalmi sávos mezőgazdasági utaknál közel megegyezik 1 m egyszerű pályaszerkezet építési költségével. 

Akkor azonban, amikor a költségcsökkentés érdekében a burkolást elhagyjuk, akkor a teljes út állékonyságát 

veszélyeztethetjük. 

Az árokburkoláshoz általában a 40x40x5, vagy 4ox40x10 cm méretű előregyártott beton burkoló lapokat 

használjuk (4-27. ábra). Az árokburkolatot csak megfelelően tömörített felületre szabad építeni. Kötött talajon és 

fagyveszélyes, vagy fagyérzékeny talajon a burkolatot 10-15 cm vastag homokos-kavics ágyazatra kell helyezni. 
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4-27. ábra Árokburkolat mederlapokból 

Az árok esését eséscsökkentő fenéklépcsőkkel mérsékeljük (4-28. ábra). A fenéklépcső magasságát úgy kell 

meghatározni, hogy a lépcsőn a víz minden vízhozamnál átbukjon. A kis magasságú fenéklépcsők, amelyeken a 

víz átsurran, rosszabb helyzetet teremtenek, mert áramlása felgyorsul és a két lépcső közötti burkolatlan 

árokszakaszon jelentős kimosást idéz elő. A fenéklépcsőket célszerű szintén előregyártott mederlapokból 

elkészíteni. Szokásos méretei 0,40, 0,60, 0,80, 1,20 m. A fenéklépcsők távolsága függ az árokfenék eredő 

esésétől. a lépcsők magasságától és a lépcsők közötti árokszakasz lejtésétől. 

 
4-28. ábra Árokfenék lépcsőzése 

5.5. 4.5.5 Csőáteresztők és egyéb vízátvezető létesítmények 

Az mezőgazdasági útépítésben a kishidak építését igyekszünk elkerülni, ezekkel általában a jelentősebb élő 

vízfolyásokat hidaljuk át. Mellékvölgyek időszakos vízfolyásainak, valamint az oldalárkok vízének pálya alatti 

keresztirányú átvezetésére előregyártott elemekből készülő csőáteresztőket építünk. 

Az oldalárkok vízének átvezetésére leggyakrabban 0,60 m átmérőjű, 1,00 m hosszú C12 minőségű betonból 

készített, talpas csőelemekből összeállított csőáteresztőket építünk (4-29. ábra). A 0,40 m átmérőjű hasonló 
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csöveket ritkán használjuk, mert ezek tisztítása nehézkes. Általában az oldalárok táblalejárók alatti átvezetésénél 

építjük be ezeket, ahol a nagyobb átmérőjű csövek elhelyezésére magassági értelemben nincs elég hely. 

A betoncsöveket olyan mélységben kell elhelyezni, hogy fölöttük minimálisan az átmérővel megegyező 

vastagságú teherelosztó takarást biztosítani lehessen. Amennyiben ez a minimális takarás a cső fölött nem 

valósítható meg, akkor a csövet min. 0,10 m vastag C8–C12 minőségű betonból készített köpennyel kell körben 

megerősíteni. 

 
4-29. ábra Talpas betoncső áteresztő 

A csőáteresztő megfelelő alapozásáról gondoskodni kell. Kohézió nélküli szemcsés talajon elég a cső elejét és 

végét egy-egy alaptesttel alátámasztani. A csöveket közvetlenül kötött talajra nem szabad fektetni. A két alaptest 

közé 0,15 ill. 0,20 m vastag, tömör homokos-kavics réteget kell beépíteni azért, hogy a csőelemek ebbe 

beágyazódhassanak. Ezzel megakadályozzuk azt, hogy a csőelemek csak néhány ponton feküdjenek fel és az itt 

kialakuló jelentős feszültségek hatására a cső beroppanjon, majd összetörjön. Hosszabb csöveket több alaptesttel 

is alá kell támasztani. Kis teherbírású talajon, vagy nagyobb terhelések várható fellépésénél (mint amilyen a kis 

takarásból származó többletterhelés) a cső alatt végigfutó alaptest is kialakítható. Magas töltések alatt a 

csőáteresztőket vasalt beton alaptestre kell fektetni azért, hogy a töltés alatt fellépő húzófeszültségek káros 

hatását kiküszöböljük. 

A csőáteresztőt az öntisztulás elősegítése érdekében 2–5% hosszeséssel kell elhelyezni. A meredekebben 

elhelyezett cső öntisztulása kedvezőtlen, a víz sebessége pedig annyira megnő, hogy a kiömlőnyílásnál jelentős 

eróziót okoz. 

A cső beömlőnyílás felöli vége az árokhoz előfejjel vagy aknával csatlakozik. Az előfej helyszínen csömöszölt 

vagy előregyártott, az árok rézsűjének megfelelő dőlésű síkkal lemetszett elem, amely a csővéget lezárja, 

egyben csatlakozik a rézsűhöz is. Akkor képezhető ki ezzel a megoldással a beömlőnyílás, ha a cső befolyási 

szintjét és az árok folyási szintjét azonos magasságra lehet hozni. Amennyiben a cső mélyebbre kerül és a két 

szint nem hozható azonos magasságra, a beömlőnyíláshoz aknát kell építeni. Az akna alján hordalékfogót kell 

kialakítani, vagy azt 5–10% lejtéssel a cső befolyási szintjéhez kell csatlakoztatni. A cső kiömlőnyílása utófejjel, 

párhuzamos vagy ferde szárnyfallal csatlakoztatható a töltéshez. 
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A csőáteresztők építésénél a talpas körszelvényű betoncsövek helyett használható más kialakítású betoncső is 

(4-30. ábra), mint 

• a megerősített köpenyű, körszelvényű, talpas betoncső, amely minimális takarással is beépíthető, 

• a nagyobb vízemésztő képességű tojásszelvényű, talpas betoncső, 

• a békaszáj nyílású betoncső, 

• a tokos betoncső. 

 
4-30. ábra Különféle kis átmérőjű betoncsövek 

Kútgyűrűk felhasználásával 0,80–1,00 m nyílású áteresztők építhetők (4-31. ábra). A kútgyűrűket ekkor 0,50 m 

vastag C4 minőségű beton alaptestre helyezzük és 0,10 m vastag C4 minőségű betonból készített erősítő 

köpennyel látjuk el. A kútgyűrűk ebben az esetben a zsaluzatot helyettesítik. A csővégek monolit elő- és 

utófejjel zárhatók le. Két egymás mellé szorosan megépített csőből iker csőáteresztő építhető, amely nagyobb 

vízhozam átvezetésére alkalmas. 

 
4-31. ábra Kútgyűrűkből kialakított csőáteresztő 

Azokon a helyeken, ahol a vízhozamot nagyobb nyílással kell átvezetni, de a szükséges takarást nem lehet 

biztosítani és egy kishíd megépítését el szeretnénk kerülni, nagy szilárdságú vasbeton csöveket, vagy acél 

hullámlemezből összeállított áteresztőt lehet építeni. 

A Rocla márkanéven forgalmazott 100–300 cm névleges átmérőjű C40 minőségű pörgetett betonból, kétrétegű 

vasalással készülő csövek hengeres és tokos kialakítással készülnek. A csöveket szemcsés talajra, homokos-
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kavics ágyazatra vagy sovány beton alapra kell építeni. A csőbe kerülő acélmennyiséget a cső ágyazásának, 

túltöltésének és a fellépő egyéb terheléseknek megfelelően számítással a gyártó határozza meg. 

Egyszerű építést és tervezést tesz lehetővé a hullámosított acéllemezből kialakított csőszerkezet (pl.: 

TUBOSIDER márkanéven). Ezek könnyűek, szállításuk olcsó, gyorsan beépíthetők, a beépítés után azonnal 

terhelhetők és hosszú élettartamúak. 

A csőelemek 2 mm vastag 600×1480 mm hasznos méretű, a névleges átmérőnek megfelelő dongásítással 

kialakított elemekből csavarozással szerelhetők össze a helyszínen vagy telephelyen (4-32. ábra). A névleges 

átmérő 94,2 és 236,0 cm között változik. 

 
4-32. ábra Hullámlemez csőáteresztő 

A csövet a névleges átmérőnél 1,5-szer szélesebb alapárokba kell elhelyezni. A túltöltés legkisebb vastagsága 

0,30–0,60 m, legnagyobb vastagsága 8,00–2,00 m között változik a csőátmérő függvényében. A cső névleges 

átmérőjének alsó harmadában a cső közvetlen környezetében a töltést homokos-kavicsból kell elkészíteni. A cső 

mellé a talajt két oldalon azonos ütemben, rétegenként gondosan tömörítve kell beépíteni (4-33. ábra). A töltés 

tömörségi foka feleljen meg a földmunkára vonatkozó előírásoknak, amit a csőhullámok között is meg kell 

követelni. A csővéget a hossztengelyre merőleges síkkal, vagy a rézsű síkjával azonos esésű ferde síkkal kell 

levágni. 

 
4-33. ábra Hullámlemez csőáteresztő beépítése 

Ökológiai szempontból kedvező, ha az árokban összegyűlő vizet domb- és hegyvidéken gyakrabban (10–30 m-

ként) vezetjük át a völgy felőli oldalra. A kisebb vízhozam elvezetésére ekkor kisebb átmérőjű műanyag, vagy 

bordásított alumínium cső, spirálcső építhető be, kisebb takarással. Ennek a megoldásnak az is előnye, hogy a 

terhelés hatására esetleg összenyomódó cső nem roppan össze, ezért vízelvezető képességét még deformált 

állapotban is megtartja. A csövek eltömődését speciálisan kialakított akna-cső kapcsolattal lehet megelőzni (4-
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34. ábra). Az előregyártott elemből, vagy függőleges tengellyel C4–C6 betonrétegbe süllyesztett 0,60 m 

átmérőjű csőáteresztő tagból kialakított aknába a cső a felső harmadban köt be. Az aknába bekötő csővéget pipa 

alakba lefelé kell hajlítani, ami megakadályozza a hordalék bejutását a csőbe. Az akna a bekötő csővéggel 

együtt nagyméretű hordalékfogóként működik. Az uszadék csőbe jutását az akadályozza meg, hogy a lefelé 

hajló cső befolyási szintje az aknában lévő víz szintje alá esik. Az ökológiailag helyes kialakítású csőáteresztők 

folyamatos tisztításáról – üzemeltetéséről – gondoskodni kell. Ezt el lehet kerülni azáltal, hogy a csövet a 

hasonló kialakítású akna aljába kötjük be. Ekkor az akna alját úgy kell kialakítani, hogy a befolyó víz sebességét 

az öntisztulás érdekében felgyorsítsa. 

 
4-34. ábra Kis átmérőjű műanyagcsövek aknái 

Az előbbieknél egyszerűbb megoldást jelenthet különösen a gyűjtő utak vízelvezetésénél az a megoldás, amikor 

a kis átmérőjű műanyag csövet egyszerűen egy könyök kialakításával a folyásiránnyal szembe fordítjuk. Az 

árok ekkor egy folyókával helyettesíthető, amely keskenyebb egy szabványos ároknál. Ezzel bevágási 

földtömeget takarítunk meg és a műszelvény szélessége is lecsökken. A megoldást főként köves-sziklás 

területen, vagy jó vízvezető képességű talajon épülő gyűjtő utakon lehet alkalmazni. 

A csőáteresztőben felgyorsuló víz a csövet elhagyva eróziót okoz, ha az utófenék védelméről nem 

gondoskodunk. Az utófenék kialakításának módját a kilépő víz sebessége határozza meg: 

• v < 1,5 m/sec különleges védelméről nem kell gondoskodni, 

• 1,5 < v < 2,5 m/sec utófenék burkolás szükséges, 

• v > 2,5 m/sec csillapítómedencével ellátott utófenék burkolás szükséges. 

Az utófenék burkolást úgy kell kialakítani, hogy a víz sebessége a kritikus eróziót előidéző sebesség alá 

csökkenjen. Ezt a lejtés csökkentésével és a felület érdességének növelésével (fogak építésével, kiálló 

terméskövekkel stb.) érhetjük el. Az utófenék burkolás betonból, betonba rakott terméskőből, előregyártott 

betonelemekből készülhet. Az utófenék burkolás felületét célszerű kúppalást formájúra kiképezni. Ezen a 

felületen a víz szétterül, ami az árokban összegyűjtött víz szétosztását segíti elő. 

Kisebb vízfolyásokon átvezethetjük az utakat mederátjárókkal („gázlókkal”) is. A mederátjárót úgy kell 

kialakítani, hogy az a járművekkel zavartalanul járható legyen és a víz áramlását se akadályozza (4-35. ábra). 

Legmélyebb pontja a patakmederrel azonos szintbe kerüljön, a bevezető és kivezető szakasz legfeljebb 8%-kal 

lejtsen. A csatlakozó szakaszok közötti nagy töréskülönbségeket olyan sugarú ívvel kell lekerekíteni, amelynek 

húrmagassága a mértékadó gépjármű szabad magasságánál kisebb. A mederátjárót betonba rakott terméskőből 

kell megépíteni. A 30 cm vastagságú kőréteget min. 15 cm vastag C8–C12 minőségű betonba kell rakni. A 

mederátjáró kifolyási oldalán egy 0,40 m széles, a burkolat alsó síkja alá legalább 0,50 m mélyen lenyúló 

támasztóbordát kell építeni a gázló teljes hosszába. A mederátjáró előnyös megoldásnak csak akkor tekinthető, 

ha az időszakos vagy kis vízfolyásokon való átkelésnél nagy műtárgyat takarítunk meg. Hátránya, hogy „száraz 

lábbal” nem lehet átkelni rajta. Hirtelen meginduló esőzések zavart, esetenként balesetet is okozhatnak, a téli 

lefagyás pedig járhatatlanná teheti a mederátjárót. 
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4-35. ábra Mederátjáró kialakítása 

A nagyobb esésű földutak és a kötőanyag nélküli pályaszerkezetek felületi erózióját vízterelők beépítésével 

lehet megelőzni. Ezek a felületen lefolyó vizet vezetik el a felületről az oldalárokba. A vízterelők a járófelületbe 

keresztirányba elhelyezett, fából vagy acélból kialakított 6–12 cm széles, 12–15 cm mély folyókák (4-36. ábra). 

A vízterelőt nem merőlegesen, hanem ferdén kell elhelyezni úgy, hogy esése legalább 4%-os legyen az 

öntisztulás elősegítése érdekében. Az út tengelyével bezárt szög azonban ne haladja meg a 40°-t, így a túlzott 

hossznövekedést kerülhetjük el. (4-37. ábra). 

 
4-36. ábra Vízterelők kialakítása 

A vízterelőket olyan távolságra kell egymástól elhelyezni, hogy a felületen folyó vizet az előtt vezessék el, 

mielőtt az a felületen eróziót okoz. A vízterelők kiosztását táblázatokból lehet kiválasztani az erdősültség, a 

növényzet, a csapadék, a záporok és az oldalról folyó víz mennyisége, valamint a helyi tapasztalatok alapján. 

Osztrák alpesi viszonyokra kidolgozott adatokat tartalmaz az 4. táblázat, amelyből a hazai kedvezőbb 

körülmények miatt a megfelelő értékek hazai viszonylatban iránymutatóak lehetnek. 

A vízterelők a gépi útfenntartást akadályozzák, ezért ezek használata a hazai gyakorlatban nem terjedt el. 

Alkalmazásuk azonban indokolt lenne ott, ahol a meredek földutak burkolt utakhoz csatlakoznak, mert ezzel 

megakadályozható, hogy a földútról lerohanó vízzel együtt jelentős mennyiségű hordalék kerüljön a burkolatra, 

balesetveszélyes helyzetet teremtve. 
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4-37. ábra Vízterelők elhelyezése4. táblázat Vízterelők kiosztása (Hafner szerint). 

táblázat - 4-37. ábra Vízterelők elhelyezéseVízterelők kiosztása (Hafner szerint) 
 

Kedvező körülmények 
Kedvezőtlen 

körülmények 

csapadék 1300 mm alatt, 

kevés nagy zápor, 

jól erdősült terület 

csapadék 1300 mm fölött, 

gyakori nagy zápor, 

fedetlen terület 

Hosszesés 

% 
Távolság 

(m) 
Hosszesés 

% 
Távolság 

(m) 

5 72 8 30 

6 56 9 28 

7 48 10 26 

8 44 11 24 

9 40 12 22 

10 36 13 20 

11 34 14 18 

12 32 15 16 

13 30 16 14 

14 28 17 13 

15 27 

 
16 26 

17 24 
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18 23 

19 22 

20 21 

21 20 

22 19 

5.6. 4.5.6 A vízelvezetés tervezése 

A vízelvezetés tervezésekor össze kell hangolni a hosszirányú és a keresztirányú vízelvezetést, valamint el kell 

dönteni, hogy az összegyűjtött vizet hogyan vezetjük tovább a befogadóig, vagy terítjük szét a terepen. 

5.6.1. 4.5.6.1 Az árokrendszer tervezése 

Az út és a környező terep felületéről lefolyó és az oldalárokban összegyűlő vizet az ároknak kell elvezetni. Ezt a 

feladatot az árok csak akkor tudja teljesíteni, ha legalább 0,5 % (esetleg 0,2 %) fenékeséssel bír. Domb- és 

hegyvidéken ezt a feltételt már a semleges vonal kitűzésekor figyelembe lehet venni. Sík vidéken, ahol a hossz-

szelvény lejtése a vízszinteshez közelít, ezt a feltételt az árok mélységének növelésével lehetne csak teljesítni. 

Ekkor a jó vízvezető talajokon szikkasztó árkot kell kialakítani, a kötött talajokon vízgyűjtő zsompokat kell 

építeni úgy, hogy azok a mezőgazdasági termelést ne akadályozzák. 

Az árokrendszer tervezésekor a hossz- és keresztirányú vízelvezetést kell összehangolni a keresztszelvények, a 

hossz-szelvény munkarészek összehangolásával, figyelembe véve a helyszínrajzon megjelenő különféle 

létesítmények (csomópontok, útfordulók stb.) vízmozgást befolyásoló jelenlétét. Az árkokat először a 

keresztszelvényekben tervezzük meg a mintakeresztszelvényben meghatározott méretekkel. Ezzel létrehozzuk a 

keresztszelvényekben az árokfenék előzetes magasságát. Ezeket az értékeket felhordjuk a hossz-szelvénybe. A 

kapott pontokat összekötve, hullámzó árokfenék vonalat kapunk, amit ki kell egyenlíteni. Az árokfenék 

vonalában lévő töréseket tompítjuk, kiegyenlítjük, gondosan ellenőrizzük, hogy nem maradt-e lefolyástalan 

szakasz. A kedvezőtlen árokszakaszokat tovább módosítjuk. Rögzítjük az árokfenék töréseinek magasságát, 

kiszámítjuk az árokfenék esését, valamint a közbenső pontok magasságát. A végső állapot kialakulása után az 

árokfenék szinteket a keresztszelvényekben is átvezetjük. 

5.6.2. 4.5.6.2 Az áteresztők és hidak helyének kijelölése 

A víz pálya alatti keresztirányú átvezetésére szolgálnak a csőáteresztők és a hidak. Az áteresztők és hidak 

nyílását a mértékadó vízhozam alapján hidraulikai számításokkal méretezni kell. 

Az árokban összegyűlő vizet mintegy 300 méterenként ki kell vezetni a terepre, vagy át kell vezetni a pálya alatt 

a völgy felöli oldalra, ahonnan a befogadóba juttatjuk, vagy szétosztjuk a terepen. 

Az áteresztők helyét a hossz-szelvény terepvonala, az árokfenék futása, a terepismeret, a lejárók és 

csomópontok helye, illetve a 300 m-es szabály figyelembevételével kell kijelölni. 

Mellékvölgyekbe és magas töltések mélypontjára mindig kell átereszt tenni. 

Az áteresztők helyének kijelölése után azokról elhelyezési rajzot készítünk a keresztszelvényekben, amin az 

adott áteresztő elhelyezési méreteit tüntetjük fel. A csőáteresztő általános méreteit a Részletes műtárgytervekben 

rögzítjük. 

A tervezett csőáteresztőket feltüntetjük a helyszínrajzon és a hossz-szelvényben is. 

Egy mezőgazdasági úton, vagy úthálózaton célszerű azonos típusú és kialakítású csőáteresztőket tervezni. A 

tipizálással megkönnyítjük a kivitelező munkáját, egységesítjük az építés folyamatát és az útüzemeltetés 

feltételeit. 

A hidak körvonalrajzait szintén megadjuk a keresztszelvényekben, megadva a jellemző méreteket. 
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6. 4.6 Összefoglalás 

Ebben a modulban összefoglaltuk az út keresztmetszeti elemeinek tervezését és kialakítását. Megismertük a 

keresztszelvények kialakításának elveit, a keresztszelvényének elemeit, azok geometriai kialakítását. Ehhez 

kapcsolódva összefoglaltuk a keresztszelvényben megjelenő üzemi létesítmények, a hosszirányú és 

keresztirányú vízelvezetés tervezését. 

Megismerték: 

• az útpálya részeit, 

• a forgalmi sáv és burkolatszélesség összefüggését, 

• a burkolat felszínének dőléseit, 

• a pályaszerkezet szélének lezárását, 

• padkák szerepét és kialakítását, 

• az út koronájának kialakítását, 

• a földmű rézsűinek hajlásait, 

• az árkok fajtáit, 

• az úttartozékokat, 

• az üzemi létesítményeket, 

• a mintakeresztszelvények fogalmát és helyét a tervdokumentációban, 

• a mezőgazdasági utak jellemző keresztszelvényeit, 

• a vízelvezetés elveit, 

• a csőáteresztők kialakítását. 

Ellenőrző kérdések (A válaszok csak ábrák mellékletével fogadhatók el!): 

• Melyek az útpálya részei? 

• Milyen összefüggés van a forgalmi sáv és burkolatszélesség között. 

• Hogyan alakítható ki a burkolat dőlése? 

• Milyen pályaszerkezet-szél kialakításokat ismer? 

• Ismertesse a padkák szerepét és kialakítását. 

• Melyek az út koronájának elemei és fő méretei? 

• Ismertesse a földmű rézsűinek kialakítását. 

• Mi az árkok szerepe? Fajtái? 

• Melyek az úttartozékok? 

• Milyen üzemi létesítményeket ismer, hogyan alakítja ki? 

• Mi a mintakeresztszelvények fogalma és mi a helye a tervdokumentációban? 

• Milyen mintakeresztszelvényeket ismer? 
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• Ismertesse a keresztszelvények megtervezését. 

• Mutassa be a mezőgazdasági utak jellemző keresztszelvényeit. 

• Ismertesse a vízelvezetés elveit. 

• Ismertesse a vízelvezetés tervezését. 

• Mutassa be a keresztirányú vízelvezetés eemeit. 
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