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1.) ELŐZMÉNYEK 

Demjén Község Önkormányzata az óvoda udvar fejlesztése kapcsán tervezi a 

284 hrsz-ú ingatlanon kresz park létesítését. A műszaki leírás a tervezett 

építési feladat, műszaki tartalmának meghatározására szolgál.  

2.) MEGLÉVŐ ÁLLAPOT 

A meglévő útalap 2,2 - 2,3 m széles M56 zúzalékkal ellátott alépítmény. Az 

Önkormányzattól kapott információk szerint a meglévő pályaszerkezet a következő: 

 -20 cm zúzottkő alap 

A telek rendezett, sík kerítéssel minden irányból lehatárolt. A terület zúzalékos 

útalapon kívüli része füves. 

3.) AZ ÉPÍTÉSI MUNKA ISMERTETÉSE 

A tervezett építés: 

Petőfi S. út 18.: /284 hrsz/ 

A tervezett útépítés mennyisége: 255,00 m2 

A tervezett útpálya szélessége:    2,00 m 

 

a.) Pályaszerkezet 
 

Az útfelújítási munkát a pályaszerkezet megtámasztására szolgáló két oldali 

süllyesztett szegély megépítésével kell kezdeni.  

Az aszfalt burkolat hosszabb élettartamának biztosítása érdekében mindét oldalon 

süllyesztett szegély készítése szükséges. A szegély felső síkját úgy kell 

meghatározni, hogy a tervezett rétegrend mindenütt elhelyezhető legyen, amely 24 

cm! 

A szegély építése után az alacsonyabb területeket fel kell tölteni a felhízott padkát 

géppel le kell nyesni, a fölösleges földet el kell szállítani, engedéllyel rendelkező 
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lerakóba. A tereprendezés után a szegély felső síkja 5 cm-el legyen magasabb a 

környező füves területtől. 

A két oldali szegély közé 15 cm vastagságban M22 mészkő zúzalék kerül tömörítve 

teherelosztó rétegként. A teherelosztó rétegre 5 cm kiegyenlítő NZ 0-4 zúzalék kerül 

kiékelve. Aszfaltozás előtt a kiékelt útalap felületét bitumen emulzióval kell 

permetezni. 

A felületi emulzióval ellátott útalapra kerül az új 4 cm-es AC-11 jelű, kopó 

aszfaltburkolati réteget. A tervezett 4,0 cm AC-11 jelű aszfaltot finisherrel kell 

bedolgozni, majd szakszerűen tömöríteni. 

 

b.) Vízszintes és magassági vonalvezetés 

Az építés során a megépült pályaszerkezet követi a meglévő terep vonalvezetését 

úgy vízszintes, mint magassági értelemben. 

 

c.) Keresztmetszet 

Az új útburkolat szélessége a süllyesztett szegélyek beépítése után 2,1 m. Az 

aszfalt kopóréteget csak a meglévő útalap szélességében kell kiépíteni, mivel az 

alaphiány a későbbiekben burkolatszél letörést fog előidézni. 

A burkolat oldalesése átlagosan 2,0%, kialakítása a külső területek felé egyoldali. 

 

Mezőkövesd, 2020. május 19. 
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