
Páty, Burgondia utcai beszakadás javítás 
Avagy hogyan számoljunk el 24.9 milliót közpénzből egy kb. 2.5 milliós munkára. 

Írta: Futó Gábor, Páty 

Omlott, várjuk a javítást 

2019. május 18-án Pátyon a Burgondia utca (1209 hrsz) alatt lévő feltáratlan pince beomlott, 

ezzel a felette levő szűk mellékutca egy kb. 2m2-es darabja is fél emelettel lejjebb költözött. 

Az utca ezzel részben járhatatlanná vált, csak az alsó nagyon szűk végén lehetett közlekedni, 

ahol csak a személyautók és kisteherautók férnek el nagy nehezen (még a szemétszállítás is 

megszűnt az utcában, ki kellett hordani az elejére a kukákat). A lakók (először) türelmesen 

vártak a javításra, de az önkormányzat felől elsőként május 29-én részben, majd június 5-én 

jött hivatalos tájékoztatás a javításról, miszerint a helyszíni bejárásos felmérésük vis maior 

esetként sorolta be az eseményt. Ennek megfelelően az állami vis maior alapból pályáztak 

utólagos kártérítésre, aminek elvi mértéke 90%-os. A kommunikáció szerint azért kell várni 

tovább a javításra, mert ennek a vis maior folyamatnak hosszadalmas a hivatalos rendje, de 

így a falunak nem fog szinte semmibe sem kerülni ez a javítás. 

Az utcában lakók azonban 4 hét várakozás után kezdték kicsit türelmetlenebbül viselni a 

helyzetet, ennek jelét is adták egy villámszervezésű utcabuli keretében, ahol megünnepelték 

a „Burgondia kráter” 1 hónapos születésnapját.  

   

Sajnos a javítás megkezdésére további egy hónapot kellett várni ezután, így az omlási 

eseménytől számítva két hónap múltán kezdődött meg a munka. Hogy az omlás tényleg az 

esőzések miatti vis maior esetnek minősül, vagy a vízvezeték egyik kiágazó kötésének hibája 

miatt történt, azóta sem tudni biztosan. A vízvezeték csatlakozását mindenesetre rögtön 

javították az omlás után, mivel az omlás kiinduló helyeként azt is feltárta a keletkezett gödör. 

Az érintett területet ezután egyszerű lécekkel kordonozták körbe. A területről az omlás után 

készült képeken látszik a vízvezetéktől induló kimosódott gödör, és az érintett út széléig érő 

régi, nem használt pincejárat beomlott vége is, a pincejáratba mosott omladékkal együtt: 



  

Megtörtént a műszaki szakértői szemle, megvan a javítási terv 

A műszaki felmérésre, és szakértői vélemény elkészítésére az önkormányzat az ÚTI-H Bt-t bízta 

meg. A műszaki szakértő Havasi Zoltán volt, aki a helyszíni felmérés után a következő leírást 

adta a javításhoz: 

 



Valamint a következő anyag és munkadíj táblázat is előállt a szakértői anyagában: 

 

Már ennek a tervnek jól látható hibái voltak, az „A” jelű pincesíp tömedékeléshez kiírt 

betonmennyiségből egy fél utcányi pincejáratot lehetett volna tömedékelni. A hiba nagy 

részét a pincejárat méret meghatározása okozta, hiszen az „A” jelű pincesíp méretei eleve 

lehetetlen kategóriába esnek: 

 

Ekkora méretekkel rendelkező pincejárat ugyanis még a pincehegyen sem jellemző, csak a 

Pátyi nagypince közelíti meg ezeket a szélesség és magasság méreteket. A Burgondia utcai 

pincéknél jellemzően kb. 2m szélesség, és nagyjából ugyanekkora magasság a jellemző. 

Nagyjából ez a méret rajzolódik ki a munkavégzés közbeni egyik képből is, ahol a beton 

zsaluzókő méreteihez lehet nézni a mögötte levő pincejárat szélességét:  

 



Bár az egyik széle kevésbé látszik a képen, az jól látható, hogy maximum 4 ilyen 50cm-es 

zsaluzókő a járat szélessége. További hibás adat a járat hossza, amit a szakértői anyag 12,5m-

ben adott meg, viszont az út – présház távolsága maximum 9m, és a présházból még egy rövid 

pincelejáró is indul a pincesíphoz. 

A szakértői anyagban foglaltak szerinti méretezés sem támasztja azonban alá a 241m3 beton 

kiírását, ugyanis még a lehetetlenül nagy pincejárat méretekkel számolva is csak 185m3 

térfogatú a pincejárat, így maximum ennyi tömedékelő beton mennyiség jön ki. A szakértőt 

írásban kérdeztem a számítási módszeréről, de válaszában nem kívánta azt megadni.  

A hozzávetőleges ismert adatok szerinti számítás a tömedékelő anyagra 2m járatszélesség, 2m 

járatmagasság, és 8m hossz esetében: közel 29 m3. Viszont mivel a járat jó része omladékkal 

töltődött fel, amit a helyreállítás során nem is szedtek ki, mindenképpen ennél jóval kevesebb 

tömedékelő anyaggal kellett volna számolni. Ebből az jön ki, hogy körülbelül 10x annyi 

tömedékelő anyagot írtak ki, amennyi szükséges volt a járat teljes lezárásához. Hogy 

szemléltessen, mekkora járatot lehetett volna a kiírt 241m3 betonból tömedékelni (Abban az 

esetben, ha a járat tiszta, nincs omladék!): 

 

Ezen kívül egyéb hibák is voltak a szakértői anyagban: 

 

Az érintett útszakasz teljes szélessége maximum 2,5m. És nincsen kiépített járda a beszakadás 

melletti útszakaszon. 

A kiírt anyag és munkadíj árak is erősen megkérdőjelezhetőek, hiszen a beton nettó 50.000 Ft-

os elszámolt áránál a kiszállítási költséggel együtt is jóval olcsóbban található a piacon. Illetve 

a tömedékelés (beton leeresztése a mixerkocsiról az út melletti tömedékelő lyukba) elszámolt 

munkadíja is nagyon erős lett a több mint 5 milliós bruttó árával. 



Hurrá, javítják! 

A javítás menetét végig dokumentáltam, mivel már az első javítási lépések felvetették a 

gyanút, a javítás nem a műszaki szakértői anyagnak megfelelően történik. Elsőként a kiírás 

szerint az „A” jelű pincejárat tömedékelése lett volna (erre készült volna az útalap), ezzel 

ellentétben az omladékra húztak egy betonzsalus falat, az út szélénél (kellő alapozás nélkül): 

    

A zsalukő fal mellett, az út alatti részt közben a fent látható módon szárazbetonnal szórták be. 

Így aztán az út alatt levő, az omlással érintett vízvezeték is be lett örökre betonozva, a 

korábban említett javított kicsatlakozással együtt. Ha esetleg ezt újra kellene javítani a 

jövőben, akkor nem kis munka lesz kibontani azt a betonréteget, amibe eltemették. 

Ezt az építkezést addig folytatták, míg a zsalukő fal kb. az út szintje -10cm magasságba ért. 

Erre a szintre töltötték az úttest alatti részt szárazbetonnal, amit végül a zsalukő fal tetejére is 

ráhúztak, az alább látható módon (baloldalon a tömedékeléshez betonbeöntő nyílást hagyva): 

 



Ez a folyamat teljesen eltér a műszaki szakértői anyag ajánlásaitól, és mint látható a képekről 

is, minimális anyagköltséggel, és munkadíjjal megoldható. A továbbiakban, még mindig nem 

tömedékelve a pincejáratot, az aszfaltozási munkákat végezték el: 

 

   

 

Ezután következett a pincejárat tömedékelés, amit 1 napon belül, pár óra alatt hirtelen sikerült 

is elvégezni, az út mellett levő tömedékelő üregbe öntve a betont (hogy ez végül milyen beton 

volt, az is kérdéses). Itt is eltérés volt tapasztalható a műszaki szakértői anyaghoz képest, 

ugyanis ott két helyről javasolták a tömedékelést: az út, és a présház felől is, ahol a pincelejáró 

lefalazás tetején tömedékelő lyukat kellett volna hagyni. Ez viszont nem így történt, a 

pincelejárót teljesen befalazták, és a tömedékelés csak az út felől történt meg. Az egyik helyi 

lakos szerint 4 forduló volt összesen a mixerkocsival, ami maximum 20m3 betont jelent. Az 

egy irányú omladékra tömedékelés ennél többet valószínűleg nem is engedett volna.  

Ezzel kész is lett volna az útjavítás, de aztán valószínűleg a műszaki előírástól eltérés, valamint 

a munkák minősége miatt is, rögtön elkezdett süllyedni az új aszfalt. Emiatt pár napon belül 

újraaszfaltozták a süllyedéssel érintett területet, hogy eltüntessék a süllyedés nyomát (az 

újabb aszfaltozás nyoma viszont mind a mai napig kivehető az első aszfaltozáson belül). 

A javítás után bő másfél évvel újabb kb. 5cm-t süllyedt az aszfalt a régi omlással érintett részen. 

Vélelmezhető, hogy az útalapnak szánt méretes betontömb omladékra építése további 

süllyedést is fog jelenteni a jövőben. Ráadásul ez veszélyezteti a bebetonozott közművet is. 

A munkák ellenőrzésére egy külső műszaki ellenőr, Rösszer Róbert egyéni vállalkozó lett 

szerződtetve, ő minden teljesítési szakaszban jóváhagyta a munkákat, valószínűleg 

látatlanban, csak az aláírását adva a projekthez. 

A „gyönyörű” munka kivitelezője a budajenői Sz&Sz Ép-Ker Kft. volt, akivel Páty Község 

Önkormányzata nevében Székely László polgármester szerződött. 

 



Kész a munka, számoljunk el. 

Az elvégzett munka után a kivitelező, a műszaki szakértő, valamint a szintén külsős fogadott 

műszaki ellenőr elszámoltak az önkormányzattal az eredeti műszaki kiírásban szereplő árakon, 

a következők szerint: 

 

Jól látható, hogy a végösszeg pont a közbeszerzési határ (25 millió Ft) alatt maradt, 

valószínűleg nem véletlen egybeesés ez sem. Egy helybeli vállalkozó szerint (aki végig követte 

szintén a kivitelezést) az elvégzett munka összértéke a beépített anyaggal együtt bruttó 1.5- 

1.6m Ft körül lehet, a műszaki szakértői díjjal és a műszaki ellenőri díjjal ez maximum 2.5 millió 

Ft-os összköltséget jelent (amiből a külsős műszaki ellenőr teljesen felesleges volt, hiszen a 

munkákat a Pátyi önkormányzat műszaki irodája is ellenőrizheti). Szóval így kell 10x-es áron 

elszámolni egy a Pátyi önkormányzat által megrendelt, közpénzből megvalósult útjavítást… 

Viszont ezzel nem ért véget ez a már messziről is gyanús ügy. Történt ugyanis, hogy a Pátyi 

önkormányzat elszámolási vitába keveredett az állami vis maior alap kezelőjével, így az nem a 

teljes összeget, hanem csak bő felét térítette az önkormányzat felé (többek között hiányolva 

a teljesítés fényképes igazolását): 

 

Így a Pátyiaknak végül több mint 11 millió forintjába került ez a javítás, ami a települési 

költségvetésből lett fizetve (az állami forrásból kapott fent látható több mint 13 millión felül). 

Hogy mit lehetett volna az itt eltűnt több mint 20 millió Ft-ból csinálni Pátyon? Legalább 700m 

mellékutat lehetett volna új aszfalttal építeni/felújítani, vagy legalább két jól felszerelt, 

nagyméretű, sok játékkal rendelkező, bekamerázott játszóteret is lehetett volna építeni. 



 

Várjuk visszajelzéseit, ötleteit, és javaslatait a PáKöR Csevegő facebook csoportban: 

https://www.facebook.com/groups/pakorcsevego 

További témák, javaslatok, megoldások, programok a PáKöR Civil Csoport oldalán: 

https://www.facebook.com/pakozeletireform/ 

Aki szeretne értesülni problémákról és megoldási javaslatokról, vagy részt venne a 

programalkotásban, keresse fel a fenti facebook oldalt, valamint csoportot, és csatlakozzon! 

 

 

https://www.facebook.com/groups/pakorcsevego
https://www.facebook.com/pakozeletireform/

