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MEZÔGAZDASÁGI UTAK TERVEZÉSI ELÔ-
ÍRÁSAI (A KTSZ KIEGÉSZÍTÉSE)
MAÚT ��. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ
 A 15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet (az utak építésének, forgalomba 
helyezésének és megszüntetésének engedélyezésérôl) hatálya kiterjed 
a közutak, a közforgalom elôl el nem zárt magánutak, a kerékpár-
utak, a gyalogutak, a gyalog- és kerékpárutak, a járdák, valamint ezek 
mûtárgyai1 és tartozékai2 építésére, korszerûsítésére (a továbbiakban 
együtt: építés), forgalomba helyezésére és megszüntetésére.

Az egyes útkategóriákat a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet definiálja, 
de az is csak érintôlegesen említi meg a mezôgazdasági utakat.

Az országos közutak engedélyezésénél az építéshatósági eljárás mû-
szaki alapja az ÚT 2-1.101 Közutak tervezése (KTSZ) címû útügyi mû-
szaki elôírás, amelyben lévô paraméterek, tervezési és technológiai 
elôírások alkalmazása kötelezô a különbözô tervezési osztályokba so-
rolt kül- és belterületi közutakon. A KTSZ a külterületi egyéb közutak 
között példaképpen említi a mezôgazdasági utakat, melyek minimális 
kiépítésére forgalmisáv- és koronaszélességet is javasol. 

Kapcsolódás a mezôgazdasági és az országos úthálózat között tulaj-
donképpen a gyorsforgalmi utak és mezôgazdasági utak különszintû 
keresztezôdésénél szükséges mûtárgyak, és csatlakozó útszakaszok 
keresztmetszete, vonalvezetése, teherbírása, párhuzamos szervizutak, 
földutak kialakítása, és az országos közutakhoz csatlakozások helye, 
száma, kiépítése területén van. 

A KTSZ-ben szereplô külterületi egyéb közutak osztályozását tovább 
részletezve határozhatók meg a településközi utak, a lakott területi 
bekötôutak és a gazdasági utak, a táblázat szerint.

A településközi (önkormányzati) összekötô utak azok a legalacsonyabb 
rendû közutak, amelyekhez kiemelt fontosságú mezôgazdasági utak, 
alacsonyabb rendû mezôgazdasági utak, erdészeti magánutak, nem 
mezôgazdasági termelést végzô, vagy kiszolgáló telepek útjai és útháló-
zatai, továbbá egyéb célokat teljesítô úthálózatok elemei csatlakoznak 
és biztosítják a kapcsolatokat a magasabb rendû közúthálózat felé. Je-
lentôségüknél fogva ezek az utak települések közötti (gazdasági) forga-
lom lebonyolítását is lehetôvé teszik. A forgalomban résztvevôk vegyes 
eloszlása miatt ezek az utak közforgalmat lebonyolító utak.

Bekötôutak a külterületi lakott helyeket, a majorokat, tanyákat, kö-
tik be az úthálózatba. Különleges hálózati szerepük nincs, hozzájuk 
telepi belsô úthálózat csatlakozik. Létesítésük egy társadalmi csoport 
érdeke, ezért a forgalomban résztvevôk az út kiépítésében érdekeltek. 
Közforgalmat általában nem bonyolítanak le.

A településközi (önkormányzati ) összekötô utak és a bekötôutak léte-
sítésére fenntartott földterület általában út mûvelési ágba sorolt, hely-
rajzi számmal ellátott földrészlet. A településrendezési tervek külterü-
leti, 1:10 000 méretarányú szabályozási tervlapjain mind a meglévô, 
mind a tervezett településközi utakat, bekötôutakat fel kell tüntetni. 
A Helyi Építési Szabályzatban rögzíteni szükséges a közutak osztályba 
sorolását és a szabályozási szélességüket. 

A külterületi utak hálózattervezése az egyes települések településszer-
kezeti terveiben nem mindig kapja meg a fontosságának megfelelô 
szerepet. Sok település esetében a külterületi utak tervezése is jórészt 
esetleges, nem tudatosan alakított. Az országos közúthálózat meglé-
vô, és a fôhálózat tervezett nyomvonalai mellett csupán egy-egy beru-
házási szándék jelentkezésekor merül fel a külterületi kapcsolat kiépí-
tésének igénye. Szomszédos települések kapcsolatai, üdülôterületek, 
egykori „zártkertek” országos hálózathoz csatlakoztatása, természet-
védelmi területek, vadászterületek, erdôgazdálkodási egységek, je-
lentôsebb területigényû fejlesztések kapcsolatai, tulajdonképpen kis-
térségi területfejlesztési tervekben lennének megfelelô alapossággal, 
részletezettséggel kezelhetôk. Ez a tervfajta jelenleg nem létezik.

A külterületi településközi és bekötôutakat – a távlati hálózati sze-
repüknek megfelelôen – az egyéb közutakra vonatkozó elôírások3 
alapján, de általában alacsonyabb tervezési sebességre, egy vagy két 
forgalmi sávval ütemezetten kell megtervezni. Tekintettel arra, hogy a 
kisforgalmú mezôgazdasági utak alkalmasak kerékpárforgalomra is, a 
rendezési tervekben szereplô kerékpárforgalmi hálózat kialakításánál 
ezek nyomvonalát célszerû figyelembe venni. A területet a nagytávlat-
ban várható funkciónak és keresztmetszetnek megfelelôen kell bizto-
sítani. Keresztmetszeti méretezés hiányában a településközi utak (táv-
latban országos mellékutak, vagy helyi gyûjtôutak) esetén (30 m)–22 
m, bekötôutak esetében 12 méter szélességet kell biztosítani.

A gazdasági utak közé a mezôgazdasági és erdészeti utak sorolhatók. 
A mezôgazdasági utak a mezôgazdálkodás logisztikai igényeit kielégí-
tô olyan közlekedési pályák, amelyek a mezôgazdálkodás igényeinek 
megfelelô szinten kiépítve biztosítják – a KrESZ szabályainak meg-
felelôen – a jármûvek biztonságos közlekedését. Vonalvezetésüket a 
gépjármûforgalom igényeinek, vízelvezetésüket az állékonyság és az 
ökológiai feltételeknek megfelelôen kell megtervezni. Nyomvonaluk 
állandó, az általuk elfoglalt területet termôterületként tovább hasz-
nálni nem lehet.

A mezôgazdasági utak rendeltetésüknek megfelelôen a következôk 
lehetnek:
– mezôgazdasági bekötôutak
– telepi (belsô) utak
– szántóföldi (fôgyûjtô, gyûjtô és mûveleti) utak

Mezôgazdasági bekötôutak: az egyes mezôgazdasági telepeket, ma-
jorokat, egyéb üzemeket kötik be a kiépített közúti hálózatba, illetve 
a meglévô szilárd burkolattal ellátott saját használatú utakba, továbbá 
kapcsolatot teremtenek az agrárágazat különbözô termelési ágazatai 
között.

Telepi utak: az egyes mezôgazdasági telepek, majorok, üzemek stb. 
belsô szállítását biztosítják (állattenyésztéssel, gépjavítással, termény-
tárolással, terményszárítással, takarmánykeverék készítésével stb. 
kapcsolatos szállítások).

1 Kkt. 47. §-ának j) pontja
2 Kkt. 47. §-ának k) pontja
3 ÚT 2-1.201 Közutak tervezése (KTSZ)
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útkategória
Akadályoz- 

tatás

tervezési 
sebesség 

km/h

forgalmi 
sávok  
száma

forgalmi sáv padka korona

szélessége, m

1. Településközi út

S, D, H

90, 70, 50 2 2,75–3,50 2,0 (1,50) 11,0

2. Bekötôút (lakott területi) 70, 50, 30 1, 2
2,75–3,50
4,00 (3,00)

1,5 (1,25)
(8,0)–10,0

(7,0)

3.
 G

az
da

sá
gi

 u
ta

k 3.
1

M
ez

ôg
az

da
sá

gi 3.1.1 Bekötô 60, 50, 30 2, (1) 2,75–3,50

1,0 (0,50)

–

3.1.2 Telepi belsô – 20 1, (2) 3,00–3,50 –

3.1.3
Szántóföldi

Fôgyûjtô
S, D, H

60–30 2, (1)

3,00

8,0 (7,0)

Gyûjtô 40–20 1 5,0 (4,0)

3.
2.

Er
dé

sz
et

i 3.2.1 
Feltáró

I.  
osztályú

S, D, H, N

60–30 2 8,0 (7,0)

II.  
osztályú

40–20 1 3,00–3,50 1,0 (0,75) 5,0

3.2.2.Kiszállító – – – – – –

Szántóföldi utak: feladatuk a mezôgazdasági termeléssel kapcsolatos 
munkagépmozgások, valamint személy- és áruszállítások gazdaságos 
végrehajtásának biztosítása. A szállítási feladatok nagysága és milyen-
sége eltérô jellemzôkkel kiépített útvonalakat igényel. A szántóföldi 
úthálózat ennek megfelelôen többféle minôséggel (kiépítettséggel) 
rendelkezô útvonalból áll. A hálózat részei, hierarchikus felépítése: fô-
gyûjtôutak, gyûjtôutak, mûveleti utak, egyéb utak

Fôgyûjtôutak: a szántóföldi szállítópálya gerincét képezik és általá-
ban a területek súlyvonalában haladnak Több gyûjtô- és táblaközi út 
csatlakozik hozzájuk, amelyek forgalmát összegyûjtik és továbbítják 
a rendeltetési hely felé, továbbá lebonyolítják a csatlakozó táblák for-
galmát is.

Gyûjtôutak: a táblák és táblaközi utak forgalmát gyûjtik össze és viszik 
a fôgyûjtôutakhoz.

Mûveleti utak: a mûveleti utak a termôterületen kialakuló vagy kiala-
kított nyomok, amelyek a táblák forgalmát továbbítják a gyûjtôúthoz. 
A mezôgazdasági termelés technológiájának megfelelôen kialakított 
és a termelés technológiájának változásával együtt változó mûveleti 
nyomok, amelyek a termôterület részei és amelyek az agronómiai cél 
megváltozásakor ismét termôfölddé válnak és területüket a szántóföl-
di talajmûvelésbe ismét bevonják. A munkagépek táblán belüli szabá-
lyozott mozgását biztosítják. Ideiglenes jellegük és kialakításuk miatt 
útnak nem tekinthetôk.

Egyéb utak: különleges rendeltetéssel bírnak, rendeltetésüknek meg-
felelô kiépítettséggel (kertalatti út, állathajtó út stb.)

külterületi utAk osztályozásA (mAút 18.
tervezési útmutAtó: mezôgAzdAsági
utAk tervezése 2.1. táblázAtA)

A mezôgazdasági utak a termelést kiszolgáló gazdasági utak, ame-
lyeknek létesítése és fenntartási költségei közvetve vagy közvetlenül a 
termékek árát terhelik, így a mûszaki jellemzôk meghatározásakor a 
mûszaki minimum elvét kell követni.

A mezôgazdasági utakat a fenntartható mezôgazdasági termelés 
szolgálatára, a környezetvédelmi és egyéb érdekek figyelembevé-

telével úgy kell megtervezni, hogy rajtuk a közúti közlekedésben is 
részt vevô, nagy teljesítményû, gyors szállítójármûvek, mezôgazdasági 
munkagépek, személygépkocsik és egyéb közlekedési eszközök biz-
tonságosan, egy adott szolgáltatási színvonalnak megfelelôen köz-
lekedhessenek. A tervezés idôtávlata legalább 30 év, amely idôszak 
elegendô információt nyújt a forgalom hosszabb távú lefolyásáról, és 
megfelel az út mértékadó része (általában a pályaszerkezet) élettar-
tamának.

A gazdálkodást szolgáló mezôgazdasági utakat az útmutatóban java-
solt mûszaki jellemzôk figyelembevételével kell megtervezni. Az erdé-
szeti utak tervezésére ágazati irányelv vonatkozik. A tervezési útmu-
tató részletezi a gazdasági utak tervezéséhez szükséges vizsgálatokat, 
méréseket, az elkészítendô tervek, tervdokumentációk munkarészeit.

A gazdálkodáson alapuló számítási módszert javasol a mezôgazdasági 
utak forgalmának meghatározására, a pályaszerkezet méretezésére, 
új pályaszerkezet esetén, vagy megerôsítés méretezésére. Tartalmaz-
za a keresztmetszeti kialakítás, a helyszínrajzi és magassági vonalveze-
tés alkalmazandó paramétereit, tárgyalja a vízelvezetés, a mûtárgyak 
és úttartozékok alkalmazását, a különbözô útcsatlakozások, táblabe-
járók, leálló- és kitérôhelyek kialakításának lehetôségeit.

Az útmutatóban foglaltak csak részben vonatkoztathatók a mezô-
gazdasági telepi belsô utakra, mert azoknak a telep jellegébôl adódó 
jellegzetességekkel kell megépülni. Irányelvként szolgálhat a forgalom 
meghatározására, a forgalmi sávok, a burkolatok és a korona szé-
lességére, továbbá a pályaszerkezet méretezésére és a csomópontok 
kialakítására.

A tervezési útmutatóban foglaltak alkalmazása a megfelelô (biztonsá-
gos és gazdaságos) mûszaki megoldás lehetôségét jelenti. Alkalmazá-
sa nincs kötelezô érvénnyel elrendelve, de a mezôgazdasági üzemek 
beruházói, fejlesztôi a tervezôkkel, kivitelezôkkel kötött szerzôdéseik-
ben az alkalmazást elôírhatják, ezzel garantálva a megfelelô mûszaki 
megoldást.

Magyar Útügyi Társaság
Koordinációs Bizottság




