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A burkolat minőségére ezerféle meghatározás született már, én azonban röviden így 
határoznám meg: jó út, sokáig. 
 
 
1. A nyomvályú (definíció helyett) 
A vasúti sín felfelé áll ki, a nyomvályú lefelé mélyed be. A nyomvályú – mint vályú a 
nyomban - a közúton is vasútszerű közlekedést kényszerít ki. Hogyan lehet itt pl. 
előzni? 
 

 
http://www.panoramio.com/photo/9096561 
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http://www.google.hu/imgres?q=nyomv%C3%A1ly%C3%BA&hl=hu&sa=X&tbo=d&biw=1
680&bih=929&tbm=isch&tbnid=FjkKmJB-
67lmZM:&imgrefurl=http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/gyurodik_az_aszfalt_melyul_a
_katyu/2118645/&docid=HNq4KaEtBnECrM&imgurl=http://www.delmagyar.hu/gyurodik_a
z_aszfalt_melyul_a_katyu/cikk/212/2118645/2.jpg&w=500&h=332&ei=dubxUNaSFamS4A
SZ0YHQBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=662&vpy=287&dur=240&hovh=183&hovw=276&tx
=173&ty=80&sig=113154995457324438955&page=1&tbnh=141&tbnw=212&start=0&ndsp
=45&ved=1t:429,r:12,s:0,i:117 
 
A nyomvályú télen is, nyáron is nagy nehézsége az úthasználóknak, javítása nagyon 
költséges. Előfordul, hogy a nyomvályú ellenes beavatkozás után röviddel visszaáll a 
korábbi áldatlan állapot, miután kifizettük a felújítás igen nagy költségét. 
 
2. A javaslatom 
„Az aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése” című Útügyi 
Műszaki Előírás (a továbbiakban: ÚME), melynek száma: e-UT 06.03.13, régen: ÚT 2-
1.202 volt, tartalmazza a jól ismert típus pályaszerkezeteket, melyekből két csoportot 
másoltam ide. 
A rajzokon két réteg látszik, egy felső és egy alsó. Mindkettő lehet több rétegű. A 
fekete jelű felső réteg jelenti az aszfalt rétegeket, míg az alsó réteg, minden egyéb 
együtt, ami nem aszfalt. Tehát aszfalt és nem aszfalt a két réteg. 
Közös jellemzője a rajzoknak az, hogy a felső réteg vastagsága balról jobbra (tehát a 
terhelés, az időegység alatti terhelésismétlődés növekedésével) nő, míg az alsó réteg 
vastagsága nem változik a terhelés növekedésével. 
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A javaslatom: legyen fordítva! A felső réteg vastagsága legyen azonos, 
vagy majdnem azonos, míg az alsó réteg vastagsága nőjön a terhelés 
függvényében! 
 
 
3. Ezt már korábban is javasoltam, 
mint olvasható ez „A teherbírás és a pályaszerkezetek kiválasztásának szempontjai” 
című írásomban (Közlekedésépítési Szemle 60. évfolyam, 10. szám, 2010. október). 
http://szemle.lrg.hu/docs/2010_10.pdf 
 
 
4. Mi vezetett el a nyomvályús világhoz? 
4.1. A klímaváltozás 
Dr. Gáspár László írja „A klímaváltozás és az útburkolatok” című cikkében: 
(Közúti és Mélyépítési Szemle, 2007. március) 
 
„Így a globális felmelegedés burkolat-deformációhoz vezethet, illetve az útpálya intenzív 
fényvisszaverése fokozott balesetveszélyt vált ki. Az első probléma ellensúlyozására merev 
burkolatok tervezése (építése), illetve az aszfaltburkolatok nagy modulusú változatának 
elterjesztése lehet a válasz.” 
 
„Pályaszerkezet-típus választása és az éghajlat 
Az 1900-as évek eleje óta világszerte két útburkolattípus terjed: az aszfalt- és a betonburkolat. 
A hazai gyakorlatban is az úttervezők döntés elé kerülnek, hogy adott kiindulási feltételek 
mellett az aszfalt- vagy a betonburkolatot – illetve a hajlékony, a merev vagy a felig merev 
pályaszerkezetet – részesítsék-e előnyben. Ennek során nyilvánvalóan nagyon sok szempontot 
kell figyelembe venniük, de azok közül a környezeti tényezők, benne az éghajlati szempontok 
egyáltalán nem elhanyagolhatok. 
 
„Az aszfaltburkolatok másik jellegzetes tönkremeneteli lánca rendszerint azzal kezdődik, hogy 
a burkolat felületen egyre több helyen jelennek meg bitumenes habarcs foltok. Ezt az 
„izzadás”- nak is nevezett jelenséget az okozza, hogy a keverékben levő többletbitument – a 
hozzájuk kötött finom szemcsekkel együtt – a forgalom szivattyúzó hatása a felszínre 
kinyomja. Mar ezek a bitumenes foltok is balesetveszélyt okoznak, különösen nedves felületen. 
A burkolat romlásának következő szakasza, amikor az útpálya – nyári melegben – kezd 
deformálódni, részben hosszirányú hullámok jelentkeznek, részben pedig – és ez a gyakoribb 
a hazai utakon – keréknyomvályúk alakulnak ki. Ez utóbbiak mélysége aztán fokozatosan 
olyan méreteket ölt, amely – különösen nagyobb eső után – az úton való közlekedést 
balesetveszélyessé teszi; így a valamilyen technológiával történő felújítás elengedhetetlenné 
válik.” 
 
„A burkolat deformációjára pedig a nyári melegben, intenzív napsütés hatására kerül sor. 
Ilyenkor érvényesül a nagy tengelyterhelésű burkolatok gyúró hatása. A kialakult nyomvályú 
pedig akkor válik igazán balesetveszélyessé, amikor az abban felgyűlt csapadékvízen a nagy 
sebességgel haladó gépjármű „felúszik”, és az aquaplaning (vízencsúszás) jelensége alakul 
ki; a gépkocsi ilyenkor gyakorlatilag irányíthatatlanná válik. Nyilvánvaló tehát, hogy ha a 
klímaváltozás hatásara az időjárási jelenségek bármelyik irányba tendenciózusan 
elmozdulnak, az a burkolatok leromlási folyamatára, élettartamara közvetlen hatást 
gyakorol.” 
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Valószínű, hogy ma újraírva ezt a cikket, az jóval konkrétabb, egyértelműbb lenne, 
hiszen ma már többet tudunk a jelenségről, adatból is több van. 
 
„Az aszfaltburkolatok összetételének (recepturájának) megtervezése soktényezős, bonyolult 
folyamat. Az ennek során jelentkező fontos kérdések közül az egyik, hogy milyen kötőanyag-
típust válasszanak. A legáltalánosabban alkalmazott útépítési bitumen keményebb szortéja 
viszonylag magas hőmérsékleten lágyul csupán meg, ezzel azonban együtt jár, hogy a 
léghőmérséklet süllyedésével az anyag hamar túl merevvé, törékennyé válik. Ennek pedig 
azon aszfaltrétegeknek a téli repedezése a következménye, amelynek kötőanyaga ilyen 
jellemzőkkel rendelkezik. A másik véglet a nagyon lágy bitumentípus választása, amely – 
értelemszerűen – jól bírja az alacsony hőmérsékletet, míg a nyári melegben hamar lággyá 
válik. Adott esetben az aszaltburkolatban felhasználandó bitumenfajtát annak alapján kell 
kiválasztani, hogy a burkolat élettartama alatt várhatólag mennyi ideig – és mekkora 
forgalmi igénybevétellel párosulva – milyen hőmérsékleti hatásoknak lesz kitéve. A hazánkhoz 
hasonló szárazföldi éghajlatú országokban az a nehézség jelentkezik, hogy az 
aszfaltburkolatnak a teli (-20 ˚C körüli vagy akar az alatti) és a nyári (+50 ˚C-ot is 
meghaladó) burkolathőmérsékletet is ki kell idő előtti romlás nélkül bírnia.” 
 
Valószínű: egyre nehezebb olyan aszfaltot tervezni, amely mindkét szélső 
hőmérséklet tartományban megfelel rendeltetésének. Nem lehet a klímaváltozás 
egyik következménye az, hogy enyhül a tél, azaz inkább a nagy melegre kell majd az 
aszfaltot méretezni? 
„Az útpályaszerkezetek jellegzetes – merev, hajlékony és felig merev – típusai közül törtnő 
választást az éghajlat, illetve ebben az esetben a klímaváltozás komoly mertekben 
befolyásolja. Már az általános felmelegedés is, de főleg a szélsőséges éghajlati jelenségek az 
aszfaltburkolatú – hajlékony vagy felig merev típusú – pályaszerkezetek alkalmazását a 
korábbiaknál kockázatosabbá teszik. Nagyobb teret célszerű hazánkban is engedni az 
évtizedek óta teljes mértekben háttérbe szorított betonburkolatok alkalmazásának, főleg a 
nagy forgalmi terhelésű utakon, pl. autópályákon.” 
 
A Szerző egyértelmű javaslatot tesz! Elhisszük ma már a felmelegedés tényét? 
Elfogadjuk a javasolt válaszlépést? Miért nem kérjük meg a Szerzőt, hogy 
aktualizálja korábbi dolgozatát a ma ismert adatok alapján? Miért hagyjuk 
elhalni a témát? Mi befolyásolni valószínűen nem tudjuk a klímaváltozást előidéző 
nagy folyamatokat, hatótényezőket eléggé, de bűn az, hogy semmit sem teszünk a 
negatív hatások kivédése, hatása csillapítása, mérséklése érdekében. Megy minden 
tovább anélkül, hogy alkalmazkodnánk, mintha semmi sem történne, történt volna. 
 
 
4.2. A bitumen minőségének romlása 
„Az aszfalt” című újság 2007/2. számában Orbán Balázs úr őszinte cikket írt az „Új 
európai aszfaltszabványok Magyarországon”. Ebben a rövid, de rendkívül tartalmas 
cikkben írja: 
„2008. tavaszától kötelező az MSZ EN 13108-21 Üzemi gyártásellenőrzés szabvány 
alkalmazása az aszfaltkeverék gyártásban. Ez remélhetőleg egy, a mainál feszesebb, 
fegyelmezettebb gyártást és homogénebb „CE’ jelzetű aszfaltkeveréket eredményez.” 
Majd: 
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„Ezen munka során a kőbányász kollégák szereptévesztésben vannak: a vevő igényeinek 
kielégítése helyett az eladó szeretné 30 éves elavult „gyártmányait” eladni. A kőbányák – úgy 
tűnik – a követelményeket általában nem teljesítő termékek eladhatóságát szeretnék az 
európai szabvány ürügye alatt legalizálni.” 
Végül pedig: 
„Vegyük ehhez hozzá még azt a tényt is, hogy a bitumenek minősége világtendenciaként 
fokozatosan romlani fog, miközben ára emelkedik – akkor aszfalttechnológus legyen a talpán, 
aki Magyarországon a közeljövőben „CE” jelzetű aszfaltot képes folyamatosan gyártani.” 
 
E rövid, de nagyon tartalmas idézetek szerint az aszfalt szakértője miben is látja okát 
az aszfaltburkolatok kis élettartamának? Fegyelmezettebb gyártás, homogénebb 
keverék készítés, megfelelő kőanyag KELLENE. Tényként jelenti ki az egyre romló 
bitumenminőséget!  
Azaz: rossz a kő és a bitumen minősége, és a gyártástechnológiával is gondok 
vannak, voltak. Volt olyan is, ami jó volt? 
Sajnos mintha szinte senki sem hallotta volna meg a lényegi megállapításokat! 
Mintha minden menne úgy, ahogyan eddig is ment.  
Milyen érdek miatt vesszük akkor továbbra is a rossz követ, a rossz bitument? Ma 
már a világ bármely bitumenje elérhető lenne, persze elvileg, főleg, ha a rossz is 
rendkívül drága. Mégsem, illetve mégis! Nem is keressük a jó bitument. 
A bitumen sorsa hasonló a mai bolti tejhez.  
A bolti tej, az a lassan ihatatlan lötty, ami a tejipari folyamatok után, miközben 
minden kivehetőt kivesznek a fejt tejből, még megmarad. A kőolaj-finomítás kémiája 
rengeteget fejlődött néhány évtized alatt, azaz itt is egyre többet kivesznek a kiinduló 
kőolajból, a maradék egyre silányabb. Nem csoda, hogy már ma is kb. a kávézaccal 
azonos kötési képességű az, amit ma bitumennek neveznek.  
Persze a kivettek egy részét – különféle varázsneveken - visszatenni kérhetjük a 
bitumenbe, arany áráért, mintegy visszakeverhetjük a tejfölt a bolti tejbe, hogy a fejt 
tejhez ismét hasonló legyen. E pontnál is megállapíthatjuk: itt is megy minden 
tovább úgy, mintha semmi sem történt, történne a világban. 
 
 
4.3. Az érvényben lévő ÚME kárt okoz!  
Az előbbiek ellenére az ÚME változatlan, mintha nem történt volna semmi világban, – 
keltve a műszaki megalapozottság, megfontoltság hitét – mintha a mai bitumen és 
aszfalt azonos lenne a ’70-es évekével. Már régen észre kellett volna venni a 
változásokat és módosítani ezt az ÚME-t is, megállítandó a károkozást. Közben a 
beteg állapota egyre romlik, a gyógyszer pedig mindvégig ugyanaz marad. Nem 
kellene már gyógyszert váltani? 
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4.4. Elhibázott döntés a beton és a betontechnológia letiltására 
 

 
 

 
http://www.epito.bme.hu/uvt/oktatas/feltoltesek/BMEEOUVAI05/ea_9_beton_2012.pdf 
 
Magyarországon 1976-ban szakminisztériumi döntés született arról, hogy autópályáink 
aszfaltburkolattal készülnek. (Az addig épített M7-es autópálya betonburkolattal épült.) Ennek 
következtében a kisebb forgalmú utak betonburkolattal történő készítése is abbamaradt, 
mindenhol valamilyen típusú aszfaltburkolat készítésére került sor (Liptay, 2000). 
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2000 körül aztán nyilvánvalóvá vált, hogy a különösen nagy tengelyterhelésű gépjármű-
forgalom tartós elviselésére a leginkább deformációnak ellenálló aszfaltburkolat-típusok 
sem alkalmasak. Az M0-s autóútnak az M1-es autópálya és az M5-os autópálya közötti 
szakaszán a kopóréteget ismetelten fel kellett újítani, mert azon újra meg újra balesetveszélyes 
mélységű keréknyomvályúk keletkeztek. (A nyári melegben a viszonylag lassan haladó, 
gyakori fékezésre kényszerített nehéz tehergépkocsik és kamionok intenzív forgalmat a 
burkolat nem volt képes deformáció nélkül levezetni). Mivel nemcsak a felújítás tetemes 
költsége, hanem az állapotjavító beavatkozással együtt járó kényszerű forgalomzavarás is 
komoly sajtó-visszhangot kapott, a szakminisztérium döntött abban a tekintetben, hogy a 
legnagyobb forgalmú újabb autópálya-szakaszokon (így az M0-s korgyűrű autópályaként 
történő továbbépítésekor is) betonburkolat mellett teszi le a voksát. Több kísérleti szakasz 
után (Gáspár, 2005) 2005-ben az M0-s autópályának az M5-os autópálya és a 4. út közötti 
szakasza már hézagolt betonburkolattal készült, valamint az M3-as autópálya irányában 
épülő újabb szakasznak is merev a pályaszerkezete. Ebben a döntésben a hazai klimatikus 
viszonyoknak egyértelmű szerepük van.” 
(Dr. Gáspár László: A klímaváltozás és az útburkolatok 
Közúti és Mélyépítési Szemle, 2007. március) 
 
Ha a közvélemény nem háborodott volna fel, a minisztérium még ma sem váltott 
volna? 
Lényeges: 
„2000 körül aztán nyilvánvalóvá vált, hogy a különösen nagy tengelyterhelésű gépjármű-
forgalom tartós elviselésére a leginkább deformációnak ellenálló aszfaltburkolat-típusok 
sem alkalmasak.” 
 
Konkrétabban: 
„Pedig Magyarországon az 1920-as évektől az első betonburkolatú autópályánk, az M7-es 
megépítéséig jelentős mennyiségben készültek betonutak, melyek összes hosszúsága az 1950-
es évek elejére meghaladta az 1200 kilométert. Az M7-es 1975-ig átadott szakaszának 
meghibásodásaiból levont téves következtetések miatt azonban a betonburkolatok építése 
teljesen abbamaradt a közúthálózaton, s ezzel együtt megszakadt ezen burkolattípus 
tervezésének, kivitelezésének elméleti és gyakorlati fejlődése.” 
„… az 1975 óta tartó hosszú szünet után, 1997-ben laboratóriumi előkísérletekkel 
megkezdődött a beton útburkolatok építésének és szabályozásának előkészítése, melynek első 
eredménye két évvel később, a 7538-as jelű út Lenti–Letenye közötti próbaszakaszának 
elkészítése volt.” 
http://www.heidelbergcement.com/NR/rdonlyres/2A7156C0-A881-4E6A-88F1-
2E4347F37269/0/Maesholn_beton_060718.pdf 
 
25 évre leállt az élet, jórészt elfelejtettük a betont, a betontechnológiát, kiesett egy 
mérnöknemzedék és főleg a tudásuk. Az az aszfalt lett így majdnem teljesen 
uralkodóvá, amely szerepére egyre inkább alkalmatlan lett.  
Sikerült előállítani a kettős kárt:  
egyrészt nem készülhetett, nem volt használható az alkalmasabb, és 
másodikként pedig: helyette csak az alkalmatlanabb készülhetett, csak az 
alkalmatlanabb technológiát lehetett használni. 
Persze ennek sincs a felelőse. 
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5. A nemzetközi igyekezet 
Az előbbiek miatt a világ keresi a megoldást, melyet most úgy lehetne leírni, hogy 
felül van egy vékony aszfaltréteg, alatta pedig az eddigi, a teherhordó, a teherviselő 
beton. Az egyik legújabb eredmény: 
 
A jövő tartós építési módja: 
Vékony aszfaltrétegek a beton pályalemezen 
http://www.mcsz.hu/hirek/update2012_2.pdf 
Leírását kiadta a Magyar Cementipari Szövetség „update 12/2” címen. 
 
A nemes szándék: 
„…elsősorban hosszú élettartamú és csekély felújítási igényű megoldások, továbbá a nagy 
közlekedési biztonság és a zajvédelmi követelmények állnak előtérben.” 
 
Mit próbálgatnak, mi az új tendencia 
„Németországban a kutatók és az útépítési hatóságok az útépítésben az aszfalt, illetve a beton 
építési mód kombinációjával már néhány éve foglalkoznak. Egy teherviselő betonlemezre 
épített, legfeljebb 4 cm vastag aszfalt-záróréteg egyesítésével olyan burkolati rendszert 
kapunk, amelytől – elsősorban magasabb rendű új utak építésekor – egész sor műszaki és 
gazdaság előny várható.” 
 
Ez nem zárja ki a kisebb forgalmi terhelésű utakat. 
 
„A teherviselő szerepet lényegében a beton játssza. Az aszfaltréteg minden környezeti és 
forgalombiztonsági követelményt kielégít, elsősorban is a szokásos súrlódási és zajcsökkentési 
kívánalmakat. Ezt a réteget, ha szükséges, elfogadható költséggel fel lehet újítani.” 
 
„A beton- és aszfaltépítési mód teljesítményjellemzői az egyesített (kombinált) 
pályaszerkezetben jól kiegészítik egymást. Az egyfajta anyagú építési mód műszaki kockázatai 
ugyanakkor elkerülhetők.  
Az előnyök: 

– a beton jó teherelosztóként működik és nagy az alaktartósága 
– az aszfaltréteg alakváltozási tulajdonsága a legkisebbre csökken és az egyesített 

pályaszerkezet alakváltozása is igen kicsi 
– aszfaltrétegeket rövid forgalomkorlátozással és nagy építési teljesítménnyel lehet 

beépíteni, illetve felújítani 
– az aszfaltréteg röviddel a beépítés után már járható 
– nagy zajcsökkentés érhető el (textúra/nyitott pórusú felület) 
– az egyesített (kombinált) pályaszerkezet kevéssé hőmérséklet-érzékeny 
– jó a tapadása 
– hosszú a használati élettartama 
– újrahasznosítható. 

Az aszfaltos építési mód műszaki hátrányai közül a teher alatti alakváltozás kockázata a 
kombinált építési mód esetén az aszfaltréteg csekély vastagsága révén elkerülhető. Mindezen 
kívül az aszfaltréteggel való borítás az alatta lévő betonrétegre vonatkozó követelmények egy 
részét érvényteleníti, így a fagy- és olvasztósóhatás és az építési módból adódó felületi hibák 
megszűnnek.” 
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„Bővül a betonlemez építéséhez felhasználható alapanyagok köre (cementek, adalékanyagok). 
A kétrétegű betonlemezes építéshez tartozó alsó és felső betonrétegek megkülönböztetésére 
sincs szükség a kombinált pályaszerkezet esetén.” 
 
„Jó eredményeket értek el mindössze 1 cm vastag aszfaltbevonattal …. Ebből arra az 
irányzatra lehet következtetni, hogy az aszfalt/beton egyesített pályarendszernek vékonyabb 
aszfaltrétegek esetén jobb a tartóssága.” 
 
Vasalt betonon 1 cm aszfalt? Megdöbbentő! 
 
„Azt a kérdést, hogy a végig vasalt pályát a vasalatlanhoz képest kedvezőbbnek kell-e 
tekinteni, további viták és a gazdaságossági kérdések mérlegelése után lehet eldönteni, de 
csak hosszabb idő múlva.” 
 
Tehát ez sincs kizárva. 
 
„…a vékony aszfaltréteggel bevont betonpályás építési mód előnyei az alábbiak: 

– a kombináció az eddigi tapasztalatok alapján az „igen tartós” besorolást kapja 
– tartós és kellően erős (robusztus) vékony aszfaltréteg betonra való ráépítése 

műszakilag lehetséges és a nemzeti felújítási előírásokban kellően szabályozva van 
– a betonlemez készítésekor megtakarítási lehetőségek adódnak, mert a betonlemezt nem 

éri közvetlenül a járműhatás, az időjárás és az olvasztósózás 
– a betonlemez egy, vagy kétrétegű lehet, vagy egy ütemben is építhető 
– az alsó betonréteggel szemben támasztott követelmények alapjában véve az egész 

pályalemezre nézve elégségesek 
– a betonra vonatkozó súrlódási-tapadási és zajkibocsátási követelmények érvényüket 

vesztik 
– természetesen gömbölyödött adalékanyag alkalmazása a teljes betonkeresztmetszetben 

lehetséges  
– felülvizsgálhatók a cementfajtát illető, a betonpályára vonatkozó korlátozások, 

minthogy a betont aszfaltréteg fedi 
– a betonfelület különleges kiképzésére (textúra) nincs szükség 
– az elérhető zajcsökkentést az aszfaltréteg fajtája és kivitelezési módja szabja meg, így 

tehát a kombinált építési mód esetén mindenféle zajcsökkentő aszfaltépítési mód 
alkalmazható” 

 
Változatok, elgondolások a cikk szerint a jövő útépítési módozataihoz 
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Látható: legfelül többféle aszfalt-fajta is elképzelhető. Az alatta lévő betonréteg is 
többféle lehet. A tendencia marad: legfelül egy vékony aszfaltréteg alatt vastag a 
nem aszfalt rétegek sora. 
 
 
6. A hazai igyekezet, a kompozit pályaszerkezet 
Mi bevezettük a kompozit pályaszerkezet fogalmát, de mi is a kompozit? 
„Kompozit egy olyan anyag, amely két vagy több összetevőből áll, ezen összetevők eltérő 
kémiai, és fizikai tulajdonságokkal rendelkeznek, és az anyagok társításának 
eredményeképpen a keletkezett anyag ellenálló, merevebb és szilárd lesz.” 
http://www.uni-obuda.hu/users/grollerg/Tavoktatas/mintahazidolgozat.doc 
„Kompozit: a hasznos tulajdonságokat kihasználva több összetevőből összeállított anyag; 

társított. 
http://idegen-szavak.hu/kompozit 
 
Nem túl szerencsés ez a név. Ilyen alapon minden pályaszerkezetünk kompozit, mert 
mind összetett, szendvics-szerű. Van olyan betonburkolatunk is, melynek 
rétegrendjében a szerkezet közepén van egy réteg aszfalt. Miért nem hívjuk akkor 
ezt is kompozitnak? 
 
A „Betonburkolatú és kompozit burkolatú útpályaszerkezetek méretezése” című és ÚT 
2.3.211, e-UT 06.03.15 (a továbbiakban: 15-ös) számú ÚME szerint: 
„Kompozit burkolat 
Az ÚT 2-1.504 szerint a folytonos vasalású teherviselő betonlemez és az arra kerülő 
nagymodulusú aszfalt kopóréteg megnevezése. A folytonos vasalású beton szilárdsági osztálya 
C30/37 és a nagy modulusú aszfaltkeverék típusjele mZMA-12/NM-Ko.”  
„ A kompozit burkolat építése az E-R forgalmi terhelési osztályokban javasolt.” 
 
  a forgalmi osztály jele 
a réteg neve E K R 
  a rétegvastagság, mm 
        
mZMA-12/NM-Ko 40 
SAMI 2 
beton, C30/37 230 260 
CKt-4 200 
védőréteg 100 
 
A 15-ös ÚME szerint még csak egyetlen fajta lehet mindkét réteg. Tetszik viszont az, 
hogy nem az aszfaltvastagság, hanem a betonvastagság növelésével áll ellen a 
nagyobb terhelésnek! 
 
A „Betonburkolatú és kompozit burkolatú útpályaszerkezetek tervezése” című és e-UT 
06.03.16 (a továbbiakban: 16-os) számú ÚME szerint: kompozit burkolat „Az 
aszfaltburkolatú pályaszerkezetek, kiváló felületi és teherbírási tulajdonságaik dacára, a 
jelentős arányú nehézgépjármű-forgalom és a nyári meleg hatására aszfaltrétegeiket illetően, 
plasztikus deformációra hajlamossá válnak. Ezek a deformációk keréknyomvályúk 
kialakulásában jelentkeznek a burkolat felületén. Ez a jelenség balesetveszélyes, és 
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megszüntetése elemi forgalombiztonsági követelmény. A probléma egyik megoldása a 
kompozit burkolatú pályaszerkezetek alkalmazása. A kiterjedt külföldi gyakorlat alapján 
mondható, hogy ez a megoldás jól bevált a gyorsforgalmi utak felújítása, illetve új 
szakaszainak építése során. A kompozit burkolat egyesíti a betonburkolat tartós teherviselő és 
nyomvályúképződéssel szembeni ellenálló képességet az aszfalt kopóréteg előnyeivel (kisebb 
gördülő zaj, egyszerű a kopóréteg felújítása).” 
 
Ha tényleg ilyen jó, ugyan miért nem alkalmazzuk? 
„Az új kompozit burkolat a forgalmi terhelési osztálynak megfelelően méretezett teherviselő 
betonlemezből és arra fektetett aszfalt kopórétegből áll. A teherviselő betonlemez ez esetben 
folyamatosan vasalt kialakítású. Felújításra érett, hézagaiban vasalt betonburkolat is 
átalakítható a kompozit burkolat teherviselő lemezévé. Ebben az esetben a vasalt hézagaiban 
rendbe tett, vadrepedései vasalással kijavított, fekszintjében (különösen a hézagoknál) 
injektálással rögzített betonburkolat a falújítás eredményeként előálló kompozit burkolat 
teherviselő betonlemezének szerepét veszi fel. 
A kompozit burkolatú pályaszerkezet alaptípusai: 

 folyamatos vasalású teherviselő betonréteg vagy hézagolt és teherátadó vasalással 
kialakított teherviselő betonlemez 

 aszfalt kopóréteg, ami lehet 3-8 cm tömör vastagságú AC vagy SMA típusú aszfalt, 
esetleg 4-8 cm porózus aszfalt (PA).” 

 
A kompozit burkolat két fajtája: 
„Kompozit burkolat folytonos vasalású teherviselő betonréteggel. 
Kompozit burkolat hézagolt és teherátadó vasalású teherviselő betonburkolattal.” 
 
A 16-os már engedékenyebb a 15-ösnél a rétegek anyagait és vastagságait illetően, 
mely talán az ismeretek gyarapodása miatt lehet. Nem kellene a két ÚME-t 
összehangolni? 
 
A „Lehetséges pályaszerkezeti változatok a rendkívül nehéz forgalmi terhelésű 
útszakaszok hosszú életciklusú pályaszerkezeteire a nemzetközi gyakorlat tükrében” 
című dolgozat szerint:  
(Dr. Ambrus Kálmán–Dr. Karsainé Lukács Katalin–Dr. Pallós Imre–Vinczéné Görgényi 
Ágnes, Közúti és Mélyépítési Szemle 53. évfolyam 12. szám) 
http://szemle.lrg.hu/docs/2003-12.pdf 
 
„Kompozit pályaszerkezet 
A nemzetközi gyakorlatban az aszfalt- és a betonburkolat előnyeinek a kombinálására 
alkalmazzák a kompozit (összetett) pályaszerkezeteket. Az összetett pályaszerkezet egyik 
típusában a cementbeton teherviselő rétegre aszfaltburkolat kerül. A cementbeton teherviselő 
réteg építhető akár teherátadó vasalású hézagokkal, akár folytonosan vasalt betonlemezként, 
ugyanakkor az aszfaltrétegek is lehetnek tömörek, vagy pedig a vízáteresztés és a 
zajcsökkentés igénye miatt nagy hézagtartalmúak. A tapasztalatok szerint az ilyen típusú 
burkolatokkal mind az úthasználók, mind pedig az útkezelők elégedettek.”  
 
 
Ha tényleg ilyen jó, ugyan miért nem alkalmazzuk?  
Ha a legnagyobb tudású hazai szakembereink szerint is kiváló megoldásról 
van szó, miért nem vagyunk már tele kompozit pályaszerkezetű utakkal? 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


Mit nem hiszünk el? Nem ismerik a megrendelők a jót? Miért gyártjuk, 
gyárthatjuk tömegesen tovább a rosszabbat? 
 
„A kompozit pályaszerkezetek alkalmazása – bár a megoldás 30-32 évnél még nem idősebb – 
Európa-, sőt világszerte dinamikusan fejlődik. Ennek a tendenciának az okai a következők: 

 A növekvő forgalmi terhelések okozta és a plasztikus deformációval járó problémákat 
az aszfaltburkolatok legkorszerűbb technológiával készült variánsai sem képesek teljes 
mértékben kiküszöbölni, ugyanakkor a betonburkolatoknak a gördülőzaj miatti, még 
mindig kedvezőtlen tulajdonságait az utóbbi évek fejlesztései sem tudták még teljes 
mértékben megszüntetni. 

 A folyamatosan növekvő úthasználói igények kielégítése érdekében egyre fontosabb a 
pályaszerkezetek életciklusban mért gazdaságossága és a környezetvédelem. 

 A tervezési élettartam alatt beavatkozás nélkül megfelelő minőségű pályaszerkezetek 
iránti növekvő igény következtében elkerülhetetlen az eddig egymástól függetlenül 
alkalmazott útpályaszerkezeti anyagok kombinálása. 

 Ha a teherviselő réteg folytatólagosan vasalt cementbeton, akkor folytatólagos 
(hézagolásokkal meg nem szakított) pályaszerkezet épül, jó utazáskényelmi érzetet 
adva. Itt jegyezzük meg, hogy a hézagolt betonra épített aszfalt kopóréteget a hézagok 
felett át kell vágni, ki kell önteni, így ez a változat már nem tekinthető teljesen 
folytatólagos szerkezetnek. 

 A zúzalékdús masztixaszfalt kopórétegnek a betonburkolathoz mért kedvezőbb 
utazáskényelmi tulajdonságai nemcsak aszfaltburkolatú pályaszerkezet, hanem 
kompozit pályaszerkezet építésével is elérhető.” 

 
Itt jelenik meg annak beismerése, hogy az aszfalt nem mindenható, pedig eddig 
egyesek azt gondolták, hogy aszfaltból minden megépíthető. 
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Az előző táblázatban az „E” és a „K” kategóriában az aszfaltrétegek egyenkénti és 
összvastagsága is azonos, míg az alapréteg vastagsága változó, nő a nagyobb 
terhelésnél. 
 

 
 
Ennél a táblázatnál pedig minden terhelés osztályban ugyanez a helyzet, mint előbb, 
mely megerősíti a javaslatomat. 
 
 
7. Végül vissza a javaslatomhoz 
Ha ez a legnehezebb forgalmat vivő pályaszerkezeteknél így igaz, mint az az 
előbbiekben kiderült, akkor igaz lehet a kisebb forgalmú utak pályaszerkezeténél is.  
Javaslatomban a kisebb és a nagyobb forgalmú utak pályaszerkezeteinek 
azonos elvű kezelését, közelítését kérem, teljesen hasonló módon ahhoz, 
ahogyan az az előbbi táblázatban látható, ahol a terhelés változására csak 
egyetlen réteg vastagsága változik. 
 
Előbb megismertünk egy hasznos elvet: a pályaszerkezet álljon egy vékony és a 
terheléstől többnyire független, a különböző terhelésű kategóriákban is közel azonos 
vastagságú, aszfalt rétegből, mely alatt legyenek a terheléstől függő, tehát azok 
szerint változó vastagságú, nem aszfalt rétegek. 
Kérem ezen elv átvezetési lehetőségének megvitatását, kipróbálását a mi, 
a 2. pontban bemutatott, típus pályaszerkezeteinknél is, melyeknél ma 
éppen fordított a helyzet. 
A hazai mellékút hálózat elodázhatatlan felújítása miatt és előtt különösen fontos 
lenne a témát tisztázni.  
Ezek zöménél ugyanis a meglévő – mind hossz-, mind keresztirányban inhomogén - 
pályaszerkezet a felújítás után csak a földmű erősítő rétegeként vagy az új 
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pályaszerkezet alaprétegeként hasznosítható hideg remixálása után, bedolgozva a 
környéken keletkezett mart aszfaltokat is. Erre a már homogén rétegre fektethetnénk 
egyből, vagy szükség esetén egy CKt réteg közbeiktatásával az egy réteg aszfaltot. 
Örök kérdés persze az aszfalton is átjövő repedés kivédése, vagy felvállalása és 
kezelése. 
 
 
8. A szegedi példa 
A szegedi Tisza L. krt. útburkolatának 2011-2012-es átépítése során kerületek át a 
középen lévő villamos-sávba az autóbuszok, melyek eddig a villamosvágány melletti 
sávokat használták, gyűrték. 
Feltűnt, hogy ezt a nagy igénybevételt a meglévő pályaszerkezet milyen jól bírta. 
 
Megnéztem: a kb. 7-10 cm vastag aszfalt alatt kb. 25-35 cm vastag vasalatlan, 
hézagolatlan betonból volt.  
Meglepett ez az arány, holott itt az ÚME szerint már 20 cm körüli aszfaltvastagságnak 
kellett volna lenni, ha nem önkormányzati útról lenne szó. Az úgymond „laikus” 
önkormányzati kollégák mégis a jót választották minden hazai alkalmazást 
megelőzve. Tisztelet érte! 
Javaslom a pályaszerkezet megfúrását, majd a minták elemzését, a döntések 
meghozatala előtt. Biztos van hasonló példa másutt is, melyeket szintén érdemes 
lenne megvizsgálni, tekintettel arra, hogy ezek már bizonyítottak. 
 
 
9. Pályaszerkezeti konferencia tartása lenne hasznos 
a fenti témában (vékony aszfaltréteg a betonlemezen) mindazon országokból 
hívott előadókkal, melyeknek van felhasználható tapasztalatuk.  
Különösen érdekes lenne az, hogy a beton repedései miért nem jelennek 
meg náluk a vékony aszfaltrétegen is, továbbá miként bírnak ki az 
aszfaltjaik hosszú éveket hiba nélkül? 
Nem lehet az, hogy egyszerűbb lenne a repedések kezelésére felkészíteni a 
közútkezelőt, mint a nyomvályú drága kezelésére?  
Melyik a kisebb rossz?  
Nem lenne szükség egy értékelemzésre, azaz a teljes átgondolásra? 
Erre egy nap elegendő lenne, mint amilyen a rendkívül hasznos 2007-es II. 
Nemzetközi Betonút Szimpózium volt az MTA székházában. Ezt tudtommal a 
cementgyárak szponzorálták. Most – a szükség idején – nem lennének hajlandók egy 
hasonlóra, a harmadikra? 
 
 
 
Szeged, 2013. január 14. 
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