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KÖZUTAK 



A közúti pálya 
I. Történetiség 

Rómaiak kora 
 

A műutak alaposan megtervezett utak voltak, gondoskodtak a 
víztelenítésükről, erős alapot építettek, és folyamatosan gondoskodtak az 
utak karbantartásáról is. 
 

Az út építése a vízelvezető árkok elkészítésével kezdődött, majd az út helyét, a 
földet tömörítették. A fontosabb utak szélessége 10-13 m volt, ezeken a 
forgalom kétirányú volt. Az úttest magassága (a ledöngölt földalaptól az út 
felszínéig) 1 m volt. 
 

A teherbíró része, a középső 5-7 méteres sáv, négy rétegből állt: 
• a legalsó 30 cm-es réteg, az alap, 10-20 cm-es terméskőből, 
• a második, 25 cm-es réteg ökölméretű kavicsokból, 
• a harmadik, szintén 25 cm-es réteg dió méretű kavicsokból állt, 
• a legfelső, 20 cm-es réteg pedig kavicsos homok habarcsban, felülete 

domborúra kiképezve, ebbe ágyazták a burkoló köveket, burkoló 
kőlapokat. 

 



Később a burkoló kövek alkalmazását elhagyták, úgy, hogy a rakott 
terméskövekkel kialakított burkolatalapra először nagyobb szemcseméretű, 
majd kisebb szemcseméretű zúzottkövet terítettek. (Ez a változat tekinthető a 
későbbi makadámburkolatok ősének is.) 
 
A római birodalom bukása után gyakorlatilag megszűnt az útépítés, így az 
úthálózat a középkorra leromlott, tönkrement. Az ekkori kereskedelmi utak 
jórészt földutak voltak. Az újabb útépítési igényt a polgári fejlődés, az 
iparosodás váltotta ki, a XVII. században alakult ki Európában a francia és az 
angol útépítési gyakorlat. 
 
 
 
 



A XIX. században egyre jobb minőségű közutakat kezdtek építeni. 
 
A skót John Loudon McAdam (1756-1836) elve: mindénél tartósabb, szárazon 
tartható utak építése. A burkolatot durva zúzottkő alkotta. Ez volt a makadám 
úttípus. 
 



A makadámút tömörített kőzúzalék-borítással rendelkező 
műút, mely a modern műutak elődje. 



II. „Modern” idők 



Közlekedési szabályok 
 

Tömegközlekedési járművek megállóhelyei az autópályán nem helyezhetők 
el. Az út menti ingatlanokhoz közvetlen csatlakozása nincs, a környező 
területektől kerítés vagy más fizikai akadály választja el. 

 

Kizárólag olyan gépjárművek, illetve gépjárműből és pótkocsiból álló 
járműszerelvények közlekedhetnek rajta, amelyek sík úton legalább 60 km/h 
sebességgel képesek haladni. (Különleges, lassú járművek külön engedéllyel 
közlekedhetnek rajta.) 

Magyarországon és az Európai Unió legtöbb országában a megengedett 
legnagyobb sebesség 130 km/h. Egyes országokban ez 150 km/h is lehet, 
Németországban pedig bizonyos szakaszokon nincs korlátozás. 
 

Szigorúan tilos a leállósávban közlekedni, kivételt ez alól a rendőri és 
mentőszervek járművei, valamint az autópálya-kezelő karbantartójárművei 
képeznek. A leállósávban csak műszaki hiba esetén szabad megállni, és a 
megállás után az autót fokozott figyelem mellett elhagyva az útpadkán vagy a 
szalagkorláton kívül várakozni. 



Autópálya 
 
Az autópályának forgalmi irányonként legalább két forgalmi sávja van. A 
forgalmi irányokat fizikai elválasztást is biztosító középső elválasztó sáv 
választja el, vagy a forgalmi irányok részére elkülönített pálya épül. A 
menetirány szerinti jobb oldalon leállósáv van, kivéve a gyorsító- és lassító 
sávok mellett. Fordított közlekedésű országoknál a leállósáv természetesen a 
menetirány szerinti bal oldalon található. 
Az autópálya tervezési sebessége 140 km/h. 
 
 Az autópálya keresztmetszete: 

 
A: leállósáv/kihajtó- vagy behajtó sáv 
B: külső forgalmi sáv 
C: belső forgalmi sáv, vagy gyorsítósáv 
D: elválasztó sáv 



 
 
Műszaki paraméterek 
 
• Forgalmi sávok száma: 2 × 2 sáv 
• Forgalmi sávok szélessége: 2 × 3,75 m 
• Leállósáv szélessége: 2 × 3,0 m 
• Padka szélessége: 2 × 1,0 m 
• Elválasztó sáv szélessége: 3,60 m 
• A belső biztonsági sáv szélessége: 2 × 0,50 m 
• A külső biztonsági sáv szélessége: 2 × 0,25 m 
• A burkolat szélessége összesen: 2 × 11,0 m 
• A gyorsítósáv szélessége: 3,75 m 
• Padka szélessége gyorsítósáv mellett: 2,00 m 
• Koronaszélesség: 26,60 m 
• Korona szélessége gyorsítósávval: 30,10 m 
 



 
 
A pálya keresztmetszete 
 
 



Az út burkolatának minőségi változása a közúti járművek sebesség-
növekedését eredményezik. Emellett a kényelem és a biztonság színvonalának 
emelése is fontos feladat. Európában az 1930-as évektől, az E-utak építésével 
a forgalom növekedése is felgyorsul. 
 

Magyarországon  az 1968. évi közlekedéspolitikai koncepció hatására 
útépítési programok indulnak, amik a haszongépjárművek és a 
személygépkocsik gyors elterjedéséhez vezetnek.  
 
Burkolattípusok: 
• betonburkolat, 
• aszfaltburkolt. 

 
 
 
 



 
 
Betonburkolat 
 
A merev útpályaszerkezet kopórétegét és felső alaprétegét együtt, ill. a merev 
cementbeton anyagú burkolati réteget betonburkolatnak nevezzük. 
 
Vastagsága általában gyalogutak és kerékpárutak esetén 10-12 cm, 
autópályák esetén 20-26 cm, repülőtéri burkolatok esetén pedig 30-40 cm 
lehet. A betonburkolatokat a hossz- és kereszthézagokkal betonlemezekké 
osztják, a zsugorodási vadrepedések megelőzésére. Az így kialakított 
betonlemezek sorozatából álló betonburkolat első sorban a betonlemezek 
nagy merevsége miatt igen jó teherelosztást biztosít.  
 
 





Repülőtéri betonburkolat 
 
A repülőterek fel- és leszállópályáinál is erősebben terhelt burkolatok a guruló 
utak (taxiutak), ahol a nagy repülőgépek teljes terheléssel, lassan gurulnak. 

Az első rendű nemzetközi közforgalmú repülőtereken kb. 30 cm vastag 
alaprétegre és 30-40 cm vastag betonburkolatra van szükség. A 
leszállópályákon különösen fontos követelmény, hogy a felület teljesen sík és 
egyenletes, a vízlefolyást mindenütt biztosító, és jelentősen érdes legyen. 
 
 
Autópálya betonburkolata 
 
Betonburkolata 20-26 cm vastagságú. Biztosítani kell a felület magas fokú 
egyenletességét és a jó csúszósurlódást. A kereszthézagokat úgy nevezett 
hézagvasalással kell ellátni, így később jelentkeznek majd a hézaglépcsők, 
amelyek rontják az utas kényelmet.  











 
 
 
 
Aszfaltburkolat 
 

Aszfaltnak nevezzük azokat az anyagokat, amelyeknél az ásványi 
adalékanyagokat (zúzottkő, homok, töltőanyag, kavicsos homok stb.) 
szénhidrogén alapú kötőanyag (útépítési bitumen, hígított bitumen, 
bitumenemulzió stb.) vonja be, ill. köti össze. 

 

A bitumen minősége annál jobb, minél szélesebb hőmérséklet-tartományban, 
minél nagyobb mechanikai igénybevételt képes elviselni maradó alakváltozás 
nélkül.  
 



 
 
 
Útépítési bitumen 
 

Az útépítési bitumeneket a kőolaj-finomítóban, bitumengyártási eljárással 
állítják elő. 

A leglágyabb, B-200-as típust főként felületi bevonatokhoz, ill. speciális 
hidegaszfalt-keverékekhez használják. 

A közepes típusokat (B-80, B-65, B-45) a hengerelt aszfaltok gyártásához, a 
keményebb fajtákat (B-25, B-15) az öntött aszfalt előállításához használják. 

 
Az útépítési bitumen a modifikált bitumenek gyártásának, valamint a 

félmeleg eljárással felhasználható, hígított bitumenek, ill. a hideg eljárással 
felhasználható bitumenemulziók előállításának alapanyaga.  
 
 







Előnyök és hátrányok 



Gyorsforgalmi úthálózatok burkolattípus 
szerinti megoszlása 



III. Osztályozásuk 
 
Felügyelet szerinti osztályozás: 
• országos közutak (országos közúthálózatba felvettek) 
• önkormányzati közutak 
• saját használatú utak 

 
Hálózati feladat szerinti osztályozás (az országos közutak csoportjai): 
• főutak: úthálózat gerince 

o elsőrendű főutak:  nemzetközi közutak 
o másodrendű főutak: országos közutak 

• alsóbbrendű utak 
o összekötő utak: főutakat kötnek össze 
o bekötőutak 
o állomáshoz vezető utak 

 



 
 
 
 
Forgalomösszetétel szerinti csoportosítás: 
• gyorsforgalmú utak: autópályák, autóutak, csak gépjárműveknek. 

o autópálya 
o félautópálya: az autópálya első ütemében kiépülő egyik pálya. 
o autóút 

• vegyes forgalmú utak: Gépjárművek, lassú járművek, kerékpárosok és  
gyalogosok közlekedhetnek.  

 
 





IV. Alapfogalmak 
 
A közúti pálya a földműből és a pályaszerkezetből áll. 
 

A földmű: a töltések és bevágások tömörített talaja. A pályaszerkezettől 
kapott terhelést kell elviselnie. 

 

A pályaszerkezet: a burkolatból és a burkolatalapból áll. 
Feladata: - megfelelő futófelület biztosítása, 

- a kerékterhelés átadása a földműnek. 

Burkolat: a pályaszerkezet legfelső része. 
Két rétegből áll: kötőrétegből és kopórétegből. 

Burkolatalap: többrétegű szerkezet. 

földmű 

burkolatalap 

kötőréteg 

kopóréteg 
burkolat 

pályaszerkezet 



 
Az utak technikai elemei: 

útszakasz  útvonal  úthálózat 
 

Csomópont: útkereszteződések, külön sáv, vagy jelzőlámpa segíti. 
 
Az utak műtárgyai és tartozékai: 
• hidak, alul,- és felüljárók,  
• támfalak, árkok, 
• vezetőoszlopok, vezetőkorlátok. 
 

Forgalomtechnikai elemek: forgalmi sáv, kiegészítő sáv, útburkolati jelek. 
 

kiegészítő sáv: elválasztósáv, padkák, leállósáv, parkolósáv, 
gyorsító,- lassító sáv. 

 



V. Fontosabb paraméterek 
 
A járművek maximális szélessége 2,55 m, hőszigetelt járműveknél: 2,6 m. 
A járművek magassága 4,0 m-nél nem lehet nagyobb. 
 
A járművek megengedett legnagyobb hosszúsága: 
• kéttengelyes, szóló autóbusz: 13,50 m 
• kettőnél több tg.-es autóbusz: 15,00 m 
• csuklós autóbusz: 18,00 m 
• egyéb 2 tg.-es jármű (kivéve a félpótkocsit): 12,00 m 

 
A járműszerelvények megengedett legnagyobb hosszúsága: 
• nyerges vontató + félpótkocsi: 16,50 m 
• mezőgazdasági vontató + pótkocsi: 18,75 m 
• mezőgazdasági vontató + 2 pótkocsi: 22,00 m 
• tehergépkocsi + 2 pótkocsi: 24,00 m 

 



 
 
 
 
Járművek, ill. járműszerelvények megengedett legnagyobb össztömege: 
• 2 tg.-es járműnél max. 20 t 
• 3 tg.-es járműnél max. 24 t 
• 3 tg.-es autóbusznál max. 25 t 
• 4, vagy több tg.-es járműnél max. 30 t 

 
• 3 tg.-es járműszerelvénynél, vagy csuklós járműnél max. 28 t 
• 4 tg.-es járműszerelvénynél, vagy csuklós járműnél max. 36 t 
• 5, vagy több tg.-es járműszerelvénynél, vagy csuklós járműnél max. 40 t 

 
 



A járművekre előírt környezeti terhelés értékei: 
EURO 3-as típusú motornál: 
• szén-monoxid (1,50 gr/kWh) 
• Szénhidrogének (0,25 gr/kWh) 
• nitrogén-oxidok (2,00 gr/kWh) 
• szilárd részecskék száma (0,02 gr/kWh) 

 
Zajcsökkentéssel kapcsolatos szigorítás: 2004-től. 
Blokkolásgátló és azbesztmentes fékbetét alkalmazása: 2002-től. 

 
Jelzések a járműveken: L: zajcsökkentett motor 
 U: csökkentett károsanyag-kibocsátás (emisszió) 
 G: EUR-2 motor  
 S: EUR-3 motor 
 E: energiatakarékos üzemelésű motor 
 H: túlméretes rakomány 
 



 
 

VI. Kiszolgáló létesítmények 
 
Tárgyi eszközei: 
• forgalmi-műszaki telepek, 
• szervizek, szervizhálózatok, 
• üzemanyagtöltő állomások, 
• garázsok, parkolóházak, 
• gépkocsialkatrész üzletek, 
• egyéb (segélykérő telefon, jelzőlámpák, tükrök, sorompók, …) 

 
 


