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Összefoglalás 
A Közutak létesítésének általános geotechnikai szabályai útügyi műszaki előírás szabályozza az 
útépítés tervezésének és kivitelezésének geotechnikával kapcsolatos tennivalóit. Az első változata 
2002-ben készült el, majd 2007-ben felülvizsgálatra került. Ezt követően további tíz év telt el, ami-
korra megfogalmazódott az újabb felülvizsgálat szükségessége, amelynek során átültetésre kerül-
hettek az elmúlt évtized szakmai tapasztalatai, harmonizálásra kerülhettek a kapcsolódó előírások-
ban bekövetkezett változások és beépülhettek a technológiai újítások is. 
A fogalmak megadásakor bemutatásra kerültek az útügyi előírásoknál egységesen bevezetett új 
útszerkezeti elemek és az új minőségigazolási módszer. A geotechnikai előírás a földműszerkezettel 
foglalkozik részletesen, amelyen belül két fő szerkezeti elem, a földmű és a földműalap került defi-
niálásra. A földmű ezen belül töltésre vagy bevágásra, valamint az útpályaszerkezet tartós megtá-
masztását biztosító földmű felsőrészre lett szétbontva, míg a földműalapba tartoznak a földmű épí-
téséhez szükséges előkészítő munkák és az esetlegesen szükséges töltésalapozási feladatok. 
A tervezés alapjainál és általános szabályainál az előírás harmonizálásra került a Geotechnikai Ka-
mara és az EC7 elmúlt évtizedben kidolgozott tervezési rendjével és gyakorlatával. Ennek keretén 
belül megújult a geotechnikai kategóriába sorolás módja, ami alapján megfogalmazásra és raciona-
lizálásra kerültek a talajadottságok vizsgálatára és jellemzésére szolgáló előírások. Az előírás támo-
gatni kívánja az in-situ talajvizsgálati módszereket, ezért ezek használati rendjére külön kitért. Szin-
tén a geotechnikai kategóriákhoz tartozóan megfogalmazásra kerültek az elvégezni szükséges geo-
technikai dokumentációk típusai tervfázisokra lebontva. Az előírás megfogalmazta az egyes tervfá-
zisoknál lévő geotechnikai dokumentumok szükséges tartalmi követelményeit is. 
Az elmúlt évtized tapasztalatai kerültek átültetésre a talajosztályozás átalakítása során. A földmű-
anyagokként való osztályozásnál az egyes osztályokkal szemben elvárt elvek megfogalmazásra ke-
rültek, ezzel segítve a talajosztályozás értelmezését és a speciális vizsgálatokkal való besoroláso-
kat. A talajosztályozásba bekerültek a talajstabilizációval készült anyagok, amelyek ilyen módon ha-
tékonyan tudják csökkenteni a szükséges szemcsés anyagok bedolgozásának mértékét. Nagyobb 
hangsúlyt kapott a jelentős károkat okozó térfogatváltozó talajok vizsgálata és alkalmazhatósága. 
Kisebb változások és bizonyos talajok átértékelése (pl.: rosszul graduált homok vagy iszap) szintén 
tetten érhető a talajosztályozásnál. 
A geoműanyagok bemutatása során szintén a funkció elvű alkalmazást helyezi előtérbe az előírás 
és írja le az ezt segítő módszert. 
Jelentős változásnak tekinthető, hogy a földműveket száz évre kell tervezni, ezért az útpályaszerke-
zet megfelelő megtámasztása érdekében tartós teherbírású földművek tervezése és megépítése a 
cél. Ennek érdekében az útpályaszerkezet alatt 100 cm vastag földmű felsőrész elkészítése szük-
séges, amely a korábbiakhoz képest jelentősen vastagabb. A helyi talajok talajstabilizációval történő 
kezelésének köszönhetően azonban a földmű felső részének jelentős minőségi javulása elérhető 
lesz szemcsés anyagok beszállítása nélkül is. Szintén a szemcsés anyagok beszállításának volu-
mene lesz csökkenthető a helyi talajok stabilizálással történő alkalmazása esetén az alacsony 
(2,0 m alatti) és a magas (8,0 m feletti) töltések esetén. Magas töltések esetén az osztópadka szük-
ségessége is átfogalmazásra került a kisajátításra kerülő területek csökkentése érdekében.  
Az útpályaszerkezet méretezése megújult, ami már figyelembe veszi az eltérő földműteherbírásokat. 
Ennek érdekében részletesebb földműteherbírás-számítási eljárás került kidolgozásra az útügyi mű-
szaki előírások felülvizsgálata során, aminek segítségével a földmű felsőrész teherbírása megter-
vezhető. 
Az útépítés minősítési módszere megváltozott, ami bekerült a földművek minősítési rendjébe is. En-
nek keretén belül megfogalmazásra kerültek az egyes földműszerkezeti elemek előírt és megfele-
lőségi határai, valamint az értékcsökkentés számítási metódusa. 
Aktualizálásra kerültek a technológiai utasítások, valamint a mintavételi és minőségigazolási tervek-
kel kapcsolatos előírások. 
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Érintett további útügyi műszaki előírások  
módosításainak összefoglalása 
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