
Fedlap: B 

 
Javítás 

 
Bontott útépítési anyagok újrahasználata és hasznosítása. Általános feltételek 

 
Előírás  

 
Kiadás éve: 2003 

 
 

Kiadó:  Magyar Útügyi Társaság (MAÚT) 
 
MAÚT-szám: e-UT 05.02.51  (ÚT 2-3.706) 
 
MAÚT-kategória: előírás 
 
Impresszum: 2003. május 1. 
  Magyar Útügyi Társaság, 1024 Budapest, Petrezselyem u. 15–19., www.maut.hu 
 
ISBN:  – 
 
Tárgy: a közutak építésében, a meglevő pályaszerkezetek megerősítésében, 

felújításában, valamint egyéb kapcsolódó munkákban (földműszélesítés, padka-, 
szivárgókészítés) felhasználható bontott, használt anyagok alkalmazási 
feltételeinek meghatározása 

 
Előzmények: – 
 
Javítás: A 9. oldal 9.2. pont az alábbiak szerint módosul: 

ÚT 2-3.301 helyett ÚT 2-3.301-8 
 

 A 14. oldal az alábbiak szerint módosul: 
ÚT 2-3.301 helyett ÚT 2-3.301-8 Útépítési aszfaltkeverékek. Visszanyert aszfalt 

 

 A javítás közzététele: 2011. március 15. 
 
Megjegyzés: – 
 
 
 
 



ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK ÚT 2-3.706 

MAGYAR ÚTÜGYI TÁRSASÁG  9 

9. BONTOTT ÚTÉPÍTÉSI ANYAGOK ÚJRAHASZNÁLATA ÉS 
HASZNOSÍTÁSA 

9.1. Általános előírás 
A bontott anyagok kezelés és vizsgálat után, jóváhagyott technológiai terv szerint használhatók fel. A 
felhasználás lehetőségeit és az alkalmasság követelményeit az ÚT 2-3.207 útügyi műszaki előírás írja elő. 
Veszélyes anyagokat semmilyen módon nem szabad felhasználni. 

9.2. Bontott aszfalt hasznosítása, másodlagos felhasználása 
A bontott aszfalt aszfaltként való hasznosítására, másodlagos felhasználására az ÚT 2-3.301-8 útügyi 
műszaki előírás, egyéb beépítésekre pedig az ÚT 2-3.207 útügyi műszaki előírás szabályai vonatkoznak. 

9.3. Bontott beton hasznosítása, másodlagos felhasználása 
A bontott beton új beton adalékanyagaként az ÚT 2-3.210 útügyi műszaki előírás szerint használható fel. 
Egyéb beépítések követelményeit az ÚT 2-3.207 útügyi műszaki előírás írja elő.  

9.4. Egyéb bontott anyagok újrahasználata, hasznosítása 
Egyéb anyagok és azok keverékei (pl. kőanyag és talaj, aszfalt és kőanyag) az ÚT 2-3.207 útügyi műszaki 
előírás szerint használhatók fel.  
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A szövegben említett magyar nemzeti szabványok és útügyi műszaki előírások 
 

ÚT 2-3.207 Útpályaszerkezetek hidraulikus kötőanyagú és kötőanyag nélküli alaprétegei.  
Tervezési előírások 

ÚT 2-3.210 Pályalemezekből visszanyert beton újrafelhasználása („másodbeton”) 

ÚT 2-3.301-8 Útépítési aszfaltkeverékek. Visszanyert aszfalt 

 

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 

2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról 

102/1996 (VII. 12.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokról 

98/2001. (VI. 15) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének 
feltételeiről 

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről 

10/2002. (III. 26) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet módosításáról  

 


