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5. összeFoGlAlás

Ha a szakma szakít az újrahasznosítás kicsinyítô értelmezésével 
és bízik a kivitelezôi lelkiismeretességben és szaktudásban, akkor 
egyértelmû, hogy a remix-eljárással épülô alaprétegek, kötô- és 
kopórétegek teljes felújítást jelentenek. Költségelemzés esetén 
egyenértékû változatokkal, új építésekkel hasonlíthatók össze.

A teherforgalom dinamikus növekedésével alkalmazása a minô-
ségében leromlott közúthálózaton kikerülhetetlenné válik. 

 A Magyar Útügyi Társaság évente megjutalmazza azokat a fiatal mérnököket, akik diplomatervüket a Nemesdy Ervin tanszékvezetô mûegyetemi 
professzor által mûvelt, út- és vasútépítés szakterületen készítették. A diplomatervek magasszintû tevékenységrôl tanúskodnak, sokféle témában, 
melyek objektíven nem mérhetôk össze. A bírálat szempontjai: a téma általános, országos érdekû, gazdaságossági szempontból fontos kérdéseket 
tárgyal vagy szûkebb területre érvényes vizsgálatokat, javaslatokat tartalmaz, illetve a szakirodalmi feldolgozás, a saját javaslatok, illetve a gyakorlati 
felhasználhatóság.
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SUMMARY
role And plACe oF reCyClinG teChnoloGies in 
the nAtionAl roAd network

The dynamic increase of heavy traffic causes serious deterioration 
in the national road network. On the other side recyclable mate-
rials and up-to-date recycling technologies are available. It would 
be important to provide proper role for recycling technologies 
like Remix in the realisation of the national road rehabilitation 
programme. The article analyses the advantages and disadvan-
tages of cold and warm in-place recycling methods and provides 
an overview of the effects of different rehabilitation technologies 
on network planning.




