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Az M7-es autópálya építésének 1975-ös ideiglenes megszakítása 
után a betonburkolat az M0 keleti szektorában, az M5 és az M4 
közötti 13 km hosszú szakaszon, 2005-ben tért vissza az orszá-
gos közúthálózatra. Azóta 2008-ban újabb 26 km betonburko-
latú autópályával bôvült az M0 keleti szektora, építés alatt van 
ugyancsak ilyen burkolattal a 12 km hosszú M31-es autópálya. 
Az M0 déli szektorának bôvítésére 2007. december óta folya-
matosan jelennek meg a tenderek, ugyancsak betonburkolattal. 
Szegeden 2008-ban az 5-ös fôút ún. „Cora-csomópontjában” 
veszélyesen nyomvályúsodott egyik haladó- és elôzôsávját vé-
konybetonnal újították fel (White Topping).

Ezt a látványos visszatérést hatéves 
fejlesztô munka és az a felisme-
rés alapozta meg, hogy rendkívül 
nehéz forgalommal terhelt köz-
utakon a betonburkolatú merev 
útpályaszerkezet az, amely sikerrel 
száll szembe a forgalom drasztikus 
hatásaival, legalább negyvenéves 
életciklus ígéretével. A visszatérést 
megkönnyítette az a tapasztalat, 
amit az útépítô ipar a múlt század 
nyolcvanas éveitôl a repülôterek és 
nagy felületû kereskedelmi térbur-
kolatok építésében szerzett.

A kényszerû távollét értelemszerûen 
háttérbe szorította a betonburkola-
tokat a mûszaki egyetemi és fôis-
kolai oktatásban. Nincs ma magyar 
nyelvû szakkönyv a témában.

A Magyar Útügyi Társaság ezt 
felismerve, Betonburkolatok cí-
mû szakkönyv kiadására szánta 
el magát. A könyv tíz fejezetben 
foglalkozik a betonburkolatok 
fajtáival, azok tervezésével és 
méretezésével, felüljáró hidakon, 
alagutakban való átvezetésével, a 
repülôtereken, ipari térburkolato-
kon alkalmazott betonburkolatok 
tervezésével, a számítógép-támo-
gatású interaktív betonburkolat-
tervezéssel, a betonburkolatok 
anyagaival, építéstechnológiá-
jával, az építés minôség-ellen-
ôrzésével, a betonburkolat mint 
építmény minôsítésével, fenn-
tartásával és üzemeltetésével. A 
könyv függeléke egy méretezési 
program leírását és alkalmazását 
lehetôvé tevô szoftvert is magá-
ban foglal. 

A könyv fôszerkesztôje dr. Keleti 
Imre. A szerzôi kollektíva: dr. Bo-

romisza Tibor, dr. Farkas János, Fördôs László, dr. habil. Gáspár 
László, Karsayné Lukács Katalin, dr. Kausay Tibor, dr. Keleti Imre, 
Kolozsi Gyula, dr. Kovács Tamás, dr. Lengyel Endre, dr. Léderer 
Károly, dr. Liptay András, Táskainé Gáspár Tünde, Vörös Zoltán.

A MAÚT reméli, hogy ez év végére a könyv nyomdakész állapotú 
lesz és 2010-ben megjelenik.
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