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Az Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság 

149/2022. (X. 5.) ÚB számú határozata 

 

 

állásfoglalás az e-UT 05.02.11:2018/M1:2021 Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok 

keverékeinek követelményei című útügyi műszaki előírás alkalmazásáról  

 

 

Az Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság a 140/2021. (XI. 3.) számú határozattal 

elfogadott e-UT 05.02.11:2018/M1:2021 Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek 

követelményei című útügyi műszaki előírással (a továbbiakban: e-UT 

05.02.11:2018/M1:2021 ÚME) kapcsolatban az alábbi állásfoglalást adja:  

 

 

a) Az e-UT 05.02.11:2018/M1:2021 ÚME 5.2.1., 6.2.1., valamint 7.2.1. pontjában 

foglaltak alapján a keveréktervezés során valamennyi (az alábbiakban felsorolt) határérték 

betartása kötelező az alábbiak szerint:  

- 0,063 mm,  

- 1 mm,  

- 2 mm,  

- D,  

- 1,4*D,  

- keveréktípustól függően a 2 mm < szita < D tartományban legfeljebb 3 különböző 

szitaméretnél rögzített tervezési határérték. 

 
b) Az e-UT 05.02.11:2018/M1:2021 ÚME 9. pontjára vonatkozóan szükséges figyelembe 

venni, az MSZ EN 13108-21:2016 szabvány, A3.1. pontjában rögzítetteket, mely szerint a 

működés megfelelőségi szintjének (OCL) meghatározásánál, a keverék összetételét 6 

paraméteren kell ellenőrizni, melyek az alábbiak:  

- oldható-kötőanyagtartalom,  

- alábbi szitákon áthullott százalék:  

o 0,063,  

o 0,063 mm < jellemző szita < 2 mm (továbbiakban kiválasztott jellemző finom 

szita),  

o 2 mm,  

o 2 mm < jellemző szita < D (továbbiakban kiválasztott jellemző durva szita),  

o D. 

 

A keveréktervezés során kapott szemmegoszlási görbén a gyártónak meg kell határozni az 

üzemi gyártásellenőrzés során alkalmazni kívánt kiválasztott jellemző finom szita és 

kiválasztott jellemző durva szita méretét és azokat a keverék-összetételben fel kell tüntetni. 

 

A kiválasztott jellemző durva szitának D/2 vagy annál nagyobb méretűnek kell lennie.  

(Megjegyzés: a Dmax=4 mm keverékek esetén nincs kiválasztott jellemző durva szita.) 
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c) Az e-UT 05.02.11:2018/M1:2021 ÚME M3. Teljesítménynyilatkozat (Minta) 

mellékletére vonatkozóan szükséges figyelembe venni, hogy az aszfaltkeverékről kiadott 

teljesítménynyilatkozaton, az alábbi összetételi paraméterek és gyártási tűrésük feltüntetése 

kötelező:  

- oldhatókötőanyag-tartalom,  

- az alábbi szitákon áthullott százalék:  

o 0,063 mm,  

o kiválasztott jellemző finom szita,  

o 2 mm,  

o kiválasztott jellemző durva szita, 

o D. 

 

 

 

 

     Budapest, 2022. október 5. 

 

 


