Budapest, 2012. november

37.szám

ÚJ ÉS ÁTDOLGOZOTT ÚTÜGYI MÛSZAKI ELÔÍRÁSOK
2012. január 15.
e-UT 04.02.11

Közúti jelzôtáblák. (T) A jelzôtáblák megtervezése, alkalmazása és elhelyezése (32 800 Ft + áfa)
(ÚT 2-1.114:2004, ÚT 2-1.134:2001, ÚT 2-1.157:2002 és
az ÚT 2-1.157/1M:2004 helyett)
e-UT 04.02.12
Közúti jelzôtáblák. (Y) A feliratok betûi, számjegyei és írásjelei (12 300 Ft + áfa)
(ÚT 2-1.124:2001 és az ÚT 2-1.124/1M:2002 helyett)
e-UT 04.02.21
Közúti jelzôtáblák. (A) Veszélyre figyelmeztetô jelzôtáblák és jelképeik (14 600 Ft + áfa)
(ÚT 2-1.125:2001 és az /1M:2004 helyett)
e-UT 04.02.22
Közúti jelzôtáblák. (B) Elsôbbségi jelzôtáblák és jelképeik (4800 Ft + áfa) (ÚT 2-1.126:2001 helyett)
e-UT 04.02.23
Közúti jelzôtáblák. (C) Tiltó vagy korlátozó jelzôtáblák és jelképeik (12 900 Ft + áfa)
(ÚT 2-1.127:2001 helyett)
e-UT 04.02.24
Közúti jelzôtáblák. (D) Kötelezô jelzôtáblák és jelképeik (10 200 Ft + áfa) (ÚT 2-1.128:2001 helyett)
e-UT 04.02.25
Közúti jelzôtáblák. (F) Tájékoztató jelzôtáblák és jelképeik (11 400 Ft + áfa)
(ÚT 2-1.130:2001 és az /1M:2004 helyett)
e-UT 04.02.26
Közúti jelzôtáblák. (H) Kiegészítô táblák és jelképeik (32 600 Ft + áfa) (ÚT 2-1.132:2001;
és az/1M:2002 és a /2M:2004 helyett)
e-UT 04.02.31
Közúti jelzôtáblák. (E) Különleges szabályokat jelzô táblák és jelképeik (17 800 Ft + áfa)
(ÚT 2-1.129:2001 és az /1M:2004 helyett)
e-UT 04.02.32
Közúti jelzôtáblák. (G) Útbaigazító és utaló jelzôtáblák és jelképeik (31 300 Ft + áfa)
(ÚT 2-1.131:2002 és az /1M:2004 helyett)
2012. június 15.
e-UT 08.03.31

Közúti építmények felületvédelme antigraffiti (AG) rendszerekkel
(22. tervezési útmutató) (4300 Ft + áfa)

2012. július 15.
e-UT 08.02.42

Téglaboltozatos közúti hidak (23. tervezési útmutató) (5300 Ft + áfa)

2012. augusztus 15.
e-UT 03.07.45

A közúti közlekedési zaj csökkentése zajárnyékoló létesítményekkel és úttervezési módszerekkel.
Zajtérképek (24. tervezési útmutató) (8000 Ft + áfa)

2012. szeptember 15.
e-UT 03.04.12

Kerékpárforgalmi létesítmények tervezési útmutatója (KLTÚ)
(A KTSZ kiegészítése) (25. tervezési útmutató) (37 800 Ft + áfa)

2012. november 15.
e-UT 03.02.41
Közterületek tervezése (26. tervezési útmutató) (4700 Ft + áfa)
e-UT 03.02.42
Közmûvek elhelyezése közterületen (27. tervezési útmutató) (6700 Ft + áfa)

A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUMBA ELÔTERJESZTETT ELÔÍRÁSOK
2012. november 15.
e-UT 08.01.27
e-UT 08.01.28
e-UT 08.01.29

Közúti hidak nyilvántartása és mûszaki felügyelete 2.
Hídmesteri feladatok
Közúti hidak nyilvántartása és mûszaki felügyelete 3.
Fôvizsgálat szakértôi jelentés
Közúti hidak nyilvántartása és mûszaki felügyelete 4.
Üzemeltetési és karbantartási utasítás (ÜKU)

Magyar Útügyi Társaság Budapest II., Petrezselyem u. 15—19. 1525 Budapest, Pf. 177.
Tel.: 1 315 0322 Fax: 1 316 1077 E-mail: office@maut.hu www.maut.hu

