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Budapest, 2015. december

Tisztelt Kolléganők és Kollégák!

Az idei esztendő végéhez közeledve is
számos értékes, jelentős eseményre,
történésre tekinthetünk vissza társaságunk életében.
Ezek közül az egyik legjelentősebb
minden bizonnyal a vasúti műszaki
szabályozási rendszer felülvizsgálata
és folyamatos működési modelljének
kialakítása, továbbá ennek részeként
az e-VASUT digitális előírástár rendszer létrejötte volt (KözOP–2.5.009-11-2011-0008 projekt). A másik,
szintén KözOP-projekt keretében
(A közúti TEN-T hálózat műszaki szabályozásának kialakítása a Közutak
tervezése (KTSZ) útügyi műszaki előírás és a kapcsolódó előírások felülvizsgálatával) megvalósult jelentős
feladat a normatív, jogszabályi szabályozás keretei között szabályozandó előírások jogi normaszövegére
vonatkozó javaslat és a jogszabályi szintű szabályozást nem igénylő
részterület (KTSZ) érvényben lévő
elemeinek rendezésére vonatkozó
tervezet elkészítése, valamint a közutakkal kapcsolatos – jogszabályi
szabályozást nem igénylő – műszaki
előírások megalkotására, kiadására,
közzétételére vonatkozó eljárási szabályok kidolgozása volt.

Hasonlóan fontos volt számunkra
a KözOP keretében megvalósított
két másik projektünk is, amelyek
mindegyike mostanra sikeresen befejeződött.
A MÁV Zrt. és a MAÚT között
megkötött újabb együttműködési
megállapodás alapján 2016 elején
a MÁV-nál megtörténik az e-VASUT
rendszer üzembe helyezése, megteremtve egyúttal a folyamatos tartalomfejlesztés lehetőségét is.
A digitális előírástár MAÚT
Reader keretrendszerének újabb
verziója (Reader 4.0) magyar változatban az előkészületek alapján
várhatóan 2016 őszén lesz elérhető
előfizetőink számára.
A jövő év elejének első jelentős
szakmai-társadalmi eseménye a 20.
jubileumi MAÚT-bál, amelyen az
elmúlt alkalommal is több mint 200
résztvevő vett részt és töltött együtt
egy kellemes estét, a kikapcsolódás
és szórakozás mellett természetes
módon kihasználva a személyes és
szakmai kapcsolatteremtésre és -építésre adott lehetőségeket is.
Békés, boldog karácsonyi ünnepeket és sikeres új esztendőt kíván
a MAÚT Magyar Út- és Vasútügyi
Társaság elnöksége és irodavezetése

Ta r t a l o m
MÁV–MAÚT együttműködési megállapodás
dr. Nemesdy Ervin diplomadíj-pályázat 2015
Beszámoló megemlékezésről
Hírek osztrák partnerszervezetünk életéből
Szja 1%
Új helyszínen a 2016. évi MAÚT-bál
Előkészületben – új tervezési útmutatók megjelenése
Székhelyváltozás
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M ÁV–M AÚT
együttműködési megállapodás
A MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója
és a MAÚT elnöke 2015. november
6-án újabb együttműködési megállapodást írt alá.
Előzőleg a felek között 2013
szeptemberében – a KözOP–2.5.009-11-2011-0008 A vasúti műszaki
szabályozási rendszer felülvizsgálata
és folyamatos működési modelljének kialakítása c. projekthez kapcsolódva – már létrejött egy határozatlan időre, de legalább a projekt
befejezéséig tartó megállapodás.
Az eddigi együttműködés mindkét
fél szerint eredményes volt, különös
tekintettel a MAÚT Magyar Út- és
Vasútügyi Társaság megalapítására és a működő e-VASUT rendszer
elkészülésére. A létrejött e-VASUT
rendszer jelentősen segíti a vasúti

műszaki szabályozási elemek egységes használatát. A MAÚT által alkalmazott eljárásrend betartása garantálja a vasútügyi előírások szigorúan
szabályozott, szakszerű nyilvántartását és kezelését.
A rendszernek az együttműködési megállapodás szerinti tesztelése
megtörtént, majd kijelölt szakemberek lehetőséget kaptak a rendszer
kipróbálására. A tesztelés és a próbákat végző felhasználók tapasztalatai
igazolták, hogy az e-VASUT rendszer a teljes szabályozási anyagot
egységesen tartalmazza és kezeli.
A dokumentumok logikus struktúrába rendezése és a felhasználónak
nyújtott szolgáltatások: az időgép,
az elektronikus kiszolgálás, a keresési funkció, az, hogy minden időben
aktuális állapot mutatására alkalmas
és rendszeresen, online üzemmódban
történő frissítésre képes, együttesen
minőségi változást hozhat a vasúti
szabályozási munkában és a szabályok érvényesítésében. A kiszolgálás
a minőségi javulás mellett költségcsökkentést is eredményezhet.
A felek nagyra értékelik a szakemberek kiemelkedő szakmai munkáját, a dokumentumok gondozását és az informatikai megvalósítást
végzők, valamint a projektvezetés
tevékenységét.
Az együttműködési megállapodás
a MÁV Zrt.-t a rendszer főszereplőjének és kiemelt felhasználójának nevezi. A felek ezért, a projekt
lezárása után, kifejezik szándékukat,
hogy az együttműködési megállapodásban foglalt együttműködést
tovább folytatják, ahol a MÁV Zrt.nek továbbra is kiemelt szerepe van.
A most megkötött megállapodás
lehetővé teszi az e-VASUT szolgáltatás 2016. év eleji megindítását,
egy újabb ellenőrzési időszak alatti
dokumentált frissítés elvégzését, és
a rendszer későbbi minél szélesebb
körben történő felhasználását, valamint folyamatos műszaki tartalmi
fejlesztését, korszerűsítését.
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d r. N e m e s d y E r v i n
dip lom adíj - pályáz at 2015
A dr. Nemesdy Ervin diplomadíj-pályázat bíráló bizottsága
– dr. Boromisza Tibor, dr. Csorja
Zsuzsanna, dr. Kisgyörgy Lajos,
dr. Macsinka Klára, dr. Makó Emese,
dr. Scharle Péter, dr. Schváb János
– a társaság elnökségének jóváhagyásával a következő döntést hozta:
Kiemelt elismerésben részesül:
Maksa József
(Szent István Egyetem)
(Konzulensek: dr. Macsinka Klára,
Nagy Lajos)
Budapest külső körgyűrű,
déli szakasz tanulmányterve
Nádasi Réka
(Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem)
(Konzulensek: dr. Tóth Csaba, Soós
Zoltán, Roszik Gábor)
Habosított és normál bitumenekkel
gyártott aszfaltkeverékek
összehasonlító vizsgálata
Nagy Ádám
(Széchenyi István Egyetem)
(Konzulensek: dr. Adorjányi
Kálmán, Magyar Gábor)
Betonkő burkolatok alkalmazása
az útépítésben
Parragh Bence
(Szent István Egyetem)
(Konzulensek: dr. Macsinka Klára,
Bajusz Attila)
P+R parkolórendszer Budapesten
Szvoboda Krisztián
(Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem)
(Konzulensek: dr. Ambrus Kálmán,
dr. Vinczéné Görgényi Ágnes)
Aszfaltkeverékek bitumentartalmának égetéses és oldószeres meghatározásának összehasonlítása

Elismerésben részesül:
Búzási Barna
(Széchenyi István Egyetem)
(Konzulensek: Koch Róbert,
Somodi Ferenc)
Siófok szennyvíztisztító telep belső
úthálózatának kialakítása és a telepen belül keletkező csapadékvizek
elvezetése
Hanula Ádám
(Szent István Egyetem)
(Konzulensek: dr. Macsinka Klára,
Kerékgyártó Tibor)
Budapest és környéke kerékpárút-hálózatának veszélyforrásai és
problémái
Kiss Mónika
(Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem)
(Konzulensek: dr. Ligner Nándor,
Dudás István)
A Siófok (kiz.)–Zamárdi-felső (kiz.)
vonalszakasz átépítése kapcsán az
építési technológia kidolgozása
Klementi Gábor
(Széchenyi István Egyetem)
(Konzulensek: Miletics Dániel,
Tomaschek Tamás Attila)
Autópálya félpályájának
kétirányúsítása havária esetén
Szita László
(Széchenyi István Egyetem)
(Konzulensek: dr. Koren Csaba,
Rétlaki László)
Szintbeni közúti-vasúti átjárók
terveinek felülvizsgálata a megújuló
szabályozás alapján
Varga Tímea Orchidea
(Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem)
(Konzulensek: Kiss Géza,
Aba Attila)
A 6. sz. főút pécsi csomópontjainak
jelzőlámpás összehangolása

Dicséretben részesül:
Ihász Hermina
(Széchenyi István Egyetem)
(Konzulensek: dr. Koren Csaba,
Huba Máté)
Az autóbuszos közlekedés igényeinek jobban megfelelő közúti
infrastruktúra kialakítása
Szalontai Zsolt
(Szent István Egyetem)
(Konzulensek: dr. Macsinka Klára,
Simon Lajos)
Gyöngyös, városi elkerülő út
tanulmányterve

Beszámoló megemlékezésről
A BME Út és Vasútépítési
Tanszéke dr. Nemesdy Ervin professzor úr – társaságunk alapító
ügyvezető elnökhelyettese – születésének 90. évfordulója alkalmából
2015. november 25-én emléknapot
tartott a BME K épület I. emelet 2.
alatti dísztermében. Az emlékülésen
kollégái, munkatársai, tanítványai
idézték fel a professzor úr alakját
és életútját, szerteágazó és sokrétű szakmai tevékenységét, tekintélyt parancsoló széles körű hazai és
nemzetközi kapcsolatrendszerét és
tájékozottságát, szakmai-társadalmi
munkáját és emberi arcát.
Az emlékülést követően a BME
OMIKK könyvtár aulájában emlékkiállítás megnyitására került sor. A
kiállítás az idei év végéig megtekinthető.

Hírek osztrák
partnerszervezetünk életéből
Osztrák partnerszervezetünk,
az FSV (Forschungsgesellschaft
Straße–Schiene–Verkehr) 2015.
november 12-én tartotta Bécsben
éves közgyűlését és a fiatal mérnökök diploma- illetve PhD-munkáinak
elismerésére létrehozott „FSV-Preis”
díjazott munkáit bemutató, díjátadó
fórumát. Utóbbira idén 28 pályázat érkezett, amelyeket összesen 54
felkért bíráló minősített. A fórumon
összesen hat fiatal szakember mutatta be díjazott munkáját. A közgyűlési
beszámolóból az is kiderül, hogy
Ausztriában az elmúlt évben 24 új
vagy átdolgozott útügyi műszaki
előírás jelent meg, és az egyesület
43 rendezvényt bonyolított le. A legjelentősebb programon (Verkehrstag
2015) 385 résztvevő és 31 szakmai
kiállító volt jelen.

Szja 1%
Társaságunk az idei évben is
kiemelt köszönetet mond mindazoknak, akik a 2014. évi személyi
jövedelemadó bevallásakor a MAÚT
javára rendelkeztek. A támogatást
a korábbi évekhez hasonlóan idén
is a dr. Nemesdy Ervin diplomadíjpályázat fiatal mérnökeinek díjazásaira használjuk fel.
A 2014-ben felajánlott összeg:
43 892 Ft.

Kérjük tagjainkat, hogy a jövőben
is járuljanak hozzá a fiatalok szakmai munkájának elismeréséhez!
A MAÚT Magyar Út- és Vasútügyi
Társaság adószáma: 18062771-2-41

Új helyszínen
a 2 0 1 6 . é v i M A Ú T- b á l
A MAÚT Magyar Út- és Vasútügyi
Társaság 2016-ban új helyszínen
rendezi meg a 20. jubileumi MAÚTbált, amelyet ezúton is ajánlunk tagtársaink szíves figyelmébe.
Időpont: 2016. február 6. (szombat)
19.30–2.00
Helyszín: Kempinski Hotel
Corvinus, Regina Bálterem
A jubileumi báli rendezvény kiválasztott helyszíne modern, elegáns
és dekoratív környezetben, jól megközelíthető helyen, a város szívében
található. A bálterem és környezete
minden igényt biztosít egy kellemes
estéhez, a kikapcsolódás és szórakozás mellett természetes módon biztosítva a személyes és szakmai kapcsolatteremtés és -építés lehetőségeit is.
Szeretettel várjuk tagjainkat és
törzsvendégeinket!
További információ:
Makadám Mérnök Klub
1024 Budapest, Lövőház u. 37.
Tel.: +36 1 336 0228,
Fax: +36 1 336 0229
E-mail:
makadam@makadamklub.hu
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e-UT® Digitális Útügyi Előírástár Á R J E G Y Z É K
Előfizetés típusa

Belépési díj, Ft

Megújító csomag díja, Ft
(minden márciusban és
szeptemberben)

Opcionális lehetőségek
nyomtatási
lehetőség nélkül

szövegrész
kivágással

–15%

+10%

–5%

+15%

Egyedi előfizetések
egy munkahelyre
kettő munkahelyre

50 000
290 000

három munkahelyre

80 000
130 000

négy munkahelyre

320 000

180 000

öt munkahelyre

350 000

230 000

tíz munkahelyre

390 000

400 000

Sokfelhasználós előfizetések
szerverre
konszern szerverre

590 000

600 000

–

+20%

1 000 000

1 000 000

–

–

Megjegyzések:

Az árak az áfát nem tartalmazzák!

A MAÚT jogi tagjai a mindenkori tagsági díjuk alapján meghatározott szolgáltatási csoport szerinti
díjkedvezményre jogosultak.
Az Általános Szerződési Feltételek és a Licencfeltételek minden esetben az előfizetői szerződés részét képezik.
A részletekkel kapcsolatban MAÚT e-UT® rendszer ügyfélszolgálatunk (a +36-30-201 1059 telefonon vagy az office@maut.hu e-mail címen)
készséggel áll rendelkezésre.

Előkészületben – új tervezési
ú t m u t a t ó k megjelenése
A közeljövőben a következő új
MAÚT tervezési útmutatók illetve
műszakielőírás-módosítások megjelenése várható:
• e-UT 03.07.31 Közúti alagutak
létesítésének általános feltételei
(tervezett megjelenés:
2015. december)
• Háromsávos utak tervezése/
Planning of 2+1 Roadways
(tervezett megjelenés:
2016. január)
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• Közlekedésépítési célú,
előregyártott könnyűbeton tartószerkezeti elemek tervezése és
gyártása/Design and production
of precast leightweight concrete
structural elements for the
infrastructure
(tervezett megjelenés:
2016. február)

Székhelyváltozás
Tájékoztatjuk tisztelt tagtársainkat, hogy társaságunk székhelycíme jogerősen megváltozott.
Székhely: 1024 Budapest, Retek utca
21–27. B lépcsőház I. emelet 3. ajtó
Kérjük, hogy nyilvántartásukban a
változást átvezetni szíveskedjenek!
MAÚT Iroda

A hírlevelet összeállította: Gibiczerné Bella Ildikó, Berényi Zsófia, Horváth Zsolt, Kovács Kinga,
dr. Lányi Péter, Monostori Szűcs Anita, dr. Petőcz Mária, Rétháti András, Röthler Tamásné,
Tombor Sándor

