118. szám

Budapest, 2017. május
3URJUDP

0(*+Ë9Ï
Tisztelt Tagtársunk!
A MAÚT Magyar Út- és Vasútügyi
7iUVDViJ  %XGDSHVW 5HWHN XWFD
21–27. B lh. I/3.) elnöke a társaság
DODSV]DEiO\iQDN PHJIHOHOĘHQ 2017.
május 19-én, pénteken 9.00 órára
|VV]HKtYMD D WiUVDViJ N|]J\ĦOpVpW
$N|]J\ĦOpVUHD
)ė07(59=UW
%XGDSHVW/|YĘKi]X
földszinti tanácstermében
kerül sor.
$PHQQ\LEHQ D N|]J\ĦOpV QHP KDWirozatképes, D PHJLVPpWHOW N|]J\ĦOpVW
ugyanezen helyszínre, 10.30 órára hívjuk ismételten össze. A megismételt közJ\ĦOpVD]HUHGHWLQDSLUHQGLSRQWRNEDQD
megjelentek számától függetlenül határozatképes.
Kérem, hogy aktív részvételükkel, hoz]iV]yOiVDLNNDO N|]UHPĦN|GpVNNHO
továbbra is támogassák szakmai munkánkat!
Budapest, 2017. május 2.
Üdvözlettel:
1\LUL6]DEROFV
elnök

8.30 Regisztráció
9.00 $N|]J\ĦOpVPHJQ\LWiVD
A határozatképesség megállapítása
1\LUL6]DEROFV
/HYH]HWĘHOQ|NPHJYiODV]WiVD
-HJ\]ĘN|Q\YYH]HWĘpVKLWHOHVtWĘWDJRN
szavazatszámlálók megválasztása
Napirend elfogadása
A 2017. évi Vásárhelyi Boldizsár-díjak
átadása
A 2016. évi Nemesdy Ervin diplomamunka-pályázat díjátadása és kiemelten díjazott munkáinak bemutatása
Hozzászólások, vita
Éves beszámoló és közhasznúsági
melléklet elfogadása
A MAÚT elnökének szóbeli kiegészítése a megküldött elnökségi beszámolóhoz, a MAÚT szakmai munkájáról
és a 2016. évi gazdálkodásról
1\LUL6]DEROFV
A Számvizsgáló bizottság beszámolója
Hozzászólások, szavazás
Alapszabály módosítása
(szervezeti változások)
Tervezet ismertetése, hozzászólások,
szavazás
7LV]WVpJYLVHOĘNPHJYiODV]WiVD
• Javaslattétel, hozzászólások,
titkos szavazás
• Szavazatszámlálás
• Eredmények ismertetése
A MAÚT 2017. évi költségvetési
tervének elfogadása
Hozzászólások,
szavazás az elfogadásról
Egyebek, zárszó

Ta r t a l o m
Meghívó
%HV]iPROyDWiUVDViJpYLPXQNiMiUyODPiMXVLN|]J\ĦOpVHQ
Nemesdy Ervin diplomamunka-pályázat 2017
e-UT®'LJLWiOLVÒWJ\L(OĘtUiႋiUiUMHJ\]pN
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% H V ] i P R O y  D  W i U V D V i J
      p Y L  P X Q N i M i U y O
DPiMXVLN|]J\ĦOpVHQ
(OĘWHUMHV]WL1\LUL6]DEROFVHOQ|N
$ 0$Ò7 0ൺඒൺඋ Òඍ ඣඌ 9ൺඌනඍඳඒං
7iUVDViJyWDDKD]DLPĦV]DNLV]DEiO\R]iV HOLVPHUW PĦKHO\H V]DNPDL
WiUVDGDOPL HJ\HVOHWH )Ę FpONLWĦ]pVH
a közúti és vasúti infrastruktúra összeIJJĘ V]DEiO\R]iVD D] pUGHNHOW IHOHN
személyek és intézmények tevékenységének összefogásával és összehangolásával, és a különféle vélemények és
érdekek meghallgatásával, figyelembevételével.
$ WiUVDViJ DODSYHWĘ W|UHNYpVH KRJ\
folyamatos tevékenységének eredményei biztos hátteret jelenthessenek az
út- és vasútépítési szektor valamenyQ\L V]HUHSOĘMpQHN$ PHJMHOHQĘ PĦV]Dki szabályozási dokumentumok révén
létrehozott „egységes nyelv” biztosítja
D] pStWWHWĘL WHUYH]ĘL KDWyViJL NLYLWHOHzési és egyéb kapcsolódó tevékenységek
PĦV]DNL PHJDODSR]RWWViJiW iWWHNLQWKHWĘVpJpWpVEL]WRQViJiW
(J\ LO\HQ UHQGV]HU PĦN|GWHWpVH pV
folyamatos aktualizálása a szakterület
YDODPHQQ\L UpV]WYHYĘMpQHN DODSYHWĘ
mindenkori közös érdeke és feladata.
Elmondható, hogy a MAÚT által
kiadott dokumentumokat a szakma valaPHQQ\L PHJKDWiUR]y V]HUHSOĘMH LVPHUL
elismeri és használja.
Társaságunk az elmúlt években közel
QHJ\HGV]i]DGRV PĦN|GpVpQHN PHJKDWiUR]y MHOHQWĘVpJĦ LGĘV]DNiW pOWH 
óta a vasúti és közúti infrastruktúra kérdéseivel együttesen foglalkozó, mindkét
N|]OHNHGpVpStWpVL V]HNWRU PĦV]DNL V]DEiO\R]iVLNpUGpVHLUHNLWHUMHGĘWHYpNHQ\séget folytat, az elnökségben is mindkét
V]HNWRU V]iPiUD PHJIHOHOĘ NpSYLVHOHWHW
biztosítva.

6]DNPDLWHYpNHQ\VpJ
Az 1994. évi alapítás óta végzett folyamatos, elkötelezett munka látható eredményei a több mint húsz év alatt megjelent több mint 16 ezer oldalnyi útügyi
PĦV]DNL V]DEiO\R]iVL GRNXPHQWXP D]
iWWHNLQWKHWĘ VWUXNW~UD D] iOWDOiQRV HOLVmertség.
A 2016. évi tevékenység súlypontjai a
N|YHWNH]ĘNYROWDN
 7LV]W~MtWyN|]J\ĦOpVDPHO\QHNHUHGményei alapján 2020-ig egy közel
50%-ban megújult személyi összeWpWHOĦ HJ\~WWDO VWDELOLWiViW HGGLJL
HUHGPpQ\HLWV]LOiUGDQĘU]Ę~MHOQ|Nség irányítja a MAÚT munkáját, új
elnök vezetésével. Ezzel új lendületet kapott a bizottságok munkája
is (az Alapszabály szerinti 13 állandó bizottság és a hozzájuk rendelt
tíz albizottság összesen közel ötven
ülést tartott). Nagyon lényegesnek
tartjuk, hogy minden bizottság és
DOEL]RWWViJpUGHPEHQPĦN|GM|Q
 7iPRJDWiVQ\~MWiVDD]~WJ\LPĦV]DNLHOĘtUiVRNUHQGV]HUpQHN~MUDLQGtWisához, beleértve az utak létesítésének
DODSYHWĘ N|YHWHOPpQ\HLW WDUWDOPD]y
„infrastruktúra jogszabály” és az
~WJ\L PĦV]DNL HOĘtUiVRN PHJDONRtására és kiadására, közzétételére
vonatkozó eljárási szabályokat rög]tWĘÄHOMiUiVLMRJV]DEiO\´HOĘNpV]tWpsét,
 D0$Ò7YDV~WLV]DNWHUOHWHQW|UWpQĘ
aktivitásának folyamatos növelése,
• az e-VASUT Digitális Vasútügyi
(OĘtUiVWiU V]pOHV N|UĦ V]DNPDL IHOKDV]QiOiViQDNHOĘNpV]tWpVH
• a MAÚT-ban aktívan dolgozó kollégák körének fiatalítása.
Mindezek mellett hangsúlyt fektettünk a
NRUiEEDQ PHJOpYĘ QHP]HWN|]L NDSFVRODWRNHUĘVtWpVpUHYDODPLQW~MDNpStWpVpre, új irányok megtalálására is.
2013 és 2015 között a MAÚT mint
kedvezményezett által megvalósított
KözOP-projekt keretében elkészültek az
XWDN OpWHVtWpVpQHN DODSYHWĘ N|YHWHOPpnyeit tartalmazó „infrastruktúra jogszaEiO\´ pV D] ~WJ\L PĦV]DNL HOĘtUiVRN
megalkotására és kiadására, közzétételére vonatkozó eljárási szabályokat rög]tWĘ ÄHOMiUiVL MRJV]DEiO\´ WHUYH]HWHL$]
elmúlt év végére a normatív, jogszabályi
szabályozás keretei között megtörtént
a közutakkal kapcsolatos – jogszabályi
V]DEiO\R]iVW QHP LJpQ\OĘ ± PĦV]DNL
HOĘtUiVRNPHJDONRWiViUDNLDGiViUDN|]zétételére vonatkozó eljárási szabályok
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közigazgatási egyeztetése. A jogszabályok küszöbön álló megjelenésével megROGyGLN D KRVV]~ LGĘ yWD K~]yGy PXQNiQNDW DODSMDLEDQ QHKH]tWĘ SDWWKHO\]HW
(Az útügyi szakterületen jelenleg megléYĘNEKDWiO\RV~WJ\LPĦV]DNLV]Dbályozási dokumentum összterjedelme
mintegy 9000 oldal. Hosszú ideje egyik
IĘ J\DNRUODWL FpONLWĦ]pVQN KRJ\ ± D
jogi peremfeltétel-rendszer megteremWpVpW N|YHWĘHQ ± HJ\HJ\ GRNXPHQWXP
átlagosan hét–tíz évenkénti frissítése
megvalósulhasson. Az elmúlt évben
csak útmutatók készülhettek, a folyaPDWRVViJpVDPĦV]DNLIHMOĘGpV~MHUHGményeinek, a szakmai kihívásoknak törWpQĘ IRO\DPDWRV PHJIHOHOpV EL]WRVtWiVD
érdekében.)
A vasúti szakterületen 2012–2015
között létrejött az H9$687 'LJLWiOLV
9DV~WJ\L (OĘtUiVWiU induló változata,
több mint 900 dokumentummal, közel
30 ezer oldal terjedelemben. A 2016. évi
V~O\SRQW ± D  pYL HJ\WWPĦN|GpVL
megállapodás szellemében – annak az
HOĘNpV]tWĘ PXQNiQDN D IRO\WDWiVD pV
EHIHMH]pVH YROW DPHO\HW N|YHWĘHQ OHKHWĘYpYiOLNDUHQGV]HUQHNDOHKHWĘOHJV]pOHVHEE N|UEHQ W|UWpQĘ IHOKDV]QiOiVD D]
HOĘIL]HWĘL N|U V]LV]WHPDWLNXV IRNR]DWRV
pVIRO\DPDWRVEĘYtWpVH$0È9=UW±D
NLDODNtWRWW V]DEiO\R]iVL PRGHOO IĘ V]HUHSOĘMH D] H9$687 UHQGV]HU M|YĘEHQL
kiemelt felhasználója – 2016. végére
EHIHMH]WHDUHQGV]HUEHOVĘWHV]WHOpVpW
$PĦN|GpVWyWDWiPRJDWye-UT®
'LJLWiOLV ÒWJ\L (OĘtUiVWiU V]HU]ĘGpses partnereinek száma mostanra 130
HOĘIL]HWĘ N|UO VWDELOL]iOyGRWW (] D
J\DNRUODWEDQ D V]HUYHUNRQV]HUQ V]LQWĦ
HOĘIL]HWpVHNPLDWWW|EEPLQWUHQGV]HUHV IHOKDV]QiOyW MHOHQW $] HOĘIL]HWĘN N|]|WW D] iOODPL pV |QNRUPiQ\]DWL
PHJUHQGHOĘNPHOOHWWWHUYH]ĘNLYLWHOH]Ę
lebonyolító, gyártó és kutató-oktató profilú felhasználók egyaránt találhatók. A
felhasználók elégedettségi indexe évek
óta folyamatosan 95% körül van, amely
igen jónak mondható. A keretrendszer
fejlesztéséhez (új Reader 4.0 magyar
YiOWR]DW V]NVpJHVPXQNiNĘV]pQ
PHJNH]GĘGWHN

sok megjelenésének már említett akadályozottságára való tekintettel – lényegében továbbra is szüneteltek. Ugyanakkor
számos visszajelzés támasztja alá, hogy
az ilyen típusú alkalmakra továbbra is
YDOyV LJpQ\ YDQ tJ\ D M|YĘEHQ ~MUD
szeretnénk hasonló programokkal jelentkezni.
A szakmai fórumok és kapcsolatok
potenciális helyszíneként alapított,
WRYiEEUD LV WiUVDViJXQN NLVPpUWpNĦ
résztulajdonában álló Makadám Mérnök
.OXE V]iPRV V]tQYRQDODV pUGHNOĘGpVW
vonzó szakmai rendezvény színhelye
volt.
A társaságunk által alapított és 2016ban is adományozott szakmai díjak:
• Milliarium
Aureum
–
$UDQ\PpUI|OGNĘ GtM D N|]~WL pV D
vasúti közlekedés hazai színvonalának fejlesztése érdekében végzett
iWIRJy NLHPHONHGĘ V]HOOHPL LUiQ\tWypVPĦV]DNLWHOMHVtWPpQ\WLVPHULHO
a díj átadására hagyományosan az év
eleji MAÚT bálon kerül sor)
• Vásárhelyi Boldizsár-díj (a szakterület kiváló szakembereinek a társaViJEDQ DODSYHWĘ FpOMDLQN pUGHNpEHQ
végzett munkáját ismeri el)
• Nemesdy Ervin diplomamunka-díj
(ifjú mérnökök részére, a szakmai
vérkeringésbe és a társaság munkáMiED YDOy EHNDSFVROyGiV HOĘVHJtWpVH
érdekében)

6]HUYH]HWLpOHW
A társaság a tagok támogatásával
WRYiEEUDLVEL]WRVtWMDDPĦN|GpVDODSYHWĘIHOWpWHOHLW
A megújult elnökség ülései rendszereVHN D YiODV]WRWW WLV]WVpJYLVHOĘN IHOHOĘVségteljes munkát végeznek.
Az alapszabály meghatározta feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra
rendelkezésünkre áll. Az irodai háttértevékenységeket kis létszámú, hatékony,
elkötelezett, jól képzett személyzet intézi. 2015 május óta irodánk kisebb alapWHUOHWĦ EpUOHPpQ\EHQ PĦN|GLN 0LQGH] PHJIHOHOĘHQ V]ROJiOMD V]DNPDL pV
szervezeti céljainkat, egyúttal gazdasági
VWDELOLWiVXQNDWLVEL]WRVtWYD0LQĘVpJLUinyítási rendszerünk ISO 9001 szabvány
szerinti éves felülvizsgálata az elmúlt
6]DNPDLIyUXPRNpVWiUVDGDOPL
évben is sikeres volt.
HVHPpQ\HNGtMiWDGiVRN
2016-ben 75 jogi tagunk volt, ez a
A társaság szakmai fórum jellegének
biztosítása, az információk terjesztése az V]iP ± D QHP NHGYH]Ę NOVĘ N|UODODStWiV yWD IRQWRV FpONLWĦ]pVQN 6DMiW mények ellenére – megegyezik az
lebonyolítású rendezvényeink, konfe- egy évvel korábbi helyzettel. A tagok
UHQFLiLQND]HOP~OWpYEHQ±D]~MHOĘtUi- létszáma és a befizetett tagsági díjak

egyrészt a társaság elismerését jelentik számunkra, másrészt a tevékenység
szakmai fontosságát is mutatják. Közel
400 egyéni tagunk közvetlenül, a jogi
WDJRN SHGLJ NpSYLVHOĘLN ~WMiQ YHKHWQHN
UpV]W D] HOĘtUiVRN NpV]tWpVpEHQ (]iOtal, a társaságunk modelljének lényeges
UpV]pW NpSH]Ę V]DNPDL N|]PHJHJ\H]WHtés révén biztosítható valamennyi érdekelt fél szempontjainak képviselete és
megjelentetése. A szakmai munkában,
a munkabizottságokban eseti felkérésre
QHPFVDN WiUVDViJL WDJRN KDQHP NOVĘsök is részt vesznek. Jogi és egyéni tagjaink listáit rendszeresen közzétesszük.
EDQ LV YROW OHKHWĘVpJ DUUD KRJ\
D]HOĘ]ĘpYLV]HPpO\LM|YHGHOHPDGyHJ\
százalékát társaságunk megkapja.
$] HOĘ]Ę pYUĘO IHODMiQORWW  H]HU
forintot az ifjú mérnökök, diplomások
WiUVDViJL PXQNiED W|UWpQĘ EHYRQiViUD
fordítjuk, a Nemesdy Ervin diplomamunka-díjon keresztül.
Folyamatos kiemelt célként fogalmazzuk meg a szakmai egyesületekkel és
FLYLOV]HUYH]HWHNNHOYDOyHJ\WWPĦN|GpV
HUĘVtWpVpWHOVĘVRUEDQD0DJ\DU0pUQ|NL
Kamara Közlekedési tagozatával és a
Közlekedéstudományi Egyesület Közúti
Szakosztályával, illetve Közlekedésépítési Tagozatával.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal 2013-ban, majd 2014-ben kötött
stratégiai partnerségi megállapodásunk
keretében 2016-ban is több alkalommal
NDSWXQNYpOHPpQ\H]pVUHNO|QE|]ĘMRJszabálytervezeteket.
Nemzetközi kapcsolataink keretében 2016-ban júniusban részt vettünk
az osztrák FSV bécsi rendezvényén
(Verkehrstag), továbbá szeptember
végén a német FGSV kétévenként megrendezett kongresszusán (Bréma), és a
szlovák útügyi társaság (SCS Slovenská
&HVWQi 6SRORþQRVĢ  RNWyEHU HOHML 6]ORYiNÒWpStWĘN1DSMiQ%HV]WHUFHEiQ\iQ
Nagyenyeden, a felújított Bethlen
Gábor Kollégium és iskolaépület-együttesének ünnepélyes megnyitó ünnepségéhez kapcsolódva 2016. szeptember
közepén a MAÚT küldöttségének részvételével két emléktábla avatására került
sor: dr. Vásárhelyi Boldizsár és gróf
Mikó Imre tiszteletére. (A táblák állításához társaságunk mellett az Erdélyi
0DJ\DU0ĦV]DNL7XGRPiQ\RV7iUVDViJ
a Közlekedéstudományi Egyesület, a
Magyar Mérnöki Kamara és magyar
magánszemélyek járultak hozzá.)

A közúti és vasúti közlekedési kultúra
PHJĘU]pVH IHMOHV]WpVH V]HPpO\HV NDScsolataink ápolása részeként több alkalommal volt alkalmunk régi kedves jubiOiOyNROOpJiLQNDWV]iPRV~WJ\LPĦV]DNLHOĘtUiVXQNWiUVDONRWyLWN|V]|QWHQL
Az Útügyi Világszövetség Magyar
Nemzeti Bizottsága (AIPCR MNB) és
D0$Ò7NRUiEELHJ\WWPĦN|GpVLPHJállapodásának fenntartása 2016-ban is
biztosítani tudta egyes szakmai munkabizottságokban a magyar részvételt.
6]DNPDLWiMpNR]WDWiV
A tagság rendszeres tájékoztatásának
érdekében a tavalyi évben is öt alkalommal jelent meg a MAÚT hírlevele, ami
folyamatos tájékoztatást ad társaságunk
HVHPpQ\HLUĘO$] ~WJ\L HOĘtUiVRN KRQODSXQNRQ WDOiOKDWy WHOMHV N|UĦ OLVWiMD
HOVĘVRUEDQ WDJMDLQN PXQNiMiW KLYDWRWW
segíteni, de ez a típusú tájékoztatás
HJ\~WWDO D OHKHWĘ OHJV]pOHVHEE Q\LOYinosságnak is szól. Az elmúlt években
már a társaság honlapja bizonyult a
OHJIĘEENDSFVRODWLHOHPQHN$N|]|VVpJL
média használói számára megindítottuk a MAÚT Magyar Út- és Vasútügyi
Társaság facebook-oldalát is, amelyen
a felület általános jellegéhez igazodó
módon osztjuk meg új bejegyzéseinket,
eseményeinket.

WpNĦ Q|YHNHGpVH WHNLQWHWWHO D N|]SRQWL PHJUHQGHOĘL ROGDOUyO pUNH]HWW PHJrendelések minimálisra csökkenésére.
A KözOP-projektek kedvezményezetti
feladataihoz kapcsolódó egyes költségek
HOV]iPROiVD UpYpQ D WiUVDViJ PĦN|GpVL
költségei 2016-ban már részben sem
YROWDNIHGH]KHWĘN

1 H P H V G \  ( U Y L Q
GLSORPDPXQNDSiO\i]DW
$ 0$Ò7 0ൺඒൺඋ Òඍ ඣඌ 9ൺඌනඍඳඒං
7iUVDViJ 1HPHVG\ (UYLQ PĦHJ\HWHPL
professzor, az útépítési tanszék megalapítója tiszteletére idén is pályázatot
hirdet.
Pályázni két kategóriában lehet:
 IHOVĘIRN~ DODS pV PHVWHUNpS]pVW
lezáró diplomamunkával, illetve
• szakmérnöki diplomamunkával.

A pályázati részvétel feltételei:
 -HOHVPLQĘVtWpVĦGLSORPDPXQNDpVD
tárgyévben megszerzett, legalább jó
PLQĘVtWpVĦ %6F 06F LOOHWYH V]DNPpUQ|NLRNOHYpO
• A külön meghatározott tárgykörökbe
sorolható, aktuális téma feldolgozása
NDSFVROyGMRQD0$Ò7IĘFpOMDLKR]
• A diplomamunkát más pályázatra is
*D]GDViJLHUHGPpQ\HN
EHOHKHWDGQL
A társaság feladatait nonprofit jelleg- • Szakmérnöki diplomamunka esetégel, az alapszabály szerint végzi. Nagy
ben a gyakorlati hasznosíthatóság
ILJ\HOPHW IRUGtWXQN D PHJUHQGHOĘNNHO
HOĘQ\WMHOHQW
DEHV]iOOtWyNNDOpVDYHYĘNNHOYDOyNDScsolattartásra. A társaság a 2016. évi A pályázatra beadandó:
gazdasági adatait lezárta. A gazdasági • a diplomamunka vagy szakdolgozat
HUHGPpQ\HNHW D N|]J\ĦOpVHQ D] HOQ|NL
digitális formában a tanszéki és a
beszámoló fogja részletesen ismertetni.
szakmai konzulens, valamint a tan$EHYpWHOHNNpQ\V]HUĦFV|NNHQpVHPHOV]pNLpVDNOVĘEtUiOyYpOHPpQ\pYHO
lett a kiadások csökkentése érdekében
pUWpNHOĘDGDWODSSDO
meghozott intézkedések eredményesek • az államvizsga eredményes letéteYROWDN tJ\ VLNHUOW PHJĘUL]QL D WiUVDlét igazoló leckekönyvi bejegyzés
ViJ PĦN|GĘNpSHVVpJpW pV EL]WRVtWDQL D
PiVRODWD
WRYiEELPXQNDDODSYHWĘIHOWpWHOHLW
 WDQV]pNYH]HWĘL YDJ\ NRQ]XOHQVL
$ WiUVDViJ PĦN|GpVpQHN DQ\DJL KiWDMiQOiV
WHUpW EDQ DODSYHWĘHQ D N|YHWNH- • a diplomamunka mintegy egyol]Ę IRUUiVRNEyO EL]WRVtWRWWXN D WDJViJL
dalas összefoglaló szakmai kivodíjakból, a digitális és papírformátumú
nata. Az összefoglalónak a MAÚT
HOĘIL]HWpVHV pUWpNHVtWpVEĘO WRYiEEi D]
Hírlevélben vagy szakmai folyóiratesetenként elnyert projektek díjaiból. A
ban való megjelenésre alkalmasnak
tagsági díjak és a papírformátumú értéNHOOOHQQLH
kesítések területén az elmúlt években • kitöltött pályázati adatlap.
MHOOHP]Ę FV|NNHQĘ WHQGHQFLD IRO\WDWydott. Ezt csak részben ellensúlyozta a
GLJLWiOLV HOĘIL]HWpVHV pUWpNHVtWpV NLVPpU-
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H87 'LJLWiOLV ÒWJ\L (OĘtUiVWiU È 5 - ( * < = e .
(OĘIL]HWpVWtSXVD

%HOpSpVLGtM)W

0HJ~MtWyFVRPDJGtMD)W
(minden márciusban és
szeptemberben)

2SFLRQiOLVOHKHWĘVpJ
(szövegrész kivágása)

(ඒൾൽංൾඅෛൿංඓൾඍඣඌൾ
egy munkahelyre
NHWWĘPXQNDKHO\UH

50 000
80 000

290 000

három munkahelyre

+10%

130 000

négy munkahelyre

320 000

180 000

öt munkahelyre

350 000

230 000

tíz munkahelyre

390 000

400 000

+15%

6ඈൿൾඅඁൺඌඓඇගඅඬඌൾඅෛൿංඓൾඍඣඌൾ
szerverre
konszern szerverre

590 000

600 000

1 000 000

1 000 000

+20%
–

Megjegyzések:

Az árak az áfát nem tartalmazzák!

A MAÚT jogi tagjai a mindenkori tagsági díjuk alapján meghatározott szolgáltatási csoport szerinti
díjkedvezményre jogosultak.
$]ÈOWDOiQRV6]HU]ĘGpVL)HOWpWHOHNpVD/LFHQFIHOWpWHOHNPLQGHQHVHWEHQD]HOĘIL]HWĘLV]HU]ĘGpVUpV]pWNpSH]LN
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.

(folytatás a 3. oldalról)
A pályázat bírálata:
• A diplomamunkákat a pályázatra
2017. október 3-ig lehet benyújtani.
• A pályázat eredményének kihirdetése várhatóan 2017. november 23-án,
Nemesdy Ervin születésnapján történik.
• A díjkiosztásra és a kimagasló pályázatok ismertetésére a MAÚT Magyar
Út- és Vasútügyi Társaság elnöksége
által meghatározott formában kerül
sor.
• A MAÚT Magyar Út- és Vasútügyi
Társaság a pályázatok tartalmához
igazodó bíráló bizottságot jelöl ki,
amely három–három díjat adhat ki.
1HPPHJIHOHOĘV]tQYRQDO~GLSORPDPXQNiN HVHWpQ QHP N|WHOH]Ę YDODmennyi díj kiadása. A bíráló bizottViJDSiO\i]DWRNV]iPiQDNpVPLQĘségének függvényében dönthet.
A pályázatra folyamatosan lehet jelentkezni a MAÚT titkárságán.
A pályázati lapot a MAÚT honlapjáról lehet letölteni vagy a titkárságon
igényelni:
www.maut.hu,
tel.:+36 1 315 0322,
office@maut.hu
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Szja 1%

Egyéni tagdíj

7ගඋඌൺඌගඎඇ ൺඓ ංൽൾං ඣඏൻൾඇ is kiemelt
köszönetet mond mindazoknak, akik a
2015. évi személyi jövedelemadó bevallásakor a MAÚT javára rendelkeztek.
A támogatást a korábbi évekhez
hasonlóan idén is a dr. Nemesdy Ervin
diplomadíj-pályázat fiatal mérnökeinek
díjazásaira használjuk fel.
.pUMN WDJMDLQNDW KRJ\ D M|YĘEHQ
OHKHWĘVpJHLNKH]PpUWHQMiUXOMDQDNKR]]i
a fiatalok szakmai munkájának elismeréséhez!
A MAÚT Magyar Út- és Vasútügyi
Társaság adószáma: 18062771-2-41

$  ඣඏං ඍൺൽටඃ ඏගඅඍඈඓൺඍඅൺඇඎඅ
1000 forint (nyugdíjasoknak díjmentes). Kedves Tagtársunk, kérjük, hogy
amennyiben még nem fizette be, utalja át a tagdíjat a MAÚT Magyar Útés Vasútügyi Társaság bankszámlájára
(11668008-08140800-68000001) vagy a
társaság irodájában személyesen befizetQLV]tYHVNHGMHQ$N|QQ\HEEHOpUKHWĘVpJ
érdekében – amennyiben még nem tették meg – ismételten kérjük tagjainkat
e-mail-címük megadására is!
Köszönettel: Titkárság

A hírlevelet összeállította: Berényi Zsófia, Gibiczerné Bella Ildikó, Horváth Zsolt, Kovács Kinga,
0RQRVWRUL6]ĦFV$QLWD1\LUL6]DEROFVGU3HWĘF]0iULD5pWKiWL$QGUiV

