100. szám

Budapest, 2013. július

T i s z t e lt K o l l é g a n ő k
és Kollégák!
Az idei esztendő harmadik hírlevelének megjelenésekor, amelyben közzétesszük a társaságunk 2013. május 24-i éves közgyűlésén
elhangzott lényeges információkat is, már
az első félév végén vagyunk. Egyúttal valamilyen jubileum-féle érzésünk is van, hiszen
az 1995. február óta megjelenő MAÚThírlevelek kereken 100. számához érkeztünk,
és ez gondolatban mindenképpen számvetésre késztet.
A Magyar Útügyi Társaság közel húsz
éves folyamatos fennállása és tagjai, szakembergárdája révén ez idő alatt elvégzett
munkájának elismertsége, a létrehozott
termékek rendszeres használata, alkalmazása mindenképpen igazolja azt, hogy ez a
tevékenység – az útügyi műszaki szabályozás
rendszerének szakmai-társadalmi szervezeti
keretek közötti közös fejlesztése, működtetése – a szakma minden résztvevője számára
hasznos. Az ilyen típusú önszerveződést felmutatni még nem tudó rokon mérnöki szakterületek számára is mintaként, követendő
modellként szolgál. A vasúti infrastruktúra
fejlesztési és beruházási kérdéseivel foglalkozó szervezetek például már évekkel ezelőtt
felismerték, hogy a közúti szakterületen
egy jól felépített rendszer üzemel, melyhez
hasonlót érdemes lenne kialakítani a vasúti
infrastruktúra területére is.
Szakmai tevékenységünk szempontjából a
közelmúlt minden bizonnyal meghatározó,

talán egyszer majd mérföldkőnek is tekintett
fejleménye a projektkeretű finanszírozási
lehetőségek megjelenése és operatív működése.
Az első ilyen, európai uniós támogatással
induló KözOP-projekt a Vasúti műszaki
szabályozási rendszer felülvizsgálata és
folyamatos működési modelljének kialakítása (A vasúti műszaki szabályozási rendszer
megújítása) megnevezéssel indult, 2012
szeptemberében.
Az idei év áprilisában ehhez két további,
önálló projekt csatlakozott: az egyik tárgya a
vasúti átjárók akadálymentesítésének szabályozása (KözOP 2. prioritás), míg a másik a
2+1 / 1+2 sávos keresztmetszetű útkialakítás
hazai problémakörét és műszaki szabályozási kérdéseit hivatott tisztázni (KözOP 3.
prioritás). Mind a három uniós projekt 2015
második negyedévében fejeződik be.
Az eddigi pozitív eredmények alapján
további témákban is tervezzük KözOPpályázat előkészítését és benyújtását.
Nemzetközi kapcsolataink keretében a
közelmúltban részt vettünk osztrák partnerszervezetünk, az FSV Verkehrstag c.
rendezvényén (2013. június 20.), ahol egyúttal az e-UT® Digitális Útügyi Előírástár
Reader 2.0 verziójának további informatikai
fejlesztési irányairól is folytattuk a közös
gondolkodást.
Minden kedves tagtársunknak további
sikeres, eredményes munkát, a nyári szabadságok idején pedig kellemes pihenést és
feltöltődést kívánunk!
Ügyvezetés

Ta r t a l o m
Közgyűlés
Dr. Vásárhelyi Boldizsár-díj
e-UT® Digitális Útügyi Előírástár
Útügyi műszaki előírások és tervezési útmutatók
Dr. Nemesdy Ervin diplomadíj-pályázat
Szaktanácsadás
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K Ö Z G Y Ű L É S
Az alábbiakban a Magyar Útügyi Társaság
2013. május 24-én, a Közlekedésfejlesztési
Koordinációs Központ II. emeleti tárgyalójában tartott éves közgyűlésén elhangzottakat, és az elfogadott határozatokat
közöljük kivonatosan. Tombor Sándor, a
MAÚT elnöke köszöntötte a megjelenteket.
Sajnálattal állapította meg, hogy a 9.00 órára
összehívott közgyűlés nem határozatképes,
és bejelentette, hogy hagyományosan a közgyűlésen átadandó díjak és a programban
előzetesen meghirdetett szakmai beszélgetés
után fogják a közgyűlést – a létszámtól függetlenül határozatképesen – megtartani.
A szakmai program a dr. Vásárhelyi
Boldizsár-díj átadásával kezdődött, majd
a dr. Nemesdy Ervin diplomadíj-pályázat
díjátadása és a kiemelten díjazott munkák bemutatása következett. Az első blokk
zárásaként a vasúti szabályozási rendszer
megalkotásával kapcsolatos pályázatot és
szakbizottsági munkát dr. Schváb János
projektvezető ismertette. Tombor Sándor
kiegészítette a MÁV és a MAÚT közötti
együttműködési megállapodásról szóló tájékoztatással. Nyíri Szabolcs (Puchard Zoltán
előadását ismertetve) beszámolt az id. Dr.
Gáspár László útügyi technológiai továbbképzés eddigi tanfolyami moduljairól.

Napirend

• Levezető elnök megválasztása
• Jegyzőkönyvvezetők megválasztása
• A MAÚT elnökének szóbeli kiegészítése
a megküldött elnökségi beszámolóhoz, a
MAÚT szakmai munkájáról és a 2012.
évi gazdálkodásról
• A Számvizsgáló bizottság beszámolója
• Az Építési koordináló bizottság
elnökének megválasztása
• Alapszabály módosítása
• A MAÚT 2013. évi költségvetési terve
• Hozzászólások, szavazás az elfogadásról

Elnöki beszámoló

Tombor Sándor szóbeli kiegészítése a megküldött Elnökségi beszámolóhoz a MAÚT
szakmai munkájáról és a 2012. évi gazdálkodásról.
Új fejlesztési lehetőség a vasúti műszaki szabályozás rendszerének integrálása az
útügyi szabályozáshoz hasonlóan a társaság által működtetett rendszerbe. A 2012
nyara óta folyó projektben igen nagy munka
folyik. A vasutas szakma jelentős képviselői
működnek közre a szabályozás felülvizsgálatában és a folyamatos működési modell
kialakításában, a MAÚT csak az útügy területén megszerzett tapasztalatait adja át a
vasutas szakembereknek. Bevált az elektronikus hozzáférési rendszer. Jól működő
nemzetközi kapcsolatokat építettünk ki a
hasonló elektronikus rendszert alkalmazó
társaságokkal. Ennek keretében utoljára az
egyik legnagyobb német műszaki könyvkiadóval, a Kirschbaum-Verlag-gal folytatott
egyeztetést a MAÚT.
A KIKSZ-szel megkötött KözOP-támo
gatási szerződések keretében két újabb területen folyik tevékenység, a Vasúti-közúti
átjárók és a 2+1 sávos gyorsforgalmú utak
problémakörében. Ezek a pályázatok részben pótolják a korábban meglévő K+F
pályázatokból származó bevételeket.
Sikeresnek mondható a 2012-ben három
alkalommal megrendezett útügyi akadémiák szakmai rendezvénysorozata is, amely
a szakma aktuális kérdéseivel foglalkozik,
számottevő érdeklődés mellett.
Továbbra is egyik legsikeresebb rendezvény az Útügyi bál, ahol a kötetlen baráti
kapcsolatok ápolására is lehetőség nyílik.
A 2012. évi gazdálkodással kapcsolatosan
az elnök ismertette a társaság bevételeit és
kiadásait. A kiadások és bevételek részletezését, a tagdíjakból, kiadványokból és a
megbízási munkákból származó értékeket
összehasonlító táblázatok tették szemléletessé a tagság számára.
(Megjegyzés: a számszerű adatokat tartalmazó 2012. évi közhasznúsági jelentés honlapunkon – www.maut.hu – megtalálható.)

A Számvizsgáló bizottság
beszámolója

A Számvizsgáló bizottságnak a saját vizsgálataival, a számvizsgálókkal és a könyvvizsgálókkal egyeztetett jelentését Váradi Szabó
László elnök ismertette.
Elmondta, hogy a Számvizsgáló bizottság
folyamatosan figyelemmel kísérte a MAÚT
pénzügyi működését, kérdéseket tett fel a
KözOP-projektekkel kapcsolatban, melynek
bevétele jelentős, de ez nem fedezi az alap-
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tevékenységet. A bizottság a gazdálkodást
rendben lévőnek találta.
Javasolja a közgyűlésnek az elnöki beszámolóban szereplő adatok elfogadását, mert
azok a 2012. évi tényeknek megfelelnek.
• A mérleg és eredménykimutatás az
auditjelentésben foglaltakkal azonos.
• Javasolja a 2012. évi mérleg elfogadását.
• Javasolja a 2013. évi költségvetési terv
elfogadását.
Dr. Bumberák József levezető elnök az
alapszabály szerint nyílt szavazásra tette fel
a kérdést, majd megállapította, hogy a közgyűlés egyhangúlag elfogadta a következő
határozatot:
1/2013. sz. közgyűlési határozat
A MAÚT közgyűlése az elnöki beszámolót,
a 2012. évi pénzügyi beszámolót, a közhasznúsági jelentést és a Számvizsgáló bizottság
beszámolóját – a határozat melléklete szerinti tartalommal – elfogadta.

Építési Koordináló bizottság
elnökének megválasztása

Dr. Bumberák József levezető elnök bejelentette, hogy – miután dr. Schváb János bejelentette lemondási szándékát – az Építési
Koordináló Bizottság vezetőjének az elnökség Mayer Andrást javasolta. Ismertet
te a
jelölt szakmai pályafutását. Ismertette, hogy
a közgyűlésen résztvevők is állíthatnak jelöltet a tisztségre. A közgyűlés más jelöltet nem
állított.
Dr. Bumberák József levezető elnök az
alapszabály szerint nyílt szavazásra tette fel
a kérdést, majd megállapította, hogy a közgyűlés egyhangúlag elfogadta a következő
határozatot:
2/2013. sz. határozat
A MAÚT közgyűlése Mayer Andrást az
Építési koordináló bizottság vezetőjének a
jelenlegi elnökség mandátumával megegyező időtartamra megválasztotta.

Alapszabály módosítása

Dr. Bumberák József levezető elnök ismertette, hogy az alapszabály módosítása két ok
miatt szükséges.
– Az egyik ok: a KözOP-projektekkel kap
csolatos eljárásrend. Ezekben a projektekben csak a MAÚT munkaviszonyban
lévő alkalmazottai vehetnek részt, így
szükséges eseti munkaszerződések megkötése a munkákban résztvevőkkel, esetenként a MAÚT elnökével is, aki felett
a munkáltatói jogokat az elnökség két
tagja gyakorolná.
– A másik ok: Mayer András megválasztása, ugyanis az Alapszabály 17. §
(1) pontja alapján az Építési koordináló
bizottság vezetője együttes képvisele-

ti joggal rendelkezik, a (3) bekezdés
szerint pedig nevesítve van az Építési
koordinációs bizottság vezetője, így e
bekezdésben dr. Schváb János helyett
Mayer Andrást kell nevesíteni.
Ezt követően az alapszabály szerint nyílt
szavazásra tette fel a javaslatokat, majd
megállapította, hogy a közgyűlés egyhangúlag elfogadta a következő határozatot:
3/2013. sz. határozat
A MAÚT közgyűlése az alapszabály
− 13. § (8) bekezdését akként módosítja,
hogy helyébe a következő új (8) bekezdés
lép: „A társaság alkalmazottai felett a
munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja.
Abban az esetben, ha az elnök a társasággal munkaviszonyt létesít, az elnök felett a
munkáltatói jogokat az elnökség gyakorolja.
Munkaviszony az elnöki tisztség ellátására nem létesíthető. Az elnökség nevében
a munkáltatói jogkör gyakorlása körében
meghozott döntések, utasítások, írásbeli nyilatkozatok aláírására, az elnökkel mint munkavállalóval történő közlésére az elnökség
határozatával erre feljogosított két elnökségi
tag jogosult. A munkáltatói jog gyakorlásának részletes szabályait az Elnökség maga
jogosult meghatározni.”;
− 17. § (3) bekezdését akként módosítja,
hogy „dr. Schváb János Építési koordináló
bizottság vezetője 1126 Budapest, Böször
ményi út 13−15.” szövegrész helyébe a
„Mayer András Építési koordináló bizottság
vezetője 2330 Dunaharaszti, Petőfi Sándor
u. 43.” szövegrész lép.
Dr. Bumberák József levezető elnök
ismertette, hogy a MAÚT-nak mint közhasznú szervezetnek az egyesülési jogról,
a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. törvény előírásai szerint 2014. május 31. napjáig az új
törvényi feltételek szerint a közhasznúság
nyilvántartásba vételét kérnie kell a Fővárosi
Törvényszéknél. A MAÚT elnöksége felhatalmazást kér a közgyűléstől, hogy az
ehhez szükséges előkészületeket megtegye,
alapszabály-módosítást előkészítse, és azt
majd a 2014. évi közgyűlés elé jóváhagyásra
beterjessze. Ugyancsak felhatalmazást kér
az Elnökség, hogy – a közgyűlés I. részében
az elnök úr által már ismertetett – stratégiai
partnerségi megállapodást az NFM-mel, a
MÁV-val pedig az együttműködési megállapodást előkészítse és aláírja.
A közgyűlés egyhangúlag megadja a felhatalmazást.

A MAÚT 2013. évi költségvetési
terve

Tombor Sándor, a MAÚT elnöke ismertette
a 2013. évi költségvetést, előadta, hogy a
társaság mintegy 83 millió Ft bevétellel és
ugyanannyi kiadással számolva, szerényebb
költségvetést tervez, reménykedve abban,
hogy pályázati lehetőségeket igénybe véve
újabb előírások előkészítésére lesz mód.
Dr. Bumberák József levezető elnök az
alapszabály szerint nyílt szavazásra tette fel
az előterjesztést, majd megállapította, hogy a
Közgyűlés egyhangúlag elfogadta a következő határozatot:
4/2013. sz. határozat
A MAÚT közgyűlése a társaság 2013. évi
költségvetését – a határozat melléklete szerinti tartalommal – elfogadta.

Zárszó

Tombor Sándor, a MAÚT elnöke megköszönte a tagok tavalyi év során kifejtett tevékenységét, a közgyűlésen résztvevők aktivi-

tását. Szükségesnek tartja, hogy tisztázódjon
a MAÚT és a szakmai adminisztráció kapcsolata, az útügyi műszaki előírások jövőbeni jogállása. A következő évben nemcsak
a MAÚT megalakulásának 20. évfordulója
jelent kihívást, hanem a teljes tisztújítás, a
további szükséges átalakulások, ezért a társaság további munkáját alaposan elő kell
készíteni. Ehhez, a további sikeres folytatáshoz kéri az egyéni és jogi tagok segítségét, a
társaság jövőjébe vetett hitet.

Dr. Vásárhelyi Boldizsár-díj

A közgyűlésen Tombor Sándor elnök ismertette az elnökség javaslata alapján hozott
döntést. A dr. Vásárhelyi-díjat azok kaphatják, akik szakmai munkájuk során kiemelten
sokat tettek a Magyar Útügyi Társaság céljainak megvalósítása érdekében. Az elnökség
2013-ban egy díjat ítélt oda. A díjjal járó
oklevelet és érmét Rétháti András a MAÚT
ügyvezetője kapta.

Rétháti András
okleveles építőmérnök,
okleveles közútkezelő-közútfejlesztő
szakmérnök
A közlekedéstervezés és a közúti szakigazgatás területén, különösen az útügyi műszaki
fejlesztés és szabályozás terén végzett munkájáért kapta a díjat.
Mérnöki diplomájának megszerzése után
három évig Finnországban dolgozott tervező mérnökként. Összesen 24 évet töltött el különböző feladatkörökben a közúti
szakigazgatás, az útügyi műszaki fejlesztés
és szabályozás, illetve a városi közlekedési
infrastruktúra tervezése területén. A MAÚT
műszaki szabályozási munkájában 1999 óta
mint a nemzetközi kapcsolatok felelőse,
2010 óta pedig mint a társaság ügyvezetője
vesz részt. Mind a megrendelői, mind a
tervezői oldalon jelentős gyakorlatot szerzett a nemzetközi munkacsoportokban és az
EU-támogatású közlekedésépítési projektek
előkészítésében és megvalósításában.

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 lehetőség
(szövegrész kivágása)

Egyedi előfizetések
egy munkahelyre
kettő munkahelyre

50 000
290 000

három munkahelyre

80 000

+10%

130 000

négy munkahelyre

320 000

180 000

öt munkahelyre

350 000

230 000

tíz munkahelyre

390 000

400 000

+15%

Sokfelhasználós előfizetések
szerverre
konszern szerverre
Megjegyzések:

590 000

600 000

1 000 000

1 000 000

+20%
–
Az árak az áfát nem tartalmazzák!

A Magyar Útügyi Társaság 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.
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Dr. Nemesdy Ervin
diplomadíj-pályázat 2012
A közgyűlésen került sor a 2012. évi
dr. Nemesdy Ervin diplomadíj-pályázat díjainak átadására, majd a díjazásban részesült három pályázó (Sándor Zsolt, Morvay
Katalin, Szentpéteri Ibolya) ismertette röviden díjnyertes diplomatervét.
A pályázat bíráló bizottságának javaslatára
a jutalmazottak a következők:
•

Első díj: Sándor Zsolt (Budapesti Műsza
ki és Gazdaságtudományi Egyetem)

•

Második díj: Farkas Gyula (Széchenyi
István Egyetem), Horváth István (Széc
henyi István Egyetem), Morvay Katalin
(Budapesti Műszaki és Gazdaságtudo
mányi Egyetem), Szabados Anna Réka
(Miskolci Egyetem), Szentpéteri Ibolya
(Budapesti Műszaki és Gazdaságtudo
mányi Egyetem)

•

Könyvutalványban részesültek: Ávár
Vivien (Budapesti Műszaki és Gazdaság
tudományi Egyetem), Halász Anikó
(Széchenyi István Egyetem), Pinkóczi
Attila (Szent István Egyetem), Vörös
Gábor (Szent István Egyetem)

Útügyi műszaki előírások,
tervezési útmutatók
e-UT 05.01.12
Útépítési zúzottkövek és zúzottkavicsok.
1. rész: Kőanyaghalmazok utak,
repülőterek és más közforgalmi
területek aszfaltkeverékeihez és felületi
bevonataihoz
e-UT 09.02.27 Az útburkolat-felület
csúszásellenállásának vizsgálata.
Mérés ASFT-berendezéssel
e-UT 08.03.31 [TÚ 22.]
Közúti építmények felületvédelme
antigraffiti (AG) rendszerekkel
e-UT 08.02.42 [TÚ 23.]
Téglaboltozatos közúti hidak
e-UT 03.07.45 [TÚ 24.]
A közúti közlekedési zaj csökkentése
zajárnyékoló létesítményekkel és
úttervezési módszerekkel. Zajtérképek
e-UT 03.04.12 [TÚ 25.]
Kerékpárforgalmi létesítmények tervezési
útmutatója (KLTÚ)
(A KTSZ kiegészítése)

4

e-UT 03.02.41 [TÚ 26.]
Közterületek tervezése
e-UT 03.02.42 [TÚ 27.]
Közművek elhelyezése közterületen
e-UT 03.07.46 [TÚ 28.]
Keskeny közúti zajárnyékoló falak
A megjelenő új és módosított előírások és
tervezési útmutatók az e-UT® Digitális
Útügyi Előírástárban azonnal elérhetőek.

Dr. Nemesdy Ervin
diplomadíj-pályázat 2013
A Magyar Útügyi Társaság dr. Nemesdy
Ervin, műegyetemi professzor, az útépítési tanszék megalapítója tiszteletére idén is
pályázatot hirdet.
Pályázni két kategóriában lehet:
• felsőfokú alapképzést lezáró diplomamunkával, illetve
• szakmérnöki diplomamunkával.
A pályázati részvétel feltételei:
• Jeles minősítésű diplomamunka, és a
tárgy
évben megszerzett, legalább jó
minősítésű egyetemi, főiskolai MSc,
BSc, illetve szakmérnöki oklevél.
• A külön meghatározott tárgykörökbe
sorolható, aktuális téma feldolgozása
kapcsolatos a MAÚT fő céljaival.
• A pályázatra folyamatosan lehet jelentkezni a MAÚT titkárságán, a diplomaterv mintegy egyoldalas szakmai kivonatának, valamint a pályázó adatainak
feltüntetésével. Az összefoglalónak a
MAÚT-hírlevélben, vagy szakmai folyóiratban való megjelenésre alkalmasnak
kell lennie.
• A diplomamunkát más pályázatra is be
lehet adni.
• Szakmérnöki diplomaterv esetében a
gyakorlati hasznosíthatóság előnyt jelent.

A pályázatra beadandó:
• a diplomaterv vagy szakdolgozat (melyet
az elbírálás után kérésre visszaadunk) a
tanszéki és a szakmai konzulens, valamint a tanszéki és a külső bíráló véleményével, értékelő adatlappal
• az államvizsga eredményes letételét igazoló leckekönyvi bejegyzés másolata
• tanszékvezetői javaslat
• a diplomamunka összefoglaló kivonata.
A pályázat bírálata:
• A diplomamunkákat a pályázatra 2013.
október 1-jéig lehet benyújtani.
• A pályázat eredményének kihirdetése és
a díjkiosztás minden év november 25-én,
dr. Nemesdy Ervin születésnapján történik.
• A díjkiosztásra és a kimagasló pályázatok ismertetésére a Magyar Útügyi
Társaság elnöksége által meghatározott
formában kerül sor.
• Magyar Útügyi Társaság a pályázatok
tartalmától függő Bíráló bizottságot alakít, amely három–három díjat adhat ki.
Nem megfelelő színvonalú diplomamunkák esetén nem kötelező valamennyi díj
kiadása. A Bíráló bizottság a pályázatok
számának és minőségének függvényében
dönthet.
A pályázati lapot a MAÚT honlapjáról lehet
letölteni vagy a titkárságon igényelni (www.
maut.hu/aktualitasok), tel.: (1) 315 0322

Szaktanácsadás
Árképzési és költségvetési szaktanácsadásunk újra elérhető!
Szaktanácsadó: Deicsics László, elérhetősége: 20/336-8490

A hírlevelet összeállította: Gibiczerné Bella Ildikó, Horváth Zsolt, Kovács Kinga
Molnárné Sáfrányos Krisztina, dr. Petőcz Mária, Rétháti András, Röthler Tamásné

