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Előírás száma

Előírás címe

ÚT 2-3.301-1

Útépítési aszfaltkeverékek. Aszfaltbeton (AC)

ÚT 2-3.301-2

Útépítési aszfaltkeverékek.
Aszfaltbeton nagyon vékony rétegekhez (BBTM)

ÚT 2-3.301-5

Útépítési aszfaltkeverékek. Zúzalékvázas masztixaszfalt (SMA)

ÚT 2-3.301-6

Útépítési aszfaltkeverékek. Öntöttaszfalt (MA)

ÚT 2-3.301-8

Útépítési aszfaltkeverékek. Visszanyert aszfalt

ÚT 2-3.302

Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek.
Építési feltételek és minőségi követelmények

ÚT 2-3.601-1

Útépítési zúzottkövek és zúzottkavicsok.
1. rész Kőanyaghalmazok utak, repülőterek és más közforgalmi
területek aszfaltkeverékeihez és felületi bevonataihoz

ÚT 2-3.602

Kőlisztek. Kőanyaghalmazok utak, repülőterek és más közforgalmú területek aszfaltkeverékeihez és felületi bevonataihoz

ÚT 2-1.217

Üzemi létesítmények tervezése. Autópálya-mérnökségek

ÚT 2-2.104

Kő-, betonkő és műkő burkolatok fenntartása

ÚT 2-2.107

Aszfaltburkolatok repedéseinek, hézagainak kitöltése

ÚT 2-2.109

Betonburkolatok repedéseinek, hézagainak kitöltése

ÚT 2-3.701

Útburkolatok hézagkitöltő anyagai

ÚT 2-3.707

Bontott útépítési anyagok újrahasználata I.
Pályaszerkezet helyszíni hideg újrahasznosítása

ÚT 2-1.405

Közúti alagutak létesítésének általános feltételei
(A KTSZ kiegészítése)

ÚT 2-1.153

Változtatható jelzéstartalmú közúti jelzőtáblák (VJT)
követelményei

ÚT 2-2.127

Az útburkolat-felület csúszásellenállásának vizsgálata.
Mérés ASFT-berendezéssel

ÚT 2-3.213

Hézagaiban vasalt, kétrétegű, mosott felületképzésű
betonburkolatú merev útpályaszerkezet építése

ÚT 2-1.207

Közúti forgalom csillapítása (A KTSZ kiegészítése)

ÚT 2-2.118

Burkolatfelület állapotának minősítése Roadmaster rendszerrel

ÚT 2-1.201

Közutak tervezése (KTSZ)

ÚT 2-3.709

Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek helyszíni újrafelhasználása
melegremix eljárással

ÚT 2-3.710

Hatályos

ÚJ

2008. május 15.

• TÚ 15 Értékelemzés alkalmazása
az útügyi projekteknél
• TÚ 16 V
Vizsgálati kézikönyv
• TÚ 17 Hófúvás ellen védő
növénysávok
• TÚ 18 Mezőgazdasági utak
tervezési előírásai
(A KTSZ kiegészítése)

76. szám

Budapest, 2008. december

13.

Útügyi

bál

A Magyar Útügyi Társaság 2009-ben is
megrendezi a hagyományos, immár
13. ÚTÜGYI BÁL-t.

Átdolgozás
2008. július 15.
Új

Átdolgozás

2008. szeptember 15.
Új

Átdolgozás

2008. november 15.
2008. december 1.

Új

2008. december 15.

Útbeton betonhulladék újrahasznosításával

Ú j
t e r v e z é s i
ú t m u t a t ó k
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e l ő í r á s o k

A hírlevelet összeállította: Császár Gabriella, Horváth Zsolt, Kovács Kinga,
dr. Petőcz Mária, dr. Szabó József, dr. Schváb János, Tombor Sándor

T I S Z T E LT K O L L É G A N Ő K
KOLLÉGÁK!

ÉS

Hónapokkal ezelőtt jelentkeztünk
utoljára hírlevéllel. Ennek oka a
rohanó idő, az események megállíthatatlan folyamata. Kisebb mentségünkre szolgál, hogy a honlapot
rendszeresen frissítettük, és onnan
megfelelő információkat szereztek
például a havonta 2-3 új, vagy átdolgozott útügyi előírásról. Amióta a
minisztériumi közlöny nem tájékoztat ezekről, csak a honlap, illetve a
hírlevél nyújt segítséget. A legfontosabb hír, hogy az útügyi előírások
elektronikus megjelenésének munkája
a végéhez közeledik, és a jövő év
elején megindul az e-UT előírások
árusítása. Részletekről tájékozódhat
hírlevelünkből, vagy a MAÚT ügyvezetésnél, ahol kérdéseikre választ adnak
(office@maut.hu).
Boldog karácsonyi ünnepeket, és
sikeres új évet kíván
a jövőre 15 éves társaság
elnöksége
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Időpont: 2009. február 7. (szombat)
20.00 – 3.00
Helye: Budapest Kongresszusi Központ,
Pátria terem
Az elmúlt évek nagy érdeklődésére való
tekintettel, szeretnénk törzsvendégeinknek előzetes jelentkezést és ezzel az asztalok kiválasztását biztosítani. Kérjük,
hogy a honlapról letölthető jelentkezési
lapot küldje vissza, amennyiben élni
kíván a felajánlott lehetőséggel. Az asztalbeosztás a beérkezés sorrendjében
történik.
Őszinte örömünkre szolgálna, ha Önt
és néhány munkatársát a bál vendégei
között köszönthetnénk!

Ú j

ülés

A társaság elnöksége 2008. december
1-jén elnökségi ülést tartott. Tagjaink
kérését megtárgyalva, döntött a társaság
közhasznú szervezetté történő átsorolásáról. Az ehhez szükséges intézkedések megtételére felhatalmazta a társaság
elnökét, illetve megerősítette a rendkívüli közgyűlés összehívását.

R e n d k í v ü l i
k ö z g y ű l é s
2008. december 5-én a Makadám
Klubba összehívott rendkívüli közgyűlés megtárgyalta az alapszabály módosítási javaslatát, és határozott a társaság közhasznú szervezetté válásáról.
A közgyűlés jegyzőkönyvét a hírlevél
belső oldala tartalmazza.

K T S Z

Többlépcsős szakmai véleményeztetés után 2008 júniusában elkészült az
ÚT 2-1.201 Közutak tervezése (KTSZ)
minisztériumi egyeztetésre javasolt változata, majd további tárgyalások után a
következő főbb változtatások kerültek
a december 1-jén hatályba helyezett
módosításba: Külterületi utaknál és a
belterületi gyorsforgalmi utaknál csökkent az útkategóriák száma, és kategóriánként alacsonyabb lett a tervezési
sebesség; Gyorsforgalmi utaknál új elő-

írás, hogy R ≥ 1000 m sugarú helyszínrajzi
ívekben osztott pályás utak esetén a megállási látótávolság miatti szélesítést nem
kell alkalmazni; A gyorsforgalmi utak

keresztmetszeti méretei csökkentek.

Ta r t a l o m

13. útügyi bál; Új KTSZ
Rendkívüli közgyűlés, Elnökségi ülés
Digitális útügyi előírástár
Közgyűlés
Új előírások és tervezési útmutatók
Melléklet: Kivonat az új KTSZ-ből; Digitália útügyi előírástás

Elnökségi

1
1
1
2
4

Digitális útügyi
előírástár
A Magyar Útügyi Társaság átalakítja
szolgáltatási és kommunikációs rendszerét.
Nemzetközi együttműködés eredméynyeképpen, az osztrák társaság rendszerének adaptálásával, megújul az előírások értékesítése, a tagnyilvántartás, a
társaság tagjai és a bizottságok közötti
kommunikáció.
Ezt a rendszert használja az FGSV
német Útügyi Kutatótársaság is.

K ö z g y ű l é s
A MAGYAR ÚTÜGYI TÁRSASÁG 2008. december
5-én, a Makadám Mérnök Klubban tartotta
15. éves közgyűlését. A MAÚT 2008. évi
közgyűlése 10 órakor kezdődött meg.
Tombor Sándor elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a társaság közgyűlésének összehívása szabályszerűen történt. Megállapítja egyben, hogy a közgyűlés
határozatképes, figyelemmel arra, hogy az
alapszabály vonatkozó rendelkezése értelmében a megismételt közgyűlés a megjelentek
számára tekintet nélkül határozatképes.
Javasolja, hogy az ülés jegyzőkönyvvezetőjének dr. Csorja Zsuzsanna tagot, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Schulz Margit tagot
válassza meg.
Ismerteti az ülés napirendi pontjait – a
meghívóban foglaltakkal egyezően – az alábbiak szerint:
1. A társaság alapszabályának módosítása
2. Egyebek
Felkéri egyben a közgyűlésen megjelenteket, hogy az ismertetett napirendi pontokat
változtatás nélkül, a meghívóban foglaltakkal
egyezően hagyják jóvá.
„„A közgyűlés egyhangú, nyílt szavazással
az ülés jegyzőkönyvvezetőjének dr. Csorja
Zsuzsanna tagot, jegyzőkönyv-hitelesítőnek
Schulz Margit tagot választja meg.”
(4./2008. számú határozat. Az összes érvényesen leadott szavazatok száma: 31, a határozat mellett leadott szavazatok száma: 31, a
határozat ellen leadott szavazatok száma: 0,
tartózkodók száma: 0.)
„A közgyűlés egyhangú, nyílt szavazással
úgy határoz, hogy a Közgyűlés napirendi
pontjait Tombor Sándor elnök által ismertetettek szerint – a meghívóban foglaltakkal
egyezően – jóváhagyják.”
(5./2008. számú határozat. Az összes érvényesen leadott szavazatok száma: 31, a határozat mellett leadott szavazatok száma: 31, a
határozat ellen leadott szavazatok száma: 0,
tartózkodók száma: 0.)
1. A társaság alapszabályának módosítása
Tombor Sándor elnök az 1. napirendi ponthoz kapcsolódóan tájékoztatja a közgyűlés
tagjait, hogy a társaság közhasznúvá minősítéséhez szükséges az alapszabály módosítása. Erre tekintettel az alábbi módosításokat
javasolja a közgyűlésnek:
Az alapszabály 1. § (4) bekezdését az alábbi mondattal egészítik ki: „A társaság besorolási kategóriája: közhasznú szervezet.”
Az alapszabály 1. § (5) bekezdése az
alábbiak szerint módosul: „A Magyar Útügyi
Társaság rögzíti, hogy közvetlen politikai
tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást
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nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem
kap, országgyűlési képviselőjelöltet nem állított az 1997. évi alapítóokirat-módosítás
évét megelőző választásokon, valamint ezt a
továbbiakra, a jövőre nézve kizárja.”
Az alapszabály 1. §-a a következő (6)
bekezdéssel egészül ki: „(6) A társaság bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. A pályázat nem tartalmazhat olyan
feltételeket, amelyekből – az eset összes
körülményeinek mérlegelésével – megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt
pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem
szolgálhat.”
Az alapszabály 3. §-a az alábbi bekezdéssel egészül ki: „A társaság által végzendő
közhasznú tevékenység az 1997. évi CLVI.
törvény 26. § c) pontja alapján:
3. tudományos tevékenység, kutatás
22.a közforgalom számára megnyitott út, híd,
alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység
A társaság a fenti közhasznú tevékenységek keretében az alábbi tevékenységeket is
végzi: „országos és helyi közút, illetve a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút
fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység”.
A társaság biztosítja, hogy közhasznú szolgáltatásaiból a tagjain kívül más is részesülhessen.”
Az alapszabály 10. § (2) és (3) bekezdése
az alábbiak szerint módosul: „(2) A társaság
bevételeiből éves költségvetés alapján gazdálkodik, nem nyereségorientált, gazdálkodó
tevékenységet is végezhet. A társaság céljai
megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat, amely azonban nem
lehet a társaság fő tevékenysége. A társaság
vállalkozási tevékenységet csak közhasznú
céljainak megvalósítása érdekében, azokat
nem veszélyeztetve végezhet. Gazdálkodása
során elért eredményét nem oszthatja fel,
azt a társasági célokban megfogalmazott
tevékenységekre használja fel. Amennyiben a
társaság befektetési tevékenységet végezne, a
társaság közgyűlése köteles befektetési szabályzatot készíteni és elfogadni.
(3) A társaság köteles az éves beszámoló
jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági
jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés
elfogadása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A társaság közhasznúsági
jelentésének elfogadása az éves beszámoló
jóváhagyásával egyidejűleg, a tárgyévet
követő év május 31-ig a közgyűlés döntése alapján történik. A társaság köteles
közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő
évben, legkésőbb június 30-ig saját honlapján közzétenni.”
Az alapszabály 10. §-a a következő bekezdésekkel egészül ki: „(7) A társaság a cél

szerinti tevékenységéből, illetve amennyiben ilyen tevékenységet végez, a vállalkozási
tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten köteles nyilvántartani.
(8) A társaság az államháztartás alrendszereitől – a normatív támogatás kivételével
– csak írásbeli szerződés alapján részesülhet
támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az igénybe vehető támogatási
lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit
a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. A
társaság által nyújtott cél szerinti juttatások
bárki által megismerhetők.
(9) A társaság a felelős személyt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek
hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a
társaság által tagjának a tagsági jogviszony
alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő
juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.”
Az alapszabály 11. §-a a következő bekezdésekkel egészül ki:
„A társaság tisztségviselői:
– elnök
– elnökhelyettes
– elnökség tagja
– számvizsgáló bizottság elnöke
– számvizsgáló bizottság tagja
– ügyvezető”
Az alapszabály 12. § (2) bekezdésének 2.
francia bekezdése a következőképpen módosul:
• „az éves beszámoló és költségvetés,
valamint az ennek végrehajtásáról szóló
jelentés, illetve a közhasznúsági jelentés
elfogadása.”
Az alapszabály 12. § (3) bekezdése az alábbiakkal egészül ki: „A közgyűlést az elnök hívja
össze. Az eredeti közgyűlésre szóló meghívóban fel kell tüntetni a megismételt közgyűlés
helyét, időpontját, és azt, hogy a megismételt
közgyűlés csak az eredeti napirendi pontokban, de a megjelentek számától függetlenül
határozatképes.”
Az alapszabály 12. § (6) bekezdése az
alábbiak szerint módosul: „A közgyűlésről
jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök és két
tag hitelesít. A közgyűlési jegyzőkönyveket
a tagoknak 30 napon belül meg kell küldeni, valamint a társaság székhelyén ki kell
függeszteni.”
Az alapszabály 12. §-a az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki: „(7) A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy,
aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk.
685. § b/ pont), élettársa (a továbbiakban
együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
– kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
– bármilyen más előnyben részesül, illetve
a megkötendő jogügyletben egyébként

érdekelt. Nem minősül előnynek a társaság cél szerinti juttatásai keretében
a bárki által megkötés nélkül igénybe
vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a
társaság által tagjának, a társasági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak
megfelelő cél szerinti juttatás.
Valamely közhasznú szervezet megszűntét
követő két évig nem lehet a társaság közgyűlésének vezető tisztségviselője az a személy,
aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be
– annak megszűntét megelőző két évben
legalább egy évig – vezető tisztséget, amely
adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek
jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni
arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más
közhasznú szervezetnél is betölt.
A társaság működésével kapcsolatosan
keletkezett iratokba a társaság székhelyén – a
társaság képviselőjével előzetesen egyeztetett
időpontban – bárki betekinthet, azokról saját
költségre másolatot készíthet.
A társaság honlapján nyilvánosságra
hozza a társaság szolgáltatásainak igénybevételi módját, működési módját, illetve azok
mértékét és feltételeit, valamint a működésről
készült szakmai-pénzügyi beszámolót.”
Az alapszabály 13. § (3) bekezdésének
utolsó mondata a következőképpen módosul: „Az elnökség ülései nyilvánosak, azon
tanácskozási joggal részt vehetnek az elnök
által meghívott személyek.”
Az alapszabály 13. §-a a következő bekezdésekkel egészül ki: „(8) Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy,
aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk.
685. § b/ pont), élettársa (a továbbiakban
együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
– kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
– bármilyen más előnyben részesül, illetve a
megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a társaság
cél szerinti juttatásai keretében a bárki
által megkötés nélkül igénybe vehető nem
pénzbeli szolgáltatás, illetve a társaság
által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél
szerinti juttatás.
Valamely közhasznú szervezet megszűntét
követő két évig nem lehet az elnökség vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan
közhasznú szervezetnél töltött be – annak
megszűntét megelőző két évben legalább egy
évig – vezető tisztséget, amely adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartását nem
egyenlítette ki.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek
jelölt személy köteles valamennyi érintett

közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni
arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más
közhasznú szervezetnél is betölt.
(9) Az elnökség üléseit szükség szerinti gyakorisággal, de legalább félévenként
tartja. Az elnökség üléseit az elnök hívja
össze írásban. Az elnökség ülésére a napirend, a hely és az időpont írásbeli közlésével, legalább 10 nappal korábban meg kell
hívni az elnökség tagjait. Az elnökségi ülés
határozatképes, ha a szavazásra jogosult
elnökségi tagoknak legalább 2/3-a jelen van.
Határozatképtelenség esetén legkésőbb 10
napon belül az elnökséget ismételten össze
kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor határozatképesek, ha azokon az elnökség tagjainak
több mint fele jelen van.
Az elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata
dönt.
(10) A közgyűlés, az elnökség üléseiről
minden esetben jegyzőkönyv és nyilvántartás
készül, amelyből megállapítható döntéseinek
tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha
lehetséges, személye). A jegyzőkönyvet és a
nyilvántartást mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot, lefűzve és sorszámozva kell a társaság iratai között megőrizni.
Folyamatos kezelését az ügyvezető látja el.
(11) Az elnökség döntéseit a döntés időpontját követő 2 héten belül – igazolható
módon – közli az érintettekkel, valamint a
társaság székhelyén kifüggeszti.”
Az alapszabály 13/A. §-a a következő
bekezdéssel egészül ki: „(4) Az ügyvezető
összeférhetetlenségére az elnökségnél (13. §)
részletezett összeférhetetlenségi szabályok az
irányadóak.”
Az alapszabály 17. §-a kiegészül a következő (2) bekezdéssel: „(2) Az 1997. évi
CLVI. törvény 11. §-a alapján:
a) a felügyelő szerv ellenőrzi a közhasznú
szervezet működését és gazdálkodását,
melynek során a vezető tisztségviselőktől
jelentést, a szervezet munkavállalóitól
pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást
kérhet, továbbá a közhasznú szervezet
könyveibe és irataiba betekinthet, azokat
megvizsgálhatja;
b) a felügyelő szerv tagja a közhasznú szervezet vezető szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz,
ha a jogszabály vagy a létesítő okirat így
rendelkezik;
c) a felügyelő szerv köteles az intézkedésre
jogosult vezető szervet tájékoztatni és
annak összehívását kezdeményezni, ha
arról szerez tudomást, hogy
– a szervezet működése során olyan jog-

szabálysértés vagy a szervezet érdekeit
egyébként súlyosan sértő esemény
(mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása,
illetve enyhítése az intézkedésre jogosult
vezető szerv döntését teszi szükségessé;
– a vezető tisztségviselők felelősségét
megalapozó tény merül fel;
d) az intézkedésre jogosult vezető szervet a
felügyelő szerv indítványára – annak megtételétől számított 30 napon belül – össze
kell hívni, mely határidő eredménytelen
eltelte esetén a vezető szerv összehívására
a felügyelő szerv is jogosult;
Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv
köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.”
Az alapszabály 17. §- a következő bekezdésekkel egészül ki: „(4) Nem lehet a számvizsgáló bizottság elnöke vagy tagja az a
személy, aki
a) a vezető szerv elnöke vagy tagja,
b) a társasággal a megbízatásán kívüli más
tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály
másképp nem rendelkezik,
c) a társaság cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társaság által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő
okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást
–, illetve
d) az a)–c) pontban meghatározott szeméylyek hozzátartozója.
(5) A Számvizsgáló bizottság szükség szerint,
de évente legalább egy alkalommal ülésezik,
működésére az Elnökség működésének szabályait kell alkalmazni.”
A közgyűlés egyhangú, nyílt szavazással úgy határoz, hogy a társaság alapszabálya fent részletezett módosítását elfogadják.
Felhatalmazzák továbbá Tombor Sándor
elnököt, hogy a társaság alapszabálya módosításának bírósági nyilvántartásba vételéhez
szükséges intézkedéseket megtegye.
(6/2008. számú határozat. Az összes érvényesen leadott szavazatok száma: 31, a határozat mellett leadott szavazatok száma: 31, a
határozat ellen leadott szavazatok száma: 0,
tartózkodók száma: 0.)
2. Egyéb
Tombor Sándor egyebek napirendi pontban
tájékoztatást adott az útügyi műszaki előírások elektronikus megjelenéséről, a közeljövő
változásairól. Továbbiak nem lévén, megköszönve a közgyűlésen megjelenteknek az
ülésen való részvételt, és az ülést berekeszti.
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A Magyar Útügyi Társaság 2008. decemberi hírlevelének melléklete
Kivonat az ÚT 2-1.201:2008 Közutak tervezése (KTSZ) című útügyi műszaki előírásból
1.1. táblázat – Közutak tervezési osztályba sorolása6)
Külterületi közutak

Tervezési osztály jele

Autópálya

K.I.

Gyorsforgalmi utak

110

K.III.

II. rendű

K.IV.

Összekötő út,
bekötőút,
állomáshoz, révhez,
repülőtérhez vezető
út

K.V.

A
B
C

90
70
50

Pl. mezőgazdasági
út, szervizút stb.

K.VI.

Hálózati
szerep szerint

60
50
30

Kerékpárút

K.VII.

ÚT 2-1.203
szerint

Gyalogút

K.VIII.
Tervezési
osztály jele

Autópálya

B.I.

Autóút2)

B.II.

Hálózati
3)
funkció

a
I. rendű főút

B.III.

Főutak

b
II. rendű főút

B.IV.
c

Gyűjtőút
Mellékutak

130

I. rendű

Belterületi közutak

Gyorsforgalmi utak

A
B, C
A
B, C
A, B
C
A
B
C

K.II.

Egyéb közút

1)

Tervezési sebesség
vt, km/h

Autóút

Főutak

Mellékutak

Környezeti
körülmény

Lakóút, kiszolgálóút,
vegyes használatú út
Kerékpárút
Gyalogút

B.V.
d

B.VI.
B.VII.
B.VIII.

Környezeti
körülmény

90
80
90
70
60

Tervezési sebesség
vt, km/h

A
B, C
A
B, C
A
B
C
A
B
C
D
A
B
C
D
A, B
C
D

110
90
90
80
80
70
60
70
60
50
404)
60
50
40
405)–30
40
30
–

ÚT 2-1.203 szerint

Megjegyzés:
1) A gyorsforgalmi utak különszintű csomópontjainak összekötő pályái és ágai a gyorsforgalmi utak osztályába
tartoznak.
2) Autópályává fejleszthető autóút esetében biztosítani kell az autópálya tervezési sebességhez tartozó paramétereket
a helyszínrajzi vonalvezetésnél, és mérlegelni kell a hossz-szelvény kialakításánál.
Autóút legkisebb hossza 10 km lehet.
3) A hálózati funkciót a 4. fejezet 4.1. értelmezi.
4) Új főút „D” környezeti körülmény esetében nem tervezhető.
5) II. rendű főút „D” környezeti kategóriában: vt = 40 km/h, gyűjtőút esetén 30 km/h.
6) Az egyes útkategóriákat a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet definiálja.
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2.1.a) táblázat – Külterületi és belterületi autópálya és autóút (2×2 és 2×3 sáv esetén) az útkorona
mintakeresztszelvény-elemeinek szélességi méretei, m
Tervezési sebesség, vt, km/h
130

110–90

110

Autópálya

Megnevezés

Autóút

K.I.B, C

K.I.A

90–80

K.II.B, C

K.II.A

B.I.A, B, C

Forgalmi sáv (gyorsító és lassító)
Középső
elválasztás

Szélső sávok

B.II.A., B, C

3,75*

3,50

5,00

Elválasztósáv

3,60

3,602)

2)

Belső biztonsági sáv
(az elválasztósávon belül)

0,50

0,25

Üzemi sáv

3,00**

2,5**3)

Külső biztonsági sáv
(az üzemi sávon belül)
Padka4)

0,25

üzemi sáv mellett

1,00

üzemi sáv nélkül

2,001)

Megjegyzés:
1) Lassító-, gyorsítósáv mellett
2) Belterületen, ha nincs középső alátámasztás, akkor az elválasztósáv szélessége 3,00 m lehet
3) Belterületen vt = 80–90 km/h tervezési sebesség esetén az üzemi sávot a külső oldalon kiemelt szegély is lezárhatja.
Kiemelt szegély esetén 3,25 m, a szegély melletti földsáv ebben az esetben 0,75 m
4) Zajárnyékoló fal létesítése esetében a szükséges mértékben szélesítendő (a fal előtt 0,5 méterrel, a fal mögött 2,0
méterrel), amely 4,0 méternél magasabb töltés esetén mérlegelhető
* 25 000 E/nap tervezési forgalom (a 15. évben várható előrebecsült forgalom) alatt a belső sávban 3,50 m
sávszélesség is tervezhető. Az üzemi sáv ilyenkor 2,5 m. Ebben az esetben legalább 2 km-enként leállóöblöket kell
létesíteni, 4 m szélességgel, 40 m hosszban, 1:15 hajlású behaladással, 1:10 hajlású kihajtással.
** 100 méternél hosszabb hidakon az üzemi sáv átvezetéséről műszaki-gazdasági vizsgálat alapján egyedileg kell
határozni.

3.2. táblázat – Külterületi közutak mintakeresztszelvény-elemeinek szélességi méretei, m
Megnevezés

Sávszám

Külterületi közutak
I. és II. rendű főutak

2×1

Egyéb közutak

2×1

2×1**

2×2
N

Padkaszélesség

2,50*

Tervezési sebesség

90–80

Forgalmi sáv
szélessége

Mellékutak

S

N

2,75
70

3,50

2,00
60

90

3,25

1,5
70

50

3,50

60
3,25

1,25
50

30
3,00

Megjegyzés: Kettős záróvonallal történő elválasztás esetén, annak helyigénye 0,5 m
Jelmagyarázat:
N – 1,5 m széles nemesített padka
S – 2,0 m széles stabilizált padka
*
Ha a főút 15 éves távlatra előrebecsült forgalma 10 000 E/nap alatt várható, a padka mérete 2,0 méterre
csökkenthető.
** Kivételes esetben, pl. a mezőgazdasági utak egy forgalmi sávval is tervezhetők, a vonatkozó tervezési útmutató
szerint 1 . Ekkor a burkolat szélessége 4 m, (kivételesen 3 m), a koronaszélesség 7,0 m lehet.

A szürke hátterű adatok módosultak.

1)

18. tervezési útmutató: Mezőgazdasági utak tervezési előírásai (A KTSZ kiegészítése)
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ÚJDONSÁGOK A MAÚT HONLAPJÁN

Átalakul az egyre népszerűbb internetes bolt, a műszaki előírások
mellett más kiadványok értékesítését is tervezzük, a választék kiala‐
kítása később várható.
Továbbra is lehet vásárolni teljes előírástárat nyomtatott formában
is, az ehhez a formához tartozó előfizetési rendszer kialakítását ké‐
sőbb tervezzük.
Változik a tagnyilvántartás, és új platformot kap a műszaki előírások
kidolgozásának folyamata. Ezek a társaság belső munkáját támogat‐
ják – az eddigiekhez képest még gyorsabbá, gördülékenyebbé téve
azt.

DIGITÁLIS ÚTÜGYI ELŐÍRÁSTÁR

Az e‐UT fejlesztés menetéről a következő hónapokban a szaklapok‐
ban, a társaság honlapján és hírlevélben is folyamatos tájékoztatást
nyújtunk.

A 15 éves Magyar Útügyi Társaság 2009‐ben új módon kívánja szol‐
gálni a szakmai közösséget. Fokozatosan megújul a társaság honlap‐
ja, korszerűbbé válik a belső és a külső kommunikáció. Ez a tartalmi
fejlesztés nemzetközi együttműködés eredményeként valósul meg.
Az osztrák szakmai társaság módszerét és eszközeit vesszük át, egy
évvel követve ezzel a német társaságot.

WWW.MAUT.HU

DIGITÁLIS ÚTÜGYI ELŐÍRÁSTÁR

A legfontosabb újítás a Digitális Útügyi Előírástár, az e‐UT rendszer
lesz. Az eddig csak nyomtatásban kapható műszaki előírások digitális
formában is hozzáférhetők lesznek.
Milyen előnyöket ad az előfizetőknek az e‐UT rendszer?
• elérése azonnal vagy rövid idő alatt
• minden időpontban az aktuális és teljes állomány áll rendelkezésre
• időgép (2009. január 1‐jén indul),
amellyel egy kiválasztott időpontra vonatkozó állapot állítható be
• tárgyaláson, terepen, építési munkahelyen működő
irodában is használható
• kereső funkció a teljes szövegben
Ami változik:
• az előírások fejezeti beosztása és számrendszere,
DE a régi jelzések is megmaradnak
• megszűnik a lapcsere, mert digitálisan rögzítettek az előírások
• megszűnik az előírások érvényességének külön tanulmányozása,
mert mindig az aktuális előírást hozza elsőként
Munkájuk során hasznát látják – a teljesség igénye nélkül – útkeze‐
lők, laboratóriumok, projektcégek, anyagvizsgálók, minőség‐
ellenőrzést végzők, pályázati tanácsadók, építővállalatok, ügyvédi
irodák, megrendelői, építtetői szerepkörű szervezetek, állami intéz‐
mények, önkormányzatok, más közbeszerzési ajánlatkérők, szakmai
oktatók, egyetemek hallgatói, szakmai könyvtárak.

Milyen előfizetési formák
közül lehet választani?

Kinek előnyös?

• e‐UT előírástár előfizetés,
egy munkahely

tervezőirodák, mérnöki szolgáltatók

• e‐UT előírástár előfizetés,
több munkahely

kutatók, oktatási intézmények,
irányító szervezetek

• e‐UT előírástár előfizetés,
egy szerver

koncentrált helyen működő
intézmények, cégek

• e‐UT előírástár előfizetés,
több szerver

nagy vállalatcsoportok,
regionálisan tagolt intézmények

• e‐UT előírástár előfizetés,
gyűrűskönyv

nagy intézmények irányítói,
dokumentációs központok, könyvtárak

• e‐UT előírástár cd‐n
Az előfizetés megrendelhető
• telefonon,
• telefaxon és

• elektronikus úton, e‐mailben és
• az internetes bolton keresztül

Az előfizetőnek mit jelent ez gyakorlatban?
A megrendelő vásárol egy alapkészletet cd‐lemezen szállítva, ezt telepíti a számí‐
tógépére vagy a szerverre.
Az egy, kettő vagy tíz gépre szóló előfizetésnél a megrendelő időnként elvégzi a
frissítéseket, a szerveren tárolt anyagoknál ez automatikusan történik. Féléven‐
ként készülnek el a megújító készletek, amelyeket az előfizetők az előfizetés
számlájával együtt kapnak meg.
Az előfizetés legrövidebb időtartama egy év lehet.
Digitális előírásokat cd‐lemezen is bármikor lehet vásárolni. A megrendelő ekkor
a megrendelés időpontja előtti utolsó verziót kapja meg.
Az előfizetéseknél tagi, előfizetői és mennyiségi kedvezmények bevezetése vár‐
ható. Az értékesítés feltételei és az árjegyzék kidolgozás alatt áll, a végleges dön‐
tések januárban várhatók.

