86. szám

Budapest, 2010. augusztus

TISZTELT KOLLÉGANŐK ÉS
KOLLÉGÁK!

Kitüntetések, elismerések

A B B A N A R E M É N Y B E N A D J U K Á T hírlevelünket, hogy jól telt a nyári szabadságuk
és kellően feltöltődtek az őszi munkákra!
2010. május 28-án volt a társaság 16. éves
közgyűlése, amely több szervezeti és ezzel
együtt személyi változásról döntött. Az új
elnökség, a bizottsági vezetők megkezdték
munkájukat, az új ügyvezető átvette a feladatait, tehát a már hagyományos tevékenységek és az új alapszabályból következők is rendben beindultak. A Fővárosi
Bíróság augusztus elején elfogadta a közgyűlési határozatokat, többek között az új
aláírási és kötelezettségvállalási jogokat.
Hírlevelünkben összefoglaljuk a közgyűlési határozatokat, melyeket részletesen
honlapunkon, a közhasznúsági jelentésben
is megtalálnak.
A régi elnökség tagjai két-három cikluson
keresztül voltak meghatározói, folyamatos
korszerűsítői a társaság tevékenységének,
a szakmai elfogadottság ebben az időben
vált teljessé mind az országos, mind az
önkormányzati közutakon. A nemzetközi
kapcsolatok örvendetesen bővültek stb.
A leköszönt elnökség tagjainak ezúton is
köszönetünket tolmácsolom önzetlen társadalmi munkájukért.
Tombor Sándor
elnök

dr. Vásárhelyi Boldizsár-díj
A közgyűlésen Pallay Tibor, a dr. Vásárhelyi
Boldizsár-díj kuratóriumának vezetője ismertette a kuratórium javaslata alapján
hozott elnökségi döntést. A dr. Vásárhelyi
Boldizsár-díjat a Magyar Útügyi Társaság
céljainak érdekében végzett munkáért adományozzuk. A kuratórium és az elnökség
2010-ben két díjat ítélt oda. A díjjal járó
oklevelet és érmét a következők kapták:
• Keresztes László,
okleveles építőmérnök:
A társaság Tervezési tagozatának
elnökeként meghatározó tevékenységet
folytatott a közlekedéstervezési
és az úttervezési műszaki előírások
kidolgozásában. A közutak tervezése
előírás szakbizottságának vezetője, az
egyeztetések és a megjelenésig tartó
folyamat irányítója.
• dr. Ruppert László, okleveles közgazda:
A társaság Kutatási tanácsának
elnökeként aktívan támogatta és
koordinálta az útügyi műszaki
előírások kidolgozását lehetővé tevő
kutatás-fejlesztési munkákat. Tíz
éves tevékenysége az irányított
területet felértékelte és hosszabb távon
is meghatározta.

A Magyar Útügyi Társaság
örökös tagja
A közgyűlés első ízben határozott az örökös
tag kitüntetés odaítéléséről. Tombor Sándor,
a MAÚT elnöke dr. Boromisza Tibor gyémántdiplomás mérnököt javasolta a kitüntetésre. A közgyűlésen ismertette dr. Boromisza Tibor szakmai életútját.
Az alapszabály szerinti nyílt szavazáson
a közgyűlés egyhangúlag a következő határozatot hozta:
• 3/2010. sz. h a t á r o z a t: A MAÚT
közgyűlése dr. Boromisza Tibornak a
„Magyar Útügyi Társaság örökös
tagja” kitüntetést adományozta.
A kitüntetettet 2010. június 10-én,
a Makadám Mérnök Klubban külön is
felköszöntöttük. (Fényképek a honlapon)
dr. Nemesdy Ervin
diplomadíj-pályázat
A közgyűlésen került sor a 2009. évi pályázat nyerteseinek bemutatására és az oklevelek átadására. A pályázat bírálóbizottságának javaslatára a jutalmazottak a következők: Ézsiás László, Murinkó László Gergő,
Simon Attila Balázs, Heinbach Tamás,
Varga Sebestyén Endre, Daszkalopulosz
Andrea, Gál Attila, Lukovics Tímea, Ther
Balázs. A jutalmazottaknak 2010. június
10-én, a Makadám Mérnök Klubban lehetőségük volt dolgozatuk bemutatására és
megvitatására. (Részletek a honlapon)
dr. Mentsik Győző köszöntése
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Mentsik Győző, a társaság alapító tagja és
első ügyvezetője 80. születésnapja alkalmából 2010. június 15-én, a Makadám
Mérnök Klubban baráti találkozót tartottunk. Felelevenítettük az egyetemi éveket, a
társaság kezdeti lépéseinek érdekességeit, a
családi és baráti kapcsolatokat. Gratulálunk
a születésnapján, és további jó egészséget
kívánunk! (Fényképek a honlapon)

Közgyűlés
A MAGYAR ÚTÜGYI TÁRSASÁG
2010. május 28-án, a Közlekedésfejlesztési
Koordinációs Központ Budapest II., Lövőház u. 39. alatti tárgyalójában és a Makadám Mérnök Klubban tartott éves közgyűlésén elfogadott határozatokat és a rövid
hozzáfűzéseket közöljük a következőkben.
Napirend
1. A MAÚT elnökének szóbeli
kiegészítése a megküldött elnökségi
beszámolóhoz és közhasznúsági
jelentéshez a MAÚT szakmai
munkájáról és a 2009. év
gazdálkodásáról
Ea: Tombor Sándor, a MAÚT elnöke
2. A Számvizsgáló bizottság
beszámolója
Ea: Váradi Szabó László
bizottsági elnök
Hozzászólás a beszámolókhoz
3. Szavazás a 1. és a 2. napirendi pontról
4. Javaslat a MAÚT szervezetének
korszerűsítésére és ezzel
összefüggésben az alapszabály
módosítására
Ea: Tombor Sándor és
dr. Bumberák József
5. Szavazás a 4. napirendi pontról
6. Javaslat a „Magyar Útügyi Társaság
örökös tagja” kitüntetésre
Ea: Tombor Sándor a MAÚT elnöke
7. A régi elnökség mandátumának
visszaadása, új elnökség megválasztása
A jelölőbizottság beszámolója, új
jelölések, szavazás
Ea: Holnapy László, a jelölőbizottság
vezetője
8. A MAÚT 2010. évi költségvetési terve
Ea: a MAÚT elnöke
9. Szavazás a 8. napirendi pontról
10. Zárszó
Ea: a MAÚT elnöke
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Elnöki beszámoló
Tombor Sándor, a MAÚT elnöke az eredetileg írásban megküldött (MAÚT Hírlevél
85. száma) beszámolót a következőkkel
egészítette ki.
Megállapította, hogy a MAÚT az alapszabályban megfogalmazott célokért eredményesen dolgozik, a szakmában meghatározó szerepet tölt be. 2009-ben 24
útügyi előírás jelent meg. Az előírások kidolgozásában, több bizottságban mintegy
száz fő működött közre, vélemények, észrevételek azonban ennél sokkal több helyről jöttek. A társaság törekszik a minél szélesebb körben történő szakmai elfogadtatásra, jelentős eredmények vannak a vállalatoknál és az önkormányzatoknál is. A
2009. év két fő eredményét emelte ki: az
e-UT megjelenését és szakmai sikerét, valamint a MAÚT megalapításának 15. évfordulója alkalmával rendezett konferencia
nemzetközi sikerét. Külön is elemezte a
társaság közhasznú szervezetként való működését, a tagvállalatok aktív közreműködését az útügyi előírások kutatási előkészítésében. Jó és egyre rendszeresebb
a civil társszervezetekkel a kapcsolat. Az
elnök tájékoztatott a MAÚT-iroda új helyre költözéséről és a hely adta lehetőségekről is. A 2009. évi gazdálkodással kapcsolatosan 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. Külön is bemutatta a közhasznúsági jelentés táblázatait.
(A közhasznúsági jelentés a honlapon)
A Számvizsgáló bizottság
beszámolója
Váradi Szabó László, a számvizsgáló bizottság elnöke előterjesztette a Számvizsgáló bizottságnak (dr. Bumberák József,
Schulz Margit) a saját vizsgálataival, a
számvizsgálókkal és a könyvvizsgálókkal
egyeztetett jelentését. Elmondta, hogy a
Számvizsgáló bizottság folyamatosan figyelemmel kísérte a MAÚT pénzügyi

működését, és azt rendben lévőnek találta.
Javasolja a közgyűlésnek az elnöki beszámolóban szereplő adatok elfogadását,
mert azok a 2009. évi tényeknek megfelelők.
A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a
következő határozatot:
• 1/2010. sz. h a t á r o z a t: A MAÚT
közgyűlése az elnöki beszámolót,
a 2009. évi pénzügyi beszámolót, a
közhasznúsági jelentést és a
Számvizsgáló bizottság beszámolóját
elfogadta.
Szervezet-korszerűsítés,
alapszabály-módosítás
Tombor Sándor, a MAÚT elnöke ismertette
és indokolta a társaság javasolt szervezeti
felépítését. A társaság szervezete: elnökség, Számvizsgáló bizottság, ügyvezetés,
bizottságok, albizottságok, munkacsoportok. A közgyűlésen az elnökség, a Számvizsgáló bizottság és a bizottságok tisztségviselőit, illetve vezetőit javasolja megválasztani, összesen 12 főt (elnök, elnökhelyettes, Számvizsgáló bizottság vezetője
és két tagja, hét bizottságvezető).
A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a
következő határozatot:
• 2/2010. sz. h a t á r o z a t: A MAÚT
közgyűlése a MAÚT szervezetének
korszerűsítéséről és a társaság
alapszabályának módosításáról szóló
előterjesztést elfogadta.
Jelöltállítás
Tombor Sándor, a MAÚT elnöke megköszönte az elnökség négyéves tevékenységét, az egyéni és jogi tagok részvételét,
és bejelentette, hogy az elnökség nevében
visszaadja a mandátumot a közgyűlésnek,
továbbá az alapszabály értelmében kinevezte a társaság új ügyvezetőjét Rétháti
András személyében. Dr. Schváb Jánosnak, a korábbi ügyvezetőnek megköszönte közel tíz éves tevékenységét. Dr.
Bumberák József levezető elnök előadta,
hogy az elnökség által felkért jelölőbizottság (Holnapy László elnök, Pallay

Tibor, dr. Ruppert László) elvégezte
feladatát. Holnapy László, ismertette a
jelölőbizottság tevékenységét. Az e-mailben és szóban beérkező ajánlások nagyrészt az eddigi elnökségi tagokat javasolják
az új elnökségbe is. Több jelölt nem
vállalta a jelöltséget. Jelölések érkeztek:
elnök – Tombor Sándor, Számvizsgáló
bizottság elnöke – Váradi Szabó László,
tagja dr. Bumberák József, Schulz Margit,
elnökhelyettes – Keresztes László, Kerékgyártó Attila, Mayer András, Szilágyi András, Kutatási és innovációs bizottság – dr.
Koren Csaba (nem vállalta), Pallay Tibor
(nem vállalta), Puchard Zoltán, dr. Ruppert
László (nem vállalta), Tárczy László, dr.
Vörös Attila, Minőségügyi bizottság –
Jencs Árpád, Képes Győző, Vörös Zoltán,
Továbbképzési bizottság – Karoliny Márton, dr. Koren Csaba, dr. Schváb János
(nem vállalta), Jogi koordináló bizottság
– Árki Sándor (nem vállalta), Bíró József
(nem vállalta), dr. Csepi Lajos, dr. Fekete
András, Kerékgyártó Attila (nem vállalta),
dr. Lányi Péter (nem vállalta), dr. Németh
Ágnes, Stoll Gábor (nem vállalta), dr. Szabó
József (nem vállalta), Építési koordináló
bizottság – Karoliny Márton (nem vállalta),
Mayer András, Pallay Tibor (nem vállalta),
dr. Pallós Imre (nem vállalta), dr. Schváb
János, dr. Szakos Pál (nem vállalta), dr.
Törőcsik Frigyes, Műtárgyak koordináló
bizottság – Kolozsi Gyula, Tervezési koordináló bizottság – Keresztes László, dr.
Lányi Péter, Schulek János (nem vállalta).
A közgyűlés más jelölteket állítani nem
kívánt.
• 4/2010. sz. h a t á r o z a t: A MAÚT
közgyűlése a MAÚT elnökének Tombor
Sándort, a Számvizsgáló bizottság
elnökének Váradi Szabó Lászlót,
a Számvizsgáló bizottság tagjának
dr. Bumberák Józsefet és Schulz
Margitot, a Műtárgyak koordináló
bizottság elnökének Kolozsi Gyulát
négy évi időtartamra megválasztotta.

• 5/2010. sz. h a t á r o z a t: A MAÚT
közgyűlése a MAÚT elnökhelyettesének
Keresztes Lászlót négy évi időtartamra
megválasztotta.
• 6/2010. sz. h a t á r o z a t: A MAÚT
közgyűlése a Tervezési Koordináló
Bizottság elnökének dr. Lányi Pétert
négy évi időtartamra megválasztotta.
• 7/2010. sz. h a t á r o z a t: A MAÚT
közgyűlése a Minőségügyi bizottság
elnökének Jencs Árpádot, a
Továbbképzési bizottság elnökének
dr. Koren Csabát négy évi időtartamra
megválasztotta.
• 8/2010. sz. h a t á r o z a t: A MAÚT
közgyűlése a Kutatási és innovációs
bizottság elnökének Puchard Zoltánt,
az Építési koordináló bizottság
elnökének dr. Schváb Jánost,
a Jogi koordináló bizottság elnökének
dr. Németh Ágnest négy évi időtartamra
megválasztotta.
2010. évi költségvetési terv
Tombor Sándor, a MAÚT elnöke előadta,
hogy a társaság szerényebb költségvetést
tervez, mintegy 183 millió Ft bevétellel
és ugyanannyi kiadással. Nagyon fontos
a jogi tagsági díjakból származó bevétel,
amely nagy részben teljesült, és lehetővé
teszi a társaság munkájának első félévi
finanszírozását. A kiadások csökkentése
mellett törekedni kell további források,
szponzorok bevonására, a társaság tevékenységének támogatására.
• 9/2010. sz. h a t á r o z a t: A MAÚT
közgyűlése a 2010. évi költségvetést
elfogadta.
Zárszó
Tombor Sándor, a MAÚT elnöke megköszönte a tagok tavalyi év során kifejtett
tevékenységét, a közgyűlésen részt vevők
aktivitását. Fontos a belső működés újragondolása, a munkabizottságok szerepének megerősítése, a szakmai konszenzus
javítása, a szabványokkal való szorosabb
kapcsolat. Fontos az USZEF továbbfejlesztése, a szerződéses munkák feltétel-

rendszerének hazai meghonosítása és működtetése. Ehhez, a további sikeres folytatáshoz kéri az egyéni és jogi tagok segítségét, a társaság jövőjébe vetett hitet.

Elnökségi határozatok
A 2010. június 8. elnökségi ülés
határozatai
2/2010. EH (VI. 8.)
A Magyar Útügyi Társaság elnöksége
szükségesnek tartja és támogatja a civil
szakmai egyesületek közötti együttműködés
erősítését.
3/2010. EH (VI. 8.)
A Magyar Útügyi Társaság elnöksége
haladéktalanul megkezdi és 2010. július
végéig be kívánja fejezni az állandó
bizottságok és albizottságok létrehozását,
szakemberekkel történő feltöltését.

e-UT® 13. verzió
2010. szeptember 1.
E L K É S Z Ü L T , és az előfizetők 2010.
szeptember elején kapják meg az e-UT®
Digitális Útügyi Előírástár működése második évének második megújító készletét,
azaz a 13. verziót. Az előírástárat használók
természetesen a havi frissítésekhez az online MAÚT Reader rendszeren jutnak.

Az új verzió megjelenésével 2010. szeptember 30-ig jelenlegi előfizetőinknek jelentős kedvezményt ajánlunk, hogy bővíthessék az eddigi felhasználói munkahelyek
számát. A személyre szabott ajánlatokról a
MAÚT e-UT® rendszer ügyfélszolgálatán
adunk bővebb tájékoztatást. Kérjük, keressen meg minket a 36(30)2011 059 telefonon
vagy az office@maut.hu e-mail címen.
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Szeretnénk felhívni figyelmüket arra,
hogy a Magyar Útügyi Társaság folyamatosan várja új jogi tagok jelentkezését a
szakmai társaságba! Vegyen részt a folyamatos szakmai vérkeringésben, érvényesítse véleményét, képviselje cége érdekeit, és érvényesítsen folyamatosan kedvezményt az e-UT® rendszer megújító készleteinek díjából!

Az e-UT® rendszert a felhasználók javaslatainak figyelembevételével fejlesztjük
tovább, hogy az minél jobban megfeleljen
az előfizetők igényeinek. Várjuk visszajelzéseiket!

Felhívás
A Nemesdy Ervin diplomadíj-pályázatra
várjuk a 2010-ben oklevelet szerzett mérnökhallgatók pályázatait. Beadási határidő:
2010. október 1.
(Részletes információk a honlapon)

Székhelyváltozás
Társaságunk székhelyének új címe 2010.
július 1-jétől:
1024 Budapest, Petrezselyem u. 15–19.
Kérjük tisztelt tagjainkat, hogy nyilvántartásukat ennek megfelelően módosítani szíveskedjenek!
Levelezési címünk változatlan!
(1525 Budapest, Pf. 177.)
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Új előírások 2009. szeptemberétől
– e-UT 03.03.31
ÚT 2-1.219
A jelzőlámpás forgalomirányítás tervezése,
telepítése és üzemeltetése
(ÚT 2-1.219:2003 helyett)
– e-UT 09.02.27
ÚT 2-2.127
Az útburkolat-felület csúszásellenállásának
vizsgálata. Mérés ASFT-berendezéssel
(ÚT 2-2.127:2008 helyett)
– e-UT 05.01.11
ÚT 2-3.601-3
Útépítési zúzottkövek és zúzottkavicsok
3. rész Útalapok (ÚT 2-3.601:2006 helyett)
– e-UT 05.01.21
ÚT 2-3.504
Kationaktív bitumenemulziók. Követelmények
(ÚT 2-3.504:2002 helyett)
– e-UT 01.01.12
TÚ 16
Vizsgálati kézikönyv 2009.
– e-UT 06.03.11
ÚT 2-1.502
Kerékpárutak, gyalogutak és járdák
pályaszerkezete (ÚT 2-1.502:2006 helyett)
– e-UT 05.02.11
ÚT 2-3.301-1
Útépítési aszfaltkeverékek. Aszfaltbeton
(AC) (ÚT 2-3.301-1:2008 helyett)
– e-UT 05.02.12
ÚT 2-3.301-2
Útépítési aszfaltkeverékek. Aszfaltbeton
nagyon vékony rétegekhez (BBTM)
(ÚT 2-3.301-2:2008 helyett)
– e-UT 05.02.13
ÚT 2-3.301-5
Útépítési aszfaltkeverékek.
Zúzalékvázas masztixaszfalt (SMA)
(ÚT 2-3.301-5:2008 helyett)
– e-UT 05.02.14
ÚT 2-3.301-6
Útépítési aszfaltkeverékek.
Öntöttaszfalt (MA)
(ÚT 2-3.301-6:2008 helyett)
– e-UT 06.03.21
ÚT 2-3.302
Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek.
Építési feltételek és minőségi
követelmények (ÚT 2-3.302:2008 helyett)

– e-UT 04.04.12
ÚT 2-1.161
Közúti visszatartó rendszerek I.
Feltartóztatási követelmények és
elhelyezés közutakon (ÚT 2-1.161:2005 és
ÚT 2-1.101:1982 helyett)
– e-UT 09.02.41
ÚT 2-3.313
Aszfaltrétegek tapadásvizsgálata nyírással
– e-UT 03.04.11
ÚT 2-1.203
Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése
(A KTSZ kiegészítése)
(ÚT 2-1.203:2006 helyett)
– e-UT 08.01.26
ÚT 2-2.210
A Kerékpárút Nyilvántartó Rendszer
(KeNyi) adatfeltöltési és működési
– e-UT 08.03.11
ÚT 2-2.401
Szórósó. Technikai nátrium-klorid
(ÚT 2-2.401:1999, ÚT 2-2.401/1M:2005
helyett)
– e-UT 04.05.12
ÚT 2-1.119
Közutakon folyó munkák elkorlátozása és
ideiglenes forgalomszabályozása
(ÚT 2-1.119:2007 helyett)
– e-UT 07.05.11
ÚT 2-1.403
Közúti visszatartó rendszerek II.
Követelmények hidakon
(ÚT 2-1.403:2009 helyett)
– e-UT 03.03.11
ÚT 2-1.206
Körforgalmak tervezése
(A KTSZ kiegészítése)
(ÚT 2-1.206-1:2001 helyett)
– e-UT 06.03.16
TÚ 20
Betonburkolatú és kompozitburkolatú
útpályaszerkezetek tervezése
– e-UT 07.01.17
TÚ 21
Szigetelés és aszfaltburkolat nélküli
NT-betonból készülő hídfelszerkezetek
tervezése és építése

A hírlevelet összeállította: Berényi Zsófia, Gibiczerné Bella Ildikó, Horváth Zsolt,
dr. Petőcz Mária, Rétháti András, dr. Schváb János, Tallér Róbert, Tombor Sándor

