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SZABVÁNYFIGYELÉS
Előfi zetőink számára az e-UT Digitális Útügyi Előírástár témakörei szerint kigyűjtöttük az előírásokban 
hivatkozott nemzeti szabványokat. A Magyar Szabványügyi Testület adattárából hozzárendeltük az adott 
szabványok adott időpontban hatályos verziójának évszámát.
A MAÚT Reader program Közlemények 2021/02. Alkalmazásra ajánlott nemzeti szabványok 
(07 Hidak és műtárgyak) alatt találhatók a hatályos szabványok a jelzetszám növekvő sorrendjében. 
A szabványokat a Magyar Szabványügyi Testületnél lehet beszerezni (www.mszt.hu). 

ÚTÜGYI ALAPFOGALMAK
A MAÚT Reader program Közlemények 2021/03. Útügyi alapfogalmak gyűjteménye 2021. március. 
Elkészült és a honlapon érhető el az útügyi szakmai szempontból releváns válogatás a hatályos és tervezett 
jogszabályokból és az útügyi műszaki előírásokból.

ÚJ KIADVÁNYSOROZAT

2021. február 15.
 Sziklarézsűk vizsgálata – elmélet és gyakorlat (Útügyi műszaki füzetek 1.) 

98.01.11 (9900 Ft + áfa)

ÚJ ÉS ÁTDOLGOZOTT ÚTÜGYI MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

 2021. január 15.
e-UT 07.06.11 Közúti alagutak létesítése (21 700 Ft + áfa)
 Az alábbi előírások visszavonásra kerülnek:
 e-UT 99.03.31:2020 Közúti alagutak létesítése (e-UT 07.06.11) (Tervezet 2020. 12. 15.)
 e-UT 03.07.31:2008 Közúti alagutak létesítésének általános feltételei (A KTSZ kiegészítése)

 2020. október 15.
e-UT 07.03.25 Vasbeton pályalemezű hidak szigetelése és kocsipálya-burkolata (7000 Ft + áfa)
 Az alábbi előírások visszavonásra kerülnek:
 e-UT 99.03.11:2020 Vasbeton pályalemezű hidak szigetelése és kocsipálya-burkolata 

 (e-UT 07.03.25) (Tervezet 2020. 9. 15.)
 e-UT 07.03.21:2000  Közúti hidak szigetelése I. 
  Vasbeton pályalemezű hidak felszerkezetének szigetelése és aszfaltburkolata
 e-UT 07.03.22:2006  Közúti hidak szigetelése III. 
  Vasbeton pályalemezű közúti hidak szigetelésének készítése bitumenes lemezekkel
 e-UT 07.03.24:2007  Közúti hidak szigetelése IV. 
  Vasbeton pályalemezű hidak szigetelése és pályabeton-burkolata

 2020. szeptember 15.
e-UT 07.03.11:2018/M1 Közúti hidak sarui és dilatációs szerkezetei 

(Az 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalva) (5200 Ft + áfa)
 (e-UT 07.03.11:2018 Közúti hidak sarui és dilatációs szerkezetei helyett)

DIGITÁLIS ÚTÜGYI ELŐÍRÁSTÁR
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 2020. augusztus 15.
e-UT 04.02.42 Útépítési adatközlő táblák alkalmazása (3900 Ft + áfa)
 (e-UT 04.02.42:2002 Útépítési adatközlő táblák alkalmazása helyett)

e-UT 04.04.13 Közúti visszatartó rendszerek (KVR) (6000 Ft + áfa)
 Az alábbi előírások visszavonásra kerülnek:
 e-UT 04.04.12:2010 Közúti visszatartó rendszerek I. 
  Feltartóztatási követelmények és elhelyezés közutakon
 e-UT 07.05.11:2010 Közúti visszatartó rendszerek II. Követelmények hidakon
 e-UT 04.04.21:1982 Közúti vezetőkorlát. Acél vezetőkorlát
 e-UT 04.04.22:1995/1998  Közúti vezetőkorlát. Acél vezetőkorlát (Kiegészítés), (K1, K2)

e-UT 06.03.26 Rugalmas kötőanyagú burkolatalapok (2900 Ft + áfa)
 (e-UT 06.03.24:2009 Habosított bitumennel keverőtelepen készülő út-pályaszerkezeti alapréteg helyett)

 2020. július 15.
e-UT 08.01.22 Országos közúti adatbanki szolgáltatás (4600 Ft + áfa) 
 (e-UT 08.01.22:2002 Az Országos Közúti Adatbank működési rendje helyett)

 2020. június 15.
e-UT 08.01.52 Műszaki biztonsági intézkedések csökkentett közúti űrszelvény és hídteherbírás 

esetén (2100 Ft + áfa)
 (e-UT 08.01.52:2007 Közúti hidak védelme járművek okozta károk ellen helyett)

 2020. május 15.
e-UT 04.05.14 Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása 

(29 200 Ft + áfa)
 Az alábbi előírások visszavonásra kerülnek:
 e-UT 04.05.11:2001 A közúti útelzárás, elkorlátozás és forgalomterelés elemei
 e-UT 04.05.12:2010 Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása 
 e-UT 04.05.13:2002 Közúti jelzőtárcsa

e-UT 09.02.28 RST-mérés, -értékelés és az eredmények feldolgozása (3200 Ft + áfa)
 Az alábbi előírások visszavonásra kerülnek:
 e-UT 09.02.24:1999 RST-mérés és -értékelés
 e-UT 09.02.25:2000 RST-mérés eredményeinek feldolgozása

KÖZELJÖVŐBEN VÁRHATÓ ÚTÜGYI MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK
e-UT 02.01.21 Országos közutak keresztmetszeti forgalmának számlálása és a forgalom 

nagyságának meghatározása
e-UT 03.03.11 Körforgalmak tervezése
e-UT 03.03.31 A jelzőlámpás forgalomirányítás tervezése, telepítése és üzemeltetése
e-UT 03.07.4x Közúti zajárnyékoló létesítmények és madárvédő falak építése, fenntartása
e-UT 06.02.11 Közutak létesítésének általános geotechnikai szabályai
e-UT 06.02.1x Kötőanyag-hozzáadással készülő talajkezelések
e-UT 06.03.37 Beton- és kompozitburkolatok tervezése és építése
e-UT 06.03.43 Kiselemes útburkolatok
e-UT 07.02.11 Beton, vasbeton és feszített vasbeton közúti és vasúti műtárgyak építése
e-UT 07.02.12 Acélhidak gyártása és szerelése
e-UT 07.04.11 Acélszerkezetek korrózióvédelme
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e-UT 07.04.13 Kész betonszerkezetek korrózióvédelme (e-UT 99.03.21) (Tervezet 2020. 11. 15.)
e-UT 08.03.11 Szórósó (technikai nátrium-klorid) vizsgálata és követelményei

EGYÉB TERVEZETEK 
(A 99. TERVEZETEK TÉMAKÖRBEN OLVASHATÓK) 

e-UT 03.07.11 Előzési szakaszok tervezése (A KTSZ kiegészítése)
e-UT 06.02.12 Meszes talajjavítás és -stabilizálás. Tervezési és építési előírások
e-UT 06.03.25 Kompaktaszfalt burkolatok. Építési feltételek és minőségi követelmények
e-UT 06.03.31 Beton pályaburkolatok építése. Építési előírások, követelmények
e-UT 09.04.14 Hosszirányú útburkolati jelek láthatóságának mérése

KÖZELJÖVŐBEN VÁRHATÓ VASÚTÜGYI MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK
e-VASUT 02.81.03 Irányított száraz sajtolás engedélyezése a MÁV vonalhálózatán 

(P-4648/2001) (5 oldal)
e-VASUT 02.81.06 Gyűrűstér nélküli védőcsöves vasútkeresztezési technológia alkalmazása 

(P-8964/2007) (32 oldal)
e-VASUT 03.21.63 MÁV villamos felsővezetéki berendezések alapszámításai (770/206-3865) 

(61 melléklettel)

ÚJ VASÚTÜGYI MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

 2021. március 15.
e-VASUT 02.81.04 Közművezetékek vasút alatti keresztezéséhez a vasúti szempontból való hozzájárulás 

megadása (101289/1996 PHMSz. B) (14 oldal)
e-VASUT 02.81.05 Irányított talajfúrás MÁV vasúti alépítményben (106548/1995 PHMF) (6 oldal)
Javított külalakkal, változatlan tartalommal kerültek az e-VASUT rendszerbe:
e-VASUT 02.01.10 Építési és pályafenntartási műszaki adatok, előírások I. (D.54. sz. utasítás)
e-VASUT 02.01.11 Építési és pályafenntartási műszaki adatok, előírások II. (D.54. sz. utasítás)

 2021. február 15.
e-VASUT 03.00.94 Utasítás a vasúti villamos vontatójárművek erősáramú összeférhetőségi vizsgálatának 

folyamatára (34541/2020/MAV) (12 oldal)
e-VASUT 03.00.95 Vasúti erősáramú horganyzott acéloszlopok és acélszerkezetek duplex 

felületvédelmének kialakítása (38188/2020/MAV) (11 oldal)

 2021. január 15.
e-VASUT 02.01.02 D.5. sz. pályafelügyeleti utasítás [110/2020. (XI. 20. MÁV Ért. 28.) EVIG sz.] (178 oldal)
 [02.20.52:2017 D.5. sz. pályafelügyeleti utasítás helyett]

e-VASUT 02.01.03 D.1. sz. pályagondozási utasítás (20459/2019/MAV) (71 oldal)
 [02.20.53:2017 D.1. sz. pályagondozási utasítás helyett]

DIGITÁLIS VASÚTÜGYI ELŐÍRÁSTÁR
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 2020. október 15.
e-VASUT 02.20.57 D.10. utasítás. Vasúti sínek diagnosztikája (149 oldal)

[73/2020. (06.05. MÁV Ért. 17.) EVIG sz. D.10. utasítás; 32432/2019/MAV sz.] 
 [e-VASUT 02.20.57:2017 Vasúti sínek diagnosztikája helyett] 

e-VASUT 03.00.93 Utasítás a vasúti erősáramú rendszer elemeinek fejlesztésére, engedélyezésére és 
dokumentálására (25 oldal) 
[30745/2020/MAV] 

 [e-VASUT 03.21.58:2019 Utasítás a vasúti erősáramú rendszer elemeinek fejlesztésére, engedélyezésére és 
dokumentálására (Korábbi azonosító: 38280/2014/MAV, 38280-13/2015/MAV) helyett] 

 2020. augusztus 15.
e-VASUT 02.71.03 Vasúti műtárgyak szigetelése

[79/2019. (XI. 15. MÁV Ért. 27.) EVIG sz. utasítás, 32202/2019/MAV] (43 oldal)
 [e-VASUT 02.71.03:2018 Vasúti műtárgyak szigetelésére vonatkozó utasítás – Pályalemezek, 

18/2018. (VII. 6. MÁV Ért. 6.) EVIG sz. utasítás helyett]

 2020. július 15.
e-VASUT 02.00.06 Környezeti rend (gallyazás, fakivágás, kaszálás, parlagfű-mentesítés). 

Műszaki útmutató 
[18/2020. (I. 31. MÁV Ért. 4.) EVIG sz. utasítás] (53 oldal)

e-VASUT 02.71.10 Technológiai utasítás vasúti hidak építési és felújítási munkáihoz. 
Általános műszaki feltételek 
(P-11852/2004) [2/2005. (III. 11. MÁV Ért. 10.) P. Főig. sz.] (183 oldal)

 2020. június 15.
e-VASUT 01.01.62 A saját célú vasúti pályahálózat és iparvágány és azok tartozékainak, 

a rakodóterületekkel, a gépi rakodási engedélyekkel kapcsolatos eljárásrend 
a 2005. évi CLXXXIII. törvény alapján 
[56/2019. (IX. 20. MÁV Ért. 19.) ÁMVGH. sz. utasítás] (40 oldal)

e-VASUT 02.00.20 A rendkívüli események következtében szükségessé váló ideiglenes és végleges 
helyreállítási tevékenységek megszervezése, végrehajtása a pályalétesítményi 
szakterületen [43/2020. (II. 28. MÁV Ért. 8.) EVIG sz. utasítás] (10 oldal)

e-VASUT 02.24.02 Az ágyazati anyag átvételének minőségi követelményei 
[70/2019. (X. 25.) MÁV Ért. 24. EVIG sz. utasítás] (5 oldal)

 [e-VASUT 02.10.31:2018 Alépítményi létesítmények és az ágyazat minőségi átvételi előírásai utasítás 
4. sz. módosítása (102345/1995. PHMSZ.A) helyett]

 2020. április 15.
e-VASUT 02.71.04 Vasúti hidak acélszerkezeteinek korrózióvédelmi minőségbiztosítása 

(P-6002/2012) (14 oldal)
e-VASUT 02.90.20 Munkavédelmi utasítás a MÁV Zrt. hálózatán betartandó előírásokra a hidász 

szakterületen magasban végzett munkák során (24830/2017/MAV) (15 oldal)

e-UT DIGITÁLIS ÚTÜGYI ELŐÍRÁSTÁR ELŐFIZETÉS (290 000 Ft + áfa összegtől)
e-VASUT DIGITÁLIS VASÚTÜGYI ELŐÍRÁSTÁR ELŐFIZETÉS (650 000 Ft + áfa összegtől)


