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ÚJ ÉS ÁTDOLGOZOTT ÚTÜGYI MÛSZAKI ELÔÍRÁSOK

2009. január 15-tôl lépnek hatályba:

– ÚT 2-0.012 e-UT 08.01.53    Tengelyterhelés-mérô hálózat kialakításának feltételei (A KTSZ kiegészítése) 
       (2800 + áfa)
– ÚT 2-1.165 e-UT 04.01.13    Intelligens forgalomszabályozó és információs rendszerek alkalmazása 
       (6300 + áfa)

2009. február 15-tôl lépnek hatályba:
– ÚT 2-1.233 e-UT 02.01.42    Közúti biztonsági audit. Módszertan (5300 + áfa)

2009. március 15-tôl lépnek hatályba:
– ÚT 2-1.205 e-UT 03.07.14    Üzemi utak létesítése közúti völgy- és folyami hidak mellett 
       (A KTSZ kiegészítése) (2800 + áfa)
– ÚT 2-2.126 e-UT 06.03.24    Habosított bitumennel keverôtelepen készülô út-pályaszerkezeti alapréteg 
       (3000 + áfa)

2009. április 15-tôl lépnek hatályba:
– ÚT 2-1.109 e-UT 02.01.21    Országos közutak keresztmetszeti forgalmának számlálása és a forgalom    
       nagyságának meghatározása (7800 + áfa)
       (ÚT 2-1.109:2004 Országos közutak keresztmetszeti forgalmának 
       meghatározása helyett)
– ÚT 2-1.403 e-UT 07.05.11    Közúti visszatartó rendszerek II. Hídkorlátok (2300 + áfa)
       (ÚT 2-1.403:2005 Közúti visszatartó rendszerek. Acélkorlátok hidakon helyett)
– ÚT 2-3.708 e-UT 05.02.53    Bontott útépítési anyagok újrahasználata II. 
       Telepen történô hideg újrahasznosítás (2600 + áfa)
       (ÚT 2-3.708:2006 Bontott útépítési anyagok újrahasználata II. 
       Telepen történô hideg újrahasznosítás helyett)

2009. május 15- tôl lépnek hatályba:
– ÚT 2-1.209 e-UT 03.07.11    Elôzési és kapaszkodószakaszok tervezése (A KTSZ kiegészítése) (3200 + áfa)
       (ÚT 2-1.209:2003 Elôzési és kapaszkodószakaszok tervezése helyett)
– ÚT 2-1.212 e-UT 03.07.24    A közúti közösségi közlekedés (tömegközlekedés) pályáinak, 
       utas- és jármûforgalmi létesítményeinek tervezése (A KTSZ kiegészítése)  
       (8400 + áfa)

ÚJ TERVEZÉSI ÚTMUTATÓK

TÚ 15  e-UT 01.01.21    Értékelemzés alkalmazása az útügyi projekteknél (2900 + áfa)
TÚ 16  e-UT 01.01.12    Vizsgálati kézikönyv (8500 + áfa)
TÚ 17  e-UT 08.03.22    Hófúvás ellen védô növénysávok (4600 + áfa)
TÚ 18  e-UT 03.01.13    Mezôgazdasági utak tervezési elôírásai (A KTSZ kiegészítése) (5200 + áfa)
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e-UT 04.02.11 Közúti jelzôtáblák. (T) A jelzôtáblák megtervezése, alkalmazása és elhelyezése (32 800 Ft + áfa)
     (ÚT 2-1.114:2004, ÚT 2-1.134:2001, ÚT 2-1.157:2002 és 
     az ÚT 2-1.157/1M:2004 helyett)
e-UT 04.02.12 Közúti jelzôtáblák. (Y) A feliratok betûi, számjegyei és írásjelei (12 300 Ft + áfa)
     (ÚT 2-1.124:2001 és az ÚT 2-1.124/1M:2002 helyett)
e-UT 04.02.21 Közúti jelzôtáblák. (A) Veszélyre figyelmeztetô jelzôtáblák és jelképeik (14 600 Ft + áfa) 
     (ÚT 2-1.125:2001 és az /1M:2004 helyett)
e-UT 04.02.22 Közúti jelzôtáblák. (B) Elsôbbségi jelzôtáblák és jelképeik (4800 Ft + áfa) (ÚT 2-1.126:2001 helyett)
e-UT 04.02.23 Közúti jelzôtáblák. (C) Tiltó vagy korlátozó jelzôtáblák és jelképeik (12 900 Ft + áfa) 
     (ÚT 2-1.127:2001 helyett)
e-UT 04.02.24 Közúti jelzôtáblák. (D) Kötelezô jelzôtáblák és jelképeik (10 200 Ft + áfa) (ÚT 2-1.128:2001 helyett)
e-UT 04.02.25 Közúti jelzôtáblák. (F) Tájékoztató jelzôtáblák és jelképeik (11 400 Ft + áfa) 
     (ÚT 2-1.130:2001 és az /1M:2004 helyett)
e-UT 04.02.26 Közúti jelzôtáblák. (H) Kiegészítô táblák és jelképeik (32 600 Ft + áfa) (ÚT 2-1.132:2001; 
     és az/1M:2002 és a /2M:2004 helyett)
e-UT 04.02.31 Közúti jelzôtáblák. (E) Különleges szabályokat jelzô táblák és jelképeik (17 800 Ft + áfa) 
     (ÚT 2-1.129:2001 és az /1M:2004 helyett)
e-UT 04.02.32 Közúti jelzôtáblák. (G) Útbaigazító és utaló jelzôtáblák és jelképeik (31 300 Ft + áfa) 
     (ÚT 2-1.131:2002 és az /1M:2004 helyett)
 2012. június 15.

e-UT 08.03.31 Közúti építmények felületvédelme antigraffiti (AG) rendszerekkel 
  (22. tervezési útmutató) (4300 Ft + áfa)
 
 2012. július 15.

e-UT 08.02.42 Téglaboltozatos közúti hidak (23. tervezési útmutató) (5300 Ft + áfa) 
 
 2012. augusztus 15. 

e-UT 03.07.45 A közúti közlekedési zaj csökkentése zajárnyékoló létesítményekkel és úttervezési módszerekkel.
  Zajtérképek (24. tervezési útmutató) (8000 Ft + áfa) 
 2012. szeptember 15. 

e-UT 03.04.12 Kerékpárforgalmi létesítmények tervezési útmutatója (KLTÚ) 
  (A KTSZ kiegészítése) (25. tervezési útmutató) (37 800 Ft + áfa)

 2012. november 15. 
e-UT 03.02.41 Közterületek tervezése (26. tervezési útmutató) (4700 Ft + áfa)
e-UT 03.02.42 Közmûvek elhelyezése közterületen (27. tervezési útmutató) (6700 Ft + áfa)

A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUMBA ELÔTERJESZTETT ELÔÍRÁSOK
 2012. november 15.

e-UT 08.01.27 Közúti hidak nyilvántartása és mûszaki felügyelete 2. 
  Hídmesteri feladatok 
e-UT 08.01.28 Közúti hidak nyilvántartása és mûszaki felügyelete 3. 
  Fôvizsgálat szakértôi jelentés
e-UT 08.01.29 Közúti hidak nyilvántartása és mûszaki felügyelete 4. 
  Üzemeltetési és karbantartási utasítás (ÜKU)


