
46.szám    Budapest, 2013. október

1.szám Budapest, 2009 május

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)

Magyar Útügyi Társaság
Publikációs bizottsága

1Magyar Útügyi Társaság Budapest II., Lövôház u. 37. 1525 Budapest, Pf. 177.
Tel.: 1 3150322 Fax: 1 316 1077 E-mail: office@maut.hu www.maut.hu

1

Magyar Útügyi Társaság   Budapest II., Petrezselyem u. 15—19.   1525 Budapest, Pf. 177.
Tel.: 1 315 0322   Fax: 1 316 1077   E-mail: office@maut.hu   www.maut.hu

SZABVÁNYFIGYELÉS

Elôfizetôink számára az e-UT Elôírástár témaköreiként kigyûjtöttük az elôírásokban hivatkozott nemzeti szabványokat. 
A Magyar Szabványügyi Testület adattárából hozzárendeltük az adott szabványok jelenleg hatályos verziójának évszámát.
3. témakör – Úttervezés (2013. február 15.)
4. témakör – Forgalomszabályozás (2013. július 15.)
5. témakör – Építôanyagok (2013. március 15.)
6. témakör – Útépítés (2013. augusztus 15.)
7. témakör – Hidak és mûtárgyak (2013. október 15.)

A szabványokat a Magyar Szabványügyi Testületnél lehet beszerezni (www.mszt.hu).

ÚJ ÉS ÁTDOLGOZOTT ÚTÜGYI MÛSZAKI ELÔÍRÁSOK    
 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)
 2013. április 15. 
e-UT 03.07.46 Keskeny közúti zajárnyékoló falak (28. tervezési útmutató) (5000 Ft + áfa)
 2013. szeptember 15.
e-UT 05.01.25 Gumival modifikált bitumen (GmB) (29. tervezési útmutató) (2700 Ft + áfa)

A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUMBA ELÔTERJESZTETT ELÔÍRÁSOK
(A 9. TÉMAKÖRBEN OLVASHATÓK)

e-UT 03.07.11 Elôzési szakaszok tervezése (A KTSZ kiegészítése) 
  [e-UT 03.07.11:2009 helyett]
e-UT 04.01.14 A nemzeti ITS keretterv (HITS) 
e-UT 05.01.22 Polimerrel modifikált útépítési bitumenek. Követelmények 
  [e-UT 05.01.22:2007  helyett]
e-UT 05.01.23 Útépítési bitumenek. Követelmények
e-UT 05.01.24 Kemény útépítési bitumen. Követelmények
e-UT 06.02.12 Meszes talajjavítás és -stabilizálás. Tervezési és építési elôírások
e-UT 06.03.25 Kompaktaszfalt burkolatok. Építési feltételek és minôségi követelmények
e-UT 06.03.61  Útburkolatok felületi bevonata 
  [e-UT 06.03.61:2000 helyett]
e-UT 06.03.62  Hidegaszfalt vékonyréteg (HAV) 
  [e-UT 06.03.62:2007 helyett]
e-UT 07.03.21  Közúti hidak szigetelése 1. Vasbeton pályalemezû hidak szigetelése és aszfaltburkolata 
  [e-UT 07.03.21:2000 helyett]
e-UT 07.03.23  Közúti hidak szigetelése 2. Acél pályalemez szigetelése és aszfaltburkolata 
  [e-UT 07.03.23:2006 helyett]
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)
e-UT 08.01.51  Közúti jármûvek tengelyterhelésének és össztömegének ellenôrzése 
  [e-UT 08.01.51:2004 helyett] 
e-UT 09.04.14 Hosszirányú útburkolati jelek láthatóságának mérése

e-UT DIGITÁLIS ÚTÜGYI ELÔÍRÁSTÁR ELÔFIZETÉS (290 000 Ft + áfa összegtôl)


