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KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 
Közzététel dátuma: 2022. július 15. 

 

Országos közúti adatbanki szolgáltatás 
(National Road Databank Services) 

 
 
 

Útügyi műszaki előírás (ÚME) azonosító száma: e-UT 08.01.22:2020 
• hatályba lépése: 2020. július 15. [ÚB 77/2020. (VI 17.) határozat szerint] 
• terjedelme: (43 oldal, 7 ábra, 6 táblázat) 

 
Jelen módosítás irányadó pontosítást, kiegészítést tartalmaz az alábbi útügyi  
műszaki előírások tekintetében: – 
 
Jelen útügyi műszaki előírásra irányadó pontosítások, kiegészítések a kiadást követően: –  
 
Jóváhagyó: Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság (ÚB) 
 
Koordináló szerv mint a szerzői jog tulajdonosa: Magyar Közút NZrt. (MK NZrt.) 
 
Kidolgozó: MAÚT Magyar Út- és Vasútügyi Társaság 
 
A hatályba lépéssel egyidejűleg visszavonásra kerül:  
e-UT 08.01.22:2002 Az Országos Közúti Adatbank működési rendje 
 
Korábbi előzmények:  
ÚT 3-0.002:1996 Az Országos Közúti Adatbank működési szabályzata 
 
Kulcsszavak: közúti nyilvántartás, adatbank, adatszolgáltatás, OKA, digitális térkép, adatgyűjtés 
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Összefoglalás 
 
A módosítás célja az országos közúti adatbanki tevékenység, valamint a közúti nyilvántartási fel-
adatok szolgáltatásorientált jellegű tevékenységének szabályozása. A szabályozás rögzíti az adat-
gyűjtési és -szolgáltatási folyamatok kulcstevékenységeit, azok információáramlásának csatornáit.  
A főbb változások rövid összefoglalása: 

• az Országos Közúti Adatbank informatikai rendszer működtetési folyamatainak aktualizálása, 
illetve a működési környezet kereteinek szabályozása; 

• a közútkezelő szervezetek adatnyilvántartási feladataihoz kapcsolódó belső és külső kiemelt 
információáramlási folyamatainak rögzítése. Az adatbanki és az adatbank felé történő 
adatszolgáltatási feladatok meghatározása; 

• az adatbanki szolgáltatási szempontból külső szervezetek, illetve társaságok  
adatszolgáltatási folyamatainak rögzítése. A közúti nyilvántartás felé történő építtetői 
adatszolgáltatási követelmények specifikációjának meghatározása; 

• az adatbank üzemeltetés havi szintű jelentési rendjének, valamint adataktualizálási  
folyamatának szabályozása; 

• kiemelt útadatok gyűjtési folyamatának rögzítése – az útdíjfizetési rendszer,  
az úthálózatvédelem, valamint a közigazgatás számára szükséges alapadatok  
biztosításának folyamatai; 

• időszakos/rendszeres adat-felülvizsgálati feladatok – létesítmények, helyazonosítás, 
adatminőség tekintetében; 

• az országos közúti adatbankban gyűjtött adatbanki adatok közzétételi szabályainak 
meghatározása; 

• egységes adatbanki digitális térképi nyomvonalformátum rögzítése; 

• az országos közúti adatbankban használatos helyazonosítási formátumok egységesítése, 
rögzítése, a helyazonosítási változások időbeni meghatározottságának rendszerbe építése. 
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Érintett további útügyi műszaki előírások  
módosításainak összefoglalása 

 
Érintett útügyi műszaki előírás: e-UT 08.01.25 Közúti hidak nyilvántartása és műszaki felügyelete 
 
A módosítás lényege: Az előírás az e-UT 08.00.11:1999 Közúti hidak nyilvántartása és műszaki 
felügyelete, illetve az e-UT 08.01.25:2004 Közúti hidak nyilvántartása és műszaki felügyelete. Ki-
egészítő adatok és vizsgálati szempontok útügyi műszaki előírás átdolgozása.  
 
Az útügyi műszaki előírás 3.1. pontjában meghatározott hídadat-nyilvántartási és információszol-
gáltatási kötelezettség tartalmi és időbeni folyamatának összehangolása az országos közúti válto-
zásjelentési rendszerrel. 
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A kidolgozásban résztvevő szervezetek és munkatársak 
 
Jóváhagyta:   Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság 
   Elnök: Thoroczkay Zsolt főosztályvezető 

Innovációs és Technológiai Minisztérium 
 

Koordináló szerv, a szerzői jog tulajdonosa: Magyar Közút NZrt. 
   Szilvai József Attila vezérigazgató 
   Mikesz Csaba műszaki vezérigazgató-helyettes 
   Szerencsi Gábor közúti szolgáltató igazgató 
   Faludi Boglárka jártasságvizsgálati irodavezető 
 
Kidolgozó:   MAÚT Magyar Út- és Vasútügyi Társaság 

Nyiri Szabolcs elnök 
Mayer András elnökhelyettes 
Lehel Zoltán közúti alelnök 
Rétháti András irodavezető 

 
Jelen előírást kidolgozó munkabizottság tagjai: 
Bali Ibolya, Berkes Péter Csaba (vezető), Bernáth Tamás, Boromissza Károly,  
Madurovicz András, Szarka Zsolt 
 
Szakmai konzulens: Szarka István 
 
A MAÚT általános és közúti bizottságai: 
Digitális információ menedzsment bizottság: Glöckler Péter bizottságvezető 
Jogi koordináló bizottság: dr. Siska Judit Éva bizottságvezető  
Kutatási és innovációs bizottság: Puchard Zoltán bizottságvezető  
Minőségügyi bizottság: Fülöp Pál bizottságvezető  
Továbbképzési bizottság: Pásztor Zoltán bizottságvezető 
Építési bizottság: dr. Ambrus Kálmán bizottságvezető  
Forgalomszabályozási és közlekedésbiztonsági bizottság:  
dr. Mocsári Tibor bizottságvezető  
Közúti műtárgyak bizottság: Kolozsi Gyula bizottságvezető  
Települési utak bizottság: Németh Mónika bizottságvezető  
Tervezési bizottság: Keresztes László bizottságvezető  
Üzemeltetési-fenntartási bizottság: Szabados Szabolcs bizottságvezető  
 
ÚME Koordinációs Bizottság: Kolozsvári Nándor bizottságvezető 
 
Terjeszti:  
A MAÚT Reader e-UT® Digitális Útügyi Előírástáron keresztül a  
MAÚT Magyar Út- és Vasútügyi Társaság,  
1024 Budapest, Retek utca 21–27. B I/3.  
www.maut.hu 
 
A kiadványt gondozta: PMS2000 Mérnöki Társaság 


