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Előzmények: ÚT 2-1.133:1998 Közúti jelzőtáblák. Idegenforgalmi jelzőtáblák és alkalmazásuk 

ÚT 2-1.133/1M:2005 Közúti jelzőtáblák. Idegenforgalmi jelzőtáblák és alkalmazásuk 
 
Visszavonás: ÚT 2-1.133:1998 Közúti jelzőtáblák. Idegenforgalmi jelzőtáblák és alkalmazásuk 

 ÚT 2-1.133/1M:2005 Közúti jelzőtáblák. Idegenforgalmi jelzőtáblák és alkalmazásuk 
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Kiegészítés:  
 

A 91. és 92. oldalra kerül az Árpád-kori emlékek I-028 kiegészítés részletes leírása. 

A 148. oldal után a Zsinagóga I-057 részletes leírását kell beilleszteni. 
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Árpád-kori emlékek I-028 

1. A jelzőtábla képe  2. Szín 

 

 Tábla-elem Szín 

Alap fehér 

Keret barna 

Szegély fehér 

Jelkép fekete 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Kiegészítések 

 3.1. Az Árpád-házi királyok korából származó emlékek megjelölésére. 

 

Az e-UT rendszer termékei és szolgáltatásai szerzői jogi védelem alatt állnak, ezért a rendszeren 
keresztül átvett, szállított vagy letöltött dokumentumok tartalma csak a megrendelésnek, illetve a 
szerződésnek megfelelően használható fel. A tartalom ezen túlmenő utónyomása, sokszorosítása 
és/vagy felvétele más médiumra, adathordozóra csak a MAÚT külön jóváhagyása esetén megengedett.

e-UT 04.02.33
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4. Szerkesztési rajz  5. Méret 

 

 Méretjel Méret 

D 1,000 D 

k 0,131 D 

f 0,025 D 

s 0,500 D 

m 0,500 D 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6. A jelkép szerkesztése négyzethálón 

 

 

Az e-UT rendszer termékei és szolgáltatásai szerzői jogi védelem alatt állnak, ezért a rendszeren 
keresztül átvett, szállított vagy letöltött dokumentumok tartalma csak a megrendelésnek, illetve a 
szerződésnek megfelelően használható fel. A tartalom ezen túlmenő utónyomása, sokszorosítása 
és/vagy felvétele más médiumra, adathordozóra csak a MAÚT külön jóváhagyása esetén megengedett.

e-UT 04.02.33
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Zsinagóga I-057 

1. A jelzőtábla képe  2. Szín 

 

 Tábla-elem Szín 

Alap fehér 

Keret barna 

Szegély fehér 

Jelkép fekete 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Kiegészítések 

 3.1. Kizárólag zsinagógák jelölésére. 
 3.2. A vallásgyakorlás céljára (is) működtetett zsinagógáknál a istentisztelet(ek) időpontja(i) kiegészítő 
táblán jelezhető(k). A kiegészítő táblán a jelzés módja azonos a KRESZ-táblákon alkalmazott jelölési 
rendszerrel (napok, időpontok stb.). 

 

Az e-UT rendszer termékei és szolgáltatásai szerzői jogi védelem alatt állnak, ezért a rendszeren 
keresztül átvett, szállított vagy letöltött dokumentumok tartalma csak a megrendelésnek, illetve a 
szerződésnek megfelelően használható fel. A tartalom ezen túlmenő utónyomása, sokszorosítása 
és/vagy felvétele más médiumra, adathordozóra csak a MAÚT külön jóváhagyása esetén megengedett.

e-UT 04.02.33
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4. Szerkesztési rajz  5. Méret 

 

 Méretjel Méret 

D 1,000 D 

k 0,131 D 

f 0,025 D 

s 0,440 D 

m 0,550 D 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6. A jelkép szerkesztése négyzethálón 

 

 

 

Az e-UT rendszer termékei és szolgáltatásai szerzői jogi védelem alatt állnak, ezért a rendszeren 
keresztül átvett, szállított vagy letöltött dokumentumok tartalma csak a megrendelésnek, illetve a 
szerződésnek megfelelően használható fel. A tartalom ezen túlmenő utónyomása, sokszorosítása 
és/vagy felvétele más médiumra, adathordozóra csak a MAÚT külön jóváhagyása esetén megengedett.

e-UT 04.02.33


