
A RAW-rendszer tulajdonképpen egy
szerzôdési standard, ami a szerzôdés-
kötés valamennyi fázisában alkalmas 
a szerzôdések szabványos formátumú
elkészítésének a támogatására. A ter-
vezéskor tehát a mûszaki tartalom
szabványos rögzítésére, a tenderkiírá-
sok esetén a mûszaki követelmények
megadására, a megrendelô és a vállalko-
zó teljes körû kiszolgálására, valamint a
megkötött szerzôdések alapján a munka
lebonyolítására.

A holland útügyi társaság, a CROW
– mint jogtulajdonos – gondoskodik a
tartalom fejlesztésérôl. A felhasználásra
a CROW ad engedélyt, gondoskodik 
az oktatásról és a piaci tapasztalatok 
feldolgozásáról. A szolgáltatásokat ma-
gánvállalkozások, jellemzôen informa-
tikai-üzleti tanácsadók végzik. A kor-
szerûsítését a piaci szereplôktôl befolyt
díjak teszik lehetôvé, a tanácsadók
évente licencdíjat, a megrendelôk pe-
dig a projektek összegével arányos hoz-
zájárulást fizetnek Hollandiában.

A magyar változat

Az elsô, konkrétumokat is rögzítô meg-
beszélésre tavaly márciusban került sor.
Azt követôen az április végi közgyûlés
határozott a munka elvégzésérôl, meg-
állapította a fô irányokat, a pénzügyi
forrásszükségleteket. A közgyûléssel
egyidejûleg a holland tulajdonossal a li-
cenc magyarországi felhasználásra meg-
köttetett a szerzôdés.

A múlt nyáron a támogatók meg-
teremtették a finanszírozási feltétele-
ket, és megalakították az Irányító 
Tanácsot (IT). A MAÚT-nál elkészült

a projekt terve, tanulmányozva azt is,
hogy a magyar szabályozási elemek 
miként illeszthetôk bele a rendszerbe.
Ehhez számos szempontot kellett fi-
gyelembe venni, és megoldást találni
olyan kérdésekre, mint például a szer-
zôi jog fontos elemei, a kidolgozás 
minôségbiztosítási rendszere, a doku-
mentálás, illetve az elektronikus fel-
dolgozás módszere.

A szerzôi jogokkal kapcsolatban a
MAÚT jogainak védelme és az idegen
jogok megsértésétôl való tartózkodás
voltak a legfontosabb szempontok.
Ezért a rendszer magyar változata alap-
vetôen a MAÚT mûszaki elôírásaira
támaszkodik. Más anyagok, kiemelten
a magyar szabványok hivatkozásokkal
kerültek be a hazai változatba.
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Elfogadták a RAW 
hazai bevezetésének elsô lépéseit

Néhány éve a holland–magyar közlekedési miniszteri találkozón arról született megálla-
podás, hogy Magyarország átveszi és alkalmazza a holland RAW (Rationalisatie
Automatisering Wegenbouw) szerzôdéskötési és költségvetési rendszert. Ott az állami és
az önkormányzati költségvetésbôl származó útügyi megrendelések nyolcvan százalékában
ezt a rendszert alkalmazzák. A magyarországi bevezetése elôrelépést jelenthet az útügyi
beruházások eurokonform lebonyolításában. A rendszer magyar neve: Útépítési szerzôdé-
sek egységes mûszaki feltételei (USZEF) lett.

Akik a szerzôdést megkötötték: Tombor Sándor MAÚT-elnök és Iman W. Koster, a holland
CROW igazgatója



A munka eredményei
Az Útépítési Szerzôdések Egységes
Mûszaki Feltételei (USZEF) kéziratát 
a közelmúltban sikerült lezárni. A do-
kumentáció részletesen ismerteti a fel-
használt mûszaki elôírások és szabályo-
zások érvényességét, státusát. A mun-
ka eredményeiként szállított anyagok
szerzôdési útmutatóként felhasznál-
hatók.

A nyomtatott anyag teljes terjedel-
me 635 oldal, és az útépítéshez szorosan
hozzátartozó munkák szerzôdéskötésé-
hez szükséges legfontosabb szabályokat
tartalmazza. Az alapkötet felépítése
megfelel a holland RAW-kötet rend-
szerének. Elsô része a szerzôdések álta-
lános feltételeit tartalmazza, felhasznál-
va a holland RAW-kötet elôírásait, a
Hollandiában érvényben levô, az építé-
si munkákra vonatkozó egységes felté-
teleket, valamint a magyar szerzôdési
gyakorlat egyes elemeit.

A kötet második része – a holland
kötet felépítésének megfelelôen – a
vizsgálatokat tartalmazza. Ha van a vizs-
gálatra magyar szabvány, akkor nincs
leírás, csak a szabványra való hivatko-
zás. Ha a vizsgálat elvégzésére érvényes
magyar útügyi mûszaki elôírás van, ak-
kor – a mûszaki elôírásra való hivatko-
zás mellett – a vizsgálat elvégzésének 
a legfontosabb szabályait is tartalmazza
az útmutató. A vizsgálati leírások és 
a szabványhivatkozások formája a hol-
land eredeti mintájára készült. A vizs-
gálatokra a munkanemi fejezetekben a
zárójelek közé helyezett vizsgálatszá-
mok utalnak.

A munkanemek összetételének meg-
határozásakor a magyar kötet kidolgo-
zói arra törekedtek, hogy az út minden
olyan lényeges eleme szerepeljen az
alapkötetben, amely benne van a hol-
landban is. Az eredeti teljes tartalmát
nem tudták átvenni, a magyar változat
nem tartalmazza például a közmûvek,

csôvezetékek és kábelek, valamint a híd-
és szerkezetépítés szerzôdési mûszaki
feltételeit. Más munkanemek viszont
azért nem kaptak helyet a kötetben,
mert nálunk vagy nem ismert a tech-
nológia, vagy nincs jelentôsége az adott
munkanemnek.

A munkanemi fejezeteket kétjegyû
(például: 28: Burkolatalapok), az alfe-
jezeteket háromjegyû (például: 31.1
Aszfaltburkolatok) szám jelzi. Az alfe-
jezetek szerkezete mindig azonos, ezt a
negyedik szám jelöli:

xx.x1 Meghatározások
xx.x2 Követelmények és elôírások
xx.x3 Információszolgáltatás
xx.x4 Kockázatok és garanciák
xx.x5 Egyéb kötelezettségek
xx.x6 Építôanyagok
xx.x7 Mérés és elszámolás
A fejezetek a magyar útügyi elôírá-

sok részleteit és a holland elôírások ele-
meit tartalmazzák. A magyar útügyi
mûszaki elôírásokból az építési szerzô-
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désekhez feltétlenül szükséges szöveg-
részeket vették át, jobbára mellôzve a
tervezésre vonatkozó részleteket. Az ér-
vényben levô mûszaki elôírásokat hasz-
nálták fel, de gyakran elôfordul az is,
hogy az ezekben szereplô hivatkozások
visszavont szabványokra vonatkoznak.

Az Útgazdálkodási és Koordinációs
Igazgatóság, az Állami Közúti és Mû-
szaki Információs Kht. (2002) és a
Nemzeti Autópálya Rt. (2005) engedé-
lyével a szerkesztôk a kötethez csatolták
az elôbbiek által rendszeresített tétel-
jegyzéknek az alapkötet fejezetei szerint

rendezett változatát. A július közepétôl
beszerezhetô kötetet a hivatkozott jog-
szabályok, szabványok és útügyi mûsza-
ki elôírások jegyzéke egészíti ki.

Továbbfejlesztési 
irányok

1. A munka eredményeként a Ma-
gyar Útügyi Társaság szabályozási do-
kumentumai új elemmel bôvülnek. Az
új elem a mûszaki szabályozásnak szin-
te minden területével kapcsolatban áll. 
A szerzôdések standard feltételeinek
bevezetése a két szabályozási terület, a
mûszaki és a szerzôdési elôírások össz-
hangjának megteremtését igényli.

2. A rendszer tartalma több irányban
is fejleszthetô. A munkanemi fejezetek
köre bôvíthetô, illetve az elkészült feje-
zetek tartalma is pontosítható, tovább-
fejleszthetô.

3. Fokozatosan át lehet venni a hol-
land rendszer további elemeit. Ennek
az a feltétele, hogy az érdekeltek
együttmûködéséhez kialakuljanak a
szervezeti keretek. Meg kell teremteni
a piaci visszajelzések fogadásának, do-
kumentálásának, a változási igények el-
bírálásának szervezeti hátterét. A szol-
gáltatási-üzleti modell kialakítására a
holland minta alkalmasnak látszik.

4. A folyamatos, üzleti alapokra he-
lyezett szolgáltatás megköveteli a szer-
zôdési útmutatók állandó fejlesztését és
aktualizálását. Elsôsorban a MAÚT
elôírásainak változásait, de más szabá-
lyozási elemeket is rendszeresen át kell
vezetni, illetve rendszeres idôközön-
ként új kiadással kell jelentkezni. (Hol-
landiában kétévente végeznek tartalmi
felülvizsgálatot, új kiadások pedig
ötévente készülnek.)

5. A holland szervezeti és szolgálta-
tási rendszer korántsem korlátozódik 
az útépítésre, az kiterjed a közlekedés,
az infrastruktúra és a közterületekkel
kapcsolatos más szerzôdésekre is. A
rendszer építésekor gondolni lehet arra
is, hogy a megszerzett tudás, a szolgál-
tatások közben nyert tapasztalatok más
területen is hasznosíthatók.
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