
Május 26-án a FÔMTERV Rt. székházá-
ban és a Makadám klubban tartotta meg
12. éves közgyûlését a Magyar Útügyi
Társaság (MAÚT). Elsôként Pallay Ti-
bor a Dr. Vásárhelyi Boldizsár Díj kura-
tóriumának nevében ismertette az el-
nökség döntését: Hamarné Szabó Mária
és Tóth János részesült az idén a díjban.
Elôbbi az országos közúthálózat-fejlesz-
tés és a regionális területfejlesztés össze-
hangolásában nyújtott tevékenységéért,
utóbbi az útügyi elôírások rendszerének
kidolgozásában és megvalósításában
nyújtott tevékenységéért kapott kitün-
tetést.

Tombor Sándor elnök bevezetôjében
elmondta: nagy és elkerülhetetlen válto-
zások korát éli a gazdaság, s vele együtt
az útügyi szakma is. Egyetértve a jelentôs
közúti beruházásokkal arra is felhívta a
figyelmet, hogy a mindennapi élet szem-
pontjából hasonlóan fontos az országos
úthálózat karbantartása is. A társaságról
szólva értékelte az európai mûszaki har-
monizáció elôsegítését, ami a szabványo-
kat kiegészítô útügyi mûszaki elôírások
kidolgozásában testesül meg. Arra is fi-
gyelmeztetett, hogy az Európai Unióban
való részvétellel folyamatosan élesedô
versenyben kell helytállnia a szakma tel-
jes vertikumának az útügyi adminisztrá-
ciótól kezdve a kivitelezôkig.

Kerékgyártó Attila, az UKIG Tanács-
adó Testületének elnöke tájékoztatott az
útügyi adminisztráció helyzetérôl, to-
vábbá az UKIG tervezett szerepérôl a
szabályozások készítésében. Elôadásában

hangsúlyozta a MAÚT szerepének újra-
gondolását a szabályozások készítésében,
különös tekintettel a közbeszerzési eljá-
rásokra és a szerzôi jogra. Szólt arról is,
hogy egy éve könnyebb helyzetben volt,
hiszen az akkori közgyûlésen fôként mû-
szaki kérdésekrôl kértek tôle tájékozta-
tást, ma azonban más a helyzet. Finan-
szírozási problémákat vet fel, hogy a
költségvetési törvény elfogadását kö-
vetôen kiderült, az ott rögzített 122 mil-
liárd forintban benne van az a 30 mil-
liárd is, ami az útpénztárhoz kapcsoló-
dik. A finanszírozási források megoszla-
nak, a szakmai folyamatok szétaprózód-
nak, szögezte le az elôadó.

Szenvedélyes vita bontakozott ki a to-
vábbiakban a szabványok nyelvezetérôl.
Elhangzott, hogy a Magyar Mérnöki Ka-
marának egyértelmûen az az állásfogla-
lása, a szabványok igenis jelenjenek meg
magyarul. Ezt a kitételt az váltotta ki,
hogy számos európai uniós szabvány for-
dítás nélkül, angol nyelven jelenik meg
a hivatalos orgánumban. A kimutatások
szerint Magyarországon a szabványok 
70 százaléka angol nyelvû. A résztvevôk
egy része szerint ez alkotmányellenes,
hiszen a magyar az egyik hivatalos nyel-
ve az Európai Uniónak. Nem várhatja el
senki a szabványokat alkalmazóktól, hogy
önmaguk pótolják a hiteles fordítókat.

Szóba került az is, hogy az európai
uniós szabvány általános érvényû, de a
részleteket nem szabályozza. Bizonyos
körben nem tartalmaznak elôírt követel-
ményeket. Szükség van tehát nemzeti
szabályozásra. Az európai szabványok
nem alkalmasak a teljeskörû szabályo-
zásra, csak a hazaiakkal együtt válnak
azzá, hangsúlyozta egy felszólaló,
ellenkezô esetben a megrendelôre és a
szállítóra lesz bízva az eredmény, ami
mindig kétséges. A jelenlévôk a szabá-
lyozás kidolgozásának folyamatát ismer-
tetve arról is szóltak, hogy azt alapos
elôkészületeknek, tervezésnek, egyezte-
tésnek kell megelôzniük. Az európai
szabványok az építésben is nagy szám-
ban jelentek meg. Az útügy eddig a sa-
játjait finanszírozta. Szükség volna egy
nemzeti alkalmassági dokumentumra.
Ezt a Szabványügyi Testületnek kellene
kidolgoznia, de abban sajnos elvétve ta-
lálni útügyi szakembert.

Nem lehet elôírni, hogy például ez,
vagy az a burkolat 10–15 évig tartós le-
gyen. Kizárólag tulajdonságokat lehet
elôírni, amelyek viszont vizsgálatokra és
tapasztalatokra épülnek. Az elkötelezett
felelôsség megjelenik a minôségben, to-
vábbá a költségekben is. A káosz min-
dennél drágább. Utólagos jogvita esetén,
ha arra nem tértek ki a felek, a bíróság
megvizsgálja: a vitatott helyzetre van-e
szabvány, vagy mûszaki szabályozás, és
aszerint ítél. A munka nem akkor lesz
olcsóbb, ha keskenyebb utat épít valaki,
hanem akkor, ha alaposan elôkészített
közbeszerzést írnak ki a megfelelô idô-
ben. Volt, aki a szakma nyilvánosságá-
nak hiányát kifogásolta, és a szerzôi jog
kérdései szintén vitát keltettek.

A továbbiakban Tombor Sándor el-
nök kiegészítette az írásban megküldött
beszámolót. Kijelentette: a társaság nö-
vekvô eredményességgel látta el az el-
múlt egy évben is a feladatát. Támoga-
tottsága különösen az önkormányzatok
körében fokozatosan nô, de vállalatoktól
is egyre több megbízás érkezik, miköz-
ben természetesen a fô megrendelô az út-
ügyi adminisztráció. Sok változás tör-
tént az utóbbi négy évben, fôként pedig
a legutóbbi másfélben. A társaságnak e
változások közepette is meg kell találnia
a helyét, ha azt akarja, hogy a civil szféra
tekintélye, szakmai rangja folytán maga
is hozzájárulhasson az európai integrá-
cióhoz és a vonatkozó nemzeti progra-
mokhoz, mondta befejezésül a MAÚT
késôbb újraválasztott elnöke.
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Hivatalos nyelvek
Az Európai Unió valamennyi jogsza-
bályát az összes tagállam nyelvére le-
fordítják. A 2004. május 1-i, minden
korábbit felülmúló bôvítés következ-
ményeként a magyar is az EU hivata-
los nyelve lett. Az Európai Unióban az
a gyakorlat, hogy az alacsonyabb szin-
tû tanácskozások munkanyelve általá-
ban az angol és a francia, míg az Euró-
pai Bíróság bírái kizárólag franciául
tanácskoznak. Mindezek azonban
nem érintik a hivatalos közleménye-
ket, mert azokat az érintett országok
nyelvén teszik közzé.

Európai Szabványügyi
Szervezetek

Ezek a szervezetek dolgozzák ki az
Európai Unióban és más európai álla-
mokban hatályos közös szabványokat,
amelyek elfogadása minôsített több-
séggel történik. A kidolgozott uniós
szabványok elsôbbséget élveznek a
nemzeti szabályok fölött, és kizárólag
minôsített többséggel lehet ôket mó-
dosítani. A Brüsszelben székelô álta-
lános szervezet neve Európai Szab-
ványügyi Bizottság (CEN – Comité
Européen de Normalisation).




