
 

 

 

 

A jogi tagság feltételei és a szolgáltatások 

2023. 

 
1. A jogi tag felvételének feltételei 

 a MAÚT Magyar Út- és Vasútügyi Társaság (MAÚT) alapszabályának elfogadása, 

 a felvétel eldöntésére alkalmas cégnyilatkozat benyújtása, a képviselő megnevezése, 

 a MAÚT elnökségének döntése a felvételről, 

 a jogi tagdíj befizetése. 

 

2. A jogi tagság meghosszabbításának feltételei 

 Az adatlap évenkénti aktualizálása és kiegészítése, a képviselő megnevezése, 

 a jogi tagdíj befizetése. 

 

3. A jogi tagdíj mértéke 

A jogi tagdíj összege megállapodás tárgya, javasolt minimális mértéke 50.000 Ft/év. A MAÚT a befizetésekkel 
arányos szolgáltatásokat nyújt. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján négy szolgáltatási csoportot ajánlunk 
(részletes leírásukat ld. a 4.2. pontban). Céges tagjaink ebből választhatnak, majd a kedvezményeket a jogi 
tagdíj befizetése után vehetik igénybe. A korábbi évek tapasztalatait felhasználva támogatjuk jogi tagjainkat 
abban, hogy munkájukban mindig az aktuális előírásokat használhassák, a megfelelő példányszámban. Ehhez 
költséghatékony megoldást kínálnak 2009 óta sikeresen működő e-UT

®
 Digitális Útügyi Előírástár és 2017 óta 

működő e-VASUT
®
 Digitális Vasútügyi Előírástár rendszereink. Mindezzel azt is elő kívánjuk segíteni, hogy a 

jogtiszta alkalmazások használata és megbecsültsége növekedjen, hiszen mindannyiunk érdeke, hogy szakmai 
közösségünk munkáját ilyen módon is méltányoljuk. 

 

4. Szolgáltatások 

 

4.1. A jogi tagokat általában megillető szolgáltatások 

 A cég képviselője rendszeres tájékoztatást kap a társaság tevékenységéről, szolgáltatásairól Hírlevél, 
honlap formájában, 

 a cég használhatja „A MAÚT Magyar Út- és Vasútügyi Társaság tagja” címet, 

 az útügyi/vasútügyi előírásokat kidolgozó szakbizottságokban a cég szakértője részt vehet, 

 a cég szakértője a műszaki előírásokról megjelenésük előtt tájékoztatást kap, véleményt nyilváníthat, a 
belső szakmai közmegegyeztetésben részt vehet, 

 ha a jogi tag az összes előírást elektronikus (e-UT
® 

és e-VASUT
®
) előfizetéses formátumban 

megvásárolja, akkor az új előírások megjelenésekor a MAÚT az e-UT
® 

és e-VASUT
®
 szerződésnek 

megfelelően gondoskodik a teljes rendszer frissítéséről, aktualizálásáról, a jogi tagot megillető 
kedvezmény igénybevételével, 

 javaslatot tehet a MAÚT alaptevékenységével kapcsolatos témák kutatására és előírások 
kidolgozására, 

 a cég a MAÚT által adományozott kitüntetésekre javaslatot tehet. 

 



 

 

 

4.2. Szolgáltatási csoportok 

4.2.1. Egycsillagos szolgáltatások – évi 50 000 Ft - 109 000 Ft tagsági díjig 

 A cég a darabszám korlátozása nélkül, 5% kedvezménnyel vásárolhatja meg a MAÚT által kiadott 
útügyi és vasútügyi előírásokat és tervezési útmutatókat. 

 A képviselőnek a társaság a MAÚT rendezvényi díjakból 10%-os árengedményt ad, amennyiben ezt a 
cég írásban igényli. 

 Az e-UT
®
 és e-VASUT

® 
előfizetés esetén a megújító készlet díjából 5% kedvezményre jogosult. 

 

4.2.2. Kétcsillagos szolgáltatások – évi 110 000 Ft - 249 000 Ft tagsági díjig 

 A képviselőn kívül a társaság még egy, a cég által megjelölt személy számára küldi meg tájékoztató 
kiadványait. 

 A cég a darabszám korlátozása nélkül, 10% kedvezménnyel vásárolhatja meg a MAÚT által kiadott 
útügyi és vasútügyi előírásokat, tervezési útmutatókat és digitális termékcsomagokat. 

 A képviselőn kívül a társaság még egy, a cég által megjelölt személy számára a MAÚT rendezvényi 
díjakból 10%-os árengedményt ad, amennyiben ezt a cég írásban igényli. 

 Az e-UT
®
 és e-VASUT

® 
előfizetés esetén a megújító készlet díjából 10% kedvezményre jogosult. 

 

4.2.3. Háromcsillagos szolgáltatások – évi 250 000 Ft - 499 000 Ft tagsági díjig 

 A képviselőn kívül a társaság még kettő, a cég által megjelölt személy számára küldi meg tájékoztató 
kiadványait. 

 A cég a darabszám korlátozása nélkül, 15% kedvezménnyel vásárolhatja meg a MAÚT által kiadott 
útügyi és vasútügyi előírásokat, tervezési útmutatókat és digitális termékcsomagokat. 

 A képviselőn kívül a társaság még kettő, a cég által megjelölt személy számára a MAÚT rendezvényi 
díjakból 10%-os árengedményt ad, amennyiben ezt a cég írásban igényli. 

 A cég részletes ismertetését a társaság az internetes honlapján elhelyezi, amennyiben ezt a cég igényli. 

 Az e-UT
®
 és e-VASUT

® 
rendszerhez csatlakozáskor a belépési díjból 25% kedvezményre jogosult. 

 Az e-UT
®
 és e-VASUT

® 
előfizetés esetén a megújító készlet díjából 15% kedvezményre jogosult. 

 

4.2.4. Négycsillagos szolgáltatások – 500 000 Ft és ezt meghaladó éves tagsági díj esetén 

 A képviselőn kívül a társaság még négy, a cég által megjelölt személy számára küldi meg tájékoztató 
kiadványait. 

 A cég a darabszám korlátozása nélkül, 25% kedvezménnyel vásárolhatja meg a MAÚT által kiadott 
útügyi és vasútügyi előírásokat, tervezési útmutatókat és digitális termékcsomagokat. 

 A képviselőn kívül a társaság még négy, a cég által megjelölt személy számára a MAÚT rendezvényi 
díjakból 10%-os árengedményt ad, amennyiben ezt a cég írásban igényli. 

 A cég részletes ismertetését a társaság az internetes honlapján elhelyezi, amennyiben ezt a cég igényli. 

 Az e-UT
®
 és e-VASUT

®
 rendszerhez csatlakozáskor a belépési díj egyéni megállapodás tárgya. 

 Az e-UT
®
 és e-VASUT

® 
előfizetés esetén a megújító készlet díjából 25% kedvezményre jogosult. 
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