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e-UT - SZÁMKERESŐ lista ÚJ [RÉGI] számozás 
 
e-UT - SZÁMKERESŐ lista RÉGI [ÚJ] számozás 

 

Megjelent a 27. Tervezési útmutató (e-UT 03.02.42) - Közművek elhelyezése 
közterületen 

 

Megjelent a 26. Tervezési útmutató (e-UT 03.02.41) - Közterületek tervezése 

 

Megjelent a 25. Tervezési útmutató (e-UT 03.04.12) - Kerékpárforgalmi 
létesítmények tervezési útmutatója (KLTÚ) (A KTSZ kiegészítése) 

 

Megjelent a 24. Tervezési útmutató (e-UT 03.07.45) - A közúti közlekedési zaj 
csökkentése zajárnyékoló létesítményekkel és úttervezési módszerekkel. 
Zajtérképek 

 

Megjelent a 23. Tervezési útmutató (e-UT 08.02.42) - Téglaboltozatos közúti hidak 

 

Megjelent a 22. Tervezési útmutató (e-UT 08.03.31) - Közúti építmények 
felületvédelme antigraffiti (AG) rendszerekkel 

 

2012. január 15-től hatályos előírások 

e-UT 04.02.11  Közúti jelzőtáblák (T). A jelzőtáblák megtervezése, alkalmazása és 
elhelyezése  
(ÚT 2-1.114:2004, ÚT 2-1.134:2001, ÚT 2-1.157:2002 és az ÚT 2-
1.157/1M:2004 helyett)  



e-UT 04.02.12  Közúti jelzőtáblák (Y). A feliratok betûi, számjegyei és írásjelei  
(ÚT 2-1.124:2001 és az ÚT 2-1.124/1M:2002 helyett)  

e-UT 04.02.21  Közúti jelzőtáblák (A). Veszélyre figyelmeztető jelzőtáblák és 
jelképeik  
(ÚT 2-1.125:2001 és az /1M:2004 helyett)  

e-UT 04.02.22  Közúti jelzőtáblák (B). Elsőbbségi jelzőtáblák és jelképeik  
(ÚT 2-1.126:2001 helyett)  

e-UT 04.02.23  Közúti jelzőtáblák (C). Tiltó vagy korlátozó jelzőtáblák és jelképeik  
(ÚT 2-1.127:2001 helyett)  

e-UT 04.02.24  Közúti jelzőtáblák (D). Kötelező jelzőtáblák és jelképeik  
(ÚT 2-1.128:2001 helyett)  

e-UT 04.02.25  Közúti jelzőtáblák (F). Tájékoztató jelzőtáblák és jelképeik  
(ÚT 2-1.130:2001 és az /1M:2004 helyett)  

e-UT 04.02.26  Közúti jelzőtáblák (H). Kiegészítő táblák és jelképeik  
(ÚT 2-1.132:2001 és az /1M:2002 és a /2M:2004 helyett)  

e-UT 04.02.31  Közúti jelzőtáblák (E). Különleges szabályokat jelző táblák és 
jelképeik  
(ÚT 2-1.129:2001 és az /1M:2004 helyett)  

e-UT 04.02.32  Közúti jelzőtáblák (G). Útbaigazító és utaló jelzőtáblák és jelképeik  
(ÚT 2-1.131:2002 és az /1M:2004 helyett)  

2011. szeptember 15-től hatályos előírások 

e-UT 07.01.15  Öszvérhidak. Közúti hidak tervezése (KHT) 5.  
(Hatálytalanítja az e-UT 07.00.21 (ÚT 2-3.401:2004) számú Közúti 
hidak tervezése. Általános előírások V. fejezetét és az e-UT 07.01.15 
(ÚT 2-3.415:2004) számú Közúti hidak tervezési előírásai V. 
Öszvérhidak című útügyi műszaki előírást.)  

e-UT 07.01.18  Fahidak. Közúti hidak tervezése (KHT) 8.  
(Hatálytalanítja az e-UT 07.00.21 (ÚT 2-3.401:2004) számú Közúti 
hidak tervezése. Általános előírások című útügyi műszaki előírás VI. 
fejezetét.)  

e-UT 07.02.11  Közúti hidak építése 1. Beton, vasbeton és feszített vasbeton 
hídszerkezetek  
(Hatálytalanítja az e-UT 07.02.11 (ÚT 2-3.402:2000) számú Közúti 
hidak építése I. Beton, vasbeton és feszített vasbeton hídszerkezetek 
építése című útügyi műszaki előírást.)  



2011. augusztus 15-től hatályos előírások 

e-UT 07.01.11  Közúti hidak tervezése (KHT) 1.  
(Hatálytalanítja az e-UT 07.01.11 (ÚT 2-3.411:2004) számú Közúti 
hidak tervezési előírásai I. Általános létesítési szabályok című útügyi 
műszaki előírást.)  

e-UT 07.01.12  Erőtani számítás. Közúti hidak tervezése (KHT) 2.  
(Hatálytalanítja az e-UT 07.00.21 (ÚT 2-3.401:2004) számú Közúti 
hidak tervezése. Általános előírások II. fejezetét és az e-UT 07.01.12 
(ÚT 2-3.412:2004) számú Közúti hidak tervezési előírásai II. Erőtani 
számítás című útügyi műszaki előírást.)  

e-UT 07.01.13  Acélhidak. Közúti hidak tervezése (KHT) 3.  
(Hatálytalanítja az e-UT 07.00.21 (ÚT 2-3.401:2004) számú Közúti 
hidak tervezése. Általános előírások III. fejezetét és az e-UT 07.01.13 
(ÚT 2-3.413:2005) számú Közúti hidak tervezési előírásai III. Közúti 
acélhidak tervezése című útügyi műszaki előírást.)  

e-UT 07.01.14  Beton, vasbeton és feszített vasbeton hidak. Közúti hidak tervezése 
(KHT) 4.  
(Hatálytalanítja az e-UT 07.00.21 (ÚT 2-3.401:2004) számú Közúti 
hidak tervezése. Általános előírások IV. fejezetét és az e-UT 07.01.14 
(ÚT 2-3.414:2004) számú Közúti hidak tervezési előírásai IV. Beton, 
vasbeton és feszített vasbeton közúti hidak tervezése című útügyi 
műszaki előírást.)  

e-UT 07.04.11  Közúti hidak korrózióvédelme 3. Acélszerkezetek  
(Hatálytalanítja az e-UT 07.04.11 (ÚT 2-2.202:2004) számú Közúti 
hidak korrózióvédelme III. Acélszerkezetek védelme című útügyi 
műszaki előírást.)  

e-UT 07.04.13  Közúti hidak korrózióvédelme 2. Kész betonszerkezetek  
(Hatálytalanítja az e-UT 07.04.13 (ÚT 2-2.206:2003) számú Közúti 
hidak korrózióvédelme II. Kész betonszerkezetek című útügyi műszaki 
előírást.)  

Visszavonások:  e-UT 07.00.21 (ÚT 2-3.401:2004) Közúti hidak tervezése. Általános 
előírások 
e-UT 07.04.12 (ÚT 2-2.203:2003) Közúti hidak korrózióvédelme I. 
Betonszerkezetek primer (technológiai) védelme  

Megjelent a 21. Tervezési útmutató (e-UT 07.01.17) - Szigetelés és aszfaltburkolat 
nélküli NT-betonból készülő hídfelszerkezetek tervezése és építése 

 



kompozitburkolatú útpályaszerkezetek tervezése 

 

2010. június 15-től hatályos előírás 

ÚT 2-1.206 
(03.03.11)  

Körforgalmak tervezése (A KTSZ kiegészítése)  
(Hatálytalanítja az ÚT 2-1.206:2001 számú Körforgalmú csomópontok 
tervezése című útügyi műszaki előírást.)  

2010. május 15-től hatályos előírások 

ÚT 2-1.119 
(04.05.12)  

Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes 
forgalomszabályozása  
(Hatálytalanítja az ÚT 2-1.119:2007 számú Közutakon folyó munkák 
elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása című útügyi műszaki 
előírást.)  

ÚT 2-1.403 
(07.05.11)  

Közúti visszatartó rendszerek II. Követelmények hidakon  
(Hatálytalanítja az ÚT 2-1.403:2009 számú Közúti visszatartó 
rendszerek II. Hídkorlátok című útügyi műszaki előírást.)  

2010. április 15-től hatályos előírások 

ÚT 2-1.203 
(03.04.11)  

Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése (A KTSZ kiegészítése)  
(Hatálytalanítja az ÚT 2-1.203:2006 számú Kerékpárforgalmi 
létesítmények tervezése (A KTSZ kiegészítése) című útügyi műszaki 
előírást.)  

ÚT 2-2.210 
(08.01.26)  

A Kerékpárút Nyilvántartó Rendszer (KeNyi) adatfeltöltési és 
működési rendje  
 

ÚT 2-2.401 
(08.03.11)  

Szórósó. Technikai nátrium-klorid  
(Hatálytalanítja az ÚT 2-2.401:1999 és ÚT 2.401/1M:2005 számú 
Szórósó. Technikai nátrium-klorid című útügyi műszaki előírásokat.)  

2010. március 15-től hatályos előírások 

ÚT 2-1.161 (e-
UT 04.04.12)  

Közúti visszatartó rendszerek I. Feltartóztatási követelmények és 
elhelyezés közutakon  
(Hatálytalanítja az ÚT 2-1.161:2005 Közúti visszatartó rendszerek I. A 
biztonsági korlátok feltartóztatási fokozatai a közutakon és az ÚT 2-
1.101:1982 Közúti vezetőkorlát. Elhelyezési előírások című útügyi 
műszaki előírásokat.)  

ÚT 2-3.313 (e- Aszfaltrétegek tapadásvizsgálata nyírással  



UT 09.02.41)   

2010. február 15-től hatályos előírások 

ÚT 2-3.301-1 (e-
UT 05.02.11)  

Útépítési aszfaltkeverékek. Aszfaltbeton (AC)  
(Hatálytalanítja az ÚT 2-3.301-1:2008 Útépítési aszfaltkeverékek 
Aszfaltbeton (AC) című útügyi műszaki előírást.)  

ÚT 2-3.301-2 (e-
UT 05.02.12)  

Útépítési aszfaltkeverékek. Aszfaltbeton nagyon vékony rétegekhez 
(BBTM)  
(Hatálytalanítja az ÚT 2-3.301-2:2008 Útépítési aszfaltkeverékek 
Aszfaltbeton nagyon vékony rétegekhez (BBTM) című útügyi műszaki 
előírást.)  

ÚT 2-3.301-5 (e-
UT 05.02.13)  

Útépítési aszfaltkeverékek. Zúzalékvázas masztixaszfalt (SMA)  
(Hatálytalanítja az ÚT 2-3.301-5:2008 Útépítési aszfaltkeverékek 
Zúzalékvázas masztixaszfalt (SMA) című útügyi műszaki előírást.)  

ÚT 2-3.301-6 (e-
UT 05.02.14)  

Útépítési aszfaltkeverékek. Öntöttaszfalt (MA)  
(Hatálytalanítja az ÚT 2-3.301-6:2008 Útépítési aszfaltkeverékek. 
Öntöttaszfalt (MA) című útügyi műszaki előírást.)  

ÚT 2-3.302 (e-
UT 06.03.21)  

Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek. Építési feltételek és minőségi 
követelmények  
(Hatálytalanítja az ÚT 2-3.302:2008 Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek. 
Építési feltételek és minőségi követelmények című útügyi műszaki 
előírást.)  

2010. január 15-től hatályba lépett előírás 

ÚT 2-1.502 (e-
UT 06.03.11)  

Kerékpárutak, gyalogutak és járdák pályaszerkezete  
(Hatálytalanítja az ÚT 2-1.502:2006 Kerékpárutak, gyalogutak és 
járdák pályaszerkezete című útügyi műszaki előírást.)  

 

Újra megjelent a 16. Tervezési útmutató - Vizsgálati kézikönyv 2009 

 

2009. november 15-től hatályba lépett előírás 

ÚT 2-3.504 (e-
UT 05.01.21)  

Kationaktív bitumenemulziók. Követelmények  
(Hatálytalanítja az ÚT 2-3.504:2002 Kationaktív bitumenemulziók. 
Követelmények című útügyi műszaki előírást.)  

2009. október 15-től hatályba lépett előírások 



ÚT 2-1.219 (e-
UT 03.03.31)  

A jelzőlámpás forgalomirányítás tervezése, telepítése és üzemeltetése 
(Hatálytalanítja az ÚT 2-1.219:2003 A jelzőlámpás forgalomirányítás 
tervezése, telepítése és üzemeltetése című útügyi műszaki előírást.)  

ÚT 2-2.127 (e-
UT 09.02.27)  

Az útburkolat-felület csúszásellenállásának vizsgálata. Mérés ASFT-
berendezéssel  
(Hatálytalanítja az ÚT 2-2.127:2008 Az útburkolat-felület 
csúszásellenállásának vizsgálata. Mérés ASFT-berendezéssel című 
útügyi műszaki előírást.)  

ÚT 2-3.601-3 (e-
UT 05.01.11)  

Útépítési zúzottkövek és zúzottkavicsok 3. Útalapok  
(Hatálytalanítja az ÚT 2-3.601:2006 Útépítési zúzottkövek és 
zúzottkavicsok című útügyi műszaki előírást.)  

2009. augusztus 15-től hatályba lépett előírás 

ÚT 2-1.208  Akadálymentes közúti létesítmények (A KTSZ kiegészítése)  

Megjelent a 19. Tervezési útmutató - Helyi közutak kezelése 

 

2009. július 15-től hatályba lépett előírások 

ÚT 2-1.107  Automatikus forgalomszámláló állomások adatainak felhasználása a 
közúti szolgáltatási szint megállapítására  
 

ÚT 2-1.503  Kisforgalmú utak pályaszerkezetének méretezése  
(Hatálytalanítja az ÚT 2-1.503:2006 Kisforgalmú utak 
pályaszerkezetének méretezése című útügyi műszaki előírást.)  

2009. június 15-től hatályba lépett előírások 

ÚT 2-1.211  A gyalogosközlekedés közforgalmi létesítményeinek tervezése (A 
KTSZ kiegészítése)  
 

ÚT 2-3.601-2  Útépítési zúzottkövek és zúzottkavicsok 2. rész. Zúzott 
kőanyaghalmazok út-, pálya- és hídbetonokhoz  
(Hatálytalanítja az ÚT 2-3.601:2006 Útépítési zúzottkövek és 
zúzottkavicsok című útügyi műszaki előírás betonokra vonatkozó 
részeit.)  

2009. május 15-től hatályba lépett előírások 



ÚT 2-1-209  Előzési és kapaszkodószakaszok tervezése (A KTSZ kiegészítése)  
(Hatálytalanítja az ÚT 2-1.209:2003 Előzési és kapaszkodószakaszok 
tervezése)  

ÚT 2-1.212  A közúti közösségi közlekedés (tömegközlekedés) pályáinak, utas- és 
járműforgalmi létesítményeinek tervezése (A KTSZ kiegészítése)  
 

2009. április 15-től hatályba lépett előírások 

ÚT 2-1-109  Országos közutak keresztmetszeti forgalmának számlálása és a 
forgalom nagyságának meghatározása  
(Hatálytalanítja az ÚT 2-1.109:2004 Országos közutak keresztmetszeti 
forgalmának meghatározása című útügyi műszaki előírást.)  

ÚT 2-1.403  Közúti visszatartó rendszerek II. Hídkorlátok  
(Hatálytalanítja az ÚT 2-1.403:2005 Közúti visszatartó rendszerek. 
Acélkorlátok hidakon című útügyi műszaki előírást.)  

ÚT 2-3.708  Bontott útépítési anyagok újrahasználata II. Telepen történő hideg 
újrahasznosítás  
(Hatálytalanítja az ÚT 2-3.708:2006 Bontott útépítési anyagok 
újrahasználata II. Telepen történő hideg újrahasznosítás című útügyi 
műszaki előírást.)  

2009. március 15-től hatályba lépett előírások 

ÚT 2-1-205  Üzemi utak létesítése közúti völgy- és folyami hidak mellett (A KTSZ 
kiegészítése)  
 

ÚT 2-2.126  Habosított bitumennel keverőtelepen készülő út-pályaszerkezeti 
alapréteg  
 

2009. február 15-től hatályba lépett előírás 

ÚT 2-1.233  Közúti biztonsági audit. Módszertan  
 

2009. január 15-től hatályba lépett előírások 

ÚT 2-0.012  Tengelyterhelés-mérő hálózat kialakításának feltételei (A KTSZ 
kiegészítése)  
 



ÚT 2-1.165  Intelligens forgalomszabályozó és információs rendszerek alkalmazása 
 

Megjelent a 17. Tervezési útmutató - Hófúvás ellen védő növénysávok 

Megjelent a 18. Tervezési útmutató - Mezőgazdasági utak tervezési előírásai (A 
KTSZ kiegészítése) 

 

2008. december 15-től hatályba lépett előírások 

ÚT 2-3.709  Útpályaszerkezeti aszfaltrétegek helyszíni újrafelhasználása 
melegremix eljárással  
 

ÚT 2-3.710  Útbeton betonhulladék újrahasznosításával  
 

2008. december 1-jétől hatályba lépő előírás 

ÚT 2-1.201  Közutak tervezése (KTSZ)  
(Hatálytalanítja az ÚT 2-1.201:2004 Közutak tervezése (KTSZ) című 
útügyi műszaki előírást.)  

2008. november 15-től hatályba lépett előírások 

ÚT 2-1.207  Közúti forgalom csillapítása (A KTSZ kiegészítése)  
(Hatálytalanítja az ÚT 2-1.108:1992 Településen átvezető főutak 
forgalmának csillapítása című útügyi műszaki előírást.)  

ÚT 2-2.118  Burkolatfelület állapotának minősítése Roadmaster rendszerrel  
(Hatálytalanítja az ÚT 2-2.118:1999 Burkolatfelület állapotának 
minősítése Roadmaster rendszerrel című útügyi műszaki előírást.)  

Megjelent a 16. Tervezési útmutató - Vizsgálati kézikönyv 

Megjelent a 15. Tervezési útmutató - Értékelemzés alkalmazása az útügyi 
projekteknél 

 

2008. szeptember 15-től hatályba lépett előírások 

ÚT 2-1.405  Közúti alagutak létesítésének általános feltételei (A KTSZ 
kiegészítése)  



(Hatálytalanítja az ÚT 2-1.405:2003 Közúti alagutak létesítésének 
általános feltételei című útügyi műszaki előírást.)  

ÚT 2-1.153  Változtatható jelzéstartalmú közúti jelzőtáblák (VJT) követelményei  
(Hatálytalanítja az ÚT 2-1.153:2006 A változtatható jelzéstartalmú 
közúti jelzőtáblák követelményei című útügyi műszaki előírást.)  

ÚT 2-2.127  Az útburkolat-felület csúszásellenállásának vizsgálata. Mérés ASFT-
berendezéssel  
 

ÚT 2-3.213  Hézagaiban vasalt, kétrétegű, mosott felületképzésű betonburkolatú 
merev útpályaszerkezet építése  
 

2008. július 15-től hatályba lépett előírások 

ÚT 2-1.217  Üzemi létesítmények tervezése. Autópálya-mérnökségek  
(Hatálytalanítja az ÚT 2-1.217:2002 Üzemi létesítmények tervezése. 
Autópálya-mérnökségek tervezése című útügyi műszaki előírást.)  

ÚT 2-2.104  Kő-, betonkő és műkő burkolatok fenntartása  
(Hatálytalanítja az ÚT 3-2.104:1983 Az útfenntartás műszaki 
irányelvei. Beton-, kő- és műkő burkolatok című útügyi műszaki 
előírást.)  

ÚT 2-2.107  Aszfaltburkolatok repedéseinek, hézagainak kitöltése  
(Hatálytalanítja az ÚT 2-2.107:1998 Aszfaltburkolatok repedéseinek, 
hézagainak kitöltése című útügyi műszaki előírást.)  

ÚT 2-2.109  Betonburkolatok repedéseinek, hézagainak kitöltése  

ÚT 2-3.701  Útburkolatok hézagkitöltő anyagai  
(Hatálytalanítja az ÚT 2-3.701:1998 Útburkolatok hézagkitöltő 
anyagai című útügyi műszaki előírást.)  

ÚT 2-3.707  Bontott útépítési anyagok újrahasználata I. Pályaszerkezet helyszíni 
hideg újrahasznosítása  
(Hatálytalanítja az ÚT 2-3.707:2004 Bontott útépítési anyagok 
újrahasználata I. Helyszíni hideg újrahasznosítás című útügyi műszaki 
előírást.)  

2008. május 15-től hatályba lépett előírások 

ÚT 2-3.301-1  Útépítési aszfaltkeverékek. Aszfaltbeton (AC)  
(Hatálytalanítja az ÚT 2-3.301:2006 Útépítési aszfaltkeverékek és út-
pályaszerkezeti aszfaltrétegek című útügyi műszaki előírást.)  



ÚT 2-3.301-2  Útépítési aszfaltkeverékek. Aszfaltbeton nagyon vékony rétegekhez 
(BBTM)  
(Hatálytalanítja az ÚT 2-3.301:2006 Útépítési aszfaltkeverékek és út-
pályaszerkezeti aszfaltrétegek című útügyi műszaki előírást.)  

ÚT 2-3.301-5  Útépítési aszfaltkeverékek. Zúzalékvázas masztixaszfalt (SMA)  
(Hatálytalanítja az ÚT 2-3.301:2006 Útépítési aszfaltkeverékek és út-
pályaszerkezeti aszfaltrétegek című útügyi műszaki előírást.)  

ÚT 2-3.301-6  Útépítési aszfaltkeverékek. Öntöttaszfalt (MA)  
(Hatálytalanítja az ÚT 2-3.301:2006 Útépítési aszfaltkeverékek és út-
pályaszerkezeti aszfaltrétegek című útügyi műszaki előírást.)  

ÚT 2-3.301-8  Útépítési aszfaltkeverékek. Visszanyert aszfalt  
(Hatálytalanítja az ÚT 2-3.301:2006 Útépítési aszfaltkeverékek és út-
pályaszerkezeti aszfaltrétegek című útügyi műszaki előírást.)  

ÚT 2-3.302  Út-pályaszerkezeti aszfaltkeverékek. Építési feltételek és minőségi 
követelmények  
(Hatálytalanítja az ÚT 2-3.301:2006 Útépítési aszfaltkeverékek és út-
pályaszerkezeti aszfaltrétegek című útügyi műszaki előírást.)  

ÚT 2-3.601-1  Útépítési zúzottkövek és zúzottkavicsok. 1. rész Kőanyaghalmazok 
utak, repülőterek és más közforgalmi területek aszfaltkeverékeihez és 
felületi bevonataihoz  
(Hatálytalanítja az ÚT 2-3.601:2006 Útépítési zúzottkövek és 
zúzottkavicsok című útügyi műszaki előírás aszfaltkeverékekre és 
felületi bevonatokra vonatkozó részeit.)  

ÚT 2-3.602  Kőlisztek. Kőanyaghalmazok utak, repülőterek és más közforgalmú 
területek aszfaltkeverékeihez és felületi bevonataihoz  
(Hatálytalanítja az ÚT 2-3.602:1989 Töltőanyagok aszfaltkeverékekhez 
című útügyi műszaki előírást.)  

ÚT 2-3.305:1983 Aszfalt pályaszerkezeti rétegek építése című útügyi műszaki előírás  
visszavonva 2008. május 15-től.  

ÚT 2-3.308:1998 Aszfaltok hasítóvizsgálata című útügyi műszaki előírás  
visszavonva 2008. május 15-től.  

ÚT 2-3.313:1990 Aszfaltrétegek tapadásvizsgálata nyírással című útügyi műszaki előírás 
visszavonva 2008. május 15-től.  

ÚT 2-3.317:2002 Hézagmentes testsűrűség meghatározása fémpiknométeres módszerrel 
című útügyi műszaki előírás  
visszavonva 2008. május 15-től.  

ÚT 2-3.501:1984 Útépítési ásványolaj-bitumenek viszkozításának meghatározása 
rotációs viszkoziméterrel című útügyi műszaki előírás  
visszavonva 2008. május 15-től.  



2007. december 1-jétől hatályba lépett előírások 

ÚT 2-1.304  Ökológiai átjárók  

ÚT 2-1.305  Védőkerítések kialakítása közutak mellett  

2007. november 1-jétől hatályba lépett előírások 

ÚT 2-3.410  Közúti hidak szigetelése IV. Vasbeton pályalemezű hidak szigetelése 
és pályabeton burkolata  

ÚT 2-3.502  Útépítési modifikált bitumenek. Követelmények  
(Hatálytalanítja az ÚT 2-3.502:2002 számú Modifikált útépítési 
bitumenek. Követelmények című útügyi műszaki előírást.)  

2007. szeptember 1-jétől hatályba lépett előírások 

ÚT 2-2.103  Aszfaltburkolatok fenntartása  
(Hatálytalanítja az ÚT 2-2.103:1998 Aszfaltburkolatok fenntartása 
című útügyi műszaki előírást.)  

ÚT 2-2.125  Betonburkolatok fenntartási technológiái  

ÚT 2-3.315  Útburkolatok felületi bevonata. Hideg keveréses és terítéses 
technológiával készült felületi bevonatok  
(Hatálytalanítja az ÚT 2-3.315:2003 Útburkolatok felületi bevonata. 
Hideg keveréses és terítéses technológiával készült felületi bevonatok 
című útügyi műszaki előírást.)  

ÚT 2-1.113/2M  Útburkolati jelek tervezése (ÚBJT)  

ÚT 2-1.150/3M  Közúti útburkolati jelek alakja, mérete, színe és elrendezése  
 

A gazdasági és közlekedési miniszter 64/2007. (VII. 2.) GKM rendelete a közúti 
jelzőtáblák méretéről és műszaki követelményeiről szóló 4/2001. (I. 31.) KöViM rendelet 
módosításáról  
 
A gazdasági és közlekedési miniszter 65/2007. (VII. 2.) GKM rendelete az útburkolati 
jelek tervezési és létesítési előírásairól szóló 11/2001. (III. 13.) KöViM rendelet 
módosításáról  

2007. július 1-jétől hatályba lépett előírások 

ÚT 2-1.137  Pihenőhelyek és szolgáltató létesítmények telepítése gyorsforgalmi 
közúthálózat mellé (A KTSZ kiegészítése)  



(Hatálytalanítja az ÚT 2-1.137:1998 Pihenőhelyek és szolgáltató 
létesítmények telepítése gyorsforgalmi közúthálózat mellé című útügyi 
műszaki előírást.)  

ÚT 2-1.504  Kompozit burkolatú (merev) útpályaszerkezetek építése. Építési 
előírások, követelmények  

ÚT 2-3.206  Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú 
alaprétegei. Építési előírások  
(Hatálytalanítja az ÚT 2-3.206:2003 Útpályaszerkezetek hidraulikus 
kötőanyagú és kötőanyag nélküli alaprétegei. Követelmények című 
útügyi műszaki előírást.)  

ÚT 2-3.207  Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú 
alaprétegei. Tervezési előírások  
(Hatálytalanítja az ÚT 2-3.207:2003 Útpályaszerkezetek kötőanyag 
nélküli és hidraulikus kötőanyagú és alaprétegei. Tervezési előírások 
című útügyi műszaki előírást.)  

ÚT 2-3.212  Betonkő burkolatú pályaszerkezetek tervezése és építése. 
Követelmények  
(Hatálytalanítja az ÚT 2-3.212:2004 Betonkő burkolatú 
pályaszerkezetek tervezése és építése. Követelmények című útügyi 
műszaki előírást.)  

2007. április 1-jétől hatályba lépett előírások 

ÚT 2-1.117:2007 Jármű- és gyalogosérzékelők (detektorok) alkalmazása  
(Hatálytalanítja az ÚT 3-1.117:1995 A jármű- és gyalogosdetektorok 
alkalmazása című útügyi műszaki feltételt.)  

ÚT 2-1.119:2007 Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes 
forgalomszabályozása  
(Hatálytalanítja az ÚT 2-1.119:1998 Közutakon folyó munkák 
elkorlátozásának és ideiglenes forgalomszabályozásának kézikönyve 
című útügyi műszaki előírást.)  

ÚT 2-1.222:2007 Utak és autópályák létesítésének általános geotechnikai szabályai  
(Hatálytalanítja az ÚT 2-1.222:2002 Utak geotechnikai tervezésének 
általános szabályai című útügyi műszaki előírást.)  

ÚT 2-2.205:2007 Közúti hidak védelme járművek okozta károk ellen  
(Hatálytalanítja az ÚT 2-2.205:2004 Közúti hidak védelme járművek 
okozta károk ellen című útügyi műszaki előírást.)  

2006. december 1-jétől hatályba lépett előírások 

ÚT 2-1.133:2006 Közúti jelzőtáblák. Idegenforgalmi jelzőtáblák és alkalmazásuk 



(Hatálytalanítja az ÚT 2-1.133:1998 Közúti jelzőtáblák. 
Idegenforgalmi jelzőtáblák és alkalmazásuk című útügyi műszaki 
előírást és annak ÚT 2-1.133/1M:2005 számú módosítását, valamint az 
ÚT 2-1.157:2002 Közúti jelzőtáblák. Az útbaigazító jelzőtáblák 
megtervezése, alkalmazása és elhelyezése című útügyi műszaki előírás 
36. pontját.)  

ÚT 2-1.203:2006 Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése (A KTSZ kiegészítése) 
(Hatálytalanítja az ÚT 4-1.203:1995 Kerékpárforgalmi létesítmények 
tervezési útmutatója és útbaigazító jelzésrendszere című útügyi műszaki 
előírást.)  

ÚT 2-3.705:2006 Beton pályalemezű közúti hidakon alkalmazott szigetelési rendszer 
hőtűrő képességének és vízállóságának laboratóriumi vizsgálata 
(Hatálytalanítja az ÚT 2-3.705:1999 Beton pályalemezű közúti hidakon 
alkalmazott szigetelési rendszer hőtűrő képességének laboratóriumi 
vizsgálata című útügyi műszaki előírást.)  

ÚT 2-3.708:2006 Bontott útépítési anyagok újrahasználata II. Telepen történő hideg 
újrahasznosítás 
 

ÚT 2-2.111:1977 Útburkolatok érdességének mérése kézi eszközökkel című útügyi 
műszaki előírás visszavonva 
2006. december 1-jétől.  

2006. július 1-jétől hatályba lépett előírások 

ÚT 2-1.153:2006 A változtatható jelzéstartalmú közúti jelzőtáblák követelményei  
(Hatálytalanítja az ÚT 2-1.153:2000 A változtatható jelzéstartalmú 
közúti jelzőtáblák követelményei című útügyi műszaki előírást.)  

ÚT 2-3.208:2006 Útépítési beton burkolatalapok. Tervezési előírások  
(Hatálytalanítja az ÚT 2-3.208:2000 Útépítési beton burkolatalapok 
tervezési előírásai című útügyi műszaki előírást.)  

ÚT 2-3.210:2006 Pályalemezekből visszanyert beton újrafelhasználása  
(Hatálytalanítja az ÚT 2-3.210:2000 Pályalemezekből visszanyert 
beton újrafelhasználása ("másodbeton") című útügyi műszaki előírást.) 

ÚT 2-3.211:2006 Betonburkolatú és kompozitburkolatú útpályaszerkezetek méretezése  
(Hatálytalanítja az ÚT 2-3.211:2000 Betonburkolatú 
útpályaszerkezetek méretezése című útügyi műszaki előírást.)  

ÚT 2-3.407:2006 Közúti hidak szigetelése III. Vasbeton pályalemezű közúti hidak 
szigetelésének készítése bitumenes lemezekkel  
(Hatálytalanítja az ÚT 2-3.407:2000 Közúti hidak szigetelése II. 
Vasbeton pályalemezű közúti hidak szigetelésének készítése bitumenes 



lemezekkel című útügyi műszaki előírást.)  

ÚT 2-3.201:2006 Beton pályaburkolatok építése. Építési előírások, követelmények  
(Hatálytalanítja az ÚT 2-3.201:2000 Beton pályaburkolatok építése. 
Építési előírások, követelmények című útügyi műszaki előírást.)  

2006. május 1-jétől hatályba lépett előírások 

ÚT 2-1.106:2006 Útburkolati jelek anyagai. Az útburkolati jelek felhasználói 
követelményei 
(Hatálytalanítja az ÚT 2-1.106:1991 Útburkolati jelek festékei. 
Oldószeres hidegplasztikok. Oldószertartalmú, egykomponensű, 
hidegen keményedő festékek című útügyi műszaki előírást.)  

ÚT 2-1.303:2006 Közúti zajárnyékoló falak. Létesítés és fenntartás 
(Hatálytalanítja az ÚT 2-1.303:2000 Közúti zajárnyékoló falak. 
Létesítés és fenntartás című útügyi műszaki előírást.)  

ÚT 2-3.205:2006 Kő- és műkő burkolatok építése  
(Hatálytalanítja az ÚT 2-3.205:1981 Kő- és műkő burkolatok című 
útügyi műszaki előírást.)  

2006. március 1-jétől hatályba lépett előírás 

ÚT 2-3.301:2006 Útépítési aszfaltkeverékek és út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek 
(Hatálytalanítja az ÚT 2-3.301:2002 Útépítési aszfaltkeverékek és út-
pályaszerkezeti aszfaltrétegek című útügyi műszaki előírást.)  

Az ÚT 2-1.102:1982 Közúti vezetőkorlát. Acél vezetőkorlát és az ÚT 2-1.102:1995 
Közúti vezetőkorlát. Acél vezetőkorlát (kiegészítés) útügyi műszaki előírások 
használata az országos közutakon 2006. január 1-jétől módosult, a Közlekedési 
Értesítő 24/I. szerint. 

Megjelent a 14. Tervezési útmutató - Útépítési szerződések egységes műszaki 
feltételei (USZEF®) 

2006. január 1-jétől hatályba lépett előírások 

ÚT 2-1.226:2006 Úttervezési rajzok tartalmi és formai követelményei 
(Az ÚT 2-1.201 Közutak tervezése előírás kiegészítése)  

ÚT 2-1.502:2006 Kerékpárutak, gyalogutak és járdák pályaszerkezete  
(Hatálytalanítja az ÚT 2-1.502:2003 Kerékpárutak, gyalogutak és 
járdák pályaszerkezete című útügyi műszaki előírást.)  

ÚT 2-1.503:2006 Kisforgalmú utak pályaszerkezetének méretezése  
(Hatálytalanítja az ÚT 2-1.503:2002 Kisforgalmú utak 



pályaszerkezetének méretezése című útügyi műszaki előírást.)  

ÚT 2-3.409:2006 Közúti hidak szigetelése II. Acél pályalemez szigetelése és burkolata  
(Hatálytalanítja az ÚT 2-3.409:1999 Közúti hidak acél 
pályalemezeinek szigetelése és aszfaltburkolata című útügyi műszaki 
előírást.)  

ÚT 2-3.601:2006 Útépítési zúzottkövek és zúzottkavicsok  
(Hatálytalanítja az ÚT 2-3.601:1998 Útépítési zúzott kőanyagok című 
útügyi műszaki előírást.)  

2005. szeptember 1-jétől hatályba lépett előírások 

ÚT 2-
1.113/1M:2005 

Útburkolati jelek tervezése (ÚBJT) 

ÚT 2-
1.150/2M:2005 

Közúti útburkolati jelek alakja, mérete, színe és elrendezése 

ÚT 2-1.162:2005 A követési távolság útburkolati jeleinek értelmező táblái 

ÚT 2-1.163:2005 A külterületi közutak menti fásítás szabályozása a forgalombiztonsági 
szempontok figyelembevételével  

2005. július 1-jétől hatályba lépett előírások 

ÚT 2-1.202:2005 Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése  
(Hatálytalanítja az ÚT 2-1.202:2003 Aszfaltburkolatú 
útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése című útügyi műszaki 
előírást.)  

ÚT 2-
2.401/1M:2005  

Szórósó. Technikai nátrium klorid  

2005. május 1-jétől hatályba lépett előírások 

ÚT 2-1.118:2005 Közutak távlati forgalmának meghatározása előrevetítő módszerrel  
(Hatálytalanítja az ÚT 2-1.118:2000 számú, Közutak távlati 
forgalmának meghatározása előrevetítő módszerrel című útügyi 
műszaki előírást.)  

ÚT 2-1.225:2005 Szintbeni közúti-vasúti átjárók kialakítása. Geometriai kialakítás, 
pályaszerkezet, víztelenítés, forgalomszabályozás, üzemeltetés  

ÚT 2-1.403:2005 Közúti visszatartó rendszerek II. Acélkorlátok hidakon  
(Hatálytalanítja az ÚT 2-1.403:2000 számú, Hídkorlátok kialakítása. 
Acélkorlátok és biztonsági elemek című útügyi műszaki előírást.)  

ÚT 2-2.124:2005 Dinamikus tömörség- és teherbírásmérés kistárcsás könnyű ejtősúlyos 
berendezéssel  



(Hatálytalanítja az ÚT 2-2.124:2003 számú, Dinamikus tömörség- és 
teherbírásmérés könnyű ejtősúlyos berendezéssel című útügyi műszaki 
előírást.)  

Megjelent a 13. Tervezési útmutató - Szintbeni közúti csomópontok tervezése és 
méretezése 
(Az ÚT 2-1.201 Közutak tervezése előírás kiegészítése) 

2005. január 1-jétől hatályba lépett előírások 

ÚT 2-1.210:2005 A parkolási létesítmények geometriai tervezése  
(Az ÚT 2-1.201 Közutak tervezése előírás kiegészítése)  

ÚT 2-1.161:2005 Közúti visszatartó rendszerek I. A biztonsági korlátok feltartóztatási 
fokozatai a közutakon  
 

ÚT 2-3.413:2005 Közúti hidak tervezési előírásai III. Közúti acélhidak tervezése  
(Hatálytalanítja az ÚT 2-3.413:2002 számú, Közúti hidak tervezési 
előírásai III. Közúti acélhidak tervezése című útügyi műszaki előírást.) 

ÚT 2-
1.133/1M:2005 

Közúti jelzőtáblák. Idegenforgalmi jelzőtáblák és alkalmazásuk  
 

 
2004. november 15. 

2004. október 1-jétől hatályba lépett előírások 

ÚT 2-
1.214:2004 

Szintbeni közúti csomópontok méretezése és tervezése  
(Az ÚT 2-1.201 Közutak tervezése előírás kiegészítése)  

ÚT 2-
2.205:2004 

Közúti hidak védelme járművek okozta károk ellen  
(Hatálytalanítja az ÚT 2-2.205:2000 számú, Közúti hidak védelme járművek 
okozta károk ellen című útügyi műszaki előírást)  

ÚT 2-
2.208:2004 

Közúti hidak nyilvántartása és műszaki felügyelete. Kiegészítő adatok és 
vizsgálati szempontok  
(Hatálytalanítja az ÚT 2-2.208:1999 számú, Közúti hidak nyilvántartása és 
műszaki felügyelete. Kiegészítő adatok és vizsgálati szempontok című útügyi 
műszaki előírást)  

ÚT 2-
3.414:2004 

Közúti hidak tervezési előírásai IV. Beton, vasbeton és feszített vasbeton 
közúti hidak tervezése  
(Hatálytalanítja az ÚT 2-3.414:2002 számú, Közúti hidak tervezési előírásai 
IV. Beton, vasbeton és feszített vasbeton közúti hidak tervezése című útügyi 
műszaki előírást)  

ÚT 2- Bontott útépítési anyagok újrahasználata I. Helyszíni hideg újrahasznosítás  



3.707:2004  

 
2004. augusztus 15. 

2004. július 1-jétől hatályba lépett előírások 

ÚT 2-
1.114:2004 

Közúti jelzőtáblák. A jelzőtáblák megtervezése, alkalmazása és elhelyezése  
(Hatálytalanítja az ÚT 2-1.114:1993 számú, Közúti jelzőtáblák megtervezése, 
alkalmazása és elhelyezése című útügyi műszaki előírást.)  

ÚT 2-
1.115:2004 

Közutak melletti ingatlanok, kiszolgáló létesítmények útcsatlakozása  
(Hatálytalanítja az ÚT 2-1.115:1994 számú, Útcsatlakozások ideiglenes 
műszaki előírásai. Kapubehajtók, telekbejárók, üzemanyagtöltő állomások és 
egyéb, közutak melletti kiszolgáló létesítmények közúti kapcsolata című útügyi 
műszaki előírást)  

 
2004. május 15. 

Megjelent a 11. Tervezési útmutató - Különszintű csomópontok tervezése 
(Az ÚT 2-1.201 Közutak tervezése előírás kiegészítése) 

2004. május 1-jétől hatályba lépett előírások 

ÚT 2-3.401:2004 Közúti hidak tervezése. Általános előírások  
(Hatálytalanítja az ÚT 2-3.401: 2002 számú, Közúti hidak tervezése. 
Általános előírások című útügyi műszaki előírást) 

ÚT 2-3.411:2004 Közúti hidak tervezési előírásai I. Általános létesítési szabályok  
(Hatálytalanítja az ÚT 2-3.411: 2002 számú, Közúti hidak tervezési 
előírásai I. Közúti hidak létesítésének általános szabályai című útügyi 
műszaki előírást) 

ÚT 2-3.412:2004 Közúti hidak tervezési előírásai II. Erőtani számítás  
(Hatálytalanítja az ÚT 2-3.412: 2002 számú, Közúti hidak tervezési 
előírásai II. Közúti hidak erőtani számítása című útügyi műszaki 
előírást) 

ÚT 2-3.415:2004 Közúti hidak tervezési előírásai V. Öszvérhidak  
(Hatálytalanítja az ÚT 2-3.415: 2002 számú, Közúti hidak tervezési 
előírásai V. Közúti öszvérhidak részletes szerkesztési szabályai című 
útügyi műszaki előírást) 

Módosulások  
ÚT 2-
1.125/1M:2004  Közúti jelzőtáblák. Veszélyt jelző táblák és jelképeik  

ÚT 2- Közúti jelzőtáblák. Különleges szabályokat jelző táblák és jelképeik  



1.129/1M:2004  
ÚT 2-
1.130/1M:2004  Közúti jelzőtáblák. Tájékoztató jelzőtáblák és jelképeik  

ÚT 2-
1.131/1M:2004  Közúti jelzőtáblák. Útbaigazító és utaló jelzőtáblák és jelképeik  

ÚT 2-
1.132/2M:2004  Közúti jelzőtáblák. Kiegészítő jelzőtáblák és jelképeik  

ÚT 2-
1.157/1M:2004  

Közúti jelzőtáblák. Útbaigazító jelzőtáblák megtervezése, alkalmazása 
és elhelyezése  
(Hatálytalanítja az ÚT 2-1.141:1998 számú, Az útdíjas utak tájékoztató 
és útbaigazító jelzésrendszere című útügyi műszaki előírást) 

 

2004. január 1-jétől hatályba lépett előírások 

ÚT 2-0.011 Statikus tengelyterhelés-mérés 

ÚT 2-1.109 Országos közutak keresztmetszeti forgalmának meghatározása 
(Hatálytalanítja az ÚT 2-1.109: 2000 számú, Országos közutak 
keresztmetszeti forgalmának meghatározása című útügyi műszaki előírást)  

ÚT 2-1.201 Közutak tervezése (KTSZ) 
(Hatálytalanítja az ÚT 2-1.201:2001 számú, Közutak tervezése című útügyi 
műszaki előírást)  

ÚT 2-2.202 Közúti hidak korrózióvédelme III. Acélszerkezetek védelme 
(Hatálytalanítja az ÚT 2-2.202:1999 Acélszerkezetű hidak korrózióvédelmi 
fenntartási munkái című útügyi műszaki előírást)  

ÚT 2-1.215 Közutak víztelenítésének tervezése 
(Az ÚT 2-1.201 Közutak tervezése előírás kiegészítő előírása.)  

ÚT 2-3.212 Betonkő burkolatú pályaszerkezetek tervezése és építése. Követelmények 
 

ÚT 2-3.310 Kationaktív bitumenemulzió kötőanyagú alaprétegek, útburkolatok és 
kátyúzókeverékek 
(Hatálytalanítja az ÚT 2-3.309:1986 Kationaktív bitumenemulzió kötőanyagú 
alapok és burkolatok. Kationaktív bitumenemulziós aszfaltkeverékek 
kátyúzási célra, ÚT 2-3.310:1991 Kationaktív bitumenemulzió kötőanyagú 
alapok és burkolatok. A pályaszerkezeti rétegekhez készített keverékek 
megnevezése, tervezése és minőségi követelményei; ÚT 2-3.311:1991 
Kationaktív bitumenemulzió kötőanyagú alapok és burkolatok. 
Pályaszerkezeti rétegek minőségi követelményei, és ÚT 2-3.312:1986 
Kationaktív bitumenemulzió kötőanyagú alapok és burkolatok. 
Keverékgyártás és beépítés című útügyi műszaki előírásokat)  

 

Megjelent a 10. Tervezési útmutató - A vonalvezetés tervezése, a vízszintes és 



magassági vonalvezetés összehangolása. 
(Az ÚT 2-1.201 Közutak tervezése előírás kiegészítése) 

2003. szeptember 1-jétől hatályba lépett előírások 

ÚT 2-1.209 Előzési és kapaszkodószakaszok tervezése 
(Az ÚT 2-1.201 Közutak tervezése előírás kiegészítő előírása.)  

ÚT 2-1.218 A településrendezési tervek közúti közlekedési munkarészei. Tartalmi 
követelmények 
(Az ÚT 2-1.201 Közutak tervezése előírás kiegészítő előírása.)  

ÚT 2-1.219 A jelzőlámpás forgalomirányítás tervezése, telepítése és üzemeltetése 
(A már megjelent ÚT 2-1.120:2003 Közúti forgalomirányító berendezések. 
Fényjelző készülékek előírással együtt a 41/2003. (VI. 20.) GKM rendelet 
mellékleteként megjelent Jelzőlámpás Forgalomirányítás Szabályzata (FISZ) -
MAÚT-jelzete ÚT 1-1.204 - kiegészítéseként)  

ÚT 2-1.302 Közúti közlekedési zaj számítása  
(Hatálytalanítja az ÚT 2-1.302:2000 Közúti közlekedési zaj számítása című 
útügyi műszaki előírást.)  

ÚT 2-1.405 Közúti alagutak létesítésének általános feltételei 
(Az ÚT 2-1.201 Közutak tervezése előírás kiegészítő előírása.)  

ÚT 2-2.124 Dinamikus tömörség- és teherbírásmérés könnyű ejtősúlyos berendezéssel 

ÚT 2-3.315 Útburkolatok felületi bevonata. Hideg keveréses és terítéses technológiával 
készült felületi bevonatok 
(Hatálytalanítja az ÚT 2-3.315:1999 Útburkolatok felületi bevonata. Hideg 
keveréses és terítéses technológiával készült felületi bevonatok című útügyi 
műszaki előírást.)  

 

2003. május 1-jétől hatályba lépett előírások 

ÚT 2-0.007 Országos közutak nyilvántartása. Kettős helyazonosítás szabályozása  
(Hatálytalanítja az ÚT 2-0.007:2002 Országos közutak nyilvántartása. Kettős 
helyazonosítás szabályozása című útügyi műszaki előírást.)  

ÚT 2-1.120 Közúti forgalomirányító berendezések. Fényjelző készülékek  

ÚT 2-1.202 Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése 
(Hatálytalanítja az ÚT 2-1.202:2000 számú, Aszfaltburkolatú 
útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése című útügyi műszaki előírást 
és annak ÚT 2-1.202:2000/1M:2002 számú módosítását.)  

ÚT 2-2.201 Közúti hidak fenntartása 
(Hatálytalanítja az ÚT 2-2.201:1997 számú, Közúti hidak fenntartása című 



útügyi műszaki előírást.)  

ÚT 2-2.203 Közúti hidak korrózióvédelme I. Betonszerkezetek primer (technológiai) 
védelme 
(Hatálytalanítja az ÚT 2-2.203:2000 számú, Közúti hidak beton-, vasbeton és 
feszített beton szerkezetei. Korrózió elleni védelem című előírást.)  

ÚT 2-2.206 Közúti hidak korrózióvédelme II. Kész betonszerkezetek 
(Hatálytalanítja az ÚT 2-2.206:2001 számú, a Közúti hidak korrózióvédelme 
II. Kész betonszerkezetek című útügyi műszaki előírást.)  

ÚT 2-3.706 Bontott útépítési anyagok újrahasználata és hasznosítása. Általános feltételek 
 

2003. január 1-jétől hatályba lépett új előírások 

ÚT 2-1.402 Hídtartozékok I. Közúti hidak sarui és dilatációs szerkezetei 
(Hatálytalanítja az ÚT 2-1.402:2000 Közúti hidak sarui és dilatációs 
szerkezetei című előírást.) 

ÚT 2-1.502 Kerékpárutak, gyalogutak és járdák pályaszerkezete 

ÚT 2-3.206 Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú alaprétegei. 
Építési előírások  
(Hatálytalanítja az ÚT 2-3.206:1994 Útpályaszerkezetek hidraulikus 
kötőanyagú és kötőanyag nélküli alaprétegei. Követelmények című előírást.) 

ÚT 2-3.207 Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú alaprétegei. 
Tervezési előírások 
(Hatálytalanítja az ÚT 2-3.207:1991 Útpályaszerkezetek hidraulikus 
kötőanyagú és kötőanyag nélküli alaprétegei. Tervezési előírások előírást.) 

ÚT 2-3.405 Közúti hidak építése III. Fahidak és hídállványok 
(Hatálytalanítja az ÚT 2-3.405:1998 Fahidak és hídállványok építése. 
Követelmények című előírást.) 

 

 

2002. szeptember 1-jétől hatályba lépett új előírások 

ÚT 2-0.007 Országos közutak nyilvántartása. Kettős helyazonosítás szabályozása 
(Hatálytalanítja az ÚT 2-0.007:1998 Országos közutak nyilvántartása című 
előírást.) 

ÚT 2-1.404 Közúti hidak tervezési előírásai VI. Beavatkozások tervezése meglévő 
hidakon 
(Hatálytalanítja az ÚT 2-1.404:2000 Megépült közúti hidak vizsgálata előírás



2. a teherhordó szerkezetek megerősítésének elvei című szakaszát.) 

ÚT 2-1.406 Hídvizsgálat I. Megépült közúti hidak teherbírás-vizsgálata  
(Hatálytalanítja az ÚT 2-1.404:2000 Megépült közúti hidak vizsgálata című 
előírás1., 3-7 szakaszait.) 

ÚT 2-3.401 Közúti hidak tervezése. Általános előírások 
(MSZ-07-3701:1986 Közúti hidak erőtani számítása, MSZ-07-3702:1987 
Acélhidak tervezése, MSZ-07-3710:1987 Közúti öszvérhidak tervezése, MSZ-
07-3711:1986 fahidak tervezése, ME-07-3700:1994 Közúti hidak 
létesítésének általános szabályai, ME-07-39-709:1994 Beton, vasbeton és 
feszített vasbeton közúti hidak tervezése című nemzeti szabványok hatályát 
vesztik a KHVM Közúti főosztály 462.718/1994. sz. utasítása alapján.) 

ÚT 2-3.404 Közúti hidak építése II. Acélhidak gyártása és szerelése 
(Hatálytalanítja az ÚT 2-3-404:1981 Acélhidak gyártása és szerelése. 
Követelmények című előírást.) 

ÚT 2-3.411 Közúti hidak tervezési előírásai I. Közúti hidak létesítésének általános 
szabályai 
(Hatálytalanítja az ME-07-3700:1994 Közúti hidak létesítésének általános 
szabályai című nemzeti szabványt.) 

ÚT 2-3.412 Közúti hidak tervezési előírásai II. Közúti hidak erőtani számítása 
(Hatálytalanítja az ME-07-3701:1986 Közúti hidak erőtani számítása című 
nemzeti szabványt.) 

ÚT 2-3.413 Közúti hidak tervezési előírásai III. Közúti acélhidak tervezése 
(Hatálytalanítja az ME-07-3702:1987 Acélhidak tervezése című nemzeti 
szabványt.) 

ÚT 2-3.414 Közúti hidak tervezési előírásai IV. Beton, vasbeton és feszített vasbeton 
közúti hidak tervezése 
(Hatálytalanítja az ME-07-3709:1994 Beton, vasbeton és feszített vasbeton 
közúti hidak tervezése című nemzeti szabványt.) 

ÚT 2-3.415 Közúti hidak tervezési előírásai V. Közúti öszvérhidak részletes szerkesztési 
szabályai 
(Hatálytalanítja az ME-07-3710:1987 Közúti öszvérhidak tervezése című 
nemzeti szabványt.) 

2002. június 1-jétől hatályba lépett előírások 

ÚT 2-0.002 Az Országos Közúti Adatbank működési rendje 
ÚT 2-2.113 Hosszirányú pályaegyenetlenség mérése mozgóbázisú mérőkészülékkel 

ÚT 2-3.506 
Hidegen bedolgozható kátyúzó anyagok (hígított bitumen, bitumenemulzió és 
speciális kötőanyagú keverékek) összetétele, gyártása, bedolgozása, 
minősítése 

ÚT 2-3.603 Pernye alkalmazása útépítési kötőanyagként 



  
ÚT 2-
1.124/1M Közúti jelzőtáblák. A feliratok betűi, számjegyei és írásjelei 

ÚT 2-
1.132/1M Közúti jelzőtáblák. Kiegészítő jelzőtáblák és jelképeik 

ÚT 2-
1.150/1M Közúti útburkolati jelek alakja, mérete, színe és elrendezése 

ÚT 2-
1.202/1M Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése 

 
2002. április 15. 

 
 
 


