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Magyarország gyorsforgalmi 
úthálózata

Meglévő gyorsforgalmi útszakasz

Jövőben megvalósuló gyorsforgalmi útszakasz



Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében 
maradó gyorsforgalmi úthálózat



Koncessziós gyorsforgalmi 
úthálózat

Meglévő kiegészítő hálózati útszakasz

Állam által építendő kiegészítő hálózati útszakasz



Koncesszor által végzendő tevékenység típusa
Alaphálózati 

úthossz (km)

Kiegészítő hálózati úthossz 

(km)

Építés + ÜF 277 -

Bővítés + ÜF 272 57

Koncessziós szintrehozás + ÜF 537 -

Üzemeltetés és fenntartás 364 324

Állami építési beruházást követően ÜF 192 -

Állami bővítési beruházással érintett szakaszok ÜF 24 -

Összesen 1 666 381

Átadott úthálózaton végzendő feladat



Érintett úthálózaton ellátandó 
feladatok



Szintrehozási munkák előírásai 

Útburkolat minősítő paraméterek
• Nemzetközi Egyenetlenségi Index ("IRI");

• Keréknyomvályú mélysége;

• Útburkolat-felület csúszásellenállás;

• Burkolat teherbíró képesség;

• Burkolat tényleges keresztirányú esése;

• Kátyúzott felületek aránya;

• Betonburkolatok a hossz- és kereszthézagok kitöltésének életkora.

• Jelenleg nem megfelelő paraméterrel rendelkező útszakaszon.

• Jellemzően a vonatkozó Útügyi Műszaki Előírások szerinti 3-as minőségi osztályzat érendő el.

• 3 év alatt el kell végezni.



Elvárások az üzemeltetési és fenntartási időszakban

Rendelkezésre állás Szolgáltatási színvonal

Szabályozza a Rendelkezésre Nem Állás eseteinek leírása Teljesítmény (hiba)pont rendszer (SLA)



Rendelkezésre Nem Állás

Rendelkezésre Nem Állás:
• 60 km/óra alatti sebességkorlátozás esetén;

• a szokásos sebességkorlátozásnál nagyobb mértékű sebességkorlátozás esetén;

• útállapotok miatt járhatatlan útszakasz esetén (OKKSZ be nem tartásával);

• útburkolati nem megfelelőség esetén.

Minimális útburkolati követelmények:
• Nemzetközi Egyenetlenségi Index ("IRI") – legalább 3-as osztályzat;

• Keréknyomvályú mélysége – legalább 3-as osztályzat;

• Útburkolat-felület csúszásellenállás – legalább 0,5, illetve 0,45;

• Burkolat teherbíró képesség  – legalább 3-as osztályzat;

• Burkolat tényleges keresztirányú esése – legfeljebb 0,5%;

• Kátyúzott felületek aránya – legfeljebb 5%;

• Betonburkolatok a hossz- és kereszthézagok kitöltésének életkora – legfeljebb 5 év;



Teljesítmény pont rendszer 

Téli üzemeltetés

Üzemeltetés:

• Útellenőrzés, útbeutazás

• Hídvizsgálat

• Zöld területek üzemeltetése

• Pihenőhely üzemeltetés

• Burkolat, műtárgy, úttartozék tisztítás

Fenntartás:

• Földutak, földpadkák fenntartása

• Árkok, átereszek és vízelvezetők fenntartása

• Burkolathibák megszüntetése hídfenntartás

• Úttartozékok, burkolatjelek fenntartása

• Forgalom-irányító berendezések fenntartása 

• Alagutak fenntartása

• Pihenőhelyek karbantartása

Teljesítési 

Hiányosság

Orvoslásra 

engedélyezett 

időszak kezdete

Engedélyezett 

orvoslási 

időszak 

Teljesítmény 

Pontok száma



Üzletág átadás

• Állami tulajdonok működtetési joggal

• Magyar Közút Nonprofit Zrt. tulajdonból térítés ellenében 

• Meglévő kapacitásokkal és hiányokkal

• 2022. augusztus 31. – 2022. szeptember 1.



Visszavételi műszaki előírások 

Szakterületenkénti előírások:
• Útburkolat 

 Jellemzően a vonatkozó Útügyi Műszaki Előírások 1-es minőségi osztályzat

• Gyorsforgalmi út alatt vagy felett elvezető hidak és építmények 

• Földmunka 

• Vízépítési létesítmények 

• Forgalomtechnikai elemek és egyéb úttartozékok 

• Környezetvédelmi elemek 

• Útpálya melletti terület rendezése, füvesítés, kerítés és növénytelepítés, 

• Gépészeti és elektromos részek 

• Épületek (mérnökségi telep, pihenőhelyi épületek stb.) 

 15, 10, 5, 1 éven belüli felújítások

• Gépek és járművek

 géptípusonként előírás életkorra, illetve (futás)teljesítményre

• Üzemi hírközlő berendezések 

• Selejt készletek



Köszönöm a megtisztelő 

figyelmet!


