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Az előadásban érintett témák 

1. Úthálózat-fejlesztés 
 

2. TSM-rendszer 
 

3. Útügyi műszaki szabályozási feladatok 
 

4. A 21. sz. főút fejlesztése 
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TSM hálózat 

89 mérőhely = 107 kapu 

Összesen: 274 ellenőrzött sáv 
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Felépítés 

Érzékelő kábelek 
védőcsőben

WIM szekrény

0,4 kV elosztó

0,4 kV fogyasztásmérő

Kötő akna

WIM szenzorok

TSM adatkábel 
védőcsőben

Meglevő 0,4 kV 
betáplálás

Informatikai 
szekrény

Hurok érzékelők

Optikai kábel védőcsőben, 
kötéstől kiépítve

 

Adatkommunikációs 
szekrény
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WIM szenzor 
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Működés 

A kvarc kristály súlyérzékelő a piezoelektromosság elve alapján működik:  

a kristályban nyomásváltozás hatására elektromos feszültség indukálódik, 

melynek nagysága a kifejtett nyomással arányos.  
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ANPR kamera 

ANPR kamera: Automatic Number Plate Recognition  

Forgalmi rendszám azonosítására kialakított kamera a megfelelő 

karakterfelismerő szoftverrel és interfészekkel  
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ÚME-k 

• „Táblás ÚME”-k, avagy: 04.02 – Közúti jelzőtáblák 
 

– 04.02.10 – Közúti jelzőtáblák megtervezése 
 

 

 

 

 

– 04.02.20 – Közúti jelzőtáblák 1. 
 

 

 

 

 

– 04.02.30 – Közúti jelzőtáblák 2. 
 

 

 

 

 

– 04.02.40 – Egyéb jelzőtáblák 
 

 

 

 

 

14 db 

• „Táblás ÚME”-k, avagy: 04.02 – Közúti jelzőtáblák 
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ÚME-k 

• KTSZ kiegészítése 
 

19 db 
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Útpályaszerkezet 

méretezés 

6 db 
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2016. évi feladat 

• KTSZ rendelet 
 

– a közutak tervezéséről szóló NFM rendelet 
 

• KÉSZ rendelet 
 

– a közutak építésének szabályozásáról szóló NFM rendelet 
 

• KKSZ rendelet 
 

– az országos közutak, a helyi közutak és a közforgalom elől el nem zárt magánutak kezelésével 

kapcsolatos feladatok szabályairól szóló NFM rendelet 
 

• KJSZ (JTSZ rendelet, ÚJSZ rendelet, JLSZ rendelet) 
 

– a közúti jelzőtáblák tervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről szóló NFM 

rendelet 

– a közúti fényjelző készülékek tervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről 

szóló NFM rendelet 

– Az útburkolati jelek és az útburkolati jelzőtestek tervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének 

követelményeiről szóló NFM rendelet 
 

• KFSZ rendelet és VÁFSZ rendelet 
 

– a közutak forgalomszabályozásáról szóló NFM rendelet 

– a vasúti átjárók szabályozásáról 
 

• ÚME rendelet 
 

– az Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottságról szóló 1183/2017. (IV. 10.) Korm. határozat 

– az útügyi műszaki előírások kidolgozására, kiadására és közzétételére vonatkozó szabályokról szóló 

16/2017. (V. 25.) NFM rendelet 
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2016. évi feladat 
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2017. évi feladat 

• 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 
 

– a közutak igazgatásáról szóló KHVM rendelet módosításáról szóló NFM rendelet (vagy új NFM 

rendelet) 
 

• Úttest megvilágítása 
 

– a közterületek megvilágításának szabályozásáról szóló NFM rendelet 
 

• KVRSZ rendelet 
 

– közúti visszatartó rendszerek szabályozásáról szóló NFM rendelet 
 

• HTSZ rendelet 
 

– a hidak és egyéb műtárgyak tervezéséről szóló NFM rendelet 
 

• Kerékpáros szabályozás 
 

– a főutakkal párhuzamos kerékpárutak lakott területen kívüli és az országos kerékpárút-törzshálózat 

szakaszainak, valamint ezen szakaszok kezelőjének kijelöléséről szóló Korm. rendelet 
 

• ÚVR (TSM) rendelet – 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet 
 

– a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 

NFM rendelet módosításáról szóló NFM rendelet 

– az úthálózat-védelem érdekében megvalósuló rendszerek létesítésére és működtetésére vonatkozó 

részletes szabályokról szóló NFM rendelet 

– a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 

KöHÉM rendelet módosításáról szóló NFM rendelet 
 

• K+F (kísérleti útépítés) rendelet 
 

 

 



17 

Az előadásban érintett témák 

1. Úthálózat-fejlesztés 
 

2. TSM-rendszer 
 

3. Útügyi műszaki szabályozási feladatok 
 

4. A 21. sz. főút fejlesztése 

 



18 

Projektek HU-SK határ 
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 M15 ap. M1 – Rajka, országhatár szakasz bővítése  

 A projekt műszaki tartalma:  

M15 autóút, M1 elválási csomópont és az 

országhatár közötti 14,5 km hosszú szakasz, 

2x2 sávos autópályává fejlesztése, valamint a 

rajkai határátkelőhely akadálymentesítése. A 

projekt során 7 új műtárgy épül, és 19 db 

műtárgy felújítása valósul meg, 2 db 

különszintű csomópont kerül átépítésre. 

Érintett települések: Mosonmagyaróvár, Levél, 

Hegyeshalom, Rajka. 

Finanszírozás:  

A projekt CEF forrásból valósul meg, a 

megvalósulás költsége bruttó 26,7 milliárd Ft. 

A projekt státusza:  

A kivitelezési munkák 2017. III. negyedévben 

megkezdődtek, a forgalomba-helyezés 

legkorábbi lehetséges időpontja 2019. IV. 

negyedév. 

M15 (HU) D2 (SK) 
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 M2 gyorsforgalmi út Vác – Hont-Parassapuszta, 

országhatár szakasz előkészítése  

 A projekt műszaki tartalma:  

Váctól az országhatárig terjedő kb. 45-50 km hosszú 2x2 

sávos autóúttá fejlesztése. Két nyomvonalváltozat áll 

vizsgálat alatt: Mindkettő változat több alagúttal és 

völgyhíddal valósítható meg. Jelentős Natura 2000 

érintettség van. Határmetszés: Ipolyság nyugati oldalán. 

Érintett települések: Vác, Katalinpuszta, Szendehely, 

Nőtincs, Rétság, Pusztaberki, Borsosberény, Horpács, 

Nagyoroszi, Drégelypalánk, Hont, Ipolyság. 

Finanszírozás:  

A KHT KözOP forrásból került finanszírozásra a Budapest – 

Vác szakasszal együtt, a megvalósítás CEF forrásból volt 

tervezve. A projekt megvalósítása jelenleg nem szerepel az 

1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozatban.  

A projekt státusza:  

Jelenleg a környezetvédelmi engedélyezési eljárás zajlik. 

Ennek birtokában kerülhet sor az országhatár metszéspont 

kijelölése érdekében szükséges intézkedések megtételére. 

A határmetszés környezete pontosodott az Ipolyság nyugati 

oldalán. Az eljárásba az ESPOO-i egyezmény szerint a 

szlovák fél bevonásra került, válasza még nem ismert. 

M2 (HU) R3 (SK) 
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 M30 autópálya Miskolc-Tornyosnémeti szakasz 

előkészítése és megvalósítása  

 Műszaki tartalom: 

~56,8 km hosszon, három építési szakaszban (A, B, C) 

együtt kiépülő autópálya (26,60 m koronaszélesség). A 

szakaszon 49 db hídműtárgy épül, amelyből 1 db 300 

méteres vápahíd, 6 db különszintű csomópont műtárgya, és 

42 db egyéb hídműtárgy. Ezen felül 2 db egyszerű 

pihenőpár, 1 db komplex pihenőpár, 1 db kombinált 

autópálya mérnökségi telep, 1 db kétoldali tengelysúlymérő 

állomás is megvalósításra kerül. Érintett települések: 

Miskolc, Arnót, Onga, Szikszó, Aszaló, Halmaj, Kázsmárk, 

Kiskinizs, Csobád, Ináncs, Forró, Encs, Méra, Szalaszend, 

Novajidrány, Garadna, Hernádvécse, Hernádszentandrás, 

Hernádszurdok, Hidasnémeti, Tornyosnémeti  

Finanszírozás: 

A projekt IKOP finanszírozásból valósul meg,  a 

megvalósulás becsült költsége bruttó 240 milliárd Ft. 

Jelenlegi státusz: 

A kivitelezési munkák tervezett kezdete 2018. I. negyedév, a 

forgalomba-helyezés legkorábbi lehetséges időpontja 2022. 

I. negyedév.  

M30 (HU) R4 (SK) 
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 M30 autóút Tornyosnémeti – országhatár szakasz 

megvalósítása 

 Műszaki tartalom: 

1,7 km hosszú 2x2 sávos autóút építése (3. sz. 

főút korrekciója) a 244+825 – 246+527 km 

szelvények között, 1 db különszintű 

csomóponttal, ezen belül 1 db híd, amely a 

meglévő 3. sz. főúttal való kapcsolatot biztosítja. 

Érintett települések: Tornyosnémeti község 

közigazgatási területe. 

Finanszírozás: 

A projekt IKOP finanszírozásból valósul meg,  a 

megvalósulás költsége bruttó 6,1 milliárd Ft. 

Jelenlegi státusz: 

A kivitelezési munkák 2016. II. negyedévben 

megkezdődtek, a forgalomba-helyezés legkorábbi 

lehetséges időpontja 2017. IV. negyedév. 

M30 (HU) R4 (SK) 
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 Autóipari központok közötti kapcsolat előkészítése 

Győr – Vámosszabadi, országhatár között 

 

Műszaki tartalom: 

Vámosszabadi és Medve között egy 2x1 sávos 

Duna híd áll rendelkezésre, amely kapacitása és 

műszaki állapota a megnövekedett forgalmi 

igényeknek hosszátávon nem fog tudni megfelelni. 

Finanszírozás: 

Az előkészítést a NIF Zrt. Költségvetési forrásból 

végzi. 

Jelenlegi státusz: 

Az előkészítési munkák 2018. I. negyedévben 

megkezdődnek, az engedélyek megszerzésének 

legkorábbi lehetséges időpontja 2021. 

14. sz. főút (HU) 13. sz. főút (SK) 
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 Komáromi új Duna-híd megvalósítása Komárom – 

Komárno (Révkomárom) között 

 Műszaki tartalom: 

A hídon 2x1 sávos főút vezet át. A kocsipálya 

korlátok közötti szélessége 11,50 m. A befolyási 

oldalán 1,80 m szélességű gyalogjárda, a kifolyási 

oldalon 2,50 m szélességű kétnyomú kerékpárút 

van átvezetve. A pilon magassága 95 m. A híd 

teljes szélessége 20,40 m, hossza 600 m. 

Finanszírozás: 

A projekt CEF forrásból valósul meg, a Duna-híd 

szerződéses ára nettó 91,2 millió euro, amelynek 

költsége 50–50 %-ban megoszlik Magyarország 

és Szlovákia között. A csatlakozó utak 

kiépítésének költségeit mindkét állam maga viseli. 

Jelenlegi státusz: 

A kivitelezési munkák 2017. III. negyedévben 

megkezdődtek, forgalomba-helyezés legkorábbi 

lehetséges időpontja 2020. I. negyedév. 

13. sz. főút (HU) 63. sz. főút (SK) 
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21. sz. főút (HU) 



26 

 21. sz. főút Salgótarján elkerülő szakasz és 

országhatár közötti szakasz fejlesztésének előkészítése 

 Műszaki tartalom: 

A projektnek eddigi előzménye nem volt, a műszaki 

tartalmat a megvalósíthatósági tanulmány elkészülte 

után lehet meghatározni. Az előkészítés során 

megvalósíthatósági tanulmány, környezeti 

hatástanulmány, tanulmányterv, valamint a 

kiválasztott nyomvonal esetében engedélyezési és 

kiviteli terv készítése lesz a feladat.  

Finanszírozás: 

A projekt előkészítése (bruttó 2,8 milliárd Ft) 

költségvetési forrásból tervezett. 

Jelenlegi státusz: 

A tanulmányterv, környezeti hatásvizsgálat 

elkészítése, valamint környezetvédelmi engedély 

megszerzése tárgyú feltételes közbeszerzési eljárás 

előkészítése megkezdődött, szerződéskötés 

tervezett időpontja 2018. I. negyedév, feladat 

befejezése 2021. IV. negyedév. 

21. sz. főút (HU) 71. sz. főút (SK) 
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Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 

Thoroczkay Zsolt 
főosztályvezető 

NFM Közúti Infrastruktúra Fejlesztési Főosztály 


