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Gyorsforgalmi hálózat 1882,5 km: 
• Autópálya: 1.167,7 km 
• Autóút: 262,5 km 
• Egyéb (pl. csomóponti ágak): 

453,7 km 

Főút hálózat 6.960,9 km: 
• I. rendű: 2.162,9 km 
• II. rendű: 4.798 km 

Mellékút hálózat 23.081,7 km: 

Magyarországi 
úthálózat hossza: 
∑ ~ 32 ezer km 







Feladatok és 
pénzügyi források 





Egységnyi főre vetített autópálya hossz  

Gyorsforgalmi úthálózat 



Forrás:NIF Zrt. 





Magyar Közút 2016-ra 
tervezett útfelújításai 

Fő-és mellékúti szakaszok felújítása 

 

 69 Mrd. Forint Támogatási 

összegből 

 171 helyszínen 

 562,452 km hosszúságban 



Hazai forrás – 100 Mrd Ft 
TOP-1.3.1-15  – 44,074 Mrd Ft 
TOP-1.3.1-16 – 10,041 Mrd Ft 
 
Összesen:     
• 154,115 Mrd Ft 
• 370 helyszín 
• 811,934 km fő és mellékút felújítás 
• 50,3 km gyorsforgalmi út felújítás 
• 12 db híd felújítás 

2017 - 2020 





Közbeszerzési Törvény /KBT/  – jogi háttér 
• 2003 évi CXXIX tv.   2010.06 – 2011.12 (13 változat) 
• 2011 évi CVIII tv.  2012.01 – 2015.07 (16 változat) 
• 2015 évi CXLIII tv.  2015.11 - ??? (14 változat) 

      – műszaki szabályozás 
• FIDIC „piros könyves” 
• FIDIC „sárga könyves” 
• Innováció és változtatás erősen korlátozott 

    – gazdasági kihatások 
• Árképzés  mérnökár /kiviteli tervek nélkül/ 
• Infláció  keretszerződések, hosszú átfutású projektek esetében 

    – kockázatok 
• Megrendelői szolgáltatás bizonytalansága árfelhajtó hatású 

 Előkészítés, területszerzés + alapanyag 
 Geológiai feltárás 
 Jogszabályi változások kihatása 

• Erőforrás igények változó intenzitása 
• Tervezések 

Minősége, készültsége 
 Határideje  

Merev keret 

Elektronikus Közúti 
Áruforgalmi Ellenőrző 
Rendszer /EKÁER/ 
Bevezetés célja  ÁFA csalások 
elkerülése 

Útépítés érintettsége  „Egyéb 
kockázatos termékek”, mint pl. 
aszfalt vagy föld (51/2014. (XII. 31.) 
NGM rendelete) 

Szállítások logisztikáját bonyolítja + 
többlet élőmunka és költség 
ráfordítás 



Árképzés  - projekt előkészítés -előkalkuláció 
   - engedélyezési időszak 2-4 év 
   - infláció szint 
  

Aszfalt összetevők árváltozása 

Kőár  folyamatos növekedés – 3..8% évente  + útdíj! 



Kapacitások 
keverő 
szállító 
beépítő 



Hullámvasút 
 

Finanszírozási források (bruttó Mrd Ft) 
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Aszfalt gyártási 
kapacitás: 
• 90 keverő 
• 13.910 t/h 
• 17 millió t/év 

Megfelelő 
• kőanyag kapacitás 
• bitumen ellátottság 
• fuvarkapacitás 
• munkaerő 



Alapanyag kapacitás 
• Töltésanyag     -  homokbánya 

                              -  célkitermelő /Aptv. 2003 évi CXXVIII tv./ 

• Kőanyag           -  kőbánya 



Humán erőforrás kapacitás 

• Fizikai állomány 

• Irányító személyzet 

• Szakmai felkészültség 

• Bérek 



Innováció 
• Új építési módszerek kifejlesztése, alkalmazása (WMA, REC, Slurry seal) 
• Energia termelő/járműtöltő burkolat 
• Önvezető jármű támogatás (zalaegerszegi tesztpálya) 



Zalaegerszegi tesztpálya 



Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 
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