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CÉL: 2030-ra Magyarország Európa top 5 országába kerül az életminőség szempontjából

VÍZIÓ: Gyors, kényelmes, biztonságos és versenyképes személy- és 

áruszállítás

ESZKÖZÖK:

Infrastruktúra fejlesztés

Infrastruktúra fenntartás

Jogszabályi környezet
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A közúti közlekedés, mint szolgáltatás intézményrendszerének 

vevőorientált működésének erősítése:

• A megyeszékhelyek, megyei jogú városok magas 

színvonalú közúti bekötése a gyorsforgalmi úthálózatba

• Technológiai és ipari központok elérhetőségének javítása

• A közúti átkelési lehetőségek sűrítése a határvonalakon

• A dunai és tiszai átkelések fejlesztése

MISSZIÓ

Egy olyan közúti infrastruktúra kialakítása, 

amely a gazdaságfejlesztés hatékony 

kiszolgálásával elősegíti Magyarország 

versenyképességének növekedését, továbbá 

biztosítja a társadalom jóléti mobilitási 

feltételeit.

VÍZIÓ
Megfelelő szolgáltatási színvonalat 

nyújtó, gyors és biztonságos eljutást 

lehetővé tevő intelligens hálózat

Az országos közúthálózat működtetési színvonalának 

megőrzése és javítása:

• Újabb 5 éves közútkezelői támogatási szerződés 

megkötése

• Rendszeres, kiszámítható program az utak 

felújításának tervezésére és megvalósítására az 

útvagyon megőrzése érdekében

Közúti infrastruktúra fejlesztés 
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Célterületek a közúti közlekedésben

FEJLESZTÉS

• a megyeszékhelyek, megyei jogú 

városok magas színvonalú közúti 

bekötése,

• a gyorsforgalmi utak még 

hiányzó, országhatárokig tartó 

szakaszainak megépítése, 

valamint

• további kiemelt fejlesztési 

projektek megvalósítása

SZABÁLYOZÁS

Harmonizált 

szabályozás a közúti 

közlekedésben

A mobilitási csomag

FENNTARTÁS

Komplex útfelújítási 

program
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2030-ra Magyarország 

bármely pontjáról 30 

percen belül elérhetővé 

válik az autópálya-hálózat 

legközelebbi eleme

megtörténik a 

megyeszékhelyek, megyei 

jogú városok magas 

színvonalú közúti 

bekötése, valamint a 

gyorsforgalmi utak még 

hiányzó, országhatárokig 

tartó szakaszainak 

megépítése
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Megújítás alatt az Útprogram

~2 500 Mrd Ft helyett közel 3 000 Mrd Ft a 

program teljes becsült költsége

Közép-Duna menti térségben tervezett országos és helyi közúti, 

valamint vasúti felújítások és fejlesztések 

Kiemelt projektek

A debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításával 

összefüggő infrastruktúra-fejlesztések 

A debreceni autóipari központ, illetve környezete gazdasági, 

oktatási és kulturális fenntartható fejlődéséért felelős 

kormánybiztos
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Országos Intermodális Konténerterminál Hálózat fejlesztése
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Zászlóshajó projekt: Zalaegerszegi tesztpálya és tesztkörnyezet
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A közútkezelés finanszírozása

Meglévő országos közúthálózat üzemeltetése és karbantartása (kivéve koncessziós)

• 5 évre kötött támogatási szerződés az állam és a Magyar Közút NZrt. között

• mintegy 400 milliárd Ft értékben

• eredménye magasabb színvonalú feladatellátás a tartós felújítások megkezdéséig

http://internet.kozut.hu/_layouts/15/CopyUtil.aspx?Use=id&Action=dispform&ItemId=374&ListId=99293f09-06fe-494e-ba0f-ed14065ebabb&WebId=c1caf53c-d652-4e9a-bc33-0eaf769b809c&SiteId=6b036659-9f51-4514-8e0c-ab989d43503f&Source=http://internet.kozut.hu/SitePages/Kezd%C5%91lap.aspx
http://internet.kozut.hu/_layouts/15/CopyUtil.aspx?Use=id&Action=dispform&ItemId=367&ListId=99293f09-06fe-494e-ba0f-ed14065ebabb&WebId=c1caf53c-d652-4e9a-bc33-0eaf769b809c&SiteId=6b036659-9f51-4514-8e0c-ab989d43503f&Source=http://internet.kozut.hu/SitePages/Kezd%C5%91lap.aspx
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A közútkezelés finanszírozása
Felújítási programok

EU forrásból (mellékutak felújítása) 

• 2014–2020 között 

• a Területi- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP)

• 44 milliárd Ft értékben terveznek beavatkozásokat

Hazai forrásból

• 2016-17-ben 69 milliárd Ft értékben (560 kilométernyi fő- és mellékúton történt)

• 2018-19-ben 100 milliárd Ft értékű projektlista tervezésének és kivitelezésének előkészítése 

zajlik

• M1 autópálya felújítása Budapest és Tatabánya között az 1396/2018 (VIII.30.) 

Kormányhatározat szerint, 2018-19-ben összesen 28,4 milliárd Ft

http://internet.kozut.hu/_layouts/15/CopyUtil.aspx?Use=id&Action=dispform&ItemId=371&ListId=99293f09-06fe-494e-ba0f-ed14065ebabb&WebId=c1caf53c-d652-4e9a-bc33-0eaf769b809c&SiteId=6b036659-9f51-4514-8e0c-ab989d43503f&Source=http://internet.kozut.hu/SitePages/Kezd%C5%91lap.aspx
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Kiemelt projekt
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Díjköteles hálózat

Díjköteles hálózat hossza (2018):

• HD: ~1.360 km (gyorsforgalmi utak)

• UD: 6.864 km (2.443 elemi szakasz)
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Útdíjbevételek

Útdíj bevételek

nettó (Ft)
2013 2014 2015 2016 2017

2018 tervezett

(költségvetési elvárás)

E-matrica (HD) 44,31 Mrd Ft 37,26 Mrd Ft 45,43 Mrd Ft 49,58 Mrd Ft 54,12 Mrd Ft 62,50 Mrd Ft

Matrica darabszám 12,67 M db 11,07 M db 11,98 M db 12,93 M db 13,91 M db ---

HU-GO (UD) 62,11 Mrd Ft 128,19 Mrd Ft 146,28 Mrd Ft 155,96 Mrd Ft 174,54 Mrd Ft 177,70 Mrd Ft

Összesen 106,42 Mrd Ft 165,45 Mrd Ft 191,71 Mrd Ft 205,54 Mrd Ft 228,66 Mrd Ft 240,20 Mrd Ft
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A TSM rendszer megvalósításának indokai
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89 helyszín

zöld: hitelesített                sárga: kalibrált



17
A burkolatba épített eszköz megméri a jármű súlyát.

A rendszer továbbítja a mért adatokat a járműről.

A rendszer működése - adatfelvételezés

A radar méri a sebességet, a kamerák felismerik a rendszámot, és a jármű honosságát.

A lézerszkenner felismeri a gépjármű típusát.

A járműről fényképek készülnek (rendszámkép elölről és hátulról, áttekintő kép, oldalsó kép).
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Egyes EU tagországok közúti árufuvarozási teljesítményeinek aránya árutonna-kilométerben

EU/EGT országok összesített belföldi, nemzetközi, cross-

trade és kabotázs közúti árufuvarozási teljesítményeinek 

aránya árutonna-kilométerben

(Eurotat)
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A Mobilitási Csomag kiemelt jelentőségű 

kérdései

Túlzott mértékű 
adminisztráció

Piachoz való 
hozzáférés,  
kabotázs, 

könnyű haszon-
gépjárművek

Kiküldetés: 
nemzetközi 
műveletek 

szétválasztása

Kiküldetés: 
teljes 

mentesítés

Intelligens 
menetíró 

készülékek, 
Retrofitting

Szociális 
szabályok: 

kabinban alvás, 
hazatérés, 

vezetési- és 
pihenőidők
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Bilaterális kapcsolatok

Célok:

• a kétoldalú egyezmények 

felülvizsgálata 

• az engedélykontingesek

viszonossági alapú 

meghatározása

• az univerzális engedélyek 

szétválasztása tranzit és  loco

engedélyekre: TR, UA, RUS

• az átadott 3. országos engedélyek 

csökkentése : BY, TR

• a magyar felhasználás növelése a 

cél

• az engedélyellenőrzések 

fokozása
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KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET!


