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Biztonságos, versenyképes európai közlekedési 

rendszer

+

Az európai lakosság életminőségének javítása a CO2

kibocsátás, a levegőszennyezés és a torlódások 

csökkentésén keresztül

multimodalitás

digitalizáció

gazdasági 
ösztönzők

infrastruktúra 
és innováció

utasjogok

Cél:
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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

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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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 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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Hosszú távon, kiszámíthatóan rendelkezésre bocsátott üzemeltetési-

felújítási forrásokat hatékonyan felhasználó, folyamatosan fejlődő 

szolgáltatási színvonalat biztosító, ügyfélorientált, fenntartható, 

biztonságos és a hazai gazdaságpolitikai célokat támogató magyar 

vasúthálózat

MISSZIÓ

A vasúti infrastruktúra fejlesztés víziója az 

utasoknak és a vállalatoknak a közúttal 

versenyképes díjú és minőségi vasúti infrastruktúra-

szolgáltatások nyújtása

VÍZIÓ

Vasúti infrastruktúra fejlesztés 
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Kelenföld - Pusztaszabolcs

• 49,6 km vasúti pálya teljes átépítése

• kivitelezési költség: nettó 176,871 Mrd Ft

• forrás: CEF és hazai költségvetés

Átadás: 2020. IV. negyedév



Kelenföld - Pusztaszabolcs

Érd – Érd-alsó összekötő 
vágány építése

12,1 km
új nyomvonalú, kétvágányú pálya

2 km
6. sz. főút korrekciója



Budapest - Hatvan

• vasúti pálya átépítése 55 km hosszon

• kivitelezési költség: nettó 151,5 Mrd Ft

• forrás: CEF, IKOP és hazai költségvetés

• Keleti pu. – Kőbánya-felső között új 3. vágány építése 2019-ben indulhat

• Gödöllő állomás felújítása

Átadás: 2020. IV. negyedév



Budapest - Hatvan

Gödöllő HÉV 
végállomás átépítése

4 db 
különszintű csomópont

Városszélitelep
új megállóhely



Püspökladány - Debrecen

• nemzetközi fővonal korszerűsítése 43,2 km hosszon

• kivitelezési költség: nettó 89 Mrd Ft

• forrás: IKOP

Átadás: 2020. III. negyedév



Debrecen állomás

• Debrecen állomás és a kapcsolódó létesítmények részleges átépítése

• személyvonati vágányok átépítése, csarnokszerű peronfedés, új aluljárók

• forrás: IKOP

Forgalomba helyezés legkorábbi lehetséges időpontja: 2020. IV. negyedév



Dél-Balaton II. ütem

• Szántód-Kőröshegy – Balatonszentgyörgy vonalszakasz (II. ütem)

• teljes vonalhossz az I. ütemmel együtt: 85,2 km

• Fonyód-Kaposvár vonal korszerűsítése 52,5 km

• kivitelezési költség: nettó 76 Mrd Ft, forrás: IKOP

Átadás: 2018. június



Rákosrendező - Esztergom

• vasútvonal villamosítása 42,1 km hosszon

• kivitelezési költség: nettó 52,96 Mrd Ft

• forrás: IKOP

• Dorog és Angyalföld állomások biztosító berendezéseinek fejlesztése

• Korszerű utastájékoztatás a teljes vonalon

Átadás: 2018. IV. negyedév

Átadás: 2019. I. negyedév



Mezőzombor - Sátoraljaújhely

• vasútvonal villamosítása 46,3 km hosszon

• kivitelezési költség: nettó 23,5 Mrd Ft

• forrás: IKOP

Átadás: 2019. I. negyedév



Szeged – Hódmezővásárhely

Átadás: 2020. III. negyedév

• városi – elővárosi tram-train rendszer

• kivitelezési költség: nettó  34,8 Mrd Ft

• forrás: hazai költségvetés



Központi közlekedésbiztonsági javítása 

program a MÁV hálózaton 

Központi forgalomirányító rendszer felújítása

• Pusztaszabolcs – Dombóvár

• Rákos – Újszász – Szolnok

• forrás: IKOP

Híd rekonstrukciós munkák

Egyéb projektek

• 9 db fővonali vasúti híd felújítása

• 40. sz. vasútvonal 3 hídja már elkészült

 Rétszilas Sárvíz-Nádor-csatorna híd

 Tolnanémedi Kapos híd

 Pincehely, Kapos híd II.

• forrás: IKOP Átadás: 2020. IV. negyedév

Átadás: 2019. IV. negyedév



Leszerződött, indulás előtt
álló kivitelezések

• GSM-R távközlési hálózat bővítése

• Észak - Balaton villamosítása 55 km hosszon



Előkészítési szakaszban lévő projektek

• Békéscsaba – Lökösháza országhatár (30 km)

• Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér kötöttpályás kapcsolat

• Déli összekötő vasúti Duna-híd 

Fotó: MTI



A 2014 - 2020 (2022) évek közötti programozási időszak

NIF projektjeinek eredményei:

Összefoglalás

• 335 km rekonstrukció 

• ebből 16 km új, második vágány építése 

• 200 km vasút villamosítás 

• GSM-R távközlési rendszer 3190 km-re bővülése

• újabb vonalakon létesül központi forgalomirányítás

• javulnak a vontatási energiaellátás berendezései,

üzemeltetési körülményei
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A hazai vasútfejlesztés lehetséges irányai

A megyei jogú városok vasúti 

megközelítésének javítása

Budapest és térsége vasúti 

infrastruktúra fejlesztése

Vasút villamosítások

Vasúti digitalizáció

fejlesztése

Határon túli nagyvárosok vasúti 

elérhetőségének javítása

Árufuvarozási 

tranzitszerepünk erősítése
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Stratégiai cél: új árufuvarozási folyosó (RFC12) 

létrehozása Magyarország, Szerbia, Macedónia és 

Görögország együttműködésével a pireuszi 

kikötőbe érkező áruk vasúton történő szállításának 

előmozdítására

Árufuvarozási 

tranzitszerepünk erősítése
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Víziközlekedési fejlesztések

Ssz.
CEF (Connecting Europe Facility) 

támogatású víziközlekedési projektek

összköltség 

bruttó [mrd 

Ft]

1 Hajóút fenntartási főterv 0,332

2
A magyarországi dunai hajóút kitűzési 

rendszer fejlesztése
2,783

3
A magyarországi TEN-T belvízi út 

fejlesztés előkészítésének kiterjesztése
1,968

4 Vízi úti információs rendszer kiépítése 5,085

5

Folyami Információs Szolgáltatások által 

támogatott korridormenedzsment (RIS 

COMEX)

0,286

6

Főterv kidolgozása a dunai áruszállítás 

erősítésére a TEN-T kikötői infrastruktúra 

fejlesztések révén, különös tekintettel a 

komáromi kikötőre

0,328

7

Az NKH Hajózási Információs 

Rendszerének átdolgozása a RIS-hez való 

kapcsolódás érdekében (HIR)

0,513

8

PAN-LNG-4-DANUBE - LNG belvízi 

infrastruktúra magyarországi kiépítésének 

előkészítése és az első fix és mozgó 

töltőpont megvalósítása

2,224

13,519ÖSSZESEN

1. 

Győr-Gönyű Országos

Közforgalmú Kikötő

infrastrukturális 

továbbfejlesztése –

szakaszolt projekt

2,92 mrd

Ft

2. 
MAHART Mobil

Árvízvédelmi Gát építése

1,36 mrd

Ft

3. 
Új országos közforgalmú

kikötő kiépítése Mohácson

4,75 mrd

Ft

4. 
Bajai Közforgalmú Kikötő

létesítése

3,66 mrd

Ft

5. 

Személyforgalmi kikötők

támogatására vonatkozó

projektcsomag

0,5 mrd

Ft

összesen
13,19 mrd

Ft

IKOP támogatású kikötőfejlesztési projektek
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Zászlóshajó projekt: Zalaegerszegi tesztpálya és tesztkörnyezet

1. Fázis

2017-2018

2. Fázis

2018-2020

3. Fázis

2022

dinamikai felület

fékfelületek

kezelhetőségi pálya

országút

városi környezet

épületek

nagysebességű 

oválpálya

városi környezet 

rossz utak

emelkedők

épületek

további 

tesztpálya 

modulok
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Innovatív megoldások: vasúti tesztpálya - vasúti műszaki vizsgálati központ 
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• a logisztikai szolgáltatók összes nettó árbevétele a nemzetgazdaság összes nettó

árbevételének közel 5 %-át teszi ki, ami 3400 milliárd Ft-ot jelent;

• 40.000 logisztikához köthető vállalkozás működik, ezek jelentős része kis- és közepes

vállalkozás;

• a magyar logisztikai szektor közel 259 ezer főt foglalkoztat (ami a teljes foglalkoztatott

létszám 6,5%-a);

• a szektor 6,3%-ban járul hozzá a magyar bruttó hazai termékhez.

A logisztikai szektor gazdasági adatai

A logisztikai szektor jelentős növekedési potenciállal, a versenyképességhez 

hozzájáruló előnyökkel rendelkezik.

megfelelő közlekedési pálya megfelelő közlekedési 
jármű

megfelelő szabályozási 
környezet
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A logisztika pillérei
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Országos Intermodális Konténerterminál Hálózat fejlesztése
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Jövőkép

• Magyarország tranzit, hinterland potenciáljának kiaknázása, menedzsmentje

• versenyképes (idő és költséghatékony), magas hozzáadott értékű logisztikai

szolgáltatások nyújtása, különösen a logisztika intenzív ágazatok minőségi

kiszolgálására

• korszerű technológiák használata a logisztikai szolgáltatásnyújtás hatékonyságának

javítása érdekében

• komplex, összehangolt, párhuzamos fejlesztések eredményeként, korszerűbb

arányok a vízi-, légi-, vasúti- és közúti szállítás terén, melynek célja a közúti

közlekedés logisztikai súlyának korlátozása, összhangban az egyéb szállítási módok

térnyerésének előmozdításával

• az ágazat fenntartható fejlődésre gyakorolt hatása, a természeti, a gazdasági

környezet és a társadalom számára az áruforgalom által okozott externáliák

minőségi csökkentése

• a hazai vállalkozások – különösen a kis és középvállalkozások, valamint a

logisztikai ágazat versenyképességének javítása
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KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET!


