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BEMUTATKOZIK
AZ UTIBER KFT.

a megvalósításig

A gondolattól

TÖBB MINT

28 ÉV TAPASZTALAT

170 KÉPZETT MUNKATÁRS
100 MILLIÓ EURÓ ÉRTÉKBEN
TELJESÍTETT BERUHÁZÁSOK ÉVENTE

3 KIRENDELTSÉG MAGYARORSZÁGON
Over 28 years of experience, 170 highly-trained
employees, Investments worth 100 million euros
completed each year, 3 branch offices in Hungary

KIK VAGYUNK?

Who we are?

Az UTIBER Közúti Beruházó Kft. (UTIBER Kft.)
az 1971-ben alapított Közúti Beruházó Vállalat
utódjaként jött létre 1991-ben. Cégünk ma
100%-ban hazai jogi (Út-Teszt Kft.) és
magánszemélyek tulajdonában van, és büszkén
mondhatjuk, hogy alapítása óta meghatározó
szerepet tölt be a hazai mélyépítés területén.
A fokozatos fejlődésnek köszönhetően jelenleg
mintegy 170 magasan képzett mérnök munka
társat foglalkoztatunk. Hisszük, hogy a több
évtizedes mérnöki tevékenységünkkel jelentősen
hozzájárultunk a hazai közlekedési infrastruktúra
fejlesztéséhez. Szerteágazó szolgáltatásainknak
és szakembereink tudásának köszönhetően
egy-egy projektet a kezdeti fázistól a teljes
megvalósulásig végigviszünk.

UTIBER Kft. was founded in 1991, as the legal
successor of Közúti Beruházó Vállalat (Public Road
Investment Company), which was brought to life
in 1971. Today, the company is owned entirely by
Hungarian legal entities (Út-Teszt Kft.) and individuals, and we take pride in the crucial role the firm
has played in the life of the Hungarian civil engineering sector. Following many years of unbroken
progress, we currently employ 170 highly-trained
engineer colleagues. We firmly believe that through
decades of engineering operations, we have made
a significant contribution to the development of
Hungary’s transport infrastructure. Owing to our
wide array of services and the expertise of our
staff, we are capable of overseeing various projects
from the earliest stages to completion.

AMIVEL FOGLALKOZUNK

AZ UTIBER A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA-

FEJLESZTÉS EGYIK MEGHATÁROZÓ CÉGE.

TERVEZŐI ÉS MÉRNÖKI
SZOLGÁLTATÁSAINKKAL VAGYUNK
JELEN A HAZAI MÉLYÉPÍTÉSBEN.
UTIBER is a key player on the transport infrastructure
development market, providing design and engineering
services for the Hungarian civil engineering sector.

Tervezés: teljes körű tervezés a mélyépítési projekteknél, legyen szó út-, híd-, vasút-, vagy akár
vízépítéshez kapcsolódó tervezési feladatokról.
Mérnök tanácsadói, valamint műszaki ellenőri
szolgáltatások: nem csak tervezzük, hanem
előkészítjük, nyomon követjük a projektek megvalósulását, valamint ellenőrizzük a kivitelezés
minőségét.
Egyéb szolgáltatások: segítünk továbbá a
tervezési és beruházáslebonyolítás üzletághoz
szervesen kapcsolódó tevékenységek ellátásában is, úgymint közbeszerzések lebonyolításában különböző beruházások előkészítésében,
valamint a beruházások területigényeinek
megszerzésében egyaránt.

LINE OF BUSINESS
Design works: comprehensive design services for civil
engineering projects, such as road-, bridge-, railway
construction and water engineering jobs.
Engineering consulting and technical inspection
services: in addition to providing design services, we are
capable of preparing and monitoring the realisation of
major projects, while ensuring the quality of construction works.
Other services: furthermore, we are capable of providing support when it comes to activities related to design
works and investment-management, such as conducting public procurement procedures, arranging preparations for investments, and ensuring land requirements
for various types of investments.

Design services

TERVEZŐI SZOLGÁLTATÁSOK

No task is too complex for UTIBER.
Design works for civil engineering projects are guaranteed by the company’s
high-standard professional background.

AZ UTIBER SZÁMÁRA
NINCS MEGOLDHATATLAN FELADAT.
A MÉLYÉPÍTÉSI PROJEKTEK MEGTERVEZÉSÉT

CÉGÜNK MAGAS SZAKMAI
HÁTTERE BIZTOSÍTJA.

Jelentős múltunknak és nagy tapasztalatunknak
köszönhetően az UTIBER számára nincs megoldhatatlan feladat. Tevékenységünkben a mély
építési, környezetvédelmi és egyéb infrastrukturális beruházások tervezése vezető szerepet
tölt be. Szolgáltatásaink kiterjednek a projektek
szokásos tervfázisainak (tanulmány, előzetes és
részletes környezeti hatástanulmány, döntés-
előkészítő, engedélyezési, tender, kiviteli, megvalósulási terv) elkészítésére, valamint az összes
szakági (útépítési, forgalomtechnika, vízépítés,
közmű, környezetvédelmi, növénytelepítési, híd és
egyéb műtárgy, építészet, gépészet, talajmechanika stb.) tervezési feladatokra egyaránt. A projektek keretében a tervezett létesítmények teljes
körű hatósági engedélyeztetését is elvégezzük.
A tervezési folyamat megkezdéséhez nélkülözhetetlen a megfelelő alaptérkép. A cégcsoporton
belül különálló GEODÉZIA osztály foglalkozik
a tervezési munkákhoz kapcsolódó felmérési és
egyéb geodéziai feladatok, mint például kitűzések,
geodéziai ellenőrző mérések, mozgásvizsgálatok
elvégzésével.

Thanks to several years spent in the trade and
the resulting vast pool of experience, no task is
too complex for UTIBER. Design works for civil
engineering jobs, environmental projects and other
infrastructural investments have a prominent role
among our activities. Our services cover the usual
project design phases (design studies, preliminaryand detailed environmental impact assessment,
decision-support, permit drawings, tender, construction designs, as-built designs) and all types
of specialist drawings (road construction, traffic
engineering, environmental, plantation, water
engineering, public utilities, bridges and other
structures, mechanical engineering, geomechanics, etc). As part of the projects, we also obtain the
full range of permits from the relevant authorities.
A suitable base map is indispensable for commencing the design process. Within the Group,
a separate SURVEYING Department is dedicated
to various surveying activities required for design
works, such as staking-out, displacement monitoring, and control measurements.

ÚT- ÉS FORGALOMTECHNIKAI TERVEZÉS
Az út- és forgalomtechnikai tervezés terén az UTIBER
Magyarország egyik vezető tervező cége. Tevékenységi
körünk kiterjed a teljes közúti infrastruktúra és kapcsolódó műtárgyai, kereskedelmi és kommunális beruházások terveinek elkészítésére, valamint a közösségi
közlekedési létesítmények komplex tervezésére is.
A projekteket végigkísérjük a tervezőasztaltól a
megvalósításig, így az építési időszakban a vállakozó
megbízásából tervezői művezetési feladatokat is
vállalunk, közreműködünk.

HÍD- ÉS MŰTÁRGYTERVEZÉS
ROAD- AND TRAFFIC ENGINEERING DESIGNS
When it comes to road- and traffic engineering design
works, UTIBER is undoubtedly one of Hungary’s leading
engineering firms. Our scope of activities comprises
the preparation of designs for public road infrastructure and the related engineering structures, commercial- and communal investments, as well as complex
design works for public transit facilities.
We are devoted to overseeing the projects from
the drawing board to the last touch – therefore, if
requested by the Contractor, we undertake on-site
design supervision and other forms of assistance.

FORGALMI MODELLEZÉS

TRAFFIC MODELLING

Tervezői osztályunk általunk végzett infrastruktúra-
tervezési folyamata forgalmi modellezéssel, szimulációval és költség-haszon elemzésekkel is támogatott.
A modellezést és a szimulációt a PTV által fejlesztett
közlekedéstervező szoftverekkel végezzük.

The process of infrastructure designing performed
by our Design Department is supported by traffic modelling, simulation, and cost-benefit analyses. Modelling
and simulation are carried out with the transport-
planning software developed by PTV.

RAILWAY DESIGNS

VASÚTTERVEZÉS

Drawing up designs for the reconstruction and
modernisation of the railway network is perhaps
the most crucial task of our Railway Design Department. To support the construction of the railway
network’s backbone, we engage in design procedures
for all phases of track construction and the related
preparatory works. Our Railway Design Department
has notable experience in drawing up concept designs,
feasibility studies, design studies, permit- and
construction designs, as-built designs, while on-site
supervision also forms an integral part of our services.
In addition, our team of designers has been engaged
in designing numerous station renovation jobs,
railway crossings, and suburban railway facilities.

Vasúttervező osztályunknak jelentős feladata
a vasúthálózat rekonstrukciós és korszerűsítési tervezése. Foglalkozunk a vasút gerincét alkotó vasúti
pálya építés-előkészítésének minden fázisát lefedő
tervezéssel. Vasúti pályatervező osztályunk készít
koncepcióterveket, megvalósíthatósági tanulmá
nyokat, tanulmányterveket, engedélyezési és kivite
lezési terveket, megvalósulási terveket, valamint
a tervezői művezetés is szervesen hozzát artozik
tevekénységükhöz. Ezenfelül számos állomásrekonstrukció, közúti és elővárosi vasút, közúti-vasúti
átjárok tervezését is ellátja tervezői csapatunk.

DESIGNS FOR BRIDGES AND
OTHER STRUCTURES
Design works for overpasses and underpasses
in connection with road- and railway design jobs form
the core of our Structure Department’s activities.
Moreover, we synchronise the activities of our bridge
designer subcontractors.

Műtárgyépítési osztályunk feladatai között
elsősorban az út- és vasúttervezési munkákhoz
kapcsolódó közúti és vasúti aluljáró, illetve
felüljáró hidak tervezése szerepel, emellett
koordináljuk hídtervező alvállalkozóink
tevékenységét is.

KÖZMŰTERVEZÉS

PUBLIC UTILITY DESIGNS

Közműtervezési tevékenységünk során elsősorban
az út- és vasúttervezési projekteket érintő közművek tervezésének koordinálását, közműgenplánok
készítését, valamint az elektromos és vízi közművek
teljes körű tervezését végezzük. Ide tartoznak az
elektromos hálózatok, a távközlés és a szénhidrogén
vezetékek tervezései egyaránt.

As part of our utility design portfolio, we coordinate
design works for utilities related to road- and railway design jobs, prepare general utility plans, and
compile comprehensive design documentations
for power- and water utilities. Such works cover
the designs for power grids, telecommunication
lines and hydrocarbon pipelines.

WATER ENGINEERING DESIGNS

VÍZÉPÍTÉSI TERVEZÉS

Our Water Engineering Department operates as
an autonomous unit of the company, focussing primarily
on water engineering and water utility designs. This area
entails design works for drinking-water networks, sewer
systems, sewage treatment plants, and investments
targeting the improvement of water quality.

Önálló egységként működik a Vízépítési osztályunk,
amely elsősorban az útépítési tervekhez szükséges
feladatokat látja el a vízépítés, víziközmű-tervezés területén. Ide tartoznak többek között: az ivóvízhálózatok,
ivóvízminőség-javító beruházások, szennyvízcsatorna-
hálózatok és szennyvíztisztító telepek tervezése.

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS
NÖVÉNYTELEPÍTÉS-TERVEZÉS
Az UTIBER nagy hangsúlyt fektet a fenntartható fejlődésre, amiből adódóan a környezettudatos mérnöki
munka mind a saját tevékenységénél, mind az általa
felügyelt építéseknél kiemelkedően fontos szempont.
Ezen tudatos szemlélet tevékenységi portfóliónkban is
megmutatkozik. Nem véletlen, hogy tevékenységeink
között meghatározó szerepet töltenek be a környezet
védelmi, vízgazdálkodási és hulladékgazdálkodási
beruházások tervezési, illetve előkészítési munkái.
Részt veszünk a szennyvíztisztítási és folyékonyhulladék-kezelési, valamint hulladékgazdálkodási és ivóvízminőség-javító fejlesztésekben, továbbá szennyezett
talajok rehabilitációs feladataiban egyaránt. Az infra
struktúra projektjeink keretében a kertépítészeti,
növénytelepítési feladatokat teljes körűen ellátjuk.

ENVIRONMENTAL- AND PLANTATION DESIGNS
UTIBER lays a great emphasis on sustainable development; consequently, eco-conscious engineering
work is a primary consideration regarding both
the company’s own operations and the overseen
construction works. This attitude is reflected in our
portfolio of activities – no wonder design tasks and
preparatory works related to environmental-, water
management- and waste management investments
have a key role within our daily operations. We participate in sewage treatment, liquid-waste treatment,
waste management developments on a regular
basis – not, to mention investments that target the
rehabilitation of contaminated soil and the improvement of water quality. As part of our infrastructural
projects, we take care of comprehensive landscape
architecture and plantation works.

Engineering services

MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁSOK

MAGASAN KÉPZETT SZAKEMBEREINK
ELLENŐRZIK A MUNKÁK MEGKEZDÉSÉHEZ

SZÜKSÉGES ÖSSZES FELTÉTELT

ÉS NYOMON KÖVETIK
A PROJEKTEK MEGVALÓSULÁSÁT.
Our highly-trained professionals verify all conditions
required for the commencement of works, and monitor
the implementation of projects.

Az UTIBER tevékenységeinek egyik fontos területe
az infrastrukturális, ezen belül alapvetően a
közlekedési (közúti, vasúti), valamint környezet
védelmi (hulladékgazdálkodási és szennyvíz
kezelési) projektek előkészítésén túl a megvalósítás lebonyolítása, a teljes kivitelezési folyamat
felügyelete, a FIDIC szerinti Mérnök feladataink
ellátása és a mérnöki szaktanácsadás. Magasan
képzett szakembereink ellenőrzik a munkák megkezdéséhez szükséges összes feltételt és nyomon
követik a projektek megvalósulását. Megvizsgálják
a vállalkozó felkészültségét, a beépítendő anyagok
és termékek minőségét, az építési-szerelési eljá
rások és technológiák megfelelőségét. Műszaki
ellenőreink folyamatos helyszíni jelenléte, a szakszerű minőség-ellenőrzés, a műszaki előírások és
a vonatkozó szabványok maradéktalan betartásának megkövetelése, a nem megfelelő munka
részek kijavíttatása garantálja a kifogástalan
minőséget, a rendeltetésszerű használhatóságot.

Beyond preparations for infrastructural and
environmental projects, important areas within
the operations of UTIBER include the management
of implementation, the oversight of the complete
construction process, engineering consulting
services, and fulfilling Engineer’s duties in line
with FIDIC conditions.
Our highly-trained professionals verify all
conditions required for the commencement
of works, and monitor the implementation of
projects. They check the competence of the
contractor, the quality of materials and products
to be installed, as well as the conformity of
construction procedures and technologies.
The continuous presence of our technical
inspectors on the site, professional quality
control, the strict enforcement of all the relevant
standards and technical specifications, and
having non-conform work elements repaired by
the contractor guarantee flawless quality and
suitability for the intended use.

Az UTIBER az infrastrukturális projektek területén
a független mérnök feladatait is el tudja végezni.
Magyarországon elsőként láttuk el az M5-ös és
M6-os autópályák koncessziós struktúrában meg
épített szakaszainak független mérnöki feladatait.
Büszkék vagyunk hidas munkáinkra egyaránt:
az M0-s autóút északi szektorának részét képező
Megyeri-híd megépítésében az UTIBER Kft.
lebonyolító mérnöki szerepet töltött be.

KÖRNYEZETVÉDELEM VÍZ- ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

ENVIRONMENTAL PROTECTION,
WATER- AND WASTE MANAGEMENT

Számunkra fontos, hogy a fejlesztések és
beruházások során mi is hozzá tudjunk járulni
a környezet megóvásához. Aktívan részt veszünk
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek, lezárt
hulladéklerakók rekultivációjában, szennyvíz
tisztító telepek, szennyvízcsatornák, ivóvíz
vezetékek, árvízvédelmi, folyószabályozási
létesítmények és kikötők építésében.

Contributing to the protection of the environment
through our investments and developments is a top
priority for UTIBER. Therefore, we actively engage
in the re-cultivation of solid-waste management
systems and decommissioned landfills, similarly to
the construction of sewage treatment plants, sewer
lines, drinking-water networks, flood-control systems,
river regulation facilities, and ports.

MANAGEMENT OF RAILWAY INVESTMENTS
As far as infrastructural projects are concerned,
UTIBER is capable of fulfilling independent engineer’s
duties. In this respect, we assumed a pioneering role
in Hungary, as we were employed as the independent
engineer on sections of the M5 and M6 motorways
built under concession contracts. We are similarly
proud of our works on bridge construction jobs:
UTIBER Kft. was entrusted with overseeing engineering works for the Megyeri Bridge, a substantial
element in the M0 beltway around Budapest.

From feasibility studies to usage permits, our team
of engineers fulfils complex engineering management services that cover all fields of construction
regarding greenfield- or existing rail infrastructure
development and reconstruction jobs.

VASÚTI BERUHÁZÁSOK LEBONYOLÍTÁSA
Mérnökcsapatunk zöldmezős és meglévő kötöttpályás infrastruktúra-fejlesztéseknél, valamint
rekonstrukcióknál komplex, minden szakirányra
kiterjedő mérnöki bonyolítói tevékenységet lát el,
a megvalósíthatósági tanulmányoktól egészen
a használatbavételi engedélyekig.

MŰTÁRGYÉPÍTÉS
MÉLYÉPÍTÉS
Mélyépítési munkáink leginkább a közlekedési és városi
infrastruktúra-fejlesztési projektjeiben öltenek formát:
részt veszünk autópályák, autóutak, gyorsforgalmi és
főutak, pihenők, valamint városi közlekedési beruházások
megvalósításában. Ezek mellett megemlíthetünk néhány
olyan területet, mint a villamospályák, összekötő- és
elkerülő utak, szerviz- és kerékpárutak, valamint benzinkutak megvalósítása.

CIVIL ENGINEERING
Most often, our civil engineering works take shape in
the form of transport- and urban infrastructure development schemes: we frequently participate in the realisation
of various high-speed road sections, rest areas, main roads
and urban transport investments. In addition, the implementation of works regarding a number of other areas
– including tramways, connecting- and bypass roads, bike
paths and fuel stations – are also worth mentioning.

A hidak és felüljárók megépítése mindig nagy
és izgalmas kihívást jelent. Büszkék vagyunk,
hogy az évek során több ilyen beruházásban
vehettünk részt.

ENGINEERING STRUCTURES
Building bridges and overpasses always poses a vast and
exciting challenge. We are pleased to have been a part of
several projects of this sort throughout the years.

Other services

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

AZ UTIBER A TERVEZÉSI

Similarly to the Site Preparation and Legal Department, our directorate responsible for managing
public procurement procedures operates as
an autonomous unit of the company. Their scope
of activities is closely related to the design and
investment-management branches.

ÉS BERUHÁZÁSLEBONYOLÍTÁSI
ÜZLETÁGAKHOZ KAPCSOLÓDÓ
TEVÉKENYSÉGEKET EGYARÁNT ELLÁTJA.

PUBLIC PROCUREMENT

UTIBER participates in activities pertaining
to the design- and investment-management
fields alike.
Önálló egységként működik a közbeszerzések
lebonyolításával foglalkozó igazgatóságunk,
valamint ingatlanrendezési és jogi osztályunk,
amelyeknek tevékenysége a tervezési és
beruházáslebonyolítási üzletágakhoz
szervesen kapcsolódik.

UTIBER is listed among the official public procurement consultants registered in Hungary,
and our licensed public procurement experts
have an up-to-date knowledge of the relevant
regulations. Our activities also comprise the
preparation of design documentations, the comprehensive management of tenders, the preparation of grant applications, and the analysis of
economic aspects required for feasibility studies.

KÖZBESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSA
Cégünk szerepel a regisztrált közbeszerzési
tanácsadók magyarországi listáján. Hivatalos
közbeszerzési szakértőink naprakész tudással
bírnak a közbeszerzési szabályozás terén.
Tevékenységünkhöz tartozik továbbá tenderdokumentációk készítése, tenderek teljes körű
lebonyolítása, támogatási pályázatok készítése,
valamint a megvalósíthatósági tanulmányokhoz
szükséges gazdasági vizsgálatok elemzése.

REAL ESTATE MANAGEMENT,
SITE PREPARATION

INGATLANRENDEZÉS,
TERÜLET-ELŐKÉSZÍTÉS

Our Site Preparation and Legal Department
boasts decades of experience with regard to
acquiring plots necessary for the realisation
of linear transport facilities, and ensuring land
requirements for various types of investments.

Terület-előkészítési és Jogi osztályunk több
évtizedes tapasztalattal rendelkezik a nyom
vonalas létesítmények megvalósításához szükséges területek megszerzése mellett, a különböző
beruházások területigényeinek biztosításában.

ENGINEERING SUPERVISION
FOR THE MAINTENANCE AND
OPERATION OF MOTORWAYS

AUTÓPÁLYA-ÜZEMELTETÉS ÉS
-FENNTARTÁSSAL KAPCSOLATOS
MÉRNÖKI FELÜGYELET

Our engineer colleagues fulfil independent
Engineer duties for motorway operationand maintenance works on the concession
segments of the M5 motorway and the M6
Duna-Tolna concession motorway section.

Cégünk Mérnök munkatársai ellátják az autópályaüzemeltetési és -fenntartási munkák független
Mérnöki tevékenységét az M5-ös autópálya
koncessziós szakaszain, valamint az M6-os
Duna-Tolna koncessziós autópálya-szakaszokon.

UTIBER Közúti Beruházó Kft.
Cím: 1115 Budapest, Csóka utca 7-13.
Postai cím: 1518 Budapest, PF: 70
Tel.: +36 1 203 0555
Fax: +36 1 203 7607
utiber@utiber.hu
www.utiber.hu

