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INTRODUCTION | BEMUTATKOZÓ

Az UTIBER Közúti Beruházó Kft. 1991-ben jött létre a Közúti Beruházó Vállalat utódjaként. 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 közel 30 éve tartó
fokozatos fejlődés és kemény munka eredményeként ma már több mint 170 magasan képzett mérnök
munkatásunkkal dolgozunk együtt azon, hogy szolgáltatásaink körének kiszélesítésével egy-egy
projektet a kezdetektől a teljes megvalósulásig végig tudjuk kísérni. Sokévnyi tapasztalatunk lehetővé
tette, hogy mérnök tevékenységünkkel jelentősen hozzájárultunk a hazai infrastruktúra fejlesztéséhez,
amelynek legfőbb munkái jelen referenciakönyvünkben kerülnek bemutatásra.

UTIBER Közúti Beruházó Kft. was founded in 1991 as
the legal successor to Közúti Beruházó Vállalat (Public
Road Investment Company). Today, the company is
owned entirely by Hungarian individuals and legal
entities (ÚT-TESZT Kft.), and we take pride in the crucial
role the firm has played in the life of the Hungarian civil
engineering sector. Following nearly 30 years of unbroken progress and hard work, we currently employ over
170 highly-trained engineers in an effort to broaden our
range of services and manage projects from the very
first day to the point of completion. Decades of experience has enabled us to make a significant contribution
to developing Hungary’s infrastructure through our
engineering activities, and this reference book serves
to outline our most important jobs.

UTIBER is a key player on the transport
infrastructure development market,
providing design and engineering-
consulting services for the Hungarian
civil engineering sector.

AZ UTIBER KFT. A KÖZLEKEDÉS-INFRASTRUKTÚRA

FEJLESZTÉS EGYIK MEGHATÁROZÓ CÉGE

TERVEZŐI ÉS MÉRNÖK TANÁCSADÓI
SZOLGÁLTATÁSAINKKAL VAGYUNK JELEN
A HAZAI MÉLYÉPÍTÉSBEN

DESIGN SERVICES

TERVEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

Δ Geodézia
Δ Út- és forgalomtechnikai tervezés
Δ Vasúttervezés
Δ Híd- és műtárgytervezés
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Δ Közműtervezés
Δ Vízépítési tervezés
Δ Környezetvédelmi és növénytelepítés-tervezés
Δ Forgalmi modellezés

Δ Surveying
Δ Road- and traffic engineering designs
Δ Railway designs
Δ Designs for bridges and other structures

Δ Public utility designs
Δ Water engineering designs
Δ Environmental and plantation designs
Δ Traffic modelling

Szolgáltatásaink kiterjednek a projektek szokásos tervfázisainak elkészítésére, valamint
az összes szakági tervezési feladatokra egyaránt.

Beyond the usual project design phases, our services also cover the comprehensive
preparation of specialist drawings.

MÉRNÖK TANÁCSADÓI, valamint MŰSZAKI ELLENŐRI SZOLGÁLTATÁSOK

ENGINEERING CONSULTING and TECHNICAL INSPECTOR SERVICES

Δ FIDIC és független mérnöki feladatok
Δ Munkaterület-átadás
Δ Helyszíni műszaki ellenőrzés
Δ Minőségbiztosítás

Δ FIDIC and independent engineer duties
Δ Site handover
Δ On-site technical inspection
Δ Quality assurance

Δ Kivitelezői számlák felülvizsgálata
Δ Építési ütemtervek felülvizsgálata
Δ Műszaki átadás-átvétel megszervezése
Δ Garanciális feladatok

Δ Review of contractor invoices
Δ Review of construction time schedules
Δ Organisation of technical handover procedures
Δ Tasks related to defect liability

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

OTHER SERVICES

Δ Közbeszerzések lebonyolítása
Δ Ingatlanrendezés a beruházások területigényeinek biztosítása céljából
Δ Autópálya-üzemeltetés és fenntartással kapcsolatos mérnöki felügyelet

Δ Management of public procurement procedures
Δ Real estate management to ensure land requirements for investments
Δ Engineering supervision concerning motorway operation and maintenance
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KÖZUTAK, AUTÓPÁLYÁK PUBLIC ROADS, MOTORWAYS

VÁROSI TEREPEN URBAN PROJECTS

1.	M0–Budapestet elkerülő körgyűrű
M0 beltway around Budapest
2.	
M3-as autópálya Budapest–Füzesabony
M3 motorway, Budapest-Füzesabony
3.	
M5-ös autópálya
M5 motorway
4.	
M6-os autópálya Dunaújváros–Szekszárd
M6 motorway, Dunaújváros-Szekszárd
5.	M7-es autópálya és M70-es út
M7 motorway and M70 road
6.	
M7-es autópálya Becsehely-Letenye
M7 motorway, Becsehely-Letenye
7.	
M7-es autópálya Ordacsehi-Balatonkeresztúr
M7 motorway, Ordacsehi-Balatonkeresztúr
8.	
M1-es autópálya Győr elkerülő szakasz
M1 motorway, Győr bypass section
9.	
M1-es autópálya Győr és Hegyeshalom közötti szakasz
M1 motorway, section between Győr and Hegyeshalom
10.	
M85-ös autóút M1-Csorna
M85 expressway, M1-Csorna
11.	
M85–M86-os autóút Csorna elkerülő
M85–M86 expressway, Csorna bypass
12.	
M86-os autóút
M86 expressway

65.	Budapest Szíve Program
Heart of Budapest Programme
66.	Szeged Dugonics tér, kettős körforgalom
Double roundabout, Dugnoics Square, Szeged
67.	Budapesti útfelújítások
Road renovations in Budapest
68.	Győr, Nádor aluljáró
Nádor underpass, Győr
69.	Jászfényszaru, autóbusz-megálló építése
Construction of bus stop, Jászfényszaru
70.	Monor, vasúti aluljáró építése
Construction of railway underpass, Monor
71.	Győr, út-, híd- és csomópont-átépítések
Road-, bridge- and junction reconstruction works, Győr
72.	Budaörsi uszoda
Budaörs swimming pool
73.	Kecskemét, utak, utcák építése, felújítása
Construction, renovation of roads and streets in Kecskemét
74.	Gödöllő, közösségi terek és infrastruktúra-fejlesztés
Development of public spaces and infrastructure, Gödöllő

13.	
M4-es autópálya Üllő–Cegléd közötti szakasz
M4 motorway, Üllő-Cegléd section
14. M4-es autópálya Cegléd–Abony közötti szakasz
M4 motorway, Cegléd-Abony section
15.	M4-es autópálya Berettyóújfalu–Nagykereki I. ütem
M4 motorway, Berettyóújfalu-Nagykereki section, phase I
16.	M4-es autópálya Berettyóújfalu–Nagykereki II. ütem
M4 motorway, Berettyóújfalu-Nagykereki section, phase II
17.	
M43-as autópálya Szeged–Makó
M43 motorway, Szeged-Makó
18.	M43-as autópálya Makó–Csanádpalota–Nagylak
M43 motorway, Makó-Csanádpalota-Nagylak
19. M35-ös autópálya
M35 motorway
20.	
8-as számú főút Várpalota déli elkerülő
Main road 8, Várpalota southern bypass
21.	
8-as főút Várpalota–Hajmáskér
Main road 8, Várpalota-Hajmáskér
22.	
21-es számú főút bővítése
Expansion of main road 21
23.	47-es út Hódmezővásárhely elkerülő
Road 47, Hódmezővásárhely bypass

KÖRNYEZETVÉDELEM ENVIRONMENTAL PROTECTION

HIDAK, MŰTÁRGYAK BRIDGES, OTHER STRUCTURES
24.	
Mária Valéria híd, Esztergom
Mária Valéria Bridge, Esztergom
25.	
Megyeri-híd
Megyeri Bridge

26.	
T iszavirág híd, Szolnok
Tiszavirág Bridge, Szolnok
27. B aross Gábor híd felújítása, Győr
Renovation of the Baross Gábor Bridge, Győr

VASÚTÉPÍTÉS RAILWAY CONSTRUCTION
28.	
K elenföld–Százhalombatta
29. Százhalombatta–Pusztaszabolcs
30.	Budapest–Hatvan
31.	Miskolc–Nyíregyháza
32.	Hódmezővásárhely–Szeged tramtrain
33.	
Budapesti villamosvonal fejlesztések
Tramline developments in Budapest

34.	Biatorbágy–Tata
35.	Székesfehérvár–Boba
36.	
S zajol–Püspökladány
37.	Gyomaendrőd–Békéscsaba
38.	Zalalövő–Bajánsenye

EGYÉB LÉTESÍTMÉNYEK OTHER FACILITIES
39.	Széchenyi István Egyetem, Győr: ÚJTUDÁS-TÉR épület, INNO-SHARE épület
Széchenyi István University, Győr: ÚJ-TUDÁS-TÉR
building, INNO-SHARE building
40.	Termálfürdő építése, Győr
Construction of thermal spa, Győr
41.	Hagymatikum, Makói termálfürdő
“Hagymatikum” thermal spa, Makó
42.	Újpesti uszoda felújítása, Budapest
Renovation of the Újpest swimming pool, Budapest
43.	Miskolci Egyetem Zenepalota
University of Miskolc Palace of Music
44.	PVSK Stadion, Pécs
PVSK stadium, Pécs
45.	Szegedi Egyetemi Klinika 410 ágyas részlegének átépítése
Szeged University Hospital, reconstruction of 410-bed block
46.	Szt. Borbála Kórház fejlesztése, Tatabánya
Development of the Szt. Borbála Hospital, Tatabánya
47.	Inkubátorház, Lenti
Incubator house, Lenti
48.	III. Béla Szakképző Iskola építése, Szentgotthárd
Construction of the III. Béla Vocational Training School,
Szentgotthárd
49.	Budaörsi Polgármesteri Hivatal
Mayor’s Office, Budaörs
50.	Mohácsi határkikötő
Border-port, Mohács
51.	
Hévízgyógyfürdő bejárati épületének felújítása
Renovation of the reception building of the
Hévízgyógyfürdő thermal spa
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75.	Szegedi repülőtér
Szeged aerodrome
76.	Szeged, Modern Városok Program, villamosépítés
Szeged, Modern Cities Programme, tramline construction
77.	Jászberény, zöld város kialakítása
Green city project, Jászberény
78.	Debrecen, nyugati kiskörút (II. ütem)
Western inner boulevard (phase II), Debrecen
79.	Debrecen, reptér és Déli Ipari Park ivóvízbázis-kutatás és
csapadékvíz-elvezetési rendszerének tervezése
Survey of drinking water resources and design for stormwater
systems, airport and Southern Industrial Park, Debrecen
80.	Hódmezővásárhely tramtrain, kötöttpályás elővárosi közlekedés
Hódmezővásárhely tramtrain, suburban rail network
81.	Budapest, Galvani út fejlesztése
Development of Galvani Road, Budapest
82.	Kecskemét elővárosi közlekedési rendszerének fejlesztése
Development of suburban transport network, Kecskemét
83.	Nyíregyháza, kötöttpályás közlekedési fejlesztés
Development of rail transport, Nyíregyháza

52.	Miskolci Egyetem versenyképességének megújítása
Developments for the competitiveness of
the University of Miskolc
53.	Autópálya mérnökségi telep M43-as – Makó
Operation & maintenance centre, M43 – Makó
54.	Autópálya mérnökségi telep M44-es – Kardos
Operation & maintenance centre, M44 – Kardos
55.	Autópálya mérnökségi telep M8-as – Nagykőrös
Operation & maintenance centre, M8 – Nagykőrös
56.	Autópálya mérnökségi telep M86-os – Szilsárkány
Operation & maintenance centre, M86 – Szilsárkány
57.	Autópálya mérnökségi telep M86-os – Nemesbőd
Operation & maintenance centre, M86 – Nemesbőd
58.	M4 mérnökségi telep, tengesúlymérő állomás
M4 Operation & maintenance centre, weigh station
59.	Intermodális csomópont, Kaposvár
Intermodal transport hub, Kaposvár
60.	
K ecskemét MJV Intermodális pályaudvar és
közösségi közlekedés fejlesztése
Intermodal station and development of public
transport in Kecskemét
61.	
Intermodális csomópont, Budapest X. Mázsa tér–Liget tér
Intermodal transport hub, Budapest District X.,
Mázsa Square–Liget Square
62.	Intermodális csomópont, Nyíregyháza
Intermodal transport hub, Nyíregyháza
63.	
Intermodális csomópont, Szombathely
Intermodal transport hub, Szombathely
64.	
Intermodális csomópont, Pécs
Intermodal transport hub, Pécs

84.	Budapesti Központi Szennyvíztisztító építése
Construction of the Budapest Central Sewage Treatment Plant
85.	Szennyvízelvezetés és csatornarendszer a Debreceni
Térségben
Sewage disposal and sewer system in the region of Debrecen
86.	Kál és a környező települések szennyvízelvezetése
Sewage disposal of Kál and surrounding settlements
87.	Törökszentmiklós szennyvízhálózatának korszerűsítése
Modernisation of the sewer network of Törökszentmiklós
88.	Mezőtárkány és Egerfarmos szennyvízhálózatának
korszerűsítése
Modernisation of the sewer network of Mezőtárkány
and Egerfarmos
89.	Nagyszénás szennyvízhálózatának vagyonértékelése
Property valuation regarding the sewer network
of Nagyszénás
90.	Szabadszállás szennyvízhálózatának vagyonértékelése
Property valuation regarding the sewer network
of Szabadszállás
91.	Ózd szennyvízhálózatának vagyonértékelése
Property valuation regarding the sewer network of Ózd
92.	Dél-Nyírségi szennyvízelvezetési és tisztítási projekt
Southern Nyírség sewage disposal and treatment project
93.	Érd és térsége szennyvízcsatornázása
Establishment of sewer network in Érd and
the surrounding areas
94.	Kazincbarcikai szennyvíztisztító telep fejlesztése
Development of the Kazincbarcika sewage treatment plant
95.	Kiskunfélegyháza szennyvízcsatorna-beruházás
megvalósítása
Implementation of sewer-drainage investment
in Kiskunfélegyháza
96.	Makói szennyvíztisztító telep és csatornahálózat
fejlesztése
Makó sewage treatment plant and development of
sewer network
97.	Mosonmagyaróvári szennyvíztisztító telep intenzifikálása
Intensification of the Mosonmagyaróvár sewage
treatment plant
98.	Szombathelyi szennyvíztisztító telep fejlesztése
Development of the Szombathely sewage treatment plant
99.	Székesfehérvár és térsége szennyvízc satornahálózatának bővítése
Expansion of sewage network in Székesfehérvár and
the surrounding areas
100.	Veresegyházi agglomeráció szennyvízt isztító telepének
bővítése
Expansion of sewage treatment plant for the Veresegyháza
agglomeration
101.	I vóvízminőség-javító program az észak-alföldi régióban
Programme for the improvement of potable water quality
in the Northern Alföld region
102.	Dömsödi ivóvíztorony építése
Construction of potable water tower in Dömsöd

103.	P écs sérülékeny vízbázisának védelembe helyezése
Establishment of protection for the vulnerable water
resources of Pécs
104.	Á rvízvédelmi töltések fejlesztése a beregi térségben
Development of flood-control embankments in
the Bereg region
105.	K özép-Duna-vidéki hulladékgazdálkodási projekt
Central Danube region waste management project
106.	Dél-Balaton és Sió völgye hulladékgazdálkodási projekt
Southern Balaton and Sió Valley waste management project
107.	G yőri hulladékkezelő központ
Győr waste management centre
108.	Abaúj-zempléni szilárdhulladék-gazdálk odási rendszer
teljes kiépítése
Comprehensive establishment of Abaúj-Zemplén solid waste
management system
109.	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Program
Danube-Vértes region waste management programme
110.	Homokhátság hulladékgazdálkodási projekt
Homokhátság waste management project
111.	K elet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer
fejlesztése
Development of waste management system in
the Eastern Nógrád region
112.	Mosonmagyaróvári nagytérségi szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszer fejlesztése
Development of solid waste management system in the greater
Mosonmagyaróvár region
113.	N yugat-Balaton és Zala-völgye hulladékgazdálkodási projekt
Western Balaton and Zala Valley waste management project
114.	Délkelet-Alföld rekultivációja I. és II. ütem
Recultivation of the South-eastern Alföld region,
phases I and II
115.	Hernád völgye rekultivációja
Recultivation of the Hernád Valley
116.	Homokhátság rekultivációja
Recultivation of the Homokhátság region
117.	Izsák térsége rekultivációja I. és II. ütem
Recultivation of the region of Izsák, phases I and II
118.	Gyöngyös rekultivációja
Recultivation of Gyöngyös
119.	K özép-Duna vidéke rekultivációja I. és II. ütem
Recultivation of the Central Danube region, phases I and II
120.	Miskolc környéke rekultivációja
Recultivation of the region of Miskolc
121.	Mosonmagyaróvári nagytérség rekultivációja
Recultivation of the greater Mosonmagyaróvár region
122.	Sopron rekultivációja
Recultivation of Sopron
123.	S zolnok, Abony, Rákoczifalva, Szajol rekultivációja
Recultivation of Szolnok, Abony, Rákoczifalva, and Szajol
124.	T isza-tó térsége rekultivációja
Recultivation of the Lake Tisza region

PUBLIC ROADS, MOTORWAYS | KÖZUTAK, AUTÓPÁLYÁK

Mérnöki szolgáltatás

Mérnöki szolgáltatás

Engineering service

Engineering service

M0–BUDAPESTET
ELKERÜLŐ KÖRGYŰRŰ
M0 BELTWAY AROUND BUDAPEST

66 km
főpályahossz
of main
carriageway

Mérnök | Engineer: UTIBER Kft.
Az M0-s autóút, a köznyelvben gyakran budapesti körgyűrű, a Budapestet körbevevő
gyorsforgalmi út. A tervezett hossza 108 km, ebből hozzávetőlegesen 80 km épült meg.
Szakaszok:
– M0-s északi szektor: a Megyeri híd
– M0-s déli szektor: az 1-es főút és M5-ös autópálya között,
– M0-s keleti szektor: az M5-ös és M3-as autópályák között
The M0 expressway – often referred to as the Budapest beltway – is a high-speed road
that encircles the Hungarian capital. Up to this date, some 80 km has been built from
its planned final length of 108 km.
Sections:
– M0 northern sector: Megyeri Bridge
– M0 southern sector: between main road 1 and the M5 motorway
– M0 eastern sector: between the M5 and M3 motorways
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Mérnöki szolgáltatás

Mérnöki szolgáltatás

Engineering service

Engineering service

M3-AS AUTÓPÁLYA
BUDAPEST – FÜZESABONY
M3 MOTORWAY, BUDAPEST – FÜZESABONY

Mérnök | Engineer: UTIBER Kft.
Az M3-as autópálya a magyar úthálózat egyik fontos ütőere, a délnyugat–északkeleti
átlós irányú fő közlekedési vonal Budapesttől keletre eső részét alkotja. Ukrajnán
keresztül Kelet-Európa, Szlovákián keresztül pedig Észak-Európa országai felé teremt
gyorsforgalmi közúti kapcsolatot.
As one of the main arteries in Hungary’s transport bloodstream, the M3 motorway
constitutes a part of the SW-NE traffic corridor running east of Budapest. It creates
a high-speed road link toward Eastern Europe through the Ukraine, and toward Northern
European countries through Slovakia.
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56 km

45 km

(Budapest–Gyöngyös)
renovated

(Gyöngyös–
Füzesabony)
of new motorway

hosszon
felújítás

új autópálya

36 db
alul- és
felüljáró

over- and
underpasses

5 db

pihenőhely
rest areas

1 db

mérnökségi
telep
O & M centre
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KONCESSZIÓS
AUTÓPÁLYÁK
CONCESSION MOTORWAYS

M5-ÖS AUTÓPÁLYA M5 motorway
Mérnök | Engineer: ARUP-UTIBER, Út-Teszt Kft.

M6 motorway, Dunaújváros–Szekszárd
Mérnök | mérnök: UTIBER Kft.

Magyarországon elsőként láttuk el (ARUP-UTIBER Konzorcium) az M5 koncessziós struktúrájában
megépített autópályaszakasz (17+400 – 173+895 km) független mérnök feladatait. Cégünk a mai
napig betölti a független mérnök szerepét az üzemeltetés és fenntartás ellenőrzésében, valamint
részt vesz mint műszaki ellenőr a 445. sz. Kecskemét északi elkerülő út és az M5-ös autópályacsomópont, valamint az új hetényegyházi pihenőhely építése, továbbá a meglévő hetényegyházi
pihenőhely bontása projektben. Az M5-ös autópálya nagyjavítási munkáinak (17+400 – 173+895 km
szakasz között) mérnöki feladatait az Út-Teszt Kft. látja el.

Az M6-os autópálya kivitelezésén az M6 Tolna LOT 2
építési szakaszon (a 109+700-141+300 kmsz között)
az UTIBER látta el a független mérnök szerepét.
Ezt követően a garanciális munkáknál, továbbá
2016-tól az M6 Duna és Tolna szakasz üzemeltetési
és fenntartási feladatainak független mérnöki
feladatait is az UTIBER végzi.

In Hungary, we (the ARUP-UTIBER Consortium) were the first to undertake the role of independent
engineer for a section of the M5 motorway built under a concession scheme (17+400 – 173+895 km).
To this day, we have been acting as the independent engineer to control operation and maintenance
activities. Moreover, as technical inspector, UTIBER is participating in the construction of road 445
(Kecskemét northern bypass) and the related interchange on the M5, the new rest area near Hetény
egyháza, as well as demolition works for the existing Hetényegyháza rest area. Engineering duties
concerning major repair works on the M5 (17+400 – 173+895 km) have been assigned to Út-Teszt Kft.

During the construction of the M6 motorway, UTIBER
assumed the role of independent engineer on the
M6 Tolna LOT 2 section (109+700-141+300 km).
Subsequently, UTIBER has been overseeing repair
works covered by defect liability and – since 2016 –
operation and maintenance activities on the M6 Duna
and Tolna sections.

20 km
felújítás
renovated

30 km
bal pálya
építése

left carriageway
construction
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M6-OS AUTÓPÁLYA
DUNAÚJVÁROS – SZEKSZÁRD

39 km

2x2 sávos
új szakasz
of new 2x2-lane
section

11 db

5 db

65,1 km

interchanges

rest areas

long

csomópont

pihenőhely

hossz

58 db

műtárgy
(ebből 3 völgyhíd)
structures
(including 3 viaducts)

8 db

4 db

interchanges

rest areas

csomópont

pihenőhely
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M7-ES AUTÓPÁLYA
M7 MOTORWAY

KAPCSOLÓDÓ M70-ES ÚT
Az M7-es autópálya részét képezi az V. számú helsinki folyosónak, melynek az
a célja, hogy az Adriai-tenger kikötői és a kelet-európai országok között létesítsen
közúti kapcsolatot. Az M7-es autópálya Letenyétől nyugatra a 232. kilométerszelvénynél kettéágazik, az M7-es ágon a horvát, míg az M70-es ágon a szlovén
határig utazhatunk.
The M7 motorway constitutes a part of Pan-European transport corridor V, which
aims to establish a road link between ports on the Adriatic and Eastern European
countries. West of Letenye, the road splits into two branches at chainage 232 km,
taking motorists to the Croatian border on the M7, and to the Slovenian border
on the M70.

Adjoining M70 road

20 km

2x1

4 db

2 db

116 m

long

lanes

interchanges

rest areas

Korong bridge

hossz

sáv

csomópont

pihenőhely

Korongi híd

BECSHELY–LETENYE SZAKASZ
Becshely–Letenye section

9 km

2x2

2 db

1 db

1 db

long

lanes

interchanges

rest area

border
checkpoint

hossz

sáv

csomópont

pihenőhely

határátkelő

216 m

Zrínyi Miklós
híd
Zrínyi Miklós bridge

ORDACSEHI–BALATONKERESZTÚR SZAKASZ
Ordacsehi–Balatonkeresztúr section

26 km

2x2

4 db

2 db

long

lanes

interchanges

rest areas

hossz
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sáv

csomópont

pihenőhely
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M1-ES AUTÓPÁLYA
M1 MOTORWAY

Projektlebonyolítás | Project management,
Műszaki ellenőrzés | Technical inspection
Az M1-es autópálya Bécset köti össze Budapesttel, egyben a IV. számú
Helsinki folyosó, valamint az E60 transzeurópai út egyik szakasza.
Hegyeshalom után csatlakozik az osztrák A4-es autópályához. Az egyik
legrégebbi gyorsforgalmi útvonalunk, napjainkban Magyarország legfontosabb nyugati irányú kapcsolata.

M85-ÖS AUTÓÚT
M1-CSORNA

The M1 motorway connects Vienna and Budapest, thus forming a part
of Pan-European transport corridor IV and Trans-European route E60.
It links up with the Austrian A4 motorway west from the border town of
Hegyeshalom. As one of Hungary’s oldest high-speed roads, the M1 is
the country’s most important current road link towards the west.

M85 EXPRESSWAY, M1 – CSORNA

20,8 km

2x2

long

lanes

hossz

sáv

25,60 m
útkoronaszélesség

wide road crown

GYŐR ELKERÜLŐ SZAKASZ
Győr bypass section

22 km

2x2

6 db

1 db

390 m

long

lanes

interchanges

rest area

Rába bridge

hossz

sáv

csomópont

pihenőhely

Rába-híd

GYŐR ÉS HEGYESHALOM KÖZÖTTI SZAKASZ
Section between Győr and Hegyeshalom

42 km

5 db

5 db

1 db

long

interchanges

rest areas

border checkpoint

hossz
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csomópont

pihenőhely

határátkelő

5 db

különszintű
csomópont

18 db

műtárgy
structures

multi-level
interchanges

Főtervező | Chief designer: Út-Teszt Kft.
A Sopron és Szombathely irányába való gyorsforgalmi
úthálózat fejlesztésének első ütemeként az M1-es autó
pálya és Csorna között épült 2x2 sávos autóút. A beruházásnak köszönhetően tehermentesülnek a 85 sz.
főút mentén élő települések a tranzitforgalom alól, és
gyorsabb elérést biztosít Csorna és a Rábaköz felé.
As the very first phase in the extension of Hungary’s
high-speed road network toward Sopron and
Szombathely, a 2x2-lane expressway has been built
between the M1 motorway and Csorna. Among the
numerous advantages of the investment, settlements
along main road 85 have been relieved from passing
traffic, while access to Csorna and the Rábaköz region
has improved considerably.
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Az M85-ös gyorsforgalmi út Csorna elkerülő (I+II ütem) Sopron
és Szombathely irányába való gyorsforgalmi úthálózat-fejlesztés
második üteme. Az új útszakasz déli irányból kerüli el a várost,
mentesítve azt a 85 sz. főút és 86 sz. főút tranzitforgalmától.
Az elkerülő út I. ütemében az M85 és M86 gyorsforgalmi utak
közös nyomvonalon haladnak.
The Csorna bypass (phases I+II) on the M85 represents the second
phase in the extension of Hungary’s high-speed road network toward Sopron and Szombathely. The new stretch of road bypasses
the city from the south, thus relieving residents from most of the
traffic on main roads 85 and 86. In phase I of the bypass section,
the M85 and M86 expressway share the same carriageway.

M85–M86-OS AUTÓÚT
CSORNA ELKERÜLŐ

M86-OS AUTÓÚT
M86 EXPRESSWAY

M85–M86 EXPRESSWAY, CSORNA BYPASS

40,86 km

2x2

long

lanes

hossz
I. ÜTEM Phase I
Főtervező | Chief designer: Út-teszt Kft.
Lebonyolító, mérnök konzorciumi tag | Management, member of the engineer consortium: UTIBER Kft.

11,8 km
hossz
long

2x2, 2x3
sávos
szakaszok
lane sections

2 db

elválási
csomópont
fork interchanges

3 db

különszintű
csomópont

17 db

műtárgy
structures

multi-level
interchanges

II. ÜTEM Phase II
Mérnök | Engineer: Út-teszt Kft.

4,5 km

2x2

1 db

4 db

long

lanes

interchange

structures

hossz
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sáv

csomópont

műtárgy

sáv

25,60 m

5 db

wide road crown

multi-level
interchanges

útkoronaszélesség

különszintű
csomópont

43 db

műtárgy
structures

Főtervező | Chief designer: Út-Teszt Kft.
Szombathely város irányába való gyorsforgalmi úthálózat-fejlesztésnek – az M85-ös gyorsforgalmi
út és Csorna elkerülőt követő – befejező eleme az M86 autóút Szeleste–Csorna közötti szakasza.
A közel 40 km-es szakasszal Szombathely és Szeleste település között a már meglévő 2x2 sávos
autóúti elkerülő elemekhez csatlakozva egybefüggő, közel 60 km-es M86 gyorsforgalmi út valósult
meg. A beruházásnak köszönhetően tehermentesülnek a 86. sz. főút mentén élő települések a jelen
tős tranzitforgalom alól, és gyorsabb elérést biztosít M1 autópályán keresztül Budapest, valamint
Hegyeshalom felé.
The Szeleste-Csorna segment of the M86 constitutes the next and final part – after the M85 and
the Csorna bypass – in the effort to link Szombathely to the Hungarian high-speed bloodstream.
By connecting existing 2x2-lane bypass sections with completely new stretches of pavement,
a nearly 60-kilometre-long high-speed road has been realised. Owing to the investment, settlements along main road 86 have been relieved from significant traffic loads, while the section
allows faster access to Budapest and Hegyeshalom through the M1.
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AZ M4-ES
GYORSFORGALMI
ÚT FEJLESZTÉSE
DEVELOPMENT OF
THE M4 HIGH-SPEED ROAD

PEST MEGYEI SZAKASZOK KIÉPÍTÉSE

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI SZAKASZOK KIÉPÍTÉSE

Construction of Pest county sections

Construction of Hajdú-Bihar county sections

ÜLLŐ – CEGLÉD KÖZÖTTI SZAKASZ

BERETTYÓÚJFALU–NAGYKEREKI (ORSZÁGHATÁR) KÖZÖTTI SZAKASZ I. ÜTEM (2+550–5+500 kmsz)

Section between Üllő and Cegléd
Mérnök | Engineer: UTIBER Kft.

44,4 km

hossz (2x2 sáv)
long (2x2 lanes)

8 db

különszintű
csomópont

Section between Berettyóújfalu and Nagykereki (state border), phase I
Főtervező | Chief designer: UTIBER Kft.

20 db

2 db

2,95 km

structures

rest areas

long (2x2 lanes)

műtárgy

pihenőhely

hossz (2x2 sáv)

CEGLÉD – ABONY KÖZÖTTI SZAKASZ

hossz (2x2 sáv)
long (2x2 lanes)

különszintű
csomópont
multi-level interchanges
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műtárgy
structures

1 db

autópályamérnökség
O & M centre

BERETTYÓÚJFALU–NAGYKEREKI (ORSZÁGHATÁR) KÖZÖTTI SZAKASZ II. ÜTEM (5+500–15+675 kmsz)

Section between Cegléd and Abony
Főtervező | Chief designer: ÚT-TESZT Kft.

2 db

különszintű
csomópont

3 db

multi-level interchange

multi-level interchanges

17,6 km

1 db

Section between Berettyóújfalu and Nagykereki (state border), phase II
Főtervező | Chief designer: UTIBER Kft.

4 db

1 db

10,2 km

8 db

structures

rest area

long (2x2 lanes)

structures

műtárgy

pihenőhely

hossz (2x2 sáv)

műtárgy

1 db

autópályamérnökség
O & M centre
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M43-AS
AUTÓPÁLYA
M43 MOTORWAY
A Móra Ferenc hidat a Pont-Terv és az UVATERV tervezte
Móra Ferenc Bridge, designed by Pont-Terv and UVATERV

Az M5-ös autópályától Makó elkerülésével a Csanádpalota/Nagylak országhatárig tartó
pályaszakasz úgynevezett tranzitfolyosót biztosít Kelet-Európa és a Balkán keleti része
között. A teljes szakasz megépülésének köszönhetően autópályán közlekedhetünk Aradig.
By branching off from the M5, going around Makó, and leading to the Csanádpalota/Nagylak
border crossing point, the M43 ensures a so-called transit corridor between Eastern Europe
and the eastern regions of the Balkans. As a further advantage, motorists have been provided with a direct motorway link to Arad.

M43 SZEGED–MAKÓ
M43 Szeged–Makó

1. SZAKASZ: 5. SZ. FŐÚT–47. SZ. FŐÚT
Section 1: main road 5 – main road 47
Mérnök | Engineer: UTIBER Kft.

6,7 km
hossz
long

2. SZAKASZ: 47. SZ. FŐÚT–4413.
J. ÖK. ÚT KÖZÖTT, A TISZA-HÍDDAL

Section 2: main road 47 – local road 4413,
incl. Tisza bridge
Főtervező | Chief designer: UTIBER Kft.

Section 3: local road 4413 – local road 4415
Főtervező | Chief designer: UTIBER Kft.

M43 MAKÓ –CSANÁDPALOTA– NAGYLAK
M43 Makó–Csanádpalota–Nagylak
Főtervező | Chief designer: UTIBER Kft.

8,7 km

16,2 km

23,1 km

long

long

long

hossz
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3. SZAKASZ: 4413. J. ÖK. ÚT–4415. J. ÖK. ÚT

hossz

hossz
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M35-ÖS AUTÓPÁLYA

481. SZ. FŐÚT ÉS BERETTYÓÚJFALU KÖZÖTTI
SZAKASZ (49+050 – 69+250 KM SZ.)
M4 AUTÓPÁLYA BERETTYÓÚJFALU ÉS NAGY
KEREKI KÖZÖTTI SZAKASZ (1+025 – 2+550)
M35 MOTORWAY: SECTION BETWEEN MAIN ROAD 481 AND BERETTYÓ
ÚJFALU (49+050 – 69+250 KM) , M4 MOTORWAY, SECTION BETWEEN
BERETTYÓÚJFALU AND NAGYKEREKI (1+025 – 2+550)

26,3 km
autópálya
motorway

2x2

forgalmi
sáv
traffic lanes

Főtervező | Chief designer: UTIBER Kft.
Az M35-ös autópálya nyomvonalának folytatásaként második ütemben a 481-es számú főút és
Berettyóújfalu közötti szakasz épült meg (49+050 – 69+250 kmsz), amely magába foglalja az M35M4-M47 csomópont Debrecen – országhatár irányú összekötő ágának létesítését, valamint az M4-es
autópályának Berettyóújfalu és Nagykereki közötti (1+025 – 2+550 kmsz), másfél kilométeres szakaszát. Az M35 autópálya fontos részét képezi a nemzetközi és a belföldi gyorsforgalmi úthálózatnak.
As the continuation of the M35 motorway, the section between main road 481 and Berettyóújfalu
(49+050 – 69+250 km) was constructed in the second project phase, which includes the Debrecen-
state border leg of the M35-M4-M47 interchange, as well as the 1.5-kilometre-long segment of
the M4 motorway between Berettyóújfalu and Nagykereki (1+025 – 2+550 km). The M35 is a crucial
element in the Hungarian and international high-speed road network.
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26,6 m

1 db

wide crown

multi-level
interchange

1 db

11 db

koronaszélesség

komplex
pihenő
complex rest area

különszintű
csomópont

műtárgy
structures
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8-AS SZÁMÚ FŐÚT VÁRPALOTA DÉLI ELKERÜLŐ

Main road 8, Várpalota southern bypass
I. ütem, phase I: 23+900 – 29+700 km sz.
II. ütem, phase II: 29+700 – 33+100 km sz. – Pétfürdői csomópont
Főtervező | Chief designer: Út-Teszt Kft., Hulladéklerakó rekultiváció tervek |
Waste deposit Recultivation designs: UTIBER Kft.

2x2

long

lanes

hossz

sáv

2 db

különszintű
közúti
csomópont
multi-level road
interchanges

3 db

különszintű
vasúti
keresztezés
multi-level railway
crossings

1 db

közúti műtárgy
a vasút felett
structure for road
above railway

8-AS SZÁMÚ FŐÚT VÁRPALOTA-HAJMÁSKÉR
Main road 8, Várpalota-Hajmáskér
I. ütem, phase I: 33+100 – 39+600 km sz.
II. ütem, phase II: 39+600 – 43+785 km sz.
Főtervező | Chief designer: Út-Teszt Kft.

10,6 km

2x2

long

lanes

hossz

8-AS SZÁMÚ FŐÚT

VÁRPALOTA DÉLI ELKERÜLŐ, VALAMINT
VÁRPALOTA–HAJMÁSKÉR SZAKASZ
MAIN ROAD 8: VÁRPALOTA SOUTHERN BYPASS, AND
VÁRPALOTA – HAJMÁSKÉR SECTION

A 8-as számú főút Várpalotát elkerülő szakaszának megépülésével végig kétszer kétsávos főúton
és a korábbinál gyorsabban, 110 km/h-s megengedett sebességgel közlekedhetnek az autósok
Székesfehérvár és Veszprém között. Az útszakasz mentesíti a várost az eddigi átmenő forgalomtól,
és felgyorsíthatja gazdasági fejlődését is. A projekt során Várpalota önkormányzatának megbízásából a hulladéklerakó rekultiváció terveit az UTIBER Kft. készítette.
The completion of the Várpalota bypass on main road 8 allows motorists to travel between
Székesfehérvár and Veszprém on 2x2 lanes, while the investment also enabled authorities to raise
the speed limit to 110 kph. Furthermore, the new stretch of road relieved the city from consider
able traffic, and might accelerate economic development in the area. As part of the project, the local
government of Várpalota assigned UTIBER Kft. with drawing up designs for the recultivation of
the nearby waste deposit.
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9,2 km

sáv

2 db

2 db

multi-level road
interchanges

multi-level railway
crossings

különszintű
közúti csomópont

különszintű
vasúti keresztezés
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21-ES SZÁMÚ
FŐÚT BŐVÍTÉSE
THE EXPANSION OF MAIN ROAD 21

Főtervező | Chief designer: UTIBER Kft.
A projekt célja a főváros és Salgótarján közötti gyorsabb elérhetőség biztosítása
volt, elősegítve Heves és Nógrád megyék elmaradott térségeinek fejlődését. A 21-es
számú főút 2x2 sávra történő bővítése a korábban megépült 1-1,5 kilométeres
előzési szakaszok összekötésével valósult meg.
The aim of the project was to shorten travel times between Budapest and Salgótarján,
thus aiding the advancement of underdeveloped rural areas in Heves and Nógrád
counties. Expanding main road 21 to 2x2 lanes was achieved by connecting previously-
built 1-1.5-kilometre-long passing sections.
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35,7 km

2x2

long

lanes

hossz

sáv

8 db

különszintű
csomópont
multi-level
interchanges

15 db

szintbeli
csomópont
conventional
intersections

33 db

műtárgy
structures
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47-ES ÚT
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
ELKERÜLŐ
SZAKASZ
ROAD 47,
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
BYPASS SECTION

12,7 km

2x1

long

lanes

330 t

6 db

hossz

Főtervező | Chief designer: UTIBER Kft.
Az UTIBER generáltervezésében készült el a 12,7 km-es, 2x1 sávos útszakasz, 110 km/h
sebességnek megfelelő tervezési paraméterekkel. A projekt leglátványosabb része a vég
csomópontban megépült külön szintű körforgalom, a Kopáncsi körhíd, amely az ország
legnagyobb ilyen műtárgya. Összesen kilenc szerkezeti egységből áll.
UTIBER performed general design works for the 12.7-kilometre-long, 2x1-lane road
section with design parameters that allow a speed limit of 110 kph. The most spectacular
element of the project is undoubtedly the multi-level roundabout erected at the terminal
interchange: the circular bridge near Kopáncs is composed of nine distinct units, and
is the largest structure of its kind in Hungary.
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M4-ES SZOLNOKOT ELKERÜLŐ ABONY – TÖRÖKSZENTMIKLÓS SZAKASZ
M4 Szolnok bypass between Abony and Törökszentmiklós
Mérnök | Engineer: UTIBER Kft.
Folyamatban van a 27 km-es, 2x2 sávos útszakasz kiépítése, a kapcsolódó 6 különszintű csomóponttal,
műtárgyakkal és pihenőhelyekkel. A projekt részét képezi a Zagyva és Tisza folyó feletti hidak építése
is. Az utóbbi mederhíd fesztávolsága 750 méter lesz.
Building works are in progress on the 27-kilometre-long, 2x2-lane road section, including the related six
multi-level interchanges, structures and rest areas. The project also comprises the construction of bridges
above the Zagyva and Tisza rivers. Remarkably, the span of the latter structure will measure 750 metres.

M44 TISZAKÜRT-KONDOROS, II. SZAKASZ
M44 Tiszakürt-Kondoros, section II
A projekt fő célja a térségi elérhetőség javítása, Békéscsaba mint megyeszékhely bekötése az országos
gyorsforgalmi úthálózatba. A tervezett gyorsforgalmi út a két Helsinki folyosó közötti gyorsforgalmi
útjának szerepét fogja betölteni.
The main objective of the project is to improve access to the region, and to connect county capital
Békéscsaba to the Hungary’s high-speed road network. The planned segment will be located strategically between two Pan-European transport corridors.
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M44 LAKITELEK-TISZAKÜRT KÖZÖTTI SZAKASZ
M44, section between Lakitelek and Tiszakürt
A projekt fő célja a térségi elérhetőség javítása, Békéscsaba mint megyeszékhely bekötése az országos
gyorsforgalmi úthálózatba. A fejlesztendő gyorsforgalmi út nyomvonala ugyan nincs kijelölve Helsinki
folyosónak, azonban jelentős kamionforgalommal bír, melynek nagy része magyar, román, bolgár kamion,
azonban jelentős az egyéb pl. török, lengyel, cseh, szlovák, balti államokból származó kamionforgalom
is. A gyulai határátkelőig való kiépítése esetén kapcsolatot teremthet az Arad-Nagyvárad között távlatokban, a határhoz közel tervezett gyorsforgalmi úttal.
The main objective of the project is to improve access to the region, and to connect county capital
Békéscsaba to the country’s high-speed road network. Although the future path of the road is not listed
among Pan-European corridors, it has to endure considerable commercial traffic in the form of mainly
Hungarian, Romanian and Bulgarian HGVs. Nevertheless, trucks from other countries – e.g. Turkey,
Poland, the Czech Republic, Slovakia, Baltic states – are also a frequent sight on road 44. If completed
up to the border crossing point near Gyula, the M44 could also link up to the future high-speed section
to be built near Arad and Oradea.
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54-ES SZÁMÚ FŐÚT, Main road 54
A projekt fő célja Kecskemét déli elkerülőjének fejlesztése az M5 autópálya és az 5 sz. főút között.
A 2x2 sávosra épített kialakítás, valamint a turbó körforgalmú csomópontok nagymértékben segítik
a forgalom és a várost elkerülő tranzitforgalom lefolyását, növelik a közúti kapacitást és a forgalombiztonságot. A térség dinamikusan fejlődő ipari tevékenységének kiszolgálása mellett a kerékpáros
közlekedés külön szervizúthálózaton és kerékpáros aluljárókon valósulhat meg.
The chief goal of the project is to upgrade the southern bypass road of Kecskemét between the
M5 motorway and main road 5. The 2x2-lane configuration and turbo roundabout junctions greatly
improve the flow of traffic – including the traffic bypassing the city –, while also enhancing the road’s
capacity and safety. In addition to supporting the area’s thriving industrial activities, bicycle traffic is
served by a separate network of service roads and dedicated underpasses.

M8-AS KÖRMEND – RÁBAFÜZES (ORSZÁGHATÁR) 2. RÉSZ
A mostani felújítás a 180+650 – 190+114,70 kmsz. közötti útszakaszt érinti. Az M8-as a Kelet- és
Nyugat-Európát összekötő fő európai közlekedési folyosó (TEN-T) része, ami komoly lehetőséget jelent
a gazdasági versenyképesség növelésére a nemzetközi kereskedelem logisztikai kiszolgálása révén.
The latest renovation job concerns the stretch of road between chainages 180+650 and 190+114,70 km.
The M8 is part of the Trans-European Transport Network (TEN-T) corridor linking Eastern and Western
Europe, which carries significant opportunities to boost economic competitiveness by providing logistics
services for international commerce.
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M85-ÖS, M85
Jelenleg a Csorna és Sopron közötti 57,45 kilométeres rész épül, amelyik 45 híd műtárgyat, két vadát
járót, valamint egy komplex és két egyszerű pihenőt is magában foglal. A projekt részeként Nagycenken
új üzemmérnökségi telep is épül.
Currently, the 57.45-kilometre-long segment between Csorna and Sopron is being constructed, which
comprises 45 bridges, two game passes, as well as one complex and two simple rest areas. As part of
the project, a new operation and maintenance centre is also being set up in Nagycenk.
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67-ES SZÁMÚ FŐÚT AZ M7 AUTÓPÁLYA ÉS KAPOSVÁR (ÉSZAK) KÖZÖTTI SZAKASZ
2x2 SÁVRA TÖRTÉNŐ FEJLESZTÉSE I.– V. SZAKASZOK
Extension of main road 67 to 2x2 lanes on the section between the M7 motorway and Kaposvár
(north), phases I-V
A 67-es számú főút M7-es autópálya és Kaposvár közötti szakaszának 2x2 sávosra történő fejlesztése
biztosítja a megyeszékhely bekötését a gyorsforgalmi úthálózatba, továbbá az interregionális kapcsolatok szorosabbá válását. A szakaszok elnevezései: I.: Somogyaszaló elkerülő, II.: burkolatmegerősítés,
szélesítés, III.: Mernye elkerülő, IV.: burkolatmegerősítés, szélesítés, V.: Mernyeszentmiklós elkerülő.
Upgrading main road 67 to 2x2 lanes between the M7 and Kaposvár solves the connection of the
county capital to the Hungarian high-speed road network, and promotes tighter interregional ties.
The phases are: I - Somogyaszaló bypass, II - pavement reinforcement, widening works, III - Mernye
bypass, IV - pavement reinforcement, widening works, V - Mernyeszentmiklós bypass.
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BRIDGES AND OTHER STRUCTURES | HIDAK, MŰTÁRGYAK

Mérnöki szolgáltatás

5 db

sarló alakú, kéttámaszú
rácsszerkezet
sickle-shaped,
two-support lattice truss

MÁRIA VALÉRIA HÍD,
ESZTERGOM
MÁRIA VALÉRIA BRIDGE, ESZTERGOM

Mérnök | Engineer: UTIBER Kft.
A Mária Valéria híd az esztergomi Prímás-szigetet köti össze a szlovákiai
Párkánnyal. A mederhíd öt sarló alakú kéttámaszú rácsos hídból áll. Ehhez
kapcsolódik egy rakparti kéttámaszú öszvérhíd a magyarországi oldalon.
The Mária Valéria Bridge connects Esztergom’s Prímás Island to the Slovakian
town of Štúrovo with five sickle-shaped lattice trusses supported at two
points, respectively. On the Hungarian side, a two-support composite bridge
adjoins the main bridge near the quay.
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MEGYERI-HÍD
MEGYERI BRIDGE
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2x2

forgalmi
sáv
traffic lanes

Mérnök | Engineer: UTIBER Kft.
A híd a magyar fővárost elkerülő körgyűrű 2-es és 11-es
számú főutak közti szakaszának részeként épült, mely áthalad
a Szentendrei-sziget és a Szentendrei-Duna-ág felett is.
The bridge was erected as part of the beltway around the Hungarian
capital, on the section between main roads 2 and 11. It bridges over
not only the Danube, but also Szentendre Island and the Szentendre
branch of the river.
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TISZAVIRÁG HÍD,
SZOLNOK
TISZAVIRÁG BRIDGE, SZOLNOK

Mérnök | Engineer: UTIBER Kft.
A szolnoki gyaloghíd a tiszavirág motívumra rímel, a medernyílás kifelé
döntött ívei a kábelsíkok erezetével a szárnyakat, a rácsozással felbontott
merevítőtartó a bordázott testet szimbolizálja, amely a város felőli hosszabb
feljáró farokrészében folytatódik.
The Tiszavirág (Mayfly) pedestrian bridge of Szolnok was inspired by
the insect common to the Tisza river. The outward-leaning arches together
with the pattern of the cables represent the wing, the truss (split by grid
motives) symbolizes the ribbed body, which continues towards the city in
the "tail" section that is the longer accessway to the bridge.
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BAROSS GÁBOR
HÍD FELÚJÍTÁSA,
GYŐR
RENOVATION OF THE BAROSS BRIDGE, GYŐR

Általános tervek | General designs: UTIBER Kft.
Megvalósulási terv | As-built design: ÚT-Teszt Kft.
A teljes körű felújítás és részleges újjáépítés során a közel 130 méter hosszú híd 12 nyílása közül
a szélső 2-2 nyílásban lévő felszerkezetet 1-1 pillérrel együtt teljes egészében újjáépítette
a kivitelező, a többi pillért megerősítették, a megmaradó acél főtartókat és vasbeton szerkezeti
részeket felújították.
As part of the comprehensive renovation and partial re-building of the 130-metre-long bridge,
the superstructure on the outermost four (two on each side) of the 12 spans were completely re-built
by the contractor, including one pier on each side. Meanwhile, the rest of the piers were reinforced,
and the remaining steel main girders and structural reinforced concrete elements were renovated.
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M44-ES TISZA HÍD
Tisza bridge on the M44
A mederhíd háromnyílású, 77,30 m + 152,00 m + 77,30 m támaszközű ferdekábeles
híd. A párhuzamos övű vasbeton pályalemezzel ellátott, két zárt acélszekrénnyel
rendelkező, öszvér merevítőtartók a külső oldaluknál tartókábelekkel vannak felfüggesztve az íves kialakítású vasbeton pilonokra.
The river bridge is a cable-stay structure with spans of 77.30 m + 152.00 m + 77.30 m.
The composite trusses are fitted with two closed box girders and are fastened to
the parallel-chord deck slab. The support cables are attached to the external edges of
the trusses, thus suspending them onto the arched pylons made of reinforced concrete.

ÚJ KOMÁROMI DUNA-HÍD
New Danube bridge at Komárom
Vállalkozó: H-M Duna-híd Kft.
Vezető tag: Hídépítő Zrt.
Konzorciumi tag: Mészáros és Mészáros Kft.
Kiemelt alvállalkozó: Hódút Kft., Hídépítő Speciál Kft.
Építtető: NIF Zrt., Slovenská správa ciest
Tervező: Pont-TERV Zrt., Dopravoprojekt a.s.
Mérnök: Komáromi Híd-Mérnök Konzorcium,
Főber Zrt., Via-Pontis Kft,
Utiber Kft., Oviber Kft., ESP Consult s.r.o.
Contractor: H-M Duna-híd Kft.
Consortium leader: Hídépítő Zrt.
Consortium member: Mészáros és Mészáros Kft.
Key subcontractors: Hódút Kft., Hídépítő Speciál Kft.
Client: NIF Zrt., Slovenská správa ciest
Designer: Pont-TERV Zrt., Dopravoprojekt a.s.
Engineer: Komáromi Híd-Mérnök Consortium,
Főber Zrt., Via-Pontis Kft,
Utiber Kft., Oviber Kft., ESP Consult s.r.o.
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VASÚTI TERVEZÉSEK
RAILWAY DESIGN WORKS

KELENFÖLD – SZÁZHALOMBATTA VONALSZAKASZ
Railway line section between Kelenföld and Százhalombatta
Engedélyezési és tendertervek elkészítése Permit and tender design
9 km kétvágányú vasúti pálya 9 km of double-track railway line
2+4 állomás 2+4 stations
Tervezési sebesség 120, 160 km/h Design speed 120, 160 km/h

BUDAPEST – HATVAN VONALSZAKASZ
Railway line section between Budapest and Hatvan
56,3 km kétvágányú vasúti pálya 56.3 km of double-track railway line

Villamos felsővezeték 24 km hosszban Electric catenary along 24 km

MISKOLC – NYÍREGYHÁZA VONALSZAKASZ
SZÁZHALOMBATTA – PUSZTASZABOLCS VONALSZAKASZ
Railway line section between Százhalombatta and Pusztaszabolcs
Engedélyezési és tendertervek elkészítése Permit and tender design
28 km kétvágányú vasúti pálya 28 km of double-track railway line
3 állomás 3 stations
Tervezési sebesség 160 km/h Design speed 160 km/h
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Railway line section between Miskolc and Nyíregyháza
88 km vasúti pálya - 65 km kétvágányú, 23 km egyvágányú
88 km of railway line – 65 km dual track, 23 km single track
11 állomás 11 stations
Tervezési sebesség 160 km/h Design speed 160 km/h
Villamos felsővezeték 88 km hosszban, oszloptranszformátorok
Electric catenary along 88 km, transformers fitted onto poles
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HÓDMEZŐVÁSÁRHELY - SZEGED TRAMTRAIN
Tramtrain Hódmezővásárhely - Szeged
Az Utiber Kft. tervezési szakaszához tartozó főbb létesítmények
(1559+00 és 1772+00 szelvények között):
–	Engedélyezési és kiviteli tervek
–	21,3 km kétvágányú, nagy sebességű dízelvontatású,
100 km/h nagy sebességű pálya
–	1 újonnan épülő híd (Tisza-híd)
–	Szeged-Rókus állomás páratlan oldal, Hódmezővásárhely állomás
páros oldal, Algyő vasútállomás, Kopáncs állomás
–	Sártó és Baktó elágazás
Major facilities in the design phase of Utiber Kft.
(Between 1559 + 00 - 1772 + 00 sections):
– Permit and construction design
– 21,3 km of two-track, high-speed diesel, 100 km / h high speed track
– 1 new bridge built (Tisza Bridge)
–	Szeged-Rókus station’s odd side, Hódmezővásárhely station’s paired side,
Algyő railway station, Kopáncs station,
– Track juncton of Sártó and Baktó

BUDAPESTI 1-ES VILLAMOSVONAL MEGHOSSZABBÍTÁSA
Extension of tramline 1 Budapest
–	1730 m villamospálya 49E1 (vagy egyenértékű) vágányfelépítménnyel
Edilon-Corkelast betonvályúban
–	Füvesített terület a sínszálak között
–	Meglévő villamos-végállomás átépítése a Fehérvári úton
-	2 közbülső 56 mh. sk+26 cm magas akadálymentes villamosmegálló
–	1730 m electric track with a 49E1 rail structure located in (or equivalent)
concrete trough Edilon-Corkelast
– Creation of a grassy area between the rails
– Reconstruction of the current tram terminal at Fehérvári út
- 2 midfield 56 mh. sk + 26 cm high barrier-free tramstop

BUDAPESTI KOMPLEX VILLAMOSVONAL-FEJLESZTÉS
Complex tramline development in Budapest
– Tanulmányterv
– Design study

BUDAPEST ASTORIA – ÚJPALOTA VILLAMOSVONAL LÉTESÍTÉSE
Establishment of the Astoria-Újpalota tramline in Budapest
– Engedélyezési terv
– Permit design
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BIATORBÁGY – TATA VONALSZAKASZ
Railway line between Biatorbágy and Tata
Döntés-előkészítő tanulmányterv Study to support decision making
Geodéziai felmérés Surveying
Geotechnikai szakvélemény Geotechnical report

SZÉKESFEHÉRVÁR – BOBA VONALSZAKASZ
Railway line between Székesfehérvár and Boba
20 km kétvágányú vasúti pálya 20 km of double-track railway line
2 állomás 2 stations
Tervezési sebesség 120, 160 km/h Design speed 120, 160 km/h
Villamos-felsővezeték 13 km hosszban, oszloptranszformátorok
Electric catenary along 13 km, transformers fitted onto poles
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VASÚTI MŰSZAKI
ELLENŐRZÉSEK

SZAJOL – PÜSPÖKLADÁNY VONALSZAKASZ
Railway line section between Szajol and Püspökladány
70 km-es szakasz felújítása Reconstruction of a line of 70 km
2 vágány Dual track
Villamos-felsővezeték Electric catenary

INSPECTION OF RAILWAY WORK
GYOMAENDRŐD – BÉKÉSCSABA VONALSZAKASZ
Railway line section between Gyomaendrőd and Békéscsaba
40 km-es szakasz felújítása Reconstruction of a 40-km-long section
2 vágány Dual track

KELENFÖLD – SZÁZHALOMBATTA VONALSZAKASZ

Villamos-felsővezeték Electric catenary

Railway line section between Kelenföld and Százhalombatta
9 km kétvágányú vasúti pálya 9 km of double-track railway line
2+4 állomás 2+4 stations
Tervezési sebesség 120, 160 km/h Design speed 120, 160 km/h
Villamos-felsővezeték 24 km hosszban Electric catenary along 24 km

SZÁZHALOMBATTA – PUSZTASZABOLCS VONALSZAKASZ
Railway line section between Százhalombatta and Pusztaszabolcs

52 | 53
52

ZALALÖVŐ – BAJÁNSENYE VONALSZAKASZ
Railway line section between Zalalövő and Bajánsenye

28 km kétvágányú vasúti pálya Dual railway line of 28 km

19 km új vasútpálya építése Construction of 19 km new railway track

3 állomás 3 stations

1 vágány Single track

Tervezési sebesség 160 km/h Design speed 160 km/h

Villamos-felsővezeték Electric catenary
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EGYÉB LÉTESÍTMÉNYEK
OTHER FACILITIES

MÉRNÖKI REFERENCIÁK

TERVEZÉSI REFERENCIÁK

References as engineer

References as designer

Széchenyi István Egyetem, Győr: ÚJ-TUDÁS-TÉR épület, INNO-SHARE épület
Széchenyi István University, Győr: ÚJ-TUDÁS-TÉR building, INNO-SHARE building

Inkubátorház, Lenti Incubator house, Lenti

Termálfürdő építése, Győr Construction of thermal spa, Győr
Hagymatikum, Makói termálfürdő “Hagymatikum” thermal spa, Makó
Újpesti uszoda felújítása, Budapest
Renovation of the Újpest swimming pool, Budapest
Miskolci Egyetem Zenepalota University of Miskolc Palace of Music
PVSK Stadion, Pécs PVSK stadium, Pécs
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III. Béla Szakképző Iskola építése, Szentgotthárd
Construction of the III. Béla Vocational Training School, Szentgotthárd

KÖZBESZERZÉSI REFERENCIÁK
References regarding public procurement
Budaörsi Polgármesteri Hivatal Mayor’s Office, Budaörs
Mohácsi határkikötő Border-port, Mohács

Szegedi Egyetemi Klinika 410 ágyas részlegének átépítése
Szeged University Hospital, reconstruction of 410-bed block

Hévízgyógyfürdő bejárati épületének felújítása, partfal-rekonstrukció
Renovation of the reception building of the Hévízgyógyfürdő thermal spa,
shore-wall reconstruction

Szt. Borbála Kórház fejlesztése, Tatabánya
Development of the Szt. Borbála Hospital, Tatabánya

Miskolci Egyetem versenyképességének megújítása
Developments for the competitiveness of the University of Miskolc

OTHER FACILITIES | EGYÉB LÉTESÍTMÉNYEK

Tervezői szolgáltatás

Tervezői szolgáltatás

Design service

Design service

AUTÓPÁLYAMÉRNÖKSÉGI TELEPEK
MOTORWAY OPERATION & MAINTENANCE CENTRES

INTERMODÁLIS
CSOMÓPONTOK
TERVEZÉSE
(generáltervezői feladatok, útépítés,
vasútépítés, magasépítés, közművek)

TERVEZÉSI REFERENCIÁK

DESIGN OF INTERMODAL TRANSPORT
HUBS (general design duties, road
construction, railway construction,
buildings, utilities)

References as designer
M43-as – Makó M43 – Makó
M44-es – Kardos M44 – Kardos
M8-as – Nagykőrös M8 – Nagykőrös
M86-os – Szilsárkány, Nemesbőd
M86 – Szilsárkány, Nemesbőd
M4 mérnökségi telep, tengelysúlymérő állomás
M4 O & M centre, weigh station

Kecskemét MJV Intermodális pályaudvar és
közösségi közlekedés fejlesztése
Intermodal station and development of public
transport in Kecskemét
Budapest X. Mázsa tér–Liget tér Intermodális
csomópont
Intermodal transport hub, Budapest District X.,
Mázsa Square–Liget Square
Nyíregyháza Intermodális csomópont
Intermodal transport hub, Nyíregyháza
Szombathely Intermodális csomópont
Intermodal transport hub, Szombathely
Pécs Intermodális csomópont
Intermodal transport hub, Pécs
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INTERMODÁLIS CSOMÓPONT,
KAPOSVÁR
Intermodal transport hub, Kaposvár
Hazánk első intermodális csomópontja révén
a meglévő helyi és távolsági autóbusz-pályaudvarok közös helyre és kiszolgáló épületbe
költöznek, közvetlenül a vasútállomás mellé,
amellyel közös peron létesül. A projekt
megvalósulásával rövidülnek és egyszerűsödnek az átszállások a vasúti és a buszos,
a távolsági és a helyi közlekedési eszközök
között, csökken a közlekedési terhelés
a belvárosban és javul a parkolási helyzet.
By virtue of Hungary’s first intermodal
transport hub, existing urban and intercity
bus terminals will be moved to neighbouring locations to benefit from a joint service
building and to share a platform with the adjoining railway station. Once completed, the
project will make transfers between buses
and trains shorter and smoother, while also
reducing congestion and improving the
parking situation in downtown Kaposvár.

URBAN PROJECTS | VÁROSI TEREPEN

Mérnöki szolgáltatás

Mérnöki szolgáltatás

Engineering service

Engineering service

BUDAPEST
SZÍVE
PROGRAM
HEART OF BUDAPEST
PROGRAMME

A Budapest Szíve Program célja a történelmi Belváros területén magasabb szintű városépítészeti, tájépítészeti és építészeti minőség elérése, a térség bekapcsolása a főváros
turisztikai és rekreációs vérkeringésébe, valamint a városi életminőség javítása.
– Hídfőterek és új Pesti Korzó kiépítése
– Reprezentatív kapuréteg kiépítése
The Heart of Budapest Programme aims to achieve a higher standard of urban planning,
landscaping and architecture in Budapest’s historic city centre, while also integrating
the area into the capital’s bloodstream in terms of tourism and recreational activities,
as well as creating a more liveable environment for residents.
– Construction of bridgehead squares and a new promenade in Pest
– Establishment of an appealing “gateway area”
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Mérnöki szolgáltatás

Tervezői
szolgáltatás

Mérnöki
szolgáltatás

Engineering service

Design service

Engineering s.

MÉRNÖKI REFERENCIÁK
References as engineer
Szeged Dugonics tér, kettős körforgalom
Double roundabout, Dugnoics Square, Szeged
Budapesti útfelújítások Road renovations in Budapest
Győr, Nádor aluljáró Nádor underpass, Győr
Jászfényszaru, autóbusz-megálló építése
Construction of bus stop, Jászfényszaru
Monor, vasúti aluljáró építése
Construction of railway underpass, Monor
Győr, út-, híd- és csomópont-átépítések
Road-, bridge- and junction reconstruction works, Győr
Budaörsi uszoda Budaörs swimming pool
Kecskemét, utak, utcák építése, felújítása
Construction/renovation of roads and streets in Kecskemét
Gödöllő, közösségi terek és infrastruktúra-fejlesztés
Development of public spaces and infrastructure, Gödöllő
Szegedi repülőtér Szeged aerodrome
Szeged, Modern Városok Program, villamosépítés
Szeged, Modern Cities Programme, tramline construction
Jászberény, zöld város kialakítása
Green city project, Jászberény

TERVEZÉSI REFERENCIÁK
References as designer
Debrecen, nyugati kiskörút (II. ütem)
Western inner boulevard (phase II), Debrecen
Debrecen, reptér és Déli Ipari Park ivóvízbázis-kutatás és
csapadékvíz-elvezetési rendszerének tervezése
Survey of drinking water resources and design for stormwater systems, airport and Southern Industrial Park, Debrecen
Hódmezővásárhely tramtrain, kötöttpályás elővárosi
közlekedés
Hódmezővásárhely tramtrain, suburban rail network
Budapest, Galvani út fejlesztése
Development of Galvani Road, Budapest
Kecskemét elővárosi közlekedési rendszerének fejlesztése
Development of suburban transport network, Kecskemét
Nyíregyháza, kötöttpályás közlekedési fejlesztés
Development of rail transport, Nyíregyháza
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Mérnöki szolgáltatás

Mérnöki szolgáltatás

Engineering service

Engineering service

SZENNYVÍZTISZTÍTÁS
SEWAGE TREATMENT

BUDAPESTI KÖZPONTI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP
Central Sewage Treatment Plant, Budapest
Feladatok Tasks
Mérnöki feladatok FIDIC szerint Engineer under FIDIC
Műszaki ellenőri feladatok és pénzügyi kontrolling
Technical inspection and financial control
Részletek Details
1 750 000 érintett lakos 1 750 000 inhabitants concerned
Központi tisztítótelep 525 000 m3/nap maximális kapacitással
Central treatment plant, 525 000 m3/d maximum capacity
Kapcsolódó létesítmények: szennyvíz-gerincvezeték a Duna mentén / Dunát keresztező vezeték / 3 szivattyútelep rekonstrukciója / kapcsolódó útfelújítási munkák
Related facilities: sewer main along the bank of River Danube / pipeline crossing River
Danube / reconstruction of 3 pumping stations / reconstruction of connecting roads

SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS CSATORNARENDSZER A DEBRECENI TÉRSÉGBEN
Sewage disposal and sewer system in the region of Debrecen
Feladatok Tasks
Mérnöki feladatok FIDIC szerint Engineer under FIDIC

Sewage disposal of Kál and surrounding settlements

Műszaki ellenőri feladatok és pénzügyi kontrolling
Technical inspection and financial control

Feladatok Tasks

Tervezői művezetés Supervision of design

Mérnöki feladatok FIDIC szerint Engineer under FIDIC

Részletek Details

Műszaki ellenőri feladatok és pénzügyi kontrolling
Technical inspection and financial control

220 000 érintett lakos 220 000 inhabitants concerned
Csatorna: 252 km új építésű / 65 km felújítás
Sewer: 252 km new construction / 65 km reconstruction
Tisztítótelep 60 000 m3/nap kapacitással Purification plant, 60 000 m3/d capacity
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KÁL ÉS A KÖRNYEZŐ TELEPÜLÉSEK SZENNYVÍZELVEZETÉSE

Részletek Details
6 érintett település 6 settlements concerned
Csaknem 5000 érintett háztartás Almost 5000 households concerned

ENVIRONMENTAL PROTECTION | KÖRNYEZETVÉDELEM
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Mérnöki szolgáltatás

Tervezői
szolgáltatás

Mérnöki
szolgáltatás

Engineering service

Design service

Engineering s.

TERVEZÉS ÉS VAGYONÉRTÉKELÉS
Design and valuation

PROJEKTMENEDZSMENT
Project management

Törökszentmiklós szennyvízhálózatának korszerűsítése
Modernisation of the sewer network of Törökszentmiklós

Dél-nyírségi szennyvízelvezetési és tisztítási projekt
Southern Nyírség sewage disposal and treatment project

Mezőtárkány és Egerfarmos szennyvízhálózatának korszerűsítése
Modernisation of the sewer network of Mezőtárkány and Egerfarmos

Érd és térsége szennyvízcsatornázása
Establishment of sewer network in Érd and the surrounding areas

Nagyszénás szennyvízhálózatának vagyonértékelése
Property valuation regarding the sewer network of Nagyszénás

Kazincbarcikai szennyvíztisztító telep fejlesztése
Development of the Kazincbarcika sewage treatment plant

Szabadszállás szennyvízhálózatának vagyonértékelése
Property valuation regarding the sewer network of Szabadszállás

Kiskunfélegyháza szennyvízcsatorna-beruházás megvalósítása
Implementation of sewer-drainage investment in Kiskunfélegyháza

Ózd szennyvízhálózatának vagyonértékelése
Property valuation regarding the sewer network of Ózd

Makói szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztése
Makó sewage treatment plant and development of sewer network
Mosonmagyaróvári szennyvíztisztító telep intenzifikálása
Intensification of the Mosonmagyaróvár sewage treatment plant
Szombathelyi szennyvíztisztító telep fejlesztése
Development of the Szombathely sewage treatment plant
Székesfehérvár és térsége szennyvízcsatorna-hálózatának bővítése
Expansion of sewage network in Székesfehérvár and the surrounding areas
Veresegyházi agglomeráció szennyvíztisztító telepének bővítése
Expansion of sewage treatment plant for the Veresegyháza agglomeration

Mérnöki szolgáltatás

Engineering service

Engineering service

ENVIRONMENTAL PROTECTION | KÖRNYEZETVÉDELEM

Mérnöki szolgáltatás

VÍZGAZDÁLKODÁS
WATER MANAGEMENT

IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROGRAM AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN
Programme for the improvement of potable water quality in the Northern Alföld region
Feladatok Tasks
Mérnöki feladatok FIDIC szerint Engineer under a FIDIC Contract
Műszaki ellenőri feladatok Technical inspection
Részletek Details
41 érintett település 41 settlements concerned
25 vízműfejlesztési projekt 25 water works development projects
Vízközműhálózat rekonstrukciója Reconstruction of the water supply network

PROJEKTMENEDZSMENT
Project management
Dömsödi ivóvíztorony építése Construction of Dömsöd drinking water tower
Pécs sérülékeny vízbázisának védelembe helyezése Protecting of water supply in Pécs
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Mérnöki szolgáltatás

Mérnöki szolgáltatás

Engineering service

Engineering service

ÁRVÍZVÉDELEM
FLOOD CONTROL

NAGYMŰTÁRGYAK FEJLESZTÉSE ÉS REKONSTRUKCIÓJA – FOLYAMATBAN LÉVŐ PROJEKT
Development and reconstruction of major engineering structures – ongoing project
A projekt fő célja az érintett nagyműtárgyak átfogó rekonstrukciójának (betonszerkezetek, acélszerkezetek,
elektromos és gépészeti berendezések) végrehajtása, mely révén biztosítható a műtárgyak biztonságos,
károkozásmentes üzemszerű működése és fenntartása. Ezen műtárgyak közé tartoznak: folyami vízlépcsők;
hajózható csatornák és műtárgyaik; hullámtéri tározók műtárgyai; vízkivételi műtárgyak.
– Kiskörei vízlépcső rekonstrukciója
– Kvassay vízlépcső
– Góri tározó zsilipjének rekonstrukciója
– Dunakiliti duzzasztómű és a fenékküszöb
– Nicki duzzasztómű létesítményeinek rekonstrukciója
– Deák Ferenc-zsilip rekonstrukciója
The project’s primary aim is to carry out the comprehensive reconstruction (concrete structures,
steel structures, electrical and mechanical equipment) of the affected structures, thus ensuring their
safe, reliable operation and maintenance. The structures in question include: river barrages; navigable
channels and the related facilities; structures at floodplain reservoirs; water abstraction structures.
– Reconstruction of the Kisköre river barrage
– Kvassay river barrage
– Reconstruction of the sluice gate at the Gór reservoir
– Dunakiliti barrier and a bottom dike
– Reconstruction of facilities at the Nick barrier
– Reconstruction of the Deák Ferenc sluice gate

ÁRVÍZVÉDELMI TÖLTÉSEK FEJLESZTÉSE A BEREGI TÉRSÉGBEN
Development of flood-control embankments in the Bereg region
Feladatok Tasks
Mérnöki feladatok FIDIC szerint Engineer under a FIDIC Contract
Tervezői művezetés Design supervision
Részletek Details
28 km 28 km
40 érintett település 40 settlements concerned
Vízügyi monitoringrendszer fejlesztése Development of hydrological monitoring system
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Mérnöki szolgáltatás
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Mérnöki
szolgáltatás
Mérnöki szolgáltatás
szolgáltatás

Engineering service

DesignEngineering
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HULLADÉKGAZDÁLKODÁS
WASTE MANAGEMENT

KÖZÉP-DUNA-VIDÉKI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI PROJEKT
Central Danube region waste management project
Feladatok Tasks
Engedélyezési terv Permit design
Tenderterv Tender design
Részletek Details
169 érintett település 169 settlements concerned
680 000 érintett lakos 680 000 inhabitants concerned

DÉL-BALATON ÉS SIÓ VÖLGYE HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI PROJEKT
Southern Balaton and Sió Valley waste management project
Feladatok Tasks
Engedélyezési terv Permit design
Tenderterv Tender design
Részletek Details
204 érintett település 204 settlement concerned
460 000 érintett lakos 460 000 inhabitants concerned

PROJEKTMENEDZSMENT
Project management

GYŐRI HULLADÉKKEZELŐ KÖZPONT
Győr waste management centre
Feladatok Tasks
Mérnöki feladatok FIDIC szerint Engineer under FIDIC
Műszaki ellenőri feladatok és pénzügyi kontrolling
Technical inspection and financial control
Részletek Details
112 érintett település 112 settlements concerned

70 | 70
71

Abaúj-zempléni szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer teljes kiépítése
Comprehensive establishment of Abaúj-Zemplén solid waste management system
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Program
Danube-Vértes region waste management programme
Homokhátság hulladékgazdálkodási projekt
Homokhátság waste management project
Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése
Development of waste management system in the Eastern Nógrád region

260 000 érintett lakos 260 000 inhabitants concerned

Mosonmagyaróvári nagytérségi szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése
Development of solid waste management system in the greater Mosonmagyaróvár region

Központi hulladéklerakó (1 200 000 m3 kapacitás)
Central waste depot (waste quantity 1 200 000 m3)

Nyugat-Balaton és Zala-völgye hulladékgazdálkodási projekt
Western Balaton and Zala Valley waste management project

ENVIRONMENTAL PROTECTION | KÖRNYEZETVÉDELEM
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Mérnöki szolgáltatás

Mérnöki szolgáltatás

Engineering service

Engineering service

PROJEKTMENEDZSMENT

HULLADÉKLERAKÓK
REKULTIVÁCIÓJA

Project management

RECULTIVATION OF LANDFILLS

Izsák térsége (I. és II. ütem) Area of Izsák (phases I and II)

Délkelet-Alföld (I. és II. ütem) South-eastern Alföld (phases I and II)
Hernád völgye Hernád Valley
Homokhátság Homokhátság

Gyöngyös Gyöngyös
Közép-Duna vidéke (I. és II. ütem) Central Danube region (phases I and II)
Miskolc környéke Region of Miskolc
Mosonmagyaróvári nagytérség Region of Mosonmagyaróvár
Sopron Sopron
Szolnok, Abony, Rákoczifalva és Szajol Szolnok, Abony, Rákoczifalva and Szajol
Tisza-tó térsége Lake Tisza region

RESEARCH & DEVELOPMENT | KUTATÁS-FEJLESZTÉS

3D PONTFELHŐ, FELÜLETMODELL ÉS
ORTOFOTÓ KÉSZÍTÉSE
PREPARATION OF 3D POINT CLOUDS, SURFACE MODELS
AND ORTHOPHOTOS

Drón segítségével 3D pontfelhőt, felületmodellt és ortofotókat tudunk készíteni, amelyek segítségével az építés közbeni előrehaladás számszerű ellenőrzése (darabszám, hossz, felület- és térfogat
mennyiségek meghatározása) és a már elkészült állapot összehasonlítása a megvalósulási tervekkel
könnyen elvégezhető a hagyományos eljárások időszükségletének töredéke alatt.
Szintén sok időt tudunk megspórolni megbízóinknak, ha a hullámlemez acél műtárgyak alakváltozását
3D scanner segítségével határozzuk meg. Ez nem csupán lokális felmérésekre, hanem a teljes
műtárgy alakjának (150 millió pont segítségével) meghatározására alkalmas.
By using a drone, we are capable of capturing 3D point clouds, surface models and orthophotos.
This enables the factual verification of construction progress (definition of item quantity, length,
surface and volumetric quantities), as well as the comparison of the actual site conditions with
as-built designs, which can be carried out in the fraction of the time that conventional methods
would consume. Similarly, we can save considerable time for our clients by measuring the
deformation of corrugated steel structures with the use of 3D scanning. Beyond local surveys,
the technique is suitable for defining the geometry of the entire structure with 150 million points.

KÖZLEKEDÉSMODELLEZÉS, FORGALOMÁRAMLÁSSZIMULÁCIÓ, KÖZLEKEDÉSI LÉTESÍTMÉNYEK
KÖZGAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ELEMZÉSE
TRAFFIC MODELLING, TRAFFIC FLOW SIMULATION, ECONOMIC AND
FINANCIAL ANALYSIS OF TRANSPORT FACILITIES

A modellezést és a szimulációt a PTV által fejlesztett közlekedéstervező szoftverekkel végezzük.
Modelling and simulation are carried out with the transport-planning software developed by PTV.

FORGALMI MODELLEZÉS TRAFFIC MODELLING
M9-es autópálya Zalaegerszeg–Vasvár közötti
szakasza M9 motorway, section between
Zalaegerszeg and Vasvár
M76 autópálya Balatonszentgyörgy–Zalaegerszeg közötti szakasza M76 motorway, section
between Balatonszentgyörgy and Zalaegerszeg
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M6 autópálya Bóly–Ivándárda közötti szakasza
M6 motorway, section between Bóly and
Ivándárda
M47 autópálya Debrecen–Hódmezővásárhely
közötti szakasz M47 motorway, section
between Debrecen and Hódmezővásárhely

M44 autópálya M44 motorway
M60 gyorsút Pécs–Barcs közötti szakasza
M60 expressway, section between Pécs and Barcs
M30 autópálya Miskolc–Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasza M30 motorway, section
between Miskolc and Tornyosnémeti (state border)
M35 autópálya Debrecen–Berettyóújfalu közötti
szakasza M35 motorway, section between
Debrecen and Berettyóújfalu
54-es számú főút M5 autópálya–5. számú főút
közötti szakasza Main road 54, section between
the M5 motorway and main road 5

21-es számú főút Main road 21
Ferihegy Ipari park Ferihegy Industrial Park
Nagylak elkerülő Nagylak bypass road
Szigetszentmiklós elérhetőség javítása
Improvement of access to Szigetszentmiklós
Kecskemét, Daimler gyár elérhetőség fejlesztése
Kecskemét, improvement of access to
Daimler plant
Magyarcsanád (HU)–országhatár–Canad (RO)
közötti közúti összeköttetés kialakítása
Establishment of connection between
Magyarcsanád (HU)–state border–Canad (RO)

SZIMULÁCIÓ SIMULATION
Üllő Ferihegy Ipari park Ferihegy Industrial Park
M0-Szigetszentmiklós térsége, csomóponti
kialakítások M0-Szigetszentmiklós area,
establishment of junctions
Sopron 84-es út–Pozsonyi út csomópontja
Junction of road 84 and Pozsonyi Road, Sopron

Ferihegy többszintes parkolóház
Ferihegy multi-storey car park
Hódmezővásárhely 47-es számú főút csomópontja Junction of main road 47,
Hódmezővásárhely

KÖZGAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ELEMZÉSEK
ECONOMIC AND FINANCIAL ANALYSES
Közúti gyorsforgalmi projektek
High-speed road projects
M6 autópálya Bóly–Ivándárda szakasz
M6 motorway, Bóly-Ivándárda section
M15 autóút Rajka–országhatár
M15 expressway, Rajka-state border
M85 gyorsforgalmi út Pereszteg–Sopron országhatár M85 expressway, Pereszteg–Sopron
(state border)
M60 gyorsforgalmi út Pécs–Barcs
M60 expressway, Pécs-Barcs
M30 gyorsforgalmi út Miskolc–országhatár
szakasz M30 motorway, Miskolc-state border
M35 autópálya 4. sz. főút–Berettyóújfalu közötti
szakasz M35 motorway, section between
main road 4 and Berettyóújfalu
Közúti főúti projektek
Main road projects
11 darab KÖZOP forrásból megvalósult közúti
infrastruktúra projekt záró CBA elemzésének
készítése Preparation of closing CBA analyses
for 11 public road infrastructure projects implemented from the ITOP
67. sz. főút 2x2 sávra történő fejlesztése,
elkerülő szakaszok építése, valamint a köztes
szakaszok 11,5 tonnás burkolatmegerősítése
Main road 67 – Upgrade to 2x2 lanes, construction of bypass sections, and 11.5-tonne pavement reinforcement on intermediate sections

21 sz. főút Nógrád és Heves megye szakaszain
kapacitásbővítés Capacity enhancement on
the Nógrád and Heves county sections of
main road 21
8 sz. főút Székesfehérvár és Veszprém közötti
szakasz fejlesztése Development of main road 8
between Székesfehérvár and Veszprém
Vasúti projektek
Railway projects
Biatorbágy–Tata vasúti vonalszakasz fejlesztése
Development of the Biatorbágy-Tata line section
Rákos–Hatvan vasúti vonalszakasz fejlesztése
Development of the Rákos-Hatvan line section
Szombathely vasútállomás fejlesztése
Development of the Szombathely railway station
Intermodális csomópontprojektek
Intermodal transport hub projects
Kecskemét MJV Intermodális pályaudvar és közösségi közlekedés fejlesztése Kecskemét MJV
Intermodal station and development of public
transport in Kecskemét
Budapest X. Mázsa tér–Liget tér Intermodális
csomópont Intermodal transport hub, Budapest
District X., Mázsa Square–Liget Square
Nyíregyháza Intermodális csomópont
Intermodal transport hub, Nyíregyháza
Szombathely Intermodális csomópont
Intermodal transport hub, Szombathely

Mérnöki szolgáltatás
Engineering service
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Postai cím: 1518 Budapest, pf.: 70
Tel.: +36 1 203 0555
Fax: +36 1 203 7607
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