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Indok

• Jelenleg hazánkban jelentős közúthálózati fejlesztések zajlanak

• Az ország minden területén vannak kivitelezés alatt álló 
gyorsforgalmi és főúthálózati elemek

• Jelentős számú projekt előkészítése zajlik. Jelenleg számos lokális 
és regionális igényekből felmerülő projekt kivitelezése és 
előkészítése is zajlik, a nemzetközi folyosók fejlesztésén kívül

• Ezen projektek vizsgálata önállóan történt meg, azok egymásra 
hatásának vizsgálata csak korlátozottan valósult meg

• A projektek optimális kialakításához, az országos, valamint 
nemzetközi hálózatba való összekapcsolásához átfogó vizsgálatra 
van szükség





Térségi közúti közlekedésfejlesztési terv - Masterplan
Felépítése

• Helyzetelemzés

• Helyzetelemzés alapján a célrendszer megfogalmazása

• A célok elérését szolgáló eszközrendszer meghatározása

– Menedzsment jellegű

– Fejlesztési eszközök meghatározás, hálózati változatok 
vizsgálata, rangsorolása forgalmi modellezésen alapó költség-
haszon elemzéssel

• Cselekvési terv készítése, amely a főbb hálózati változatokra 
ütemezett változatokat költség-haszon elemzéssel értékel. Az 
ütemezett változatokra költség- és finanszírozási terv, 
kockázatkezelési terv és indikátorok kidolgozása is megtörténik.



Vizsgálatok

A FŐMTERV Zrt. két ilyen átfogó vizsgálatban vesz részt a NIF Zrt. 
megbízásából. A fő feladatunk a forgalmi modellezés volt.

• Észak-Budai agglomeráció térségi közúti közlekedésfejlesztési terv 
(masterplan)

• Nyugat-Dunántúl magas szintű közúti kapcsolatainak vizsgálata 
(masterplan)

Ezeken kívül még több térségre készül masterplan



Észak-Budai agglomeráció térségi közúti 
közlekedésfejlesztési terv (masterplan)



Nyugat-Dunántúl magas szintű közúti 
kapcsolatainak vizsgálata (masterplan)



Forgalmi modellezés célja

• A vizsgálatok célja a felmerült projektek egymásra gyakorolt 
hatásainak kimutatása, párhuzamosságok feltárása

• Az időbeni ütemezés vizsgálata és az abból eredő forgalmi hatások 
kimutatása.

• A vizsgálatokból látható, hogy minden felmerülő projektet még 
nagytávban sem érdemes megvalósítani, viszont a megvalósuló 
projektek időbeli és kiépítés béli ütemezésére szükség van, mivel a 
fejlődő hálózat átalakítja a forgalmi áramlatok útvonalát.



Forgalmi modellezés

• A projektek vizsgálata és értékelése országos közúti forgalmi 
modellel történt

• A D2, D3, D4 járműkategóriák mátrixaihoz a KTI által 2017-ben 
kidolgozott Országos célforgalmi felvétel és mátrixok kidolgozása 
(OCF-2016) során előállt tehergépkocsi mátrixokat használtuk fel

• Az NKS prognózisát vettük figyelembe a távlati forgalmak 
meghatározásához

• A vizsgálatok nem az átadás évére, hanem 2030-2040-2050 évekre 
készültek



Teherforgalmi mátrixok

• Országos célforgalmi felvétel teherforgalmi mátrixai (OCF-2016) 
jelentősen más összetételt mutatnak az NKS modellhez képest

Mátrix sarokösszeg
Jármű/nap

D2 D3 D4

NKS modell 110 000 79 000 111 000

OCF-2016 50 000 53 000 123 000



Forgalmi áramlatok feltérképezése

A keresztmetszeti forgalmi adatokon túl, vizsgáltuk a forgalmi 
áramlatokat is

• Saját videókamerás forgalomfelvétel, észak-budai 
agglomerációban

• Elektronikus Útdíjszedési rendszer, NÚSZ Zrt. adatai alapján, 
teherforgalom forgalmi áramlatai

















Észak-Budai agglomeráció térségi közúti 
közlekedésfejlesztési terv (masterplan)



Észak-Budai Masterplan
Hálózati változatok műszaki tartalma
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Észak-Budai Masterplan Ütemezési forgatókönyv









Nyugat-Dunántúl magas szintű közúti 
kapcsolatainak vizsgálata (masterplan)



Nyugat-Dunántúl Masterplan
Hálózati változatok műszaki tartalma













Nyugat-Dunántúl Masterplan
Ütemezett változatok tartalma









Köszönöm  figyelmet!
Thank you for your attention!

Jóllehet, a FŐMTERV mindent megtett annak érdekében, hogy a prezentáció keretében helytálló információkat 
nyújtson, a FŐMTERV, kapcsolt vállalkozásai, ezen társaságok munkavállalói, illetve tanácsadói a jogszabályok által 

lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárják felelősségüket minden olyan kárért, amely a prezentáció 
felhasználásából, vagy a jelen prezentáció esetleges hiányosságaiból származik.

♦

FŐMTERV does his utmost to ensure the accuracy of information. The Company, the Subsidiaries, and its employees 
and consultants shall not accept responsibility for any inaccuracy or incompleteness of this presentation. The 

Company, the Subsidiaries, and its employees and consultants will not be liable for any damages, losses or costs or 
expenses arising from lack of this presentation, or from use of this presentation.

Fehér Gergely
FŐMTERV Zrt.

feher.gergely@fomterv.hu
+36-1-345-9746
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