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A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
a kezelésében lévő közel 32 ezer 
kilométernyi országos közúthálózat 
fenntartási és üzemeltetési feladatait 
látja el.
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A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
tevékenységei

Szilvai József Attila 
vezérigazgató

Arday Zoltán 
gazdasági 

vezérigazgató-helyettes

Mikesz Csaba
műszaki

vezérigazgató-helyettes

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
vezetősége

A társaság 2005. október 1-én 
jött létre. A vállalat megközelítően 
6000 fős dolgozói létszáma, vala-
mint gazdasági mutatói alapján 
az ország első tíz állami válla-
lata közé sorolható, budapesti 
központi irányítással 19 megyében, 
93 mérnökségen végzi közútkeze-
lői munkáját. 

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
által végzett tevékenység kiterjed 
az országos közúthálózat és 
az autópályák üzemeltetési, fenn-
tartási és karbantartási munkáira 
is. Társaságunk tevékenységi 
köre ezenkívül magában foglalja 
a túlméretes járművek útvonalen-
gedélyének  kiadását, a tehergép-
járművek ellenőrzését mérőállo-
másainkon, az útügyi alágazat 
szakembereinek továbbképzését, 
az Útinform, az Országos Közúti 
Adatbank és a Kiskőrösi Úttörténeti 
Múzeum működtetését. 

Szerződésben rögzített felada-
tainak ellátása mellett a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. számára 
fontos a társadalmi szerepvál-
lalás is, a közlekedők, a felnö-
vekvő generációk környezet- 
tudatos magatartásra való nevelése, 
a közlekedési morál, a közlekedés-
biztonság javítása. 
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Útüzemeltetési, -fenntartási 
és -karbantartási tevékenység részletei

Utak környezetének gondozása

Szervezetünk közel 32 ezer kilométernyi 
országos közúthálózat kezelőjeként az ehhez 
tartozó több százmillió négyzetméternyi zöld 
terület ápolásáról is gondoskodik, többek között 
a forgalomra, közlekedőkre esetlegesen veszélyt 
jelentő fák kivágásáról, a parlagfű- mentesítésről 
és az út menti fű kaszálásáról is. 

Útellenőri szolgálat

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. állandó útellenőri 
szolgálatot működtet. Az erre a feladatra kikép-
zett és gyakorlott szakemberek előírt rendsze-
rességgel vizsgálják át az utakat és feljegyzése-
ket készítenek az úttest hibáiról, azok helyéről. 

Burkolati hibák javítása, 
padkarendezés

Társaságunk munkatársai az útellenőrzések 
során feltárt hibákat a legmegfelelőbb és 
leghatékonyabb technológiával javítják, ugyan-
akkor nagy figyelmet fordítanak a sérült, és így 
balesetveszélyes padkák helyreállítására is. 
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Kerékpárútak üzemeltetése

Kiemelt feladatként kezeljük az országos 
kerékpárút-törzshálózat, illetve a főutakkal párhu-
zamos lakott területen kívüli kerékpárutak megfe-
lelő szintű üzemeltetését és karbantartását.

Forgalomtechnikai eszközök 
kihelyezése, javítása, 

szükség szerint cseréje

A biztonságos közlekedés érdekében különösen 
fontos a forgalmi táblák, jelzőlámpák, burkolat- 
jelek jól láthatósága, kifogástalan állapota, 
hibátlan üzemeltetése, amelyről a keze-
lésébe tartozó közúthálózaton társaságunk 
gondoskodik. 

Az utak téli hó- 
és síkosság-mentesítése

A közútkezelők számára a téli időszakban elsőd-
leges feladat a síkosság-mentesítés és a hóel- 
takarítás. Tekintettel arra, hogy a szélsőséges 
téli időjárási körülmények között a burkolathibák 
tömegesen is jelentkezhetnek, azok kijavítását e 
munkák szüneteiben az időjárás függvényében 
is elvégezzük. 
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Kiskőrösi Úttörténeti
Múzeum

Minden, amit az 
útépítés történetéről 
tudni érdemes

Útinform – Az aktuális 
útinformációk forrása

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útinform osztálya 
az országos közúthálózatra vonatkozóan 
a közúti közlekedés folyamatosságát, bizton-
ságát befolyásoló körülményekről, eseményekről 
szóló fontosabb információkat gyűjti. A beér-
kezett információk alapján számos csatornán 
keresztül tájékoztatják az autósokat mindenről, 
ami a közúti közlekedés folyamatosságát 
és biztonságát befolyásolja, a balese-
tektől kezdve a különféle korlátozásokon át, 
egészen az időjárás okozta akadályokig. Mivel 
az Útinform nemcsak a Magyar Közút szervezeti 
egysége, hanem az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium Közlekedési Főügyelete is egyben, 
a jelentésre kötelezett eseményekről tájékoz-
tatják az illetékes szaktárcát is.

Útinform
1024 Budapest, Fényes Elek utca 7–13.
Tel.: +36 (1) 336-2400
utinform@kozut.hu
www.utinform.hu

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében 
működik Közép-Európa legnagyobb úttörténeti 
múzeuma, amely Európa legnagyobb úthenger-
gyűjteményének is helyet ad. A tárlat hazánkban 
egyedülálló, korszerűen kialakított, interaktív 
elemekkel színesített múzeum, amely az út- 
és hídépítés történetét a kezdetektől napjainkig 
bemutatja.

Kiskőrösi Úttörténeti Múzeum
6200 Kiskőrös, Dózsa György út 38.
Tel.: +36 (78) 511-935
E-mail: uttortenetimuzeum@kozut.hu
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Szakmai szolgáltatások

Úthálózatvédelem

Küldetésünk az országos út- és hídvagyon 
védelme, megóvása. Ennek érdekében társa-
ságunk rendszeresen ellenőrzi az országhatáron 
és a belső mérőállomásokon átlépő tehergép-
járművek tengelyterhelését, össztömegét és 
méretét, túlsúlydíjat szab ki, amennyiben vala-
melyik meghaladja a kiszabott határértékeket.

Közútkezelői engedélyek

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. jogosult enge-
délyt kiadni a kezelésében levő utak nem köz- 
lekedési célú használatához, reklámtáblák 
kihelyezéséhez, útcsatlakozások létesítéséhez. 
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Országos Közúti Adatbank

Az Országos Közúti Adatbank célja, hogy 
az országos úthálózat állapotáról mindig napra- 
kész információk álljanak rendelkezésre. 
Az osztály által felügyelt, saját fejlesztésű prog-
ramrendszer révén az igénylők naprakész tájé-
koztatást kaphatnak az országos közúthálózat 
forgalmi, baleseti, valamint állapot adatairól. 

Minőségellenőrzés

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. minőségvizsgálati 
laboratóriumai látják el hazánk közúthálózatán 
a minőségvizsgálati feladatokat. Kollégáink 
– többek között – a fenntartási, fejlesztési 
és beruházási munkák minőségét ellenőrzik 
több fázisban. Számos feladatuk közé tartozik 
a közútépítésben használt főbb alapanyagok, 
szerkezetek megfelelőségének rendszeres vizs-
gálata, a közúthálózat teherbírásméréseinek 
lebonyolítása és a síkosságmentesítő anyagok 
vizsgálata is.
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Pályázatok lebonyolítása

A kezelésünkbe tartozó utak felújításához, jelen-
tősebb fejlesztésekhez az utóbbi években főleg 
európai uniós forrásokat használtunk, illetve 
használunk fel.
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Vagyonnyilvántartási osztály

A vagyonnyilvántartási osztály feladata a társa-
sági tulajdonban és vagyonkezelésben lévő 
eszközök nyilvántartása, továbbá a társa-
ságunk kezelésében lévő országos közutak 
nyilvántartása.

Vagyongazdálkodási osztály

A vagyongazdálkodási osztály feladata 
az országos közutat érintő vagyonelemek hasz-
nosításával kapcsolatos feladatok ellátása.
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Társ- és felettes szerveink

A Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. a beru-
házója a gyorsforgalmi utak, közutak nagyobb 
volumenű fejlesztéseinek, az útépítéseknek. 

 

Az e-matricák értékesítésével, illetve az e-út-
díjjal a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. 
foglalkozik. 

A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca 
nélküli miniszter gyakorolja 2018. június 26-i 
kezdettel a Magyar Közút Nonprofit Zrt. tulaj-
donosi jogait. 



Magyar Közút Nonprofit Zrt.
1024 Budapest, Fényes Elek utca 7–13.
www.kozut.hu
www.facebook.com/MagyarKozut


