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Az előadás tartalma: 
 
• Történeti áttekintés a 80-as évektől napjainkig 
• Szervezeti átalakulás a MK Nzrt életében - 2013. november 1. 
• A Társaságról általánosságban (alapító, a társaság szervezete, országos szervezeti ábra) 
• Központi osztályok feladatainak bemutatása(Közúti Szolgáltató Igazgatóság, 

Kommunikációs Osztály, Munka és Tűzvédelmi Osztály, Humánpolitikai Igazgatóság) 
• A Somogy Megyei Igazgatóság szervezeti felépítése 
• Az Igazgatóság feladatainak bemutatása 



Történeti áttekintés a 80-as évektől napjainkig 
 

         -1983 KPM (Közlekedési és Postaügyi Minisztérium) 
  Kaposvári Közúti Igazgatóság  
1983-1990 Pécsi Közúti Igazgatóság Somogy Megyei Főmérnöksége 
  Somogy-Tolna-Baranya megyék összevonva 
1991-1996 Somogy Megyei Közúti Igazgatóság 
  Ismét önálló megyék 
1996-2005 Somogy Megyei Állami Közútkezelő Kht.  
  Önálló gazdasági szervezetként  
2005-2007 Magyar Közút ÁKMI Kht. 
  egy nagy országos szervezet(nem önálló megyei gazd) 
2007-2009 Magyar Közút Kht. 
  Dél-dunántúli Régió (3 megye összevonása) 
2009-        Magyar Közút Nzrt.  
2010-  Önálló megyék központi irányítással 
   



 Szervezeti átalakulás 
 

ÁAK Zrt. 
 üzemeltetéssel, fenntartással és tisztítással 

kapcsolatos feladatai 

MK Nzrt. 

átadásra kerülnek 
2013. évi CLXVI. tv. 



 
Eddigi hátrányok:  
• bonyolult rendszer (külső partnerek, végfelhasználók számára átláthatatlan) 
  + további bonyolultság M5, M6 koncessziós üzemeltetése 
• téli védekezés nem egységes rendszerű ( + védelmi bizottságban való képviselet 

nem megoldható) 
 
 
 

Jövőbeni előnyök: 
• egységes szemléletű kezelés 
• egységes követelményrendszer 
• egységes finanszírozás  
• szervezeti háttér biztosítása (védelmi bizottság) 
• rövid-, közép- és hosszú távú megtakarítások (pl. üm-i épületek építésének 

elmaradása a gyorsforgalmi hálózaton, bérmegtakarítás) 



 
 

 
Országos közúthálózat 

Őrjáratos utak     11.200 km 

Rajonos utak   16.100 km 

Fehér utak      3.100 km 

Összesen   30.400 km 

Főút hálózat hossza      6.613 km 

Mellékút hálózat hossza   23.787 km 
 



 
 

 Kezelt autópályák hossza: 1.343 km 
 

Országos közúthálózat – autópályák 



77 db. Közúti üzemmérnökség 

16 db. Autópálya üzemmérnökség  
 

 
Téli üzemeltetést végző telephelyek 



Munkagépek: 

Országos közutakon 

• kombinált gép  536 db (471 saját és 65 db. bérelt) 

• önjáró hómaró       54 db. 

• hómaró adapter    156 db. 

• lehívható gépek         kb. 600 db. 

Autópályákon: 

• kombinált gép (sószóró – hóekéző)  130 db. 

• hómaró adapter       10 db. 

Mozgósítható gépek összesen:          1 320 db. 

Emberi Erőforrás: 
~4500 fő  MK alkalmazásban + 750 fő ÁAK Zrt-től   



A Társaságról általánosságban 
 

Az Alapító:   
a Magyar Állam (1992. évi XXXVIII. tv 91/A § (2) bekezdése alapján hozta létre a 
Társaságot) 
 
Tulajdonosi jogok:   
Az állami vagyonnal való felelős gazdálkodás érdekében a MFB Rt-ről szóló 
2001.évi XX tv. rendelkezései alapján a Társaságban a Magyar Államot megillető 
tulajdonosi jogokat a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. gyakorolja. 
 
A Társaság célja: 
A Társaság a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 33. § (1) bekezdése alapján 
az országos közutak tekintetében közútkezelői feladatokat lát el. Ez a feladat olyan 
közfeladat, melyről a közlekedésért felelős minisztériumnak , mint állami szervnek 
kell gondoskodnia. 

 
 
 
 



A Társaság szervezete: 
• Részvényes (legfőbb döntést hozó szerv) 
• Vezérigazgató (Társaság képviselete és ügyeinek intézése) 
• Felügyelő bizottság (3-6 tagú, ellenőrzi a Társaság működését, 

ügyvezetését, gazdálkodását 
• Könyvvizsgáló (ellenőrzi a Társaság mérlegét, vagyonkimutatását, 

gazdasági beszámolóit 
• munkaszervezet 



Munkaszervezet 

Vezérigazgató

Informatikai 

igazgatóság

Kommunikációs 

osztály

Gazdasági 

vezérigazgató-helyettes

Pénzügyi és 

számviteli 

igazgatóság

Műszaki vezérigazgató-

helyettes

Közúti szolgáltató 

igazgatóság

Gyorsforgalmi 

úthálózat 

üzemeltetési 

igazgatóság

Közúthálózat 

üzemeltetési 

igazgatóság

Kontrolling és 

tervezési 

osztály

Humánpolitikai 

igazgatóság

Munka- és 

tűzvédelmi osztály

Létesítmény-

gazdálkodási 

osztály

Emberi erőforrás 

menedzsment 

osztály

Munkaügyi 

osztály

Híd osztály

Belső ellenőrzési 

osztály

Informatikai 

felhasználói 

üzemeltetési osztály

Informatikai 

fejlesztési osztály

Informatikai 

rendszerüzemeltetési 

osztály

Jogi és szabályozási

igazgatóság

Vállalatirányítási 

és 

minőségbiztosítási 

osztály

Elektronikai 

üzemeltetési osztály

Informatikai 

alkalmazás 

üzemeltetési osztály

Fejlesztési és 

felújítási 

igazgatóság

Ellátási és 

beszerzési 

igazgatóság

Kárigénykezelő 

osztály



Műszaki vezérigazgató-helyettes

Közúti szolgáltató 

igazgatóság

Útinform osztály

Adminisztrációs osztály

Úthálózatvédelmi 

osztály

OKA osztály

Közúti Szakgyűjtemény

Útállapot vizsgálati osztály

Közúthálózat üzemeltetési 

igazgatóság

Üzemeltetési és fenntartási 

osztály

Gépészeti és energetikai 

osztály

Forgalomtechnikai és 

kezelői osztály

Megyei igazgatóság

Gyorsforgalmi úthálózat 

üzemeltetési igazgatóság

Forgalomtechnikai és 

hálózatkezelési osztály

Üzemeltetési osztály

Keleti üzemeltetési 

főmérnökség

Gépészeti és energetikai 

osztály

Nyugati üzemeltetési 

főmérnökség

Adminisztrációs osztály

Fejlesztési és felújítási 

igazgatóság

ROP lebonyolítási osztály

KÖZOP lebonyolítási 

osztály

Technológiai és tervezési 

osztály

Fejlesztési és felújítási 

osztály

Garanciakezelési osztály

Ellátási és beszerzési 

igazgatóság

Beszerzési osztály

Közbeszerzési osztály

Eszközgazdálkodási osztály

Híd osztály

Minőségvizsgálati 

laboratóriumok





Központi osztályok feladatainak bemutatása 
 

  1. Közúti Szolgáltató Igazgatóság  
 
  Útinform: Közlekedési hírek továbbítása, TMC szolgáltatás   
  működtetése, fejlesztése, főügyeleti tevékenység ellátása – NFM 
 
  OKA:  országos közutak műszaki-minőségi, forgalmi és baleseti adatok, 
  burkolatállapotok, forgalomszámlálási adatok 
 
  Közúti Szakgyűjtemény 
 
  Úthálózatvédelmi Osztály 



Üzemmérnökség

Megyei

 igazgatóság

Megyei üzemeltetési 

és fenntartási osztály 

Megyei forgalom-

technikai és kezelői 

osztály 

Megyei fejlesztési és

felújítási osztály

Közúthálózat 

üzemeltetési 

igazgatóság

Autópálya 

mérnökség

Nyugati 

Üzemeltetési 

főmérnökség

Adminisztrációs 

osztály

Gyorsforgalmi 

úthálózat 

üzemeltetési 

igazgatóság

Autópálya 

mérnökség

Keleti Üzemeltetési 

főmérnökség



 

•OKA karbantartás (a közúthálózaton történt összes változás bevitele, 

adatok  ellenőrzése,  módosítása, adatszolgáltatás) 

• Burkolat-állapot felmérés (roadmaster) 

• Baleseti adatok (WinBal, rendőrségi egyeztetés, balesetelemzés) 

• Forgalomtechnika (burkolat jel festések) 

• Kezelői hozzájárulások kiadása (elektromos vezeték, út, víz, gáz, 

szennyvíz, csapadék, épület, növényzet, fakitermelés, mozgóbolt, 

reklámtábla, távközlés) 

• Panaszos ügyek 

•Munkaterület, ill. műszaki átadás-átvételi eljáráson részt vétel 

 

Megyei Forgalomtechnikai és Kezelői Osztály 



•Burkolatjel festésre vonatkozó létesítményjegyzék összeállítása. 

Burkolatjel festés műszaki ellenőrzése, közreműködés a Veszprémi 

Minőségvizsgálati laboratóriummal. 

• Kiemelt közúti létesítmények (vasúti átjárók, buszmegállók, 

gyalogátkelőhelyek, közúti csomópontok) forgalombiztonságának 

figyelemmel kísérése, szükséges intézkedések megtétele, közútkezelői 

hozzájárulások kiadása 

• Ideiglenes forgalmi rend bevezetését igénylő kivitelezési munkákhoz 

közútkezelői hozzájárulások kiadása 

• Munkaterület, illetve műszaki átadás-átvételi eljárásokon való 

részvétel 

 



•Forgalmirend felülvizsgálat  

•Táblakimutatás 

•Forgalomszámlálással kapcsolatos feladatok. A budapesti központ 

által meghatározott helyszíneken gépi és kézi forgalomszámlálás 

lebonyolítása 

 gépi forgalomszámlálás: számláló műszerek mérőhelyeken 

történő felprogramozása-kiolvasása 

 kézi forgalomszámlálás: üzemmérnökség vagy külső vállalkozó 

által végzett számlálás  helyszíni ellenőrzése 

 gépi forgalomszámláló mérőhelyek felújításainak lebonyolítása 

és műszaki ellenőrzése 

 



• Térképészeti feladatok ellátása (helyszín és tulajdonos beazonosítás, 

szelvényszám, helyrajzi szám meghatározás (KIRA, OKA2000 

TAKARNET programokkal) 

• Ingatlangazdálkodással kapcsolatos ügyintézés (értékbecslés 

készíttetése, bérbe-, adás-  vétel)   

• Útátminősítés, útátadás önkormányzati tulajdonba 

• Földhivatali ügyintézés, kapcsolattartás (területrendezéssel 

kapcsolatos problémák,  geodéziai felmérések, tulajdoni lapok és 

térképmásolatok lekérése 

• Építésügyi hatósági ügyintézés (épületfeltüntetés, építési engedély) 

• A közúti forgalombiztonság és a közúti üzem érdekében 

felszólítások készítése  (forgalomra veszélyes fák, illegális 

bejárók, iszapelöntés), panaszos ügyek.  

•Megyei biztosítási kárügyintézés (felelősségi károk, vagyoni károk, 

járműkárok, úttartozék károk teljes körű ügyintézése)  



• Útvonalengedélyek készítése a meghatározott össztömeget, 

tengelyterhelést és méretet meghaladó járművekre vonatkozóan 

• Behajtási engedélyek készítése a korlátozással ellátott útszakaszokra 



• Útfelújítási projektek előkészítésében közreműködés (felmérés, műszaki 

leírás, költségvetés készítés, ROP és KÖZOP pályázatokhoz 

adatszolgáltatás stb.) 

• Országos közutak felújításának lebonyolítása, műszaki ellenőrzése 

Somogy megye területén; 

• Garanciális bejárások előkészítése, lebonyolítása, szükség esetén a 

garanciális javítások visszaellenőrzése a korábbi útfelújítások tekintetében; 

• Szakfelügyelet ellátása az Országos közúthálózatot érintő egyéb 

(közművesítés, telekbejáró építése, stb.) beavatkozásoknál; 

• Építtetői tevékenységünk előkészítéseként a megyei felújítási 

létesítményjegyzékek és javaslatok, valamint pályázatok előkészítése, 

készíttetése, közbeszerzés műszaki részének előkészítése, elszámolásban 

való közreműködés; 

• Általános útállapot vizsgálat a fenti feladatok végzése során, 

hibabejelentés; 

• Megyei út- és híd- tervtár kezelése; 

• Mérőeszközök kezelése (nyilvántartás, karbantartás, kalibrálás, stb.); 

• Alkalmanként MK képviselete szakmai fórumokon pl. Somogy megyei 

fejlesztési koncepció; 

Megyei Fejlesztési és Felújítási Osztály 



Megyei Üzemeltetési és Fenntartási Osztály 
• Feladatterv készítés, (ütemezés), teljesítések nyomon követése, 

• Téli és nyári üzemeltetési és fenntartási feladatok ellenőrzése, 

• Téli útüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok,  

• Téli anyagok rendelés, felhasználás nyomon követése,  

• Lehívható gépek szerződéseinek elkészítése,  

• Téli terv összeállítása, 

• Útbeutazás, útbeutazás során készült jegyzőkönyvek kiértékelése, 

• Panaszos ügyek kezelése, 

• Közmunka programok műszaki részének dokumentálása, 

• Diszpécser szolgálat beosztásának elkészítése, 

• Jelzőlámpás csomópontok hibáinak/javításainak nyomon követése, 

• Kapcsolattartás az üzemmérnökségekkel. 

• Munkalapok elkészítése infosys rendszerben 

• Havi dokumentáció összeállítása műszaki ellenőrnek 

 

  

 

 

 

 

 



Hídmérnöki feladatok: 

- Éves hídvizsgálatok (ütemezése, előkészítése, egyeztetése az üzemmérnökségekkel, 

hídvizsgálat elvégzése, dokumentálása) 

- Rendkívüli hídvizsgálatok (híd sérüléseinek ellenőrzése, költségvetés kiírás készítése, 

árajánlatok bekérése) 

- Határhíd vizsgálatok (évente 2 alkalommal)  

- (Átereszek minimális ellenőrzése, szükséges felújításainak előkészítése)  

- Hídfelújítások előkészítése (diszpozíció, és költségvetés kiírás készítése, csoportos 

előkészítések) 

- Közbeszerzések (dokumentáció előkészítése, kérdés-válaszok, bírálatok) 

- Fővizsgálatok (helyszíni egyeztetések, jegyzőkönyvezés, szakértői dokumentáció 

ellenőrzése, jóváhagyása)   

- Tervellenőrzés (kezelői hozzájárulás kiadásához) 

- Műszaki ellenőrzés (MMT, TU ellenőrzése, véleményezése, munkavégzés 8 

naponkénti ellenőrzése, egyeztetések) 

- Garanciális bejárások lebonyolítása (garanciafigyelés, garanciális bejárások 

jegyzőkönyvezés, javítások ellenőrzése) 

- Útvonalengedélyekhez hidak teherbírásának ellenőrzése 

 
 



Növényzetgondozási és környezetvédelmi feladatok 
 

• Növényzetgondozás  

• Fagondozással kapcsolatos feladatok 

• Növénytelepítési teendők 

• Erdőkkel kapcsolatos tevékenységek 

• Vegyszerezés  

• Környezetvédelem 

• Veszélyes és nem veszélyes hulladékokkal kapcsolatos feladatok 

• Levegővédelemmel kapcsolatos feladatok 

• Felszín alatti vízzel kapcsolatos teendők 

• Egyéb környezetvédelmi feladatok koordinálása 

• Beszerzések lebonyolítása, szerződéskötés 

• Kapcsolattartás 



Gépészet: 

 

- Megyei géppark biztonságos és gazdaságos üzemeltetése érdekében elemzések 

kimutatások készítése az eszközállományról 

- Gépészeti beszerzések, javíttatások ellenőrzése, szükség szerint koordinálása, illetve 

beszerzési szerződések teljes körű ügyintézése 

- Gépészeti szakterület képviselete, szakmai jellegű külső és belső kapcsolattartás 

- Gépészeti eszközök munkavédelmi ellenőrzésében, vizsgálatában való részvétel 

- Járművek futásteljesítményének, üzemanyag fogyasztásának vizsgálata  

- Felügyelete alá tartozó járművek karbantartásának nyomon követése 

- Központi gépészeti beszerzések elosztásának véleményezése, átvételek felügyelete 

- Nagy értékű (< 500.000 Ft) gépészeti javítások ügyintézése 

• A megyei energetikai fogyasztóhelyek és berendezések ellenőrzése, karbantartása és 

javíttatása. Az energiafelhasználással kapcsolatos számlák kezelése. Részvétel az 

energiafelhasználás tervezésében. 

• A mérőhelyek adatainak gyűjtése és elemzése.  

• Üzemanyag felhasználás bizonylatainak ellenőrzése. 

• Útmet állomások működésének és karbantartásának ellenőrzése. 

 



Vállalkozás: 

• A vállalkozási munkákhoz árajánlat készítés, előkalkuláció, munkaszám létrehozása 

(Infosys). 

• Szerződések előkészítése, engedélyezési folyamat nyomon követése  

• A vállalkozási munkához szükséges alvállalkozók, anyagok és egyéb erőforrások 

biztosításának előkészítése, szerződés kötések. 

• Utókalkulációk elemzése. 

• Vevői megelégedettség mérés. 



Diszpécser szolgálat üzemeltetése 
 
• Ügyeleti dokumentációk vezetése ( Komvír, diszpécser napló, FMR követő, Útmet ) 
• Kapcsolattartás és információ adás-vétel a Rendőrség a Katasztrófavédelem, a Volán 

társaságok valamint az Utinform és a megyei üzemmérnökségek kollégái között! 
• Állampolgári illetve gazdasági társaságok (E-on) bejelentéseinek kezelése, továbbítása az  

illetékeseknek. 
• Együttműködés a kaposvári Városgondnokság munkatársaival. 
     (önkormányzati úton történt baleset esetén) 



Megyei operatív feladatokat ellátó 
üzemmérnökségek 

 
 

• Kaposvár  446 km úthálózat 
• Nagyatád 417 km 
• Marcali 390 km 
• Szántód 413 km 

 
• Megyei hálózat összesen:  1.666 km  (az ország 5. leghosszabb hálózatú 

megyéje Somogy) 
 

Főbb tevékenységek:  - Burkolat javítások 
   - Növényzetgondozás 
   - Vízelvezető rendszer karbantartása (padka, árok..) 
   - Környezetvédelem (szemétgyűjtés) 
   - Forgalomtechnikai tevékenység (úttatozékok,  
    jelzőlámpa karbantartás) 
   - Téli tisztántartás 
   - Külső fél általi megbízás kivitelezése 
     



Speciális gépparkunk 





Az utakon… 


