
Finanszírozás

A fejlesztés az Európai Unió támogatásával valósul meg, a 
KÖZOP (Közlekedés Operatív Program) keretében.
Támogatás aránya: 15% hazai forrás, 85% európai 
uniós támogatás.
A teljes támogatás összege bruttó: 111 361 378 403,- Ft, 
a projekt összköltsége bruttó: 120 306 418 696,- Ft.  

     
 Biztonságosabb 
   M0 útgyú́rú́

A Budapesti Történe-
ti Múzeum régészei 
az elmúlt 10 év leg-
gazdagabb lelet-
anyagát találták  a 
Szigetszentmiklóstól 
Gyál határáig húzó-
dó, mintegy 7 hektár 
nagyságú területen 
végzett feltárások so-

rán. A terület feltérképezése és feltárása 2001-ben 
kezdôdött el. 

4500 régészeti leletet tártak fel különbözô korsza-
kokból, az ôskortól a középkor végéig: III-V. szá-
zadi temetôt és települést, Árpád-kori falurészletet, 
avar kori temetô sírjait, szkíta kori temetkezési 
helyeket, honfoglalás kori temetôt, kora bronzkori 
harangedényeket.  
A feltárt leletek megismertetnek minket elôdeink 
eszközeivel, és képet kapunk szokásaikról, hagyo-
mányaikról. 

nemzeti inFrastruktúra Fejlesztô zrt.

Minôség – Hatékonyság
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztô Zrt. társadalmi igé-
nyeket kiszolgálva – gazdasági és közlekedési szakmai 
programokat valósít meg. Beruházói feladatainkat – 
gyorsforgalmi utak, közutak, vasútfejlesztés – költ-
séghatékonyan végezzük, megteremtve ezáltal mindenki 
számára az európai színvonalú közlekedés lehetôségét.

Ügyfélközpontúság
Kiemelten fontosnak tartjuk a tájékoztatást, mert célunk, 
hogy beruházásaink a lakosság együttmûködésével 
valósuljanak meg.

További információk: info@nif.hu
Telefon: 06 1 436 8100
www.nif.hu

Az M0 útgyûrû  
kibôvülô és újonnan 
épülô szakaszainak  
köszönhetôen rend-
kívül értékes régészeti 
leletanyag került  
napvilágra.

Tájékoztató az M0  
útgyûrû déli szektorá-
nak fejlesztésérôl,  
mely az M1 - M5  
autópályák között  
valósul meg



•  Az új pálya építésének befejezése után kerül sor a meglévô  
pálya felújítására.

•  A megvalósítás legvégén 2x3 sávos+leállósávos autóúttá válik  
a teljes déli szektor.

a környezet és természet védelme
A teljes beruházás során kiemelt szerepet kap a környezet és a 
természet védelme.
•  A bôvítés miatt kivágott fák többszörösét telepítjük vissza, továb-

bá több hektár véderdôt ültetünk. 
•  Az M0 útgyûrû Anna-hegyi szakaszán vadátjáróvá alakítunk 

egy felüljárót.
•  A lakó- és üdülôterületek térségében a beépítés adottságainak 

függvényében, és az elôzetes felmérési adatok figyelembevételé-
vel, 2,5-5 méter magasságú zajvédô falakat emelünk.

•  Az ivóvízbázis védelme érdekében a csapadékvíz elvezetésére 
különös gondot fordítunk.

2009 decemberében országos közvélemény-kutatás kereté-
ben megkérdeztük a lakosságot a beruházás szükségességé-
rôl. Többek között arra kerestük a választ, hogy a megkér-
dezettek mennyire elégedettek jelenleg az M0 útgyûrû déli 
szektorán (M1-M5) történô közlekedéssel.
A válaszadók csupán 6%-a volt teljesen elégedett, 94%-uk 
valamilyen mértékben elégedetlen a jelenlegi helyzettel.  
A válaszadók szerint a legtöbb problémát az út veszélyes-
sége, zsúfoltsága, szûk keresztmetszete, gyenge áteresztô-
képessége, és a haladás lassúsága jelenti.

Majdnem minden európai fôváros rendelkezik ma már korszerû 
útgyûrûvel. A Budapest körüli útgyûrû (M0) feladata, hogy össze-
kösse és hálózattá szervezze a sugárirányú gyorsforgalmi utakat, 
tehermentesítse a fôváros sûrûn lakott belsô területeit az átmenô 
forgalomtól, valamint hogy megkönnyítse a fôváros külsô kerületei 
és az agglomerációs települések egymás közötti forgalmát.
Az elmúlt évek során megnôtt személyszállítási és teherforgalmi 
igények nagyon megnövelték az M0 útgyûrû déli szektorának for-
galmát. Elengedhetetlenné vált a szakasz bôvítése.
Jelenleg az M0 útgyûrû déli szakasza csak egy fél autóút, ezért:
• túlzsúfolt, állandósultak a dugók,
• balesetveszélyes a keskeny sávok miatt,
•  a forgalom nagyon érzékeny a balesetekre a leállósávok 

hiánya miatt.

FEJlESZTENI KEll AZ M0 
úTGyûrû délI SZEKTOrÁT!

Hogyan valósul meg a bôvítés?
• Az M0 útgyûrû déli szektorát 4 kivitelezési szakaszra osztottuk:
   – M0-M1 csomópont bôvítése
   –  M1 és M6 autópályák közötti szakasz – az új pálya a jelenle-

gi mellett, annak északi oldalán épül
   –  M6 autópálya és 51. sz. fôút közötti szakasz - az új pálya a 

jelenlegi mellett, annak déli oldalán épül. A szakasz magá-
ban foglalja két duna híd megépítését (Hárosi duna híd és 
Soroksári dunaág híd) és a XXII. kerületi kapcsolatot

   –  51. sz. fôút és M5 autópálya közötti szakasz – új nyomvona-
lon épül az út, mely közvetlenül csatlakozik az M0 útgyûrû ke-
leti szektorához, ezzel folyamatossá téve az M0 útgyûrût

• Az építés a forgalom folyamatos fenntartása mellett valósul meg.
•  Az M0 útgyûrû két oldalán elhelyezkedô települések közötti kap-

csolatot továbbra is a meglévô hidak, átjárók biztosítják majd.
• Az új pálya nagy teherbírású betonburkolatot kap.
• Tervezési sebesség 110 km/óra. 

Teljes mértékben elégedett
Inkább elégedett
Inkább elégedetlen
Teljes mértékben elégedetlen

51%

18%

25%

6%

2x3 sávos+leállósávos  
autóúttá válik majd a déli szektor

II. szakasz
Szakasz hossza: 11 km
Mûtárgyak száma: 13 db
Csomópontok száma:  3 db
Tervezett befejezési
határidô:  2012.06.30.

III. szakasz
Szakasz hossza: 6,3 km
Mûtárgyak száma: 5 db
Csomópontok száma: 2 db
Tervezett befejezési
határidô:  2010.11.11.

I. szakasz
Szakasz hossza: 6,6 km
Mûtárgyak száma: 10 db
Csomópontok száma: 2 db
Tervezett befejezési
határidô: 2011.06.30.

M0-M1 csomópont
bôvítése
Szakasz hossza: 2,7 km
Tervezett befejezési
határidô: 2011.06.30.


