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Tájékoztató 

 
Az 1. sz. főút 2x2 sávosra bővítés, illetve a M1 autópálya 2x3 sávosra történő bővítés 

terveinek összehangolásáról  
 
Biatorbágy Város Önkormányzata Bonum Via Mérnökirodát bízta meg az 1. sz. főút és a 
8101. j. országos közút (Ország út) csomópontjában lévő körforgalom kapacitásbővítésének 
megtervezésére, ami turbókörforgalommá alakítást jelent. A tervezés célja, hogy elősegítsük 
a Biatorbágy és Budapest között jelentkező erős gépjárműforgalom biztonságosabb és 
gyorsabb lezajlását, az ingázással töltött idő rövidítését. Ezzel párhuzamosan az UNITEF ’83 
Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt. megtervezte az M1 autópálya 2x3 sávosra bővítését az 
M0 autóút és Tatabánya-Újváros csomópontok között. Az M1 bővítés részeként az 1. sz. főút 
és az M1 autópálya csomópontja is teljes értékűvé válik, vagyis minden irányból biztosított 
lesz a le- és felhajtás egyaránt. Ez az a csomópont, ahol jelenleg csak Biatorbágy felől 
Budapest felé lehet felhajtani az autópályára. 

A tervezések során felmerült, hogy az 1. sz. főút turbókörforgalom és a felbővítendő 
csomópont közötti, jelenleg 2x1 sávos szakaszt is fel kell bővíteni 2x2 sávra. A 
turbókörforgalom jelenlegi tervezési fázisában ez még beemelhető, azonban az UNITEF 
csomópont bővítési tervei már elkészültek, és mivel abban még 2x1 sávhoz csatlakozik az új 
kialakítás, ezért fedvényterv készítése szükséges, melyre vonatkozóan árajánlatot kértünk 
és kaptunk UNITEF-től. Az árajánlat alapján a szerződéstervezet elkészült, jelenleg 
Tervezőnél van jóváhagyáson. A fent leírtak szemléletesen megtekinthetők jelen 
előterjesztéshez mellékelt ábrán. 

 

Kérem a tervek összehangolásáról szóló tájékoztató elfogadását. 

 
Biatorbágy, 2021. szeptember 15. 
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Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 
…/2021. (IX.30.) számú határozata 

 
Az 1. sz. főút 2x2 sávosra bővítés, illetve a M1 autópálya 2x3 sávosra történő bővítés 

terveinek összehangolásáról 
 

 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. sz. főút 2x2 sávosra bővítés, 
illetve a M1 autópálya 2x3 sávosra történő bővítés terveinek összehangolásáról szóló 
tájékoztatót annak megtárgyalását követően 

elfogadja. 
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