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1. Autópálya 

Általános webcím: www.autopalya.hu 

Autópálya információk telefonon: 06 40 40 50 60 

- az utakról általánosságban: 1-es gomb 

- úthasználati jogosultság (matrica): 2-es gomb 

- pótdíj információk: 3-as gomb 

- baleset bejelentés, útinformáció, ügyintéző: 4-es, majd 1-es gomb 

- angol nyelvű segítség: 5-ös gomb 

M0, M1, M3, M5, M7 forgalmi információk interneten: 

Az M0, M1, M3, M5, M7 autópályákról aktuális forgalmi információkat találhatunk 

egy interaktív térképen a következő címen: 

http://www.autopalya.hu/map 

A térképen nem csak a balesetek, terelések jeleníthetőek meg, hanem az 

autópálya használathoz köthető szolgáltatások is (pl. benzinkutak, matrica 

értékesítőhelyek, webkamerák, stb.). 

Előfordulhat, hogy a böngésző egy MSMXL nevű bővítményt akar futtatni (a térképen lévő kis 

ikonra kattintáskor), ezt engedélyezni kell (bővítmény futtatása, majd futtatásra kattintás a 

következő üzeneten): 

Első lépésként futtassuk a bővítményt (első sor): 

 

Majd a következő ablakban a Futtatásra kell kattintani: 

 

Ha ezzel megvan, teljes értékűen működnie kell a Magyarország térképen mutatott ikonoknak és a 

tőlük jobbra látható útinformációknak. 

http://www.autopalya.hu/
http://www.autopalya.hu/map
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M5 útinformációk: 

 M5 aktuális forgalomkorlátozások: 
http://www.aka.hu/magyar/4_Forgalomkorl/forgalomkorl.asp?page=4aktkorl 

 M5 tervezett forgalomkorlátozások: 
http://www.aka.hu/magyar/4_Forgalomkorl/forgalomkorl.asp?page=4forgalomkorlatozasok 

 M5 nagyfelújítások: 
http://www.aka.hu/magyar/4_Forgalomkorl/forgalomkorl.asp?page=4nagyfeluj 

 

M6 útinformációk: 

M6 forgalmi információk: az M6 weboldalán nem mutat általános (és egyben 

működő link) a pályamunkákra, csak az aktuálisra, ezért azt javasoljuk, nyissa 

meg a www.m6-duna.hu weboldalt, majd a baloldali függőleges menüben a Hírek 

főmenüpont alatt válassza a Pályamunkák menüpontot, s ott megtalálja.  

M6 nagyméretű térkép: 
http://www.m6-duna.hu/upload/images/inline/maps/trace.jpg 

 

2. Fővárosi és vidéki utak: 

Főváros: 

Budapestre vonatkozó közlekedési információk a 06 1 317 11 73-as 

telefonszámon kérhetőek, ahol a Fővinform munkatársai - minden nap 6.00 - 

20.00 óráig - fogadják hívását. 

A főváros aktuális útlezárásai, korlátozásai megtekinthetőek a Fővinform 

weboldalán is: http://www.fovinform.hu/home/index.php . 

Fővárosi útfelújítások listája: http://www.fovinform.hu/utfelujitasok/ 

A Fővinform friss hírei napi 30 alkalommal frissülve - online meghallgathatók a 

06-20-46-36-958-as InfoRádió telefonszámon a 3-as gomb lenyomásával. A 

tartalom 6:00-9:00 és 16:00-19:00 óra között 10 percenként, napközben 30 

percenként változik (Útinform:  6.30; 7.10; 16.30; 17.10,   Autópálya 

információk: 7.40; 16.40 órakor) 

 

Vidéki utak: 

Vidékre vonatkozóan az Útinform folyamatosan frissíti adatbázisát, s a nap 24 

órájában az Ön rendelkezésére áll a következő telefonszámokon: 

Telefon: (1) 336-2400,  (1) 336-2401,  (1) 336-2402,  (1) 336-2403 

E-mail:  utinform@kozut.hu  

http://www.aka.hu/magyar/4_Forgalomkorl/forgalomkorl.asp?page=4aktkorl
http://www.aka.hu/magyar/4_Forgalomkorl/forgalomkorl.asp?page=4forgalomkorlatozasok
http://www.aka.hu/magyar/4_Forgalomkorl/forgalomkorl.asp?page=4nagyfeluj
http://www.m6-duna.hu/
http://www.m6-duna.hu/upload/images/inline/maps/trace.jpg
http://www.fovinform.hu/home/index.php
http://www.fovinform.hu/home/index.php
http://www.fovinform.hu/utfelujitasok/
mailto:utinform@kozut.hu
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3. Webkamerák 

Autópálya webkamerák: 

Az M0, M3, M30, M7 szakaszain 22 kamerán keresztül figyelheti meg az adott 

útszakasz forgalmát. A kamerák pontos helyszíne: 

Ap. Km. Oldal Térség Irány 

M0 2, 4 bal M0 Cora csomópont M1 felé 

M0 15,4 jobb M0 Halásztelki csomópont M5 felé 

M0 28,5 bal M0-M5 csomópont M5 felé 

M0 2,4 bal M0 Cora csomópont M7, M5 felé 

M3 11,7 jobb M3 12 kmsz. pihenő Budapest Budapest felé 

M3 11,7 jobb M3 12 kmsz. pihenő Budapest M0/Nyíregyháza felé 

M3 28,2 bal M3 Gödöllő Gödöllő/Budapest felé 

M3 28,2 bal M3 Gödöllő Hatvan/Nyíregyháza felé 

M3 51,9 jobb M3 Hatvan Budapest felé 

M3 51,9 jobb M3 Hatvan Gyöngyös/Nyíregyháza felé 

M3 111,8 jobb M3 Kál Budapest felé 

M3 111,8 jobb M3 Kál Nyíregyháza felé 

M3 166,7 jobb M3 Tisza híd Budapest felé 

M3 166,7 jobb M3 Tisza híd Polgár/Nyíregyháza felé 

M30 22,4 jobb M30 Miskolc Budapest felé 

M30 22,4 jobb M30 Miskolc Miskolc felé 

M7 7,9 bal M1M7 Egér út és TESCO között Budapest felé 

M7 43,8 jobb M7 Velence Budapest felé 

M7 43,8 jobb M7 Velence Balaton felé 

M7 71,3 jobb M7 Szabadbattyán Budapest felé 

M7 71,3 jobb M7 Szabadbattyán Balaton felé 

M7 7,9 bal M1M7 Egér út és TESCO között Balaton felé 

 

A 22 autópályás webkamera élő képe a következő címen található: 

http://www.autopalya.hu/engine.aspx?page=webcamlist 

 

Budapesti webkamerák 

A Fővinform egy 165 kamerából álló zártláncú rendszer segítségével  figyeli a 

főváros forgalmát, főleg a belvárosban. Ezen forgalomfigyelő kamerák képét  

csak a belső munkatársak látják. 

Budapesti forgalomról tájákoztató webkamerák (ingyenesen nézhetőek): 

http://www.utv.hu/ 

http://www.autopalya.hu/engine.aspx?page=webcamlist
http://www.autopalya.hu/engine.aspx?page=webcamlist
http://www.utv.hu/
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Látkép a Rendőrség Igazgatási Központjából (Róbert Károly Körút):  

http://wanted.police.hu/webcam01.html 

 

Vidéki webkamerák: 

A vidéki kamerák egy Magyarország térképen összegyűjtve itt találhatóak: 

http://internet.kozut.hu/utinform/Lapok/webkamerak.aspx 

A kamerák helyszínek szerinti listája az alábbi táblázatban található. A helyszín 

leírása kattintható, a kamerák képéhez vezet. Előfordulhat, hogy a CTRL 

billentyűt le kell nyomnia, hogy kattinthatóvá váljék a link. 

  HELYSZÍN HELYSZÍN LEÍRÁSA ÉS A KAMERA LINKJE MEGJEGYZÉS 

1 Miskolc Búza tér - Kazincbarcika felé  07.02. óta N.A. 

2 Salgótarján 21-es számú főút, 54 km - Bem utcai elágazás - Bátonyterenye felé    

3 Salgótarján 22-es számú főút, 54 km - Bem utcai elágazás - Somoskőújfalu felé    

4 Gyöngyös 3-as számú főút, 24-es főút elágazás - Budapest felé    

5 Gyöngyös 4-es számú főút, 24-es főút elágazás - Centrum felé    

6 Hatvan 3-as és 21-es főút csomópontja    

7 Nyíregyháza 4-es számú főút - Szegfű u. - Debrecen felé    

8 Nyíregyháza 4-es számú főút - Szegfű u. - Záhony felé    

9 Debrecen 4-es számú főút, Petőfi tér - Centrum felé    

10 Debrecen 4-es számú főút, Petőfi tér - Nyíregyháza felé    

11 Békéscsaba 445-ös számú főút, 470-es számú főút és 46169 csomópontja - Szarvas felé    

12 Békéscsaba 445-ös számú főút, 470-es számú főút és 46169 csomópontja - Gyula felé    

13 Szajol 4-es számú főút - jelzőlámpás csomópont - Debrecen felé  08.03. óta N.A. 

14 Szajol 4-es számú főút - jelzőlámpás csomópont - Budapest felé  08.03. óta N.A. 

15 Jászberény 31-es és 32-es számú főutak csomópontja    

16 Nagykőrös 441-es számú főút - lajosmizsei elágazás - Cegléd felé    

17 Nagykőrös 441-es számú főút - lajosmizsei elágazás - Kecskemét felé    

18 Kecskemét 5-ös számú főút és 52. számú főút csomópont - Reál - Dunaföldvár felé    

19 Kecskemét 5-ös számú főút és 52. számú főút csomópont - Reál - Szeged felé    

20 Kecskemét 5-ös számú főút és 441. számú főút csomópont - Budai kapu - Szeged felé    

21 Kecskemét 6-os számú főút és 441. számú főút csomópont - Budai kapu - Budapest felé    

22 Rétság 2-es számú főút - 54.6 km - gyalogos átkelő  09.26. óta N.A. 

23 Tahitótfalu Duna-híd - sziget felé    

24 Piliscsaba 10-es számú főút, ALDI elágazás - Budapest felé    

25 Piliscsaba 10-es számú főút, ALDI elágazás - Dorog felé    

26 Dobogókő 11115-ös számú út, 3 km, Hegytető    

27 Dunakeszi 2-es számú főút - gödöllői elágazás - Budapest felé  

 28 Kerepes 3-as számú főút - mogyoródi elágazás - Gödöllő felé    

29 Kistarcsa 3-as számú főút - nagytarcsai elágazás - Budapest felé    

30 Kistarcsa 3-as számú főút - nagytarcsai elágazás - Kerepes felé    

31 Kistarcsa 3-as számú főút - nagytarcsai elágazás - Nagytarcsa felé    

32 Vecsés 400-as számú főút, 21 km - gyáli elágazás - Cegléd felé    

33 Vecsés 4-es és 400-as számú főutak csomópontja - Ferihegy II felé    

34 Vecsés 4-es és 400-as számú főutak csomópontja - Budapest felé    

35 Dunaharaszti 51-es főút csomópont  - Baja felé    

36 Dunaharaszti 51-es főút csomópont  - Budapest felé    

37 Dunaharaszti 51-es főút csomópont  - Alsónémedi felé    

38 Dunaharaszti 51-es főút csomópont  - Centrum felé    

39 Érd 6-os és 7-es számú főút csomópontja - Tesco körforgalom - Pécs felé    

40 Érd 6-os és 7-es számú főút csomópontja - Tesco körforgalom - Diósd felé    

41 Érd 6-os és 7-es számú főút csomópontja - Tesco körforgalom - Budapest felé    

42 Érd 6-os és 7-es számú főút csomópontja - Tesco körforgalom - Érd felé    

43 Budakeszi Fő utca és Erkel utca kereszteződése - Páty felé    

44 Dunaújváros 6-os és 62-es számú főutak csomópontja - Dunaföldvár felé  10.24. óta N.A. 

45 Dunaújváros 7-es és 62-es számú főutak csomópontja - Székesfehérvár felé  10.24. óta N.A. 

http://wanted.police.hu/webcam01.html
http://internet.kozut.hu/utinform/Lapok/webkamerak.aspx
http://mcs030.mcss.hu/pc/
http://mcs036.mcss.hu/pc/index.php?cam=1
http://mcs036.mcss.hu/pc/index.php?cam=2
http://mcs040.mcss.hu/pc/?cam=1
http://mcs040.mcss.hu/pc/?cam=2
http://mcs063.mcss.hu/pc/index.php
http://mcs052.mcss.hu/pc/?cam=1
http://mcs052.mcss.hu/pc/?cam=2
http://mcs051.mcss.hu/pc/?cam=1
http://mcs051.mcss.hu/pc/?cam=2
http://mcs056.mcss.hu/pc/?cam=1
http://mcs056.mcss.hu/pc/?cam=2
http://mcs053.mcss.hu/pc/?cam=1
http://mcs053.mcss.hu/pc/?cam=2
http://mcs064.mcss.hu/pc/index.php
http://mcs041.mcss.hu/pc/?cam=1
http://mcs041.mcss.hu/pc/?cam=2
http://mcs055.mcss.hu/pc/?cam=1
http://mcs055.mcss.hu/pc/?cam=2
http://mcs054.mcss.hu/pc/?cam=1
http://mcs054.mcss.hu/pc/?cam=2
http://mcs035.mcss.hu/pc/
http://mcs062.mcss.hu/pc/index.php
http://mcs033.mcss.hu/pc/?cam=1
http://mcs033.mcss.hu/pc/?cam=2
http://mcs039.mcss.hu/pc/
http://mcs010.mcss.hu/pc/
http://mcs015.mcss.hu/pc/
http://mcs022.mcss.hu/pc/?cam=1
http://mcs022.mcss.hu/pc/?cam=2
http://mcs022.mcss.hu/pc/?cam=3
http://mcs008.mcss.hu/pc/
http://mcs067.mcss.hu/pc/index.php?cam=1
http://mcs067.mcss.hu/pc/index.php?cam=2
http://mcs024.mcss.hu/pc/?cam=1
http://mcs024.mcss.hu/pc/?cam=2
http://mcs024.mcss.hu/pc/?cam=3
http://mcs024.mcss.hu/pc/?cam=4
http://mcs013.mcss.hu/pc/?cam=1
http://mcs013.mcss.hu/pc/?cam=2
http://mcs013.mcss.hu/pc/?cam=3
http://mcs013.mcss.hu/pc/?cam=4
http://mcs023.mcss.hu/pc/
http://mcs066.mcss.hu/pc/index.php?cam=1
http://mcs066.mcss.hu/pc/index.php?cam=2
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46 Bonyhád 6-os számú főút és 5603-as út csomópontja - Pécs felé    

47 Bonyhád 7-es számú főút és 5603-as út csomópontja - Budapest felé    

48 Székesfehérvár 8-as számú főút, 11.3 km  - gyalogos átkelő - Csór felé    

49 Almásfüzitő 1-es számú főút, 78.8 km - gyalogos átkelő - Komárom felé    

50 Mór 81-es számú főút - jelzőlámpás csomópont - Győr felé  09.21. óta N.A. 

51 Lepsény 7-es számú főút, 94.5 km - berhidai elágazás - régió határ    

52 Kaposvár 610-es számú és 67-es út  csomópontja - Nagykanizsa felé    

53 Kaposvár 610-es számú és 67-es út  csomópontja - Balatonlelle felé    

54 Veszprém 8-as számú főút, Almádi út elágazás - Körmend felé    

55 Veszprém 8-as számú főút, Almádi út elágazás - Székesfehérvár felé    

56 Veszprém 8-as számú főút, Almádi út elágazás - Veszprém felé    

57 Győr 14-es számú főút - Schwarzenberg út - Körforgalom felé    

58 Győr 14-es számú főút - Schwarzenberg út - Híd felé    

59 Abda 1-es és 85-ös számú főút elágazás - Elvis Park - Bécs felé    

60 Abda 1-es és 85-ös számú főút elágazás - Elvis Park - Győr felé    

61 Abda 1-es és 85-ös számú főút elágazás - Elvis Park - Sopron felé    

62 Nagykanizsa 7-es számú főút és Kinizsi utca - Letenye felé    

63 Nagykanizsa 7-es számú főút és Kinizsi utca - Budapest felé    

64 Zalaegerszeg 76-os számú főút - Kovács Károly tér - Balaton felé    

65 Zalaegerszeg 76-os számú főút - Kovács Károly tér - Centrum felé    

66 Szombathely 86-os számú főút, 76 km - Rumi elágazás - Körmend felé    

67 Szombathely 86-os számú főút, 76 km - Rumi elágazás - Kőszeg felé    

Az összeállítás a www.utinformaciok.hu gyűjtése, forrás: http://internet.kozut.hu/utinform/Lapok/default.aspx Ell.: ’09.10.26. 

 

4. Traffipax 

 

Rögtön az elején célszerű leszögeznünk, hogy a traffipax nem termék, hanem 

márka, de a magyar piacon így honosult a szó. Helyesen sebességmérő 

eszköznek kellene hívnunk. Mivel azonban a traffipax szó forog a köznyelvben, 

így egyelőre mi is maradunk ennél.  

A Rendőrség munkatársai által készített hivatalos traffipax vezénylések 

nyilvánosan elérhetőek az alábbi címen: www.police.hu/traffipax. A vezénylést 

egy hónapra előre közlik megyénként az itt jelzett weboldalon, ám a Rendőrség 

fenntartja a jogot a változtatásra (időjárás változás vagy más okból kifolyólag).  

A hazai fix telepítésű autópálya traffipaxok helyszíneiről (2007): 

http://www.vezess.hu/magazin/traffipax_igazsag/11093/ 

Ötven új, mobil traffipax lesz a magyar utakon (2009.09.): 

http://www.vezess.hu/hirek/traffipax_arzenal_utakon/20595/ 

Cikkek gyorshajtásért kiszabott büntetésekről itthon és külföldön: 

http://www.hirkereso.hu/search?q=gyorshajt%E1s&timelimit=10000&archivum=-1 

A legújabb mobil traffipax készülékek azonnal adatot küldenek a rendőrségi 

központnak a gyorshajtásról: http://okauto.hu/02.php?cmd=view&id=274 

http://mcs048.mcss.hu/pc/?cam=1
http://mcs048.mcss.hu/pc/?cam=2
http://mcs037.mcss.hu/pc/
http://mcs034.mcss.hu/pc/
http://mcs065.mcss.hu/pc/index.php
http://mcs038.mcss.hu/pc/
http://mcs049.mcss.hu/pc/?cam=1
http://mcs049.mcss.hu/pc/?cam=2
http://mcs042.mcss.hu/pc/?cam=1
http://mcs042.mcss.hu/pc/?cam=2
http://mcs042.mcss.hu/pc/?cam=3
http://mcs050.mcss.hu/pc/?cam=1
http://mcs050.mcss.hu/pc/?cam=2
http://mcs020.mcss.hu/pc/?cam=1
http://mcs020.mcss.hu/pc/?cam=2
http://mcs020.mcss.hu/pc/?cam=3
http://mcs047.mcss.hu/pc/?cam=1
http://mcs047.mcss.hu/pc/?cam=2
http://mcs044.mcss.hu/pc/?cam=1
http://mcs044.mcss.hu/pc/?cam=2
http://mcs043.mcss.hu/pc/?cam=1
http://mcs043.mcss.hu/pc/?cam=2
http://www.police.hu/traffipax
http://www.vezess.hu/magazin/traffipax_igazsag/11093/
http://www.vezess.hu/hirek/traffipax_arzenal_utakon/20595/
http://www.hirkereso.hu/search?q=gyorshajt%E1s&timelimit=10000&archivum=-1
http://okauto.hu/02.php?cmd=view&id=274
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Néhány kép itthon és külföldön fix és speciális sebességmérési módszerekről : 

  
Fix traffipax Magyarországon  Szalagkorlát traffipax Ausztriában 

  
Svájci Audi S8 traffipax   Rejtett traffipax autóba építve 

Már-már muzeális fix sebességmérő eszközök: 

      
Németország (Ludwigsburg)  Budapest, Szerencs utca (N.A.)

http://www.vg.hu/galeria/254
http://varos.blogter.hu/93683/ausztria_ilyen_egy_fix_traffipax
http://auto.loopd.com/members/autoblog/Blog.aspx?resourceId=55defb24-9236-4d0b-9e67-081b3fb3f4ab
http://www.detektorshop.hu/uj_szlovakiai_lathatatlan_traffipax.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Traffic_enforcement_camera
http://www.sebessegmeres.info/dobozok.php?show=22
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5. Balesetek 

A Rendőrség a hazai baleseti gócpontokat a regisztrált balesetek alapján 

összegyűjtve térképen ábrázolja, ami a következő címen tekinthető meg (java 

futtatása szükséges a számítógépen): 

http://www.police.hu/mapdisplay/orsz.html 

 

A térkép nagyítható és a jobboldali „Rétegek” menüben ki-be kapcsolva 

megjeleníthetőek további adatok is (pl. balesetek listázása azok típusa alapján). 

http://www.police.hu/mapdisplay/orsz.html
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6. Közúti bírságok 

Jelenleg a 69/2009. (IV.2.) kormányrendelet alapján kerülnek megállapításra a 

közúti bírságok, mely a 410/2007 (XII.29.) kormányrendeletet módosította.  

A Magyar Közlöny 2009. április 2-án tette közzé a 2009. május 1-től érvényes 

bírságokat, a Közlöny itt található: 

http://www.magyarkozlony.hu/pdf/570 (70. oldalon kezdődik). 

Ha csak a rendeletet szeretné kinyomtatni, innen letölhető pdf formátumban: 

http://www.mkfe.hu/dokumentumok/pdf/69_2009_korm_rend_birsag_2009_04_06.pdf 

 

 

Gyorshajtás nem hivatalos büntetés kalkulátor: http://gyorshajtas.co.cc/ 

Gyorshajtás esetén újra van kibúvó - alkotmányellenes az objektív felelősség: 

http://www.vezess.hu/magazin/gyorshajtas_ujra_van_kibuvo/19315/ 

Közlekedésjogi szakértő: http://www.vezess.hu/szakertok/?szakid=13 

http://www.magyarkozlony.hu/pdf/570
http://www.mkfe.hu/dokumentumok/pdf/69_2009_korm_rend_birsag_2009_04_06.pdf
http://gyorshajtas.co.cc/
http://www.vezess.hu/magazin/gyorshajtas_ujra_van_kibuvo/19315/
http://www.vezess.hu/szakertok/?szakid=13
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7. Zárószó 

Reméljük, ingyenes gyűjtésünket hasznosnak találta, s az Ön segítségére is 

válik. Ha tud további hasznos információkat, amit megoszthatnánk e könyv 

bővülése során a közösség tagjaival, küldje el nekünk az info@utinformaciok.hu 

e-mail címre. 

Kérjük, meséljen minden autós ismerősének a www.utinformaciok.hu-ról, hogy 

mihamarabb tagja legyen Ő is e közösségi útinformációs weboldalnak. 

Partnereinknek és szakmai közösségünknek köszönjük a segítséget! 
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