






1656/2017. (IX. 13.) Korm. határozat Magyarország rövid-

és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó 

infrastrukturális beruházások összehangolásával és azok 

2022-ig történő megvalósításával összefüggő egyes 

kormányhatározatok módosításáról

• Sopron megközelítése, 

M85 autóút Csorna II. – Sopron-kelet szakasz

2018. I. negyedév - 2020. IV. negyedév

• Sopron megközelítése, 

M85 autóút Sopron-kelet – Fertőrákos csomópont 

2018. I. negyedév - 2020. IV. negyedév

• Sopron megközelítése, 

M85 autóút Fertőrákos csomópont – Sopron oh. szakasz a 

8647. jelű Sopron Ény-i elkerülő úttal

2018. I. negyedév - 2022. I. negyedév



• 2015. szeptember 14-én a Pereszteg – Sopron – OH közötti szakasz KHT

dokumentációja OKTF–KP/2015-101/2015 iktatószámon környezetvédelmi engedélyt

kapott.

• 2015. december 16-án a Csorna II. - Pereszteg közötti szakasz KHT dokumentációja

OKTF–KP/11011-96/2015 iktatószámon környezetvédelmi engedélyt kapott.

• Sopron ÉNY-i elkerülő útra vonatkozóan 2014. május 9-i dátummal, 144-15/2014

iktatószámon került kiadásra az előzetes környezeti vizsgálatot lezáró Felügyelőségi

határozat, mely alapján környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt.

• 2016. április 21-én NIF Zrt. és Konzorcium a tárgyi tervezési feladatra szerződést

kötöttek.

• 2016. november 16-án az M85 autóút Csorna II. – Sopron K csomópont közötti szakasz

engedélyezési eljárása megindult a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál és a GYMSM

Kormányhivatalnál. Az építési engedély országos és egyéb utakra 2017. január 10-én, a

főpályára 2017. április 28-án kiadásra került.

• Sopron ÉNY-i elkerülő út 2016. november 18-án útépítési engedélyt kapott.

• 2016. december 8-án az M85 autóút Sopron kelet - Fertőrákos csomópont közötti szakasz

engedélyezési eljárása megindult a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál és a GYMSM

Kormányhivatalnál. Az építési engedély országos és egyéb utakra 2017. február 6-án, a

főpályára 2017. március 13-án kiadásra került.

• Fertőrákos csp. – Sopron OH ideiglenes visszakötés közötti szakaszon országos és egyéb

utak engedélye 2017. április 25., a főpálya engedélye 2017. augusztus 7.



• Tervezési sebesség: vt=110 km/h

• Koronaszélesség: 24,60 m

• Épített burkolat szélessége: 2x7,50 m

• Forgalmi sáv szélessége: 3,50 m

• Forgalmi sávok száma: 2x2

• Padka szélesség: 1,00 m

• Üzemi sáv –nem burkolt: 2,50 m

• Középső elválasztó sáv: 3,60 m





Az M85 autóút Csorna II. – Sopron-kelet szakasz a folyamatban lévő

kivitelezési közbeszerzési eljárás alapján az alábbi 3 részre került megosztásra:

• 1. rész: M85 Csorna II. – Fertőd-Endrédmajor csomópont (31+550 – 51+600

km sz.) közötti 20,05 km hosszú szakasz. A szakaszon 18 db műtárgy, melyből az

egyik egy vadátjáró, 1 db komplex pihenő, 1 db különszintű forgalmi csomópont

létesítése, valamint a Csorna-nyugat csomópont teljes értékű különszintű

csomóponttá történő kiépítése valósul meg.

• 2. rész: M85 Fertőd-Endrédmajor csomópont – Nagylózs (51+600 – 67+200

km sz.) közötti 15,6 km hosszú szakasz. A szakaszon 17 db műtárgy, 1 db

egyszerű pihenő és 2 db különszintű forgalmi csomópont létesül.

• 3. rész: M85 Nagylózs – Sopron-kelet (67+200 – 82+600 km sz.) közötti 15,4

km hosszú szakasz. A szakaszon 21 db műtárgy, melyből az egyik egy vadátjáró,

1 db egyszerű pihenőhellyel kombinált időszakos üzemelésű tengelysúly- és

össztömeg mérőállomás, 2 db különszintű forgalmi csomópont létesítése, valamint

Nagycenken új Üzemmérnökség építése szükséges.













• 6,4 km autóút építése

• 1,9 km országos közút korrekció és új nyomvonalon vezetett út

• 2 külön szintű csomópont:

• M85-8518 j. út találkozásánál (Balfi csomópont)

• M85 – 8527 j. út találkozásánál (Fertőrákos csomópont)

• 4 felüljáró

• 2 aluljáró

• 1 vasúti keretműtárgy

• 670 m kerékpár út építés a 8518 j. út mellett

• 21,1 km-en védőkerítés







• 6,3 km autóút építése

• 780 m hosszú Soproni Bécsi domb alatt vezetett alagút építése

• 3,6 km új nyomvonalon vezetett Sopron észak-nyugati elkerülő út

• 0,7 km országos közúti korrekció

• 1 külön szintű csomópont

• M85 – 8647 j. út találkozásánál (Sopron-nyugat csp.)

• 6 felüljáró

• 1 vasúti keretműtárgy

• 3 körforgalmú csomópont

• 1 komplex pihenőhely

• 15,7 km védőkerítés

• 760 m zaj árnyékolófal (Sopron, Alagút k-i portálja előtt az Üdülő

övezetben

• 24681 nm erdőtelepítés
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Mintacím szerkesztése


