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Tisztelt Uraim! 

 

Köszönjük megkeresésüket. Kérdéseikre az alábbi tájékoztatást adjuk. 

 

 A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. gépjárműállományából 6 db a keskeny nyomtávú, 
a kerékpárutak takarítására is alkalmas kis traktor, melyeket a hidak és felüljárók 
járdáinak és egyéb közjárdák takarítására is használunk. 

 A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól alkotott 5/2004.(I. 28.) GKM 
rendelet hét közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolja a helyi közutakat, melyben 
a kerékpárutak a VI. osztályba tartoznak. A kerékpárutak tisztán tartására, valamint a 
síkosság elleni védekezésre a fenti rendelet nem állapít meg ajánlott szolgáltatási 
szintet. 

 

A síkosság elleni védekezés ajánlott szintje az említett  GKM rendelet szerint: 

   szolgáltatási oszt.   szórás kezdete (óra)   síkosság megszüntetésének ideje  
                                                                   (óra) 

I. belterület I. rendű főutak 0,5-1,0   4,0 
II. belterület II. rendű főutak 1,5-2,0   6,0 
III. belterület gyűjtő utak 2,0-3,0  8,0 
IV-V. belterületi kiszolgáló és lakó utak, közterületi közutak    
                            4,0                                             24,0 
VI. kerékpárutak       -    -  
VII. gyalogutak és járdák      -    -  
 

Ettől eltérő kötelezettséget a tulajdonos megállapíthat, de ilyet nem ismerünk. 

A közúti közlekedésről szóló1988. évi I. törvény, valamint a helyi önkormányzatokról szóló  
1990.évi LXV. törvény alapján a helyi közút tulajdonosa a települési önkormányzat  
(fővárosi, kerületi, községi), amely a tulajdonában lévő helyi közutak kezelésének szabályait 
önkormányzati rendeletben állapíthatja meg.  
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A 34/2008.(VII. 15. ) Fővárosi Közgyűlés rendelet (a fővárosi helyi közutak kezelésének és 
üzemeltetésének szakmai szabályairól….) értelmében a Fővárosi Önkormányzat 
tulajdonában és kezelésében lévő  utak, továbbá a kerületi önkormányzatok tulajdonában,  
de tömegközlekedés által igénybe vett utakként a Fővárosi Önkormányzat üzemeltetésében 
lévő utak kezelésével kapcsolatos egyes feladatokat az FKF Zrt., mint Megbízott kezelő a 
Fővárosi Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint látja el. (A 
BKK Közút  Zrt. megalakulása módosította a kezelői státuszt.) 

 
Budapest Főváros Önkormányzata és az FKF Zrt. között 2008–ban létrejött közszolgáltatási 
keretszerződés 5.2.1. e pontja értelmében a közszolgáltatás körébe tartozik a közterületeken 
kialakított kerékpárutak síkosságmentesítése, a hó eltakarítása. A rendelet ezen pontja 
azonban lehetőséget ad olyan értelmezésre is, mely szerint a burkolt utakhoz hasonlóan, 
minden kerékpár utat nekünk kell takarítani, de arra is, hogy csak a fővárosi tulajdonú, vagy 
kezelésű utakhoz tartozó kerékpárutak tisztán tartásában vagyunk illetékesek. 

A hó eltakarítása minden esetben a fő- és közösségi útvonalakon, a hidakon és felüljárókon, 
az autóbuszvonalak hegyvidéki szakaszain kezdődik, a kézi úttisztítás első üteme a 
gyalogos közlekedés akadálymentességének, folyamatosságának biztosítására irányul,  
hiszen ennek nincs alternatívája.  

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét. 
   

 

Budapest, 2013. február 1. 

 

 

Budapesti Városüzemeltetési Központ  

Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. 

 


