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Előzmények - kerékpárforgalmi 

létesítmények működtetéséhez 

kapcsolódó feladatokról I. 

TERV: 

o KKK Tanulmány: 2016. – PILOT ÉV 

o 5 helyszín: 100km 

o Tapasztalatok összegyűjtése, 

értékelése (üzemeltetés, fenntartás, 

kezelés) 

o Üzemeltetés 2017. január 1-től 

o Miért, ki, mit, mikor? 

 

 



1674/2016. (XI.29.) Korm. 

határozat 

o „országos és regionális törzshálózat, illetve a főutakkal 

párhuzamos lakott területen kívüli kerékpárforgalmi 

létesítmények” 

1. Forrás biztosítása működtetésre (2017. év és 2018. évtől) 

2. Magyar Közút Nonprofit Zrt. kijelölése 

3. Gép- és eszközbeszerzés 

4. Eljárási szabályok kidolgozása, jogszabályi módosítások előkészítése, 

működtetési feladatok műszaki feladatok követelményrendszerének 

kidolgozása 

5. Fenntartást és karbantartást biztosító rendszerkidolgozása 

 



337/2016. (XI.17.) Korm. rendelet 

o „a kerékpárutakkal összefüggő egyes műszaki adatok 

nyilvántartásáról” 

o Térinformatikai alapú Kerékpárút Nyilvántartó Rendszer (KENYI): 

infrastrukturális létesítmények adatainak nyilvántartása, tárolása, 

karbantartása, térképi alapú megjelenítése  

 

 



www.kenyi.hu 



OTRT (2003. évi XXVI. 

Törvény az Országos 

Területrendezési 

Tervről, 1/6. melléklet 

a 2003. évi XXVI. 

törvényhez) 



Előzmények - kerékpárforgalmi 

létesítmények működtetéséhez 

kapcsolódó feladatokról II. 

TÉNY: 

o Indulás: 2017. február-

március 

o Felmérés: meglévő adatok 

kiegészítése 

o Nyilvántartásba vétel (OKA) 

o 95000 feletti útszámok 

o ~1100km 



Felmért, nyilvántartásba vett 

hálózat I. 



Felmért, nyilvántartásba vett hálózat II. 

Létesítmény típus Hossz (km)  Szakasz (db)  
Egyirányú kerékpárút 2,67    11    

Elválasztott gyalog és kerékpárút (fizikai, 

vagy festés) 17,87    17    

Kerékpáros nyom 3,03    3    

Kerékpározásra ajánlott/kijelölt egyéb út 5,60    9    

Kétirányú kerékpárút 1011,93    667    

Közös (el nem választott) gyalog és 

kerékpárút 72,91    95    

Összesen 1 114,02    802    



Felmért, nyilvántartásba vett hálózat III. 
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Kerékpárúti hidak felmérése, 

nyilvántartásba vétele 

o Kerékpárutak felmérésével 

párhuzamosan hidak  

felmérése is 

o Főbb adatok, minősítés 

o 129db 

 



Kerékpárúti hidak 
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Kerékpárúti híd 

átvételi 

ellenőrzési lap 



Felmért kerékpárúti hidak I. 



Felmért kerékpárúti hidak II. 



Felmért kerékpárúti hidak III. 

e-UT 03.04.11, e-UT 06-03.11 előírások figyelembe vételével 



Felmért kerékpárúti hidak IV. 



Felmért kerékpárúti hidak V. 

állapot osztályzat:

0 hiányzó, de a hídon 

nem szükséges

1 hibátlan

2 forgalomra nem 

veszélyes

3 balesetveszélyes de 

korlátozással a 

forgalom átengedhető 

4 balesetveszélyes   

Állapot osztályzat
Beavatkozás becsült 

költsége (br. Ft)

2 63 699 000                 

3 52 180 000                 

4 25 360 000                 

Összesen 141 239 000             

Szükséges beavatkozások hidakon



Felmért kerékpárúti hidak VI. 
SZ-SZ-B megye: 41. út 28+682 km 

szelvény melletti kerékpárhíd 

SZ-SZ-B megye: 3834 j. út 12+657 km 

szelvény közúti híd melletti kerékpárhíd 

Vas megye: RÁTÓTI IDŐSZAKOS 

VÍZFOLYÁS KERÉKPÁRÚTI HÍD 
Veszprém megye: Paloznak áteresz 

melletti karékpáros híd 



Felmért kerékpárúti hidak VII. 
Zala megye: Lenti külterület Kerka ártér 

75. sz. főút, közúti híd mellett 

Zala megye: Lenti külterület 75. sz. főút, 

közúti híd mellett 

Zala megye: Becsehely külterület Korongi 

árok 7. sz. főút, közúti híd mellett 
Pest megye: Budapest utáni 

Szentistvántelepi-árok-híd 



Átadás-átvétel menete 

1. A Közlekedési törvény módosítása 

folyamatban - 1988. évi I. törvény a 

közúti közlekedésről (június közepén 

tárgyalja az országgyűlés) 

2. Korm. Rendelet vagy NFM rendelet a 

feladatok átvételéről (Ki, mit, mikortól?) 

3. Támogatási szerződés NFM-MK 

(előkészítése, előzetes egyeztetése 

folyamatban) 

- 2017. szeptember --- december 



További feladatok – kerékpárút 

hálózat 
o OKKSZ --- KKSZ: Szolgáltatási osztály VI. gyalog és kerékpárutak 

- Forgalmi jelleg: 1 – hivatás forgalmú, 2 – szabadidős, 3 - egyéb  

oTovábbi adatfelvétel: pályaszerkezet, km-i felvétel, kaszálandó felület, 

felújítandó, kátyúzandó szakaszok, kamerás útállapot vizsgálat 

o Forgalomtechnikai felmérés 

o Akadályozó tényezők felmérése  

o Gépbeszerzés 

- kisgép, kistraktor 

- teherbírások: könnyű-nehéz gép 

o Műszaki felügyelet: robogó 



További feladatok – kerékpárúti 

hidak 
o Igényfelmérés alapján azonnali 

beavatkozások, felújítások elvégzése 

o Nyilvántartásba vétel: 

- OKA Híd Alrendszer 

- törzsszám 

- további adatfelvétel, felmérés 

- teherbírás meghatározás 

- 2017. évi záró állomány 

- új kódok 

o Műszaki felügyelet 



Köszönöm a megtisztelő figyelmüket! 


