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ÜÜZEMELTETZEMELTETÉÉS, FENNTARTS, FENNTARTÁÁSS

CCéélok: lok: 
-- IdIdőőben minben minéél kl kééssőőbb legyen szbb legyen szüükskséég a g a 

fenntartfenntartáásra.sra.
-- Az Az üüzemeltetzemeltetéés ks kööltsltséégei a lehetgei a lehetőő legkisebbek legkisebbek 

legyenek!legyenek!

�� Ennek elsEnnek elsőő lléépcspcsőője a kje a köörrüültekintltekintőő terveztervezééss
�� Fontos a gondos kivitelezFontos a gondos kivitelezőő kivkiváálasztlasztáásasa
�� MegrendelMegrendelőő rréészszéérrőől tapasztalt, agilis ml tapasztalt, agilis műűszaki szaki 

ellenellenőőr alkalmazr alkalmazáása szsa szüüksksééges! ges! 



ÜÜZEMELTETZEMELTETÉÉS, FENNTARTS, FENNTARTÁÁSS

A burkolatok hosszA burkolatok hosszúú éélettartamlettartamúúak legyenek!ak legyenek!
•• Talajmechanikai szakvTalajmechanikai szakvéélemleméény alapjny alapjáán n 

mmééretezendretezendőő a a fagyvfagyvééddőő rréétegteg
( min. 20 cm )( min. 20 cm )

•• 2 r2 rééteg aszfaltrteg aszfaltrééteg szteg szüükskséégesges
•• SzegSzegéély ly ééppííttéése belterse belterüületen, de kleten, de küülterlterüületen is leten is 

ccéélszerlszerűű!!



ÜÜZEMELTETZEMELTETÉÉS, FENNTARTS, FENNTARTÁÁSS

Javasolt pJavasolt páályaszerkezeteklyaszerkezetek

1.1. ÖÖnnáállllóó kerkeréékpkpáárrúút t �� lehetlehetőőleg aszfalt burkolattal leg aszfalt burkolattal 

ééppüüljljöön!n!

2.2. ÁÁrvrvéédelmi tdelmi tööltltéésen, mezsen, mezőőgazdasgazdasáági gi úúton ton ��
lehetlehetőőleg aszfalt burkolattal leg aszfalt burkolattal ééppüüljljöön!n!

3.3. KerKeréékpkpáársrsááv pv páályaszerkezetelyaszerkezete �� a ka köözzúút forgalmi t forgalmi 
terhelterheléési osztsi osztáálylyáánnáál eggyel kisebb kategl eggyel kisebb kategóóririáára ra 
mmééretezni;retezni;

(egys(egysééges kopges kopóórrééteg vagy szteg vagy szíínezett aszfalt a nezett aszfalt a 
kerkeréékpkpáársrsáávnvnáál) l) 

4.4. Nemzeti parkok terNemzeti parkok terüületletéénn�� pl.: biokatalizpl.: biokatalizáátoros  toros  
talajstabiliztalajstabilizáácicióó

5.5. MMűűemlemlééki kki köörnyezetrnyezet �� kifugkifugáázott bazalt kockakzott bazalt kockakőő



Árvédelmi töltésen beton burkolat



Pályaszerkezet műemléki környezetben, 
Óbudán



Kerékpársáv tervrészlete



FENNTARTFENNTARTÁÁSI MODELLSI MODELL

�� Jelenleg teljes egJelenleg teljes egéészszéében az ben az öönkormnkormáányzat feladata. (nyzat feladata. (OrszOrszáágos gos 
kköözzúút mentt mentéén, jellemzn, jellemzőő hogy a kerhogy a keréékpkpáárutat rutat öönnáállllóó helyrajzi szhelyrajzi száámon az mon az 
öönkormnkormáányzat kezelnyzat kezeléésséébe adjbe adjáák k áát.)t.)

�� ÉÉrdekeltsrdekeltséég szerinti rendszerre kellene g szerinti rendszerre kellene ááttttéérni.rni. (h(háállóózati zati 
funkcifunkcióó szerint A, B, C, D kategszerint A, B, C, D kategóóririáájjúú kerkeréékpkpáárforgalmi lrforgalmi léétestesíítmtméények)nyek)
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FENNTARTFENNTARTÁÁSS

A kezelA kezelőői feladatok javasolt megoszti feladatok javasolt megosztáása:sa:

� Az „A” hálózati szerepű kerékpárforgalmi nyomvonal (EURO-Velo, 
OTRT-ben kijelölt főhálózati elemek) esetében a fenntartási munkák 
költségviselője teljes egészében az állam legyen. E kerékpárutak kiváló
minőségű műszaki jellemzőinek szinten tartása országos érdek.

� A „B” hálózati szerepű kerékpárforgalmi nyomvonal esetében 
pályázati rendszert javaslunk kialakítani. A pályáztatás során az 
Önkormányzat lehetőséget kap arra, hogy a fenntartási munkákat 
részben központi támogatásból fedezze. Kiemelten igaz ez a felújítási 
feladatokra. Felújítási feladatokra jelenleg nincs pályázati rendszer!

� A „C” hálózati szerepű kerékpárforgalmi nyomvonal esetében a 
fenntartó – költségviselő az Önkormányzat legyen. Bevonhatja a helyi 
érdekeltségű vállalkozókat, szervezeteket.

� A „D” hálózati szerepű kerékpárforgalmi nyomvonal esetében a 

fenntartás költségviselője, az út gazdája kell legyen.



FENNTARTFENNTARTÁÁSS

I.) Általános alap fenntartási feladatok

• Burkolati hibák, repedések, kátyúk kijavítása
• Műtárgyakban keletkezett károk kijavítása
• Közúti jelzőtáblák, jelzőlámpák szükség szerinti cseréje, 

pótlása
• Útirányjelző táblák szükség szerinti cseréje, pótlása
• Korlátok, oszlopok, sorompók egyéb úttartozékok 

festése, hibáinak, rongálódásának kijavítása
• Burkolati jelek újrafestése, felesleges jelek eltávolítása
• Pihenőhelyek berendezésének festése, hibáinak, 

rongálódásának kijavítása
•• Rendszeres fűnyírás a vegetációs időszakban
• Kerékpáros űrszelvénybe hajló faágak lenyesése
• Kerékpáros létesítmény felületének lesöprése (fűnyírás 

után is!)



FENNTARTFENNTARTÁÁSS

II.) Különleges, vagy egyedi fenntartási feladatok

1. Árvíz utáni iszap mentesítés
2. Fertőtlenítés
3. Levelek gallyak vihar utáni összegyűjtése
4. Rendezvények utáni állag helyreállítás
5. Szemét összegyűjtése, elszállítása



FENNTARTFENNTARTÁÁSS

A jövő nemzedéke (türelmesen?) várja a  kerékpározás teljes 
körű feltételeinek megteremtését!

Ők reménykednek, de a kerékpározás feltételeinek 

megteremtése a mi feladatunk!



FENNTARTFENNTARTÁÁS !!!!S !!!!

KÖSZÖNÖM
MEGTISZTELŐ

FIGYELMÜKET !
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