
Tisztelt Látogató/Bejelentő! 

Ez a felület a Budapest IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (továbbiakban:Önkormányzat) 

közigazgatási területén belül észlelt út és járda hibák valamint közlekedési jelzőlámpák, táblák és 

útburkolati jelekkel kapcsolatos bejelentések kezelésére szolgál. 

A bejelentésekkel kapcsolatban engedje meg hogy az észlelt hibák elhárításának menetéről és 

néhány alapfogalomról az alábbiakban tájékoztassuk: 

Ezen a felületen bejelenthető, általánosságban előforduló hiba típusok: 
1. úthibák: kátyú, süllyedés, beszakadás, felületi hámlás –repedezés, egyéb úthiba (küszöbök, 

rámpák, bordák hiánya megrongálódása) 
illetékes: fővárosi vagy kerületi közútkezelő  

2. pollerek (parkolásgátló oszlopok) hiánya, megrongálódása 
illetékes: fővárosi vagy kerületi közútkezelő 

3. közlekedési jelzőlámpa meghibásodása 
illetékes: Budapest Közút Zrt. 

4. közlekedési jelzőtábla hiánya, megrongálódása 
illetékes: Budapest Közút Zrt. 

5. útburkolati jelekkel kapcsolatos hiba 
illetékes: 
- Fizető várakozó övezethez tartozó útburkolati jelek esetén az illetékes parkolás üzemeltető 
(FEV IX. Zrt.) 
- A gépkocsi behajtók forgalom elől elzárt területének, valamint a tűzoltási felvonulási hely 
útburkolati jelének fenntartója az érintett ingatlan tulajdonosa 
- A forgalomcsillapító küszöbök útburkolati jelének a (ha van) az illetékes fővárosi vagy 
kerületi közútkezelő 
- Gyalogátkelőhelyek, forgalmi sávok, és egyéb útburkolati jelek tekintetében a fent fel nem 
sorolt esetekben a Budapest Közút Zrt. 

 
A hiba javítás menete: 

 A helyszín beazonosítása: ellenőrizni kell, hogy a hibahely kinek a kezelési területén található. 

 Ha az Önkormányzat kezelési területén található akkor a hibát a helyszínen ki kell vizsgálni, 
ha nem akkor továbbítani kell az illetékes szerv felé. 

 A hiba jellegének megállapítása: ha a hiba összefüggésbe hozható az Önkormányzat által 
kezelt út vagy a járdaburkolat alatti közmű létesítmény meghibásodásával, vagy annak 
szakszerűtlen kiépítéséből eredhet akkor az érintett közmű szolgáltatót fel kell szólítani a 
hiba elhárítására, ha nem akkor az Iroda munkatársai megrendelik a hiba elhárítását. 

 
Közútkezelő: 
A közutakon, az alatt vagy a felett elhelyezett létesítmények engedélyezését, és a hatáskörébe utalt 

útszakaszokon (és egyéb közterületeken) a közút karbantartását, üzemeltetését végző szervezet. 

Budapesten a közúthálózat kezelési, és üzemeltetési feladatait a fővárosi és a kerületi 

önkormányzatok az általuk megbízott szervezetek útján látják el.  

Forgalomtechnikai kezelő: 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. §(4) 1. pontja alapján a 

főváros teljes területén a forgalomtechnikai kezelői és üzemeltetői és forgalomszervezési 

feladatokat a Budapest Közút Zrt. látja el. 

Fő és tömegközlekedési útvonalak: 
432/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben meghatározott útszakaszok, amelyeknek kezelője és 



üzemeltetője Budapest Főváros Önkormányzata. (A Fővárosi Önkormányzat megbízásából a 
kezelési/üzemeltetési feladatokat a Budapest Közút Zrt. végzi el.) 
A IX. kerület területén ezek közé az alábbiakban felsorolt útszakaszok tartoznak: 
  
Utcanév   Szakaszhatár  
Aszódi utca  Ecseri út - Füleki utca  
Bakáts utca  Közraktár utca - Lónyay utca  
Boráros tér   
Csarnok tér  Pipa utca - Közraktár utca  
Dési Huber utca Toronyház utca - Üllői út-szervizút  
Drégely utca  Vaskapu utca - Mester utca  
Ecseri út  Aszódi utca - Üllői út  
Epreserdő utca  Ecseri út - Ifjúmunkás utca  
Ferde utca  Üllői út - Határ út  
Ferenc körút  Üllői út - Boráros tér  
Fővám tér  Vámház körút - Mátyás utca  
Fővám tér  Vámház körút vonala  
Füleki utca  Aszódi utca - Gyáli út  
Gubacsi út  Hentes utca - Szabadkai út  
Gubacsi út  Könyves Kálmán körút - Hentes utca  
Gyáli út   Ecseri út - Péceli utca  
Gyáli út   Könyves Kálmán körút - Nagyvárad tér  
Hajóállomás utca Kvassay Jenő út - HÉV felüljáró  
Haller utca  Soroksári út - Nagyvárad tér  
Határ út  Soroksári út - Ferde utca  
Határ út  Gubacsi út - Török Flóris utca  
Ifjúmunkás utca Dési Huber utca - Epreserdő utca  
Illatos út  Soroksári út - Határ út  
Kálvin tér   
Kinizsi utca  Üllői út - Közraktár utca  
Koppány utca  Mester utca - Soroksári út  
Könyves Kálmán körút Üllői út - Rákóczi híd  
Közraktár utca  Salkaházi Sára rakpart - Boráros tér  
Kvassay   Dunaág híd   
Kvassay Jenő út  Kvassay Dunaág híd - Soroksári út  
Kvassay Jenő út  kapcsolódó útja  Soroksári út - Gubacsi út  
Lobogó utca  Napfény utca - Toronyház utca  
Lónyay utca  Kálvin tér - Bakáts utca  
M5 autópálya   fővárosi bevezető szakasz le- és felhajtó útjai   
M5 autópálya   fővárosi bevezető szakasza Könyves Kálmán körút - Határ út  
Máriássy utca  Soroksári út - Rákóczi híd felhajtó  
Mester utca  Ferenc körút - Koppány utca  
Nagyvárad tér  Gyáli út - Üllői út  
Nagyvárad tér  Üllői út vonala  
Napfény utca  Dési Huber utca - Illatos út  
Összekötő út  Soroksári út - Kvassay Jenő úti áttörés  
Petőfi híd   
Petőfi híd   le- és felhajtó útjai   
Pipa utca  Vámház körút - Csarnok tér  
Pöttyös utca  Üllői út - Dési Huber utca  
Ráday utca  Kálvin tér - Boráros tér  
Rákóczi híd   



Rákóczi híd   le- és felhajtó útjai   
Salkaházi Sára rakpart V. kerület közigazgatási határa - Közraktár utca  
Soroksári út  Boráros tér - Határ út  
Szabadkai út  Gubacsi út - Török Flóris utca  
Távíró köz  Távíró utca - Határ út  
Távíró utca  Távíró köz - Üllői út  
Toronyház utca  Lobogó utca - Dési Huber utca  
Üllői út   Kálvin tér - Mátyás király utca  
Üllői út szervizútja Ecseri út - Dési Huber utca  
Vágóhíd utca  Soroksári út - Mester utca  
Vámház körút  Fővám tér - Kálvin tér  
Vaskapu utca  Haller utca - Drégely utca 
 
 
 
Elérhetőségek: 
 
Fővárosi Közútkezelő: 
 
Budapest Közút Zrt.  
Út, híd, műtárgy igazgatóság 
Közútkezelői osztály 
Budapest Pf. 86. 1518 
web: www.budapestkozut.hu 
e-mail: budapestkozut@budapestkozut.hu 
 
Forgalomtechnikai kezelő: 
 
Budapest Közút Zrt. 
Forgalomtechnikai Igazgatóság 
Forgalomtechnikai Kezelői Főosztály 
Belváros Kezelői Mérnökség 
1115. Budapest, Bánk bán utca 8-12. 
web: www.budapestkozut.hu 
e-mail: budapestkozut@budapestkozut.hu 
 


