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Kinek a feladata a sáros út megtisztítása? 

 

Az útburkolatra került sár csúszós felületet adhat, az útburkolat szennyezése ezáltal közvetlen 

balesetveszélyt jelenthet. 

Folyamatos kérdés az, hogy kinek a felelőssége eltakarítani az úton maradt szennyeződést – 

legyen az sár, vagy például elhullott trágya. 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kktv.) 7. §-a szerint: 

(1) A közutat, a közúti jelzést megrongálni, beszennyezni, a közútra a közlekedés biztonságát 

vagy zavartalanságát hátrányosan befolyásoló tárgyat kitenni, kidobni nem szabad. 

(2) Aki a közutat vagy a közúti jelzést megrongálta, beszennyezte vagy a közútra a közúti 

közlekedés biztonságát, zavartalanságát hátrányosan befolyásoló tárgyat juttatott, köteles a 

keletkezett veszély elhárításáról gondoskodni, illetőleg ameddig az nem lehetséges, a 

veszélyről a közlekedés többi résztvevőjét tájékoztatni. 

(3) Az a járművezető, aki a közúti jelzés olyan rongálását, beszennyezését észleli, vagy a 

közútra került olyan akadályt lát, amely a közlekedés biztonságát súlyosan veszélyezteti, 

köteles erről a rendőrséget vagy a közút kezelőjét értesíteni, és - amennyiben erre lehetősége 

van - a veszélyt a közlekedés többi résztvevőjének jelezni vagy azt elhárítani (mérsékelni). 

A vonatkozó jogszabály értelmében tehát minden közlekedő felelőssége az útburkolat 

szennyezésének megelőzése. 

A szabályozás nem tesz különbséget sár, termény, motor- és gázolaj, trágya vagy úti szemét 

között. 

Természetesen vannak olyan helyzetek, amikor a kedvezőtlen talajviszonyok ellenére is 

szükséges a munkát elvégezni. Ebben az esetben azonban elvárható, hogy a közútra való 

felhajtást megelőzően a traktor vagy a kombájn, vagy bármely munkagép kerekének 

felületéről, valamint a gumi bordáiból a jármű vezetője eltávolítsa a felragadt sarat. 

Fentiek egyben azt is jelentik, hogy adott magánszemély téved abban a kérdésben, hogy a 

telkéről – a háza építése során – a munkagépek által a közútra felhordott sarat nem neki kell 

onnan elvinni, az utat megtisztítani. Ez ugyanis az Ő feladata, az Ő felelőssége. 

Természetesen az önkormányzatnak vagy adott esetben más közútkezelőnek is van feladata 

ilyen esetben is; például a bírságolás és a veszélytelen útviszonyok biztosítása. 
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