
Tájékoztató

Törökbálint város hóeltekarítási és síkosságmentesítési gyakorlatáról

Városunk hat olyan járművel rendelkezik, amely a téli útviszonyok javítását teszi lehetővé. A géppark 
legfiatalabb tagja 2015 őszén került beszerzésre, és már a bejáratás időszakában is alaposan kiveszi 
részét a takarításban. A teljes gépparkból három jármű rendelkezik tolólappal és sószóró adapterrel, 
két jármű húzólappal, egy járművünk tolólapos. A közösségi parkolókat, egyéb felületeket bob-cat 
munkagépünk takarítja. A fenti járműpark működtetéséhez tucatnyi, megfelelő vezetői engedéllyel 
és tapasztalattal rendelkező dolgozó szükséges.

Hogyan is történik a tényleges munkavégzés?

November közepétől márciusig minden napra ügyeleti rendszer működik, amelyben minden éjszaka 3 
munkatársunk áll készenlétben, hogy indokolt esetben haladéktalanul megkezdhesse a legfontosabb 
útvonalaink tisztítását. Tekintettel arra, hogy az jogszabályi előírások napi kilenc óránál több vezetést 
nem engednek, így napközbeni munkavégzésre csak ennek figyelembe tudjuk a létszámot biztosítani, 
ami általában négy járművet jelent. Rendkívüli esetekben külső vállalkozók segítségét is igénybe 
vesszük.

Mindenkiben joggal merül fel a kérdés, mikor és hol kezdődik, illetve folytatódik az utak takarítása. A 
járműveink rögtön elindulnak, mihelyt az útjaink a közlekedés számára fokozottan veszélyessé 
válnak. Ez megtörténhet a hó mennyiségéből vagy az út síkosságából adódóan. A mennyiséget 
ekézéssel, illetve húzással tudjuk megszüntetni. A tolólapot 3-5 cm magasságra tudjuk leengedni, az 
adott útburkolat egyenetlenségének függvényében. A megmaradt hóréteget sós homokkal csúszás 
mentesítjük, s olvasztjuk. A kiszórt mennyiséget a minimálisan szükséges szintre szorítjuk. Sót ónos 
esőben, erősebb olvadáskor nem szabad használni, mert gyorsan lemosódik az útfelületről, a várt 
hatást nem lehet ezzel elérni.

Az utak letakarítása kategóriánként történik.

Az I. kategóriába tartoznak a főutak, gyűjtő utak, közösségi közlekedés által használt útvonalak, 
intézményekhez és kiemelt fontosságú létesítményekhez vezető útvonalak. Az utak takarítása addig 
folyik, amíg a felület veszélyezteti a közlekedés biztonságát. Fontos megjegyezni, hogy az idetartozó 
útvonalak egy részének kezelője a Magyar Közút, de helyettük is elvégezzük az utak takarítását, mert 
tapasztalatunk szerint a munka csak több órás késéssel kezdődne meg.



Amikor végeztünk ezekkel az utakkal, kezdődhet a II. kategóriába sorolt utak takarítása. Ide 
tartoznak a belterületi, szilárd burkolattal ellátott útburkolatok, meredek utcák és közösségi 
parkolók. Mennyiségét tekintve ez a legnagyobb felület.

Utolsó lépésként jutunk el a III. kategóriába sorolt utakra, amelyek jellemzően külterületen 
találhatóak és nem rendelkeznek szilárd burkolattal.

Nem takarítunk mezőgazdasági jellegű utakat vagy ahol nem laknak életvitelszerűen. A megjelölt 
sorrendtől csak rendkívül indokolt esetben térünk el, ha azt élet vagy vagyonbiztonság indokolja.

A fentiek szerint látható, nagyobb havazás esetén napokba is telhet eljutni valamennyi helyszínre. 
Ezen felül gondoskodunk a város intézményeihez tartozó járdaszakaszok, parkolók tisztításáról, 
kapacitásunktól függően a fontosabb gyalogos útvonalak letakarításáról.

A jelentkező feladat súlyát érzékelteti, hogy összesen 160 km hosszúságú úthálózatról beszélünk, 
amelyből a beltéri utak hossza: 78 km.

A hó letolását nehezíti az utakon, vagy a parkolókban várakozó járművek. Ezek távozása után sokszor 
úgy tűnhet, hogy az adott részen nem történ takarítás. Másik jellemző esemény, az útról letolt havat 
a kapubeállókról visszalapátolják az útfelületre. Javasoljuk erre a célra a vízelvezető árkok, vagy 
zöldfelületek használatát. Panaszként jelzik, hogy járműveink az út szélére, kapubeállókra vagy a 
várakozó járművekre tolja a havat. Sajnos a felületen keletkezett nagymennyiségű havat nem lehet 
máshol elhelyezni, ezek további eltakarítása az ingatlan tulajdonos feladata, a járdák hó és síkosság 
mentesítésével együtt.

Reméljük, hogy a fenti információk átadásával sikerült tájékoztatást adni az általunk végzett 
munkáról, annak ütemezéséről.

Törökbálint, 2015. december 01.


