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Nádudvar város közútjainak téli üzemeltetési terve 
 

I.  
Az üzemeltetési terv hatálya kiterjed: 

 
 

Területileg: a település közigazgatási területének helyi közúttal rendelkező részére. 
Személyi hatálya: kiterjed a közterületet üzemeltető Nádudvari Nonprofit Kft. 
munkavállalóira. 
Időbeli hatálya: a téli időjárási körülmények fennállásának idejére jellemzően október 15-től 
április 15-ig. 
 
A tervben foglaltak betartásáért és szakszerű végrehajtásáért felelősek a személyi hatállyal 
érinttet munkavállalók. 
 

II. 
A helyi közutak útkategóriái: 

 
1.Országos mellékút (Köu/3) 
Fő út 

 
2. Helyi gyűjtőút (Köu/4) 
Kabai út, Ady Endre utca, 
 
3. Helyi gyűjtőút (Köu/4) 
A közlekedés szempontjából fontos útvonalak: 
Baksay Dániel utca, Bem József utca, Csemete utca, Jókai utca, Határ utca, Kossuth Lajos 
utca, Kossuth tér, Kölcsey utca, Kövy Sándor utca, Lőwy Sándor utca, Lukács D. utca, 
Mártírok u., Mátyás K. utca, Mónus Illés utca, Seregélyes utca, Szabadság utca, Puskin utca,  

   
4. Kiszolgálóút (Köu/5)  
A települések belterületének alapfunkcióját, a lakófunkciót kiszolgáló közutak, a lakótömbök 
belső forgalmát bonyolítják le: 
Ady tér, Angyalházi sor, Antal János utca, Bán Tibor utca,Bartók Béla utca, Béke  utca, 
Bercsényi utca, Bocskai utca, Csapó utca, Csillag  utca, Csokonai utca, Deák Ferenc utca, Dobó 
utca, Dózsa György utca, Emőd sor,  Galambos utca, Görbe utca, Guttemberg  utca,Hold utca, 
Hortobágy utca, II.Kereszt utca, József Attila utca, Károlyi Sándor utca, Kinizsi  utca, Kiskert 
utca, Kiss János altábornagy utca, Kisszőllőskert u, Kösely utca, Ladányi utca, Lázár Gyula 
utca, Malom utca, Maros  utca, Marx  Károly  utca, Mester utca, Mészáros Lázár utca , Mikes 
utca,  Miklós utca, Nap utca, Nyíl utca, Pacsirta utca, Petőfi  S.  u., Petri-Derzs utca, Rákóczi 
Ferenc utca, Schönherz Z. utca, Somogyi  Béla  utca, Szamos utca, Széchenyi utca, Szegfű utca, 
Szikoldal utca, Táncsics  utca, Tisza utca, Vay Miklós utca, Vendég utca, Völgyalja utca,  
 
5. Gyalogutak, járdák és várakozóhelyek 
A gyalogutak a gyalogosok közlekedésére szolgáló önálló utak. A járdák a közútnak a 
gyalogosok közlekedésére szolgáló, attól szintkülönbséggel, kiemelt szegéllyel vagy más 
módon elválasztott része. 
 
 



3 
 

Az önkormányzati tulajdonú és fenntartású intézmények környezetében: 
 
Polgármesteri Hivatal előtti járda és parkoló, Gyermekorvosi rendelő előtti járda és parkoló, 
Központi Orvosi Rendelő előtti  járda és parkoló, Ady Endre Művelődési Központ és Városi 
Könyvtár előtti járda és parkoló, Vadvirág Óvoda előtti járda, Napfény Óvoda és Bölcsőde 
előtti járda, Százszorszép Óvoda előtti járda, Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás 
Szociális Szolgáltató Központ előtti járda, Ady téri parkoló, Nádudvari Nonprofit Kft. előtti 
járda és parkoló, Jókai 4 Sportcentrum előtti parkoló, Köztemető előtti járda és parkoló, Strand 
Fürdő előtti járda és parkoló, buszváró járda és parkoló, Kossuth téri parkoló, Kossuth utcai 
parkoló, buszmegállók és buszöblök, parkok előtti járda. 
 
6. Kerékpárutak  
Kerékpárosok közlekedésére szolgáló önálló utak (ide kell sorolni a gyalogosok és a 
kerékpárosok együttes közlekedésére szolgáló gyalog- és kerékpár utakat is).: 
 
Fő utcai kerékpárút, Ady téri kerékpárút 
 

 
III. 

A hó eltakarítás szolgáltatási szintje 
 

A II. fejezet 1. és 2. pontban szereplő területeken a hó tolást a kezelő köteles elvégezni jelen 
esetben a Magyar Közút Zrt. 

A II. fejezet 3. 5. és 6. pontban szereplő területek fontosabb, kiemelt területeknek minősülnek 
melyek esetében, ha a lehullott hóréteg laza vastagsága eléri az 5-10 cm-t, a hó tolást meg kell 
kezdeni. A hóesés megszűnése után 15-20 cm leesett hó mennyiség esetén a hó eltakarítását 
azonnal el kell végezni. 
 
A II. fejezet 4. pontban szereplő területek esetében, ha a lehullott hóréteg laza vastagsága eléri 
a 7-12 cm-t, a hó tolást a kiemelt területek takarítási munkáit követően kell megkezdeni.  
 
Külterületi utak esetén csak a fent előírt feladatok elvégzése után kell a személygépkocsival 
történő járhatóságot biztosítani. 
 

 
IV. 

A síkosság mentesítés szolgáltatási szintje 
 

A II. fejezet 1. és 2. pontban szereplő területeken a téli síkosság mentesítést a kezelő köteles 
elvégezni jelen esetben a Magyar Közút Zrt. 

A II. fejezet 3. 5. és 6. pontban szereplő területek fontosabb, kiemelt területeknek minősülnek 
melyek esetében, ha a lehullott hóréteg laza vastagsága eléri az 5-10 cm-t, a hó tolást meg kell 
kezdeni. A hóesés megszűnése után 15-20 cm leesett hó mennyiség esetén a hó eltakarítását 
azonnal el kell végezni. 
 
A II. fejezet 4. pontban szereplő területek esetében, ha a lehullott hóréteg laza vastagsága eléri 
a 7-12 cm-t, a hó tolást a kiemelt területek takarítási munkáit követően kell megkezdeni.  
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A szórási munka megkezdésének időpontja a csapadék elállásától számított 2-6 órán a 
napszaktól függően. 
 
Fenti szolgáltatási szintek átlagos téli időjárásra vonatkoznak. Átlagos téli időjárásnak 
tekinthető, ha a hőmérséklet -8 C° vagy annál magasabb és a szél erőssége kevesebb, mint 30 
km/óra, valamint a lehullott hó mennyisége 24 óra alatt max. 20 cm. 
Alacsonyabb hőmérséklet, nagyobb szélsebesség, továbbá ónos eső esetén a védekezési 

időszükségletek változhatnak. 

 

Kiemelt figyelmet kell fordítani a síkosság mentesítés során a kerékpárutak, a gyalogutak, és 
járdák, továbbá az intézmények környezetére és a várakozó helyek tisztítására és síkosság 
mentesítésére. Növényekkel szegélyezett utak, járdák mellett a síkosság mentesítésnél 
környezetbarát anyagot kell alkalmazni, és a sótartalmat a minimálisra csökkenteni.  
Ha a hó mennyisége a padkákon meghaladja a 30 cm-t, és akadályozza a további takarítási 
munkát, akkor azt el kell szállítani.  

 
 

V. 
A téli üzemeltetésben résztvevő személyek felkészítése 

 
A téli időjárási körülmények értve alatta, a korlátozott látási viszonyokat, a napos órák 
számának csökkenését, fokozott csúszásveszély jelenlétét, a téli közútkezelési munkákban 
résztvevő személyektől fokozott figyelmességet igényel. A munkavégzésben résztvevő 
személyi állomány felkészítő oktatásban részesül, mely során kiemelt figyelmet kap az egyéni 
védőfelszerelések használata az ideiglenes útakadályok jelölésére szolgáló eszközök 
használata, valamint a gépek téli felkészítése. Az üzemeltetésben érintett munkavállaló részére 
az ügyvezető készenlétet illetve túlórát rendelhet el. A készenlét fenntartása mindaddig 
indokolt, míg a meteorológiai előrejelzések alapján a téli időjárás jellemző körülményei a helyi 
közutakon fennállnak.  
 
Kiemelt hangsúlyt kap a vízelnyelők és azok környezetének tisztítása, buszforduló, 
buszmegállók, öblök és fellépők tisztántartása. Amennyiben a belterületen felhalmozódott hó 
akadályozza a közlekedést, parkolást, akkor annak elszállításáról a kijelölt hó lerakó helyre 
gondoskodni kell. A kijelölt hó lerakó hely a Mártírok utca melletti terület.  
 
A kézi hó eltakarítási munkákba bevonhatóak a közmunkaprogramban résztvevő 
munkavállalók. A munkavégzéshez szükséges kéziszerszámokról (hólapát, vesszőseprű, 
cirokseprű, talicska) és védőfelszerelésekről (láthatósági mellény, védőkesztyű, melegedőhely, 
meleg védőital) a Nádudvari Nonprofit Kft ügyvezetője gondoskodik. 
 
 

VI. 
 

A téli üzemeltetésben használt anyagok gépek és eszközök 
 

A síkosság mentesítés során használt olvasztó és érdesítő anyagok, alkalmazásánál törekedni 
kell a környezetet nem vagy kevésbé károsító anyagok használatára. 
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Használható anyagok: 
 
Érdesítő anyagként használható: homok, fűrészpor, zeolit. 
Olvasztószerként: útszóró só,  
Az olvasztó és érdesítő szerek tárolása a gépek tárolási helyével megegyező módon a 
nedvességtől védett helyen kell biztosítani. A felhasználás függvényében történő folyamatos 
utánpótlását biztosítani kell, melyért a Nádudvari Nonprofit ügyvezetője a felelős. 
 
Hó eltakarításban használt gépek: 
 

- Hyundai toló lapos gép 
Feladata elsődlegesen 3. Helyi gyűjtőút (Köu/4) kategóriába sorolt utak és parkolók hó 
mentesítése. A munkavégzést 7-12 cm-es egybefüggő hótakaró esetében meg kell kezdeni és 
folyamatosan az alábbi vonulási útvonalon végezni. 
Határ utca, Puskin utca, Baksay Dániel utca, Jókai utca (temető és előtte lévő parkoló, hulladék 
lerakó telep), Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár és az előtte lévő parkoló 
Az utakhoz csatlakozó, vagy onnan nyíló parkolók tisztítását az út tisztításával egyidejűleg kell 
elvégezni. 
A gép tárolási helye: Fő út 42 (Hulladék válogató) 
 

- JD 3220 traktor 
Feladata elsődlegesen 6. Kerékpárutak , 4. Kiszolgálóút (Köu/5), kategóriába sorolt utak és 
parkolók hó mentesítése sózása. Gyalogos közlekedésre szolgáló részek hó mentesítése, 
kerékpár út takarítása. Telephelyről kiindulva 
A gép tárolási helye: Fő út 42 (Hulladék válogató) 
 

- JCB árokásó gép  
Feladata elsődlegesen 5. Gyalogutak és járdák kategóriába sorolt járdák és parkolók hó 
mentesítése. Gyalogos közlekedésre szolgáló részek hó mentesítése, kerékpár út takarítása. 
Telephelyről kiindulva 
A gép tárolási helye: Fő út 42 (Hulladék válogató) 
 
- JD 455 traktor 
Feladata elsődlegesen 5. Gyalogutak és járdák kategóriába sorolt járdák és parkolók hó 
mentesítése. Gyalogos közlekedésre szolgáló részek hó mentesítése, kerékpár út takarítása. 
Telephelyről kiindulva 
A gép tárolási helye: Fő út 42 (Hulladék válogató) 
 
A gépeket vezetők kötelesek a járművek téli felkészítését legkésőbb október 10.-re elvégezni 
és azok alkalmazhatóságát az ügyvezetőnek bemutatni. 
 
Eszközök:  
 
Hólapátok, vessző és cirokseprű, vödör, talicska. Az eszközöket a kézi hó eltakarítást végző 
csoportok használják, akiknek a munkáját a Nádudvari Nonprofit Kft megbízott dolgozója 
irányítja.  
Feladatuk: a géppel nem vagy nehezen megközelíthető helyek hó és síkosság mentesítése. 
Kiemelten a buszmegállók megközelítési útvonalainak és fellépők tisztántartása, továbbá a 
közintézmények előtti járdaszakaszok és belső tereinek tisztántartása a depóniába rakása. 
Közterületi víznyelők takarítása jégmentesítése. 
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VII. 
Záró rendelkezés 

 
Nádudvari Nonprofit Kft., mint a település közútjainak üzemeltetője, minden év október 10-ig 
elkészíti, illetve felülvizsgálja a téli üzemeltetési tervét. A tervben nem szabályozott esetekben 
a közúti közlekedésről szóló 1998. évi I. törvény, valamint a helyi közutak kezelésének szakmai 
szabályairól szóló 5/2014. (I.28.) GKM rendeletben foglaltakat tekinti irányadónak. 
 
 
Nádudvar, 2018. október 08. 
                                                                                                  
 
 

 Ludman Lajos 
                                                                                                          ügyvezető sk. 


