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Hóeltakarítás lehetőség szerint
Költség- és időjárásbeli különbségek a székelyföldi városokban

•  A gyors megoldások 
korában egyre érezhe-
tőbb az elvárás, hogy 
egy nagyobb havazás 
után is akadálymente-
sen lehessen közleked-
ni, parkolni a városok 
utcáin. A sokak által el-
marasztalt hóeltakarítás 
fontossági sorrendek, 
géppark, felszereltség, 
szervezettség, és nyil-
ván, időjárási viszonyok 
függvényében zajlik a 
székelyföldi városok-
ban, változó áron.

KOVÁCS ATTILA

T apasztalt városvezetők, szak-
emberek szerint egy átlagos té-
len 4-5 alkalommal fordul elő, 

hogy viszonylag rövid idő alatt na-
gyobb mennyiségű hó hull, és teljes 
erőbedobással történő hóeltakarítást 
kell végezni ahhoz, hogy a közlekedés 
feltételeit biztosítani tudják egy vá-
rosban. A hóekékre persze nem csak 
ilyenkor van szükség és az utak téli 
karbantartása sem merül ki a hótolás-
ban – gyakrabban kell például a jege-
sedés megelőzése miatt közbelépni. A 
szép kifejezéssel csúszásgátlónak ne-
vezett és a kézi lapátolás helyett most 
már többnyire kisebb-nagyobb gé-
pekkel utakra, járdákra elszórt anyag 
nagy része nálunk továbbra is parajdi 
só. Kalcium-kloridot is használnak, 
de a szakemberek szerint, ha csak ezt 
alkalmaznák, többszörösére nőnének 
a hóeltakarítás költségei, amelyek 
így sem alacsonyak. A költségeket 
áttekintve egyébként az is látszik, hol 
mostohább, hidegebb, zimankósabb 
a téli időjárás – illetve az is, hogy egy 
megbízott cégnek nagyobbak a költ-
ségei, mint ha a polgármesteri hiva-
talok saját erőből takarítják az utakat. 
Igaz, a hatékonyság szempontjából is 
vannak különbségek.

A városgazdálkodás szerepe

Székelyudvarhelyen nem bíztak meg 
egyetlen céget sem a hóeltakarítás-
sal, ezt a tevékenységet a polgár-
mesteri hivatal műszaki osztályának 
munkatársai felügyelik, illetve irá-
nyítják, a végrehajtó személyzet pe-
dig a városgazdálkodási közszolgálat 
karbantartó és gépészeti csapatának 
alkalmazottai, összesen 13 munka-
társ, akik a hóeltakarítási időszak-
ban állandó készenlétben vannak 
– tudtuk meg a polgármesteri hiva-
tal városgazdálkodási közszolgála-
tától. Az említett személyzet ezen a 

tevékenységen kívül – amikor nincs 
szükség hóeltakarításra – a minden-
napi ,,városkarbantartó” munkáját 
végzi – tájékoztattak. A havazás utá-
ni beavatkozások esetében, akárcsak 
más városokban, fontossági sorren-
det állapítottak meg. Elsőként a város 
főútjain és a meredekebb utcákban, 
illetve a lakótelepek közlekedési ge-
rinceit alkotó utcákban dolgoznak, 
majd utóbbiak mellékutcái, illetve a 
kisebb mellékutcák és a nem moder-
nizált útszakaszok következnek. Az 
illetékesek szerint a gépi felszereltség 
szokványos időjárási körülmények 
között megfelelő, de előfordulhat a 
gépek meghibásodása, amikor vál-
tani kell ezeket, vagy kirívóan szél-
sőséges időjárás, amikor bizony nem 
mindig sikerül ,,feketén” tartani az 
utakat. Azt is megtudtuk, hogy a 
2017-2018-as téli idényben a hóelta-
karításra, csúszásmentesítésre, ké-
szenléti szolgálatra fordított kiadások 
Székelyudvarhelyen megközelítőleg 
300 000 lejre rúgtak, a mostani télen 
is hasonló nagyságrendű összeg áll 
rendelkezésünkre. Azt is megkér-
deztük, van-e szükség a tevékeny-
ség javítására, a szakemberek sze-
rint bármilyen rendszer javítására 
időnként szükség van, ezeket a le-
hetőségek szerint meglépik.

Nagyobb költségek

Most haladjunk át a Hargitán Csík-
szeredába, ahol nemcsak az átlagos 
tél, de a szélsőséges téli időjárás is 
mást jelent, mint az enyhébb éghaj-
latú Székelyudvarhelyen. Itt a helyi 
önkormányzat többségi tulajdoná-
ban levő cég végzi a hóeltakarítást 
több éve. Mint a cég igazgatója, Pál 

Tamás korábban tájékoztatott, je-
lenleg nyolc gépjárművel tudnak 
beavatkozni, ha csúszásgátló anya-
gok szórására vagy hóekézésre van 
szükség az utakon. Tíz sofőr és két 
gépész üzemelteti a gépparkot, ti-
zennégy munkás pedig kézi erő-
vel a járdákról pucolja el a havat, 
utóbbiak tisztítására egy kis trak-
tort, valamint egy ATV-t is tudnak 
használni. A prioritási sorrend itt is 
működik, eszerint elsőként a főút-
vonalakon és a Csíkszeredai Me-
gyei Sürgősségi Kórház felé vezető 
útszakaszon avatkoznak be, majd a 
lejtős utcák, körforgalmak, kisebb 
fontosságú mellékútvonalak követ-
keznek. A parkolók hómentesítésére 
a járdák takarítása után kerülhet 
sor – ez utóbbi minden havazás 
után a legidőigényesebb feladat 
a tapasztalatok szerint. Az idő-
járás, a beavatkozások száma 
és a szolgáltatáshoz kapcsolódó 
költségek közti különbséget jelzi, 
hogy Csíkszeredában Székelyud-
varhelyhez viszonyítva ötször 
akkora keret áll rendelkezésre a 
jelenlegi téli idényben a hóeltaka-
rítás, jégmentesítés költségeinek fe-
dezésére, azaz 1,5 millió lej.

Traktor és földgyalu

Gyergyószentmiklóson az utak téli 
karbantartását a helyi önkormány-
zat cége, a Vitalissima Kft . végzi, 
összesen 8 fős személyzettel, közü-
lük 4 gépkezelő, a másik 4 alkalma-
zott pedig a parkok, átjárók, sétá-
nyok kézi takarítását végzi lapáttal, 
seprűvel – tudtuk meg Fórika Krisz-
tinától, a polgármesteri hivatal szó-
vivőjétől. A bevethető járműpark itt 

szerényebb, két traktor, egyik von-
tató, a másik tolóekével felszerelve. 
Az önkormányzat tavaly vásárolt 
egy földgyalut is, amelyet az idei 
évtől szintén hóeltakarításra is le-
het használni szükség esetén. A be-
avatkozások fontossági sorrendjét a 
tenderfüzet írja elő, valamint fi gye-
lembe veszik az 1997-ből származó 
43-as számú kormányrendelet közu-
tak besorolására vonatkozó megha-
tározásait is – ismertette a szóvivő, 
aki kérdésünkre megfelelőnek ítélte 
a géppark felszereltségét, viszont 
helyenként szükségesnek nevezte a 
kézi beavatkozást is a parkokban, 
járdákon, sétányokon.

Géppel, kézzel is dolgoznak

Marosvásárhely méretéből adódóan 
is a legtöbbet költ egy téli időszak-
ban a hóeltakarításra, utak és járdák 
csúszásmentesítésére, a 2017-18-as 
idényben ez az összeg meghaladta 
az 5,5 millió lejt – tudtuk meg a pol-
gármesteri hivatal közterület-fenn-
tartó osztályának aligazgatójától. 
Ioan Gheorghiță arról is tájékozta-
tott, hogy a szolgáltatást az érvényes 
szerződés szerint a köztisztasági, 
hulladékgazdálkodási feladatokkal 
is megbízott Salubriserv Rt. végzi, és 
a mostani idényben is hasonló össze-
get fordítanak erre a célra. Marosvá-
sárhelyen 12, hóekével felszerelt, il-
letve csúszásgátló anyag szórására is 
alkalmas gépjármű áll készenlétben 
a beavatkozásokhoz, ugyanakkor 
2 önürítős teherautó, a járdák tisz-
títására 2 munkagépet használnak, 
illetve rendelkeznek 2 rakodógéppel 
is, valamint az ezekhez szükséges 
személyzettel. A hóeltakarításban 

részt vesz a cég azon alkalmazotta-
inak egy része is, akik rendszerint a 
közterületek takarítását végzik – 
tudtuk meg. Havazás esetén a be-
avatkozás fontossági sorrendben 
történik, a forgalmasabb főútvo-
nalak élveznek elsőbbséget.

Új kihívások

Nemcsak az átlagostól eltérő időjá-
rás, a sűrű havazás okozhat gondo-
kat télen a városokban. A gépkocsik 
növekvő száma és az emiatt kialaku-
ló rendszertelen parkolás mindenütt 
megnehezíti a hóeltakarítást, egyes 
lakótelepi útszakaszokon alig vagy 
egyáltalán nem férnek el a szűk he-
lyeken a munkagépek. Emiatt felér-
tékelődik a kézi munkaerő szerepe, 
és szükség van egyre több, kisebb, 
szűk helyeken dolgozni tudó gépre 
is. A sok autó miatt egyre nehezebb 
úgy eltolni a havat a közterületek-
ről, hogy az senkit ne akadályozzon 
a közlekedésben. Gyakran előfor-
dul, hogy nem megfelelő a járdák 
állapota, amelyek jelentős részét 
közterületként takarítják, viszont 
a lakótelepeken sok tömbházlakó 
nem törődik ezek hómentesítésével. 
Ugyanakkor a hó elpucolása után a 
járdákon rendszeresen jég képző-
dik, ha hideg az idő. Több városban 
előfordult, hogy amíg az utakon vi-
szonylag akadálymentesen lehetett 
közlekedni, a járdák jelentős része 
jégmezővé vált, mert a csúszásmen-
tesítés akadozott vagy hiányzott – 
ezért az állapotért sok gyalogos bo-
kafi cammal, lábtöréssel ,,fi zetett”.

Szűk helyeken, egyre több 
autó között is el kell végezni a 
hóeltakarítást 
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