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I. FÁZISBAN SÍKOSSÁGMENTESÍTENDŐ UTAK 
 

1. ÚTVONAL „A” - NHSZ Zounok Zrt. 
 

József A. u. (Bajcsy csomóponttól) 
Eötvös tér 
Ady Endre u. 
Pólya T. u. (forduló a  Szabadság térnél) 
Pólya T. u. 
Ady Endre u. 
Eötvös tér (körforgalom) 
Baross u. 

Kossuth tér-Kossuth Lajos u ( Szapáry csomóponttól volt NÉPLAP épületig 
nem végzünk sózást. Ekézés csak 5 cm-re megemelt ekével végezhető!) 

Kossuth Lajos u volt NÉPLAP épületétől Szabadság térig 
Forduló a Szabadság térnél 
Kossuth L. u. volt NÉPLAP épűletig 

Kossuth tér-Kossuth Lajos u ( Szapáry csomóponttól volt NÉPLAP épületig 
nem végzünk sózást. Ekézés csak 5 cm-re megemelt ekével végezhető!) 

Boldog Sándor István krt. 
Forduló a Várkonyi térnél 
Boldog Sándor István krt. 
Baross u. (Hősök tere SZTK előtt is) 
Dr. Elek I u. (o-v) 
József A.u. 
Rákóczi u.  
Petőfi u.  
Kápolna u. (Ady E. u.) 
Boldog Sándor István krt. (Piactól) 
Szapáry u. 
Forduló a Galériánál 
Szapáry u. 
Boldog Sándor István krt. (Ady E. u.) 
Kápolna u. 
Rákóczi u. 
Petőfi u. 
Mártírok u. 
Templom u. 
Mártírok u. 
Indóház u. (o-v) 
Körösi u. (o-v) 
Csaba u. (o-v) 
Piroskai u. 
TVM forduló                                                      23,6 km                 128 950 m2 
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I. FÁZISBAN SÍKOSSÁGMENTESÍTENDŐ UTAK 
 

1. ÚTVONAL „B” - NHSZ Zounok Zrt. 
 

megjelölt utak csak környezet barát anyaggal szórandók! 
 
 

Kossuth tér – Kossuth Lajos út ( Szapáry úti csomóponttól volt Néplap 
Székház közti útszakasz) 
Táncsics út úttest ( Viacolor) 
Sóház út úttest ( Viacolor) 
Kellner Gy.u.                                              
Szandaszőlős, Lengyel Antal tér ( Viacolor )  A tér előtti díszburkolattal 
ellátott útszakasz ekézése csak 5 cm-re megemelt ekével végezhető. 

 
1,5 km                          7 800 m2   
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I. FÁZISBAN SÍKOSSÁGMENTESÍTENDŐ UTAK 
 

 
2. ÚTVONAL - NHSZ Zounok Zrt. 

 
 
Thököly u. (Eötvös tértől) 
Szántó krt. 
Várkonyi tér 
Szolnok ispán krt.  
Forduló az Ady E. útnál 
Szolnok Ispán krt. 
Dr. Sebestyén krt. 
Városmajor u. forduló a Verseghy útnál 
Városmajor u. 
Puskás T. u. 
Wagner G. u. 
Vásárhelyi P. u. 
Városmajor u. 
Dr. Sebestyén krt. 
Várkonyi tér 
Szántó krt. 
Kassai u. (o-v) 
Szántó krt. 
Thököly u.  (Ady E. u.) 
Pozsonyi u. 
Széchenyi krt. 
Mentőállomás 
Városi Kollégium 
Széchenyi krt. 
forduló az OMV kútnál 
Széchenyi krt. (4 sáv!) 
Pozsonyi u. 
Baross u. (Eötvös tér és Vasútállomás közti szakasz o-v) 
Liget u. 
Csokonai u.  (o-v) 
Újszászi u. (Átrakó állomásig) 
                                                                               28,15 km           136 398 m2 
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I. FÁZISBAN SÍKOSSÁGMENTESÍTENDŐ UTAK 
 

 
3. ÚTVONAL - NHSZ Zounok Zrt. 

 
 
Tiszaliget (o-v) 
Debreceni u.  
Vízpart krt. (o-v) 
Debreceni u. (o-v) (Százlábú híd végétől – 4 sz. elkerülő útig) 
Kocsoros lejáró 
Vörösmező u. 
Tóth Á. u. (o-v) 
Vörösmező u. 
Gorkij u.  
Munkácsi u.     Kassák Lajos útig (o-v) 
Gorkij u. 
Gorkij u. - Stromfeld A u. kereszteződés lejtős szakasza (kb. 30 m.),  
forduló   a Karinthy útnál 
Gorkij u. 
Krúdy Gy. u. (o-v) 
Gorkij u. 
Vörösmező u. . (o-v) 
Reptéri u. . (o-v) 
Kertvárosi lejáró 
Felső Szandai rét (bevásárló központok 2x2sáv). (o-v) 
Bevásárló központok felé 4. sz útról lehajtó sáv (egyirányú út! ) 
Kertvárosi lejáró 1-es kilométernél lévő  
                                                                        27,29 km                       128 283 m2    
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I. FÁZISBAN SÍKOSSÁGMENTESÍTENDŐ UTAK 
 

 
4. ÚTVONAL GÉPI járdatisztítás – NHSZ Zounok Zrt.  

 
megjelölt utak megrendelt anyaggal szórandók! 
 
Bajcsy-Zs. u. - József A. u. csomópont járdasüllyesztések 
József A. u. külső közterületi járda, gyalogátkelőhelyek, járdasüllyesztések 
Eötvös téri átkelőhelyek 
Baross u. átkelőhelyek, közterületi járdák 
Baross u. - Szapáry u. csomópont járdasüllyesztések 
Árkád Üzletház járdája csak aszfaltos! 
Várkonyi téri körforgalom kerékpárút-járda 
Ady Endre úttal párhuzamos közterületi járdák  
Széchenyi krt. gerincúttal párhuzamos 2-2 járda, átkelőhelyek, járda 
süllyesztései, összekötő közterületi járdák 
Széchenyi krt. gerincúttal párhuzamos kerékpárút. 
Nagy I. krt. közterületi járdák, átkelőhelyek 
Mátyás kir. u. közterületi járdák 
Városközpont - Hild tér 
Szántó krt. járdái 
Városmajor u. járdái 
Tiszaliget járdái 
Vörösmező úttól Kölcsey útig kerékpárút  
 
Cak ekézendő! 

Tabán városrész útjai CSAK EKÉZÉS! 

Tiszaparti sétány (Tisza hídtól - Vízi Rendészetig csak EKÉZÉS!) 
 
                                                                                                             71 390 m2 
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I. FÁZISBAN SÍKOSSÁGMENTESÍTENDŐ UTAK 
 

 
HÁRMAS KONVOJ ÚTVONALA – NHSZ Zounok Zrt. 

 
 
 
József A.u. (Bajcsy csomóponttól) 
Baross u. 
Szapáry u. 
Forduló a Galériánál 
Szapáry u. 
Boldog Sándor István krt. 
Ady E. u. 
Pólya T. u. 
Forduló a Szabadság térnél 
Pólya T. u. 
Szolnok ispán krt. 
Forduló a Várkonyi térnél 
Szolnok Ispán krt. 
Ady Endre u. 
Boldog Sándor István krt. (Piactól) 
Forduló a Várkonyi térnél 
Boldog Sándor István krt. (Piacig) 
Ady Endre u. 
Eötvös tér (forduló a körforgalomban) 
Ady Endre u. 
Boldog Sándor István krt. (Piactól) 
Baross u. 
József A u. (Bajcsy csomópontig) 
Thököly u. (Eötvös tértől) 
Szántó krt.  
Forduló a Várkonyi térnél 
Szántó krt. 
Pozsonyi u. 
Széchenyi krt. (forduló az ÖMV kútnál) 
Pozsonyi u. (jobbra) 
Szántó krt.  
Thököly u. 
Dr. Elek István krt. 
Debreceni u. végéig az új 4-es útig (o-v) 
Felső Szandai rét (bevásárló központok 2x2sáv) 
 
                                                                                   22,75 km        144 540 m2 
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I. FÁZISBAN SÍKOSSÁGMENTESÍTENDŐ UTAK 
 

 
KETTES KONVOJ ÚTVONALA – NHSZ Zounok Zrt. 

 

Kossuth tér-Kossuth Lajos u. (Szapáry csomóponttól volt NÉPLAP 
épületig nem végzünk sózást. Ekézés csak 5 cm-re megemelt 

ekével végezhető.) 
 
-Kossuth Lajos u volt NÉPLAP épülettől Szabadság térig o-v forduló a 
Szabadság térnél) 
Baross u. (Vasútállomás-Eötvös tér között o-v) 
Rákóczi u. 
Petőfi u. 
Kápolna u. 
Pozsonyi u. (Ady E.u.-Szántó krt. között) 
Kassai u. (o-v) 
Pozsonyi u. (Ady E.u.-Szántó krt. között) 
Kápolna u. 
Petőfi u. 
Rákóczi u. 
Mártírok u. 
Templom u. (Szapáry u.) 
Templom u. 
Mártírok u. 
Körösi u. (o-v) 
Indóház u. (o-v) 
Liget u. 
Csokonai u. (teljes szakasz o-v) 
Dr. Sebestyén krt. 
Városmajor u. 
Puskás-Wágner-Vásárhely u. 
Városmajor u. 
Dr. Sebestyén krt. 
Tiszaliget 
Vörösmező u. 
Tóth Á. u. 
Forduló a buszvégállomásnál 
Vörösmező u. 
Gorkij u. (o-v)- Munkácsi M.u. 
Krúdy u. 
Gorkij u.  
Vörösmező u. 
Bevásárló központok (Felső Szandai rét) felé 4.sz útról lehajtó sáv 
Vízpart krt. (o-v) 
Újszászi u. (Átrakó állomásig o-v) 
Csaba u. 
Piroskai u. 
 
                                                                                   48,2 km        220 025 m2 
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3. sz. melléklet 

 
II. FÁZISBAN SÍKOSSÁGMENTESÍTENDŐ UTAK 

 
II./A ÚTVONAL – NHSZ Zounok Zrt. 

 

megjelölt utak csak ekézendő! 
 

 

 Jósika u. 

 Bálvány u. 

 Vitéz Szathmári József u. 

 Szent László Kir. u. 

 Levente u. 

 Irgalmas u. 

 Gerle u.- Sarló u. 

 Károly Róbert u. 

 Szt. István kir.u. 

 Béla kir.u. 

 Rozgonyi u. 

 Móricz Zs.u. 

 Egyetértés u. 

 kis Thököly u. (felüljáró alatt) 

 Rét u. 

 Vas Gereben u. 

 Réz u. 

 Ifjúság u. 

 Kút u. 

 Glykais Gyula 

 Moha u. 

 Batthyányi u.  

 Jászkürt u . 

 Szív u. 

 Fiumei u. 

 Móra F. u.                                                               8,1 km                  42 150 m2 



10 

 

II. FÁZISBAN SÍKOSSÁGMENTESÍTENDŐ UTAK 
 

 
II./A ÚTVONAL – NHSZ Zounok Zrt. 

 
IKF 1200-as Járdasószóró útvonala 
 

 megjelölt utak sókeverékkel szórandók 

 Dr. Balogh K. u. 

 Kolozsvári u. 

 Somogyi u. 

 Gárdonyi u. 

 Dózsa Gy.u. 

 Koszorú u. 

 Jókai u. 

 Ostor u. 

 Arany J. u.  

 Dr. Sarkady László u. 

 Tófenék u.  

 Sólyom u. 

 Lengyel L.u.  

 Szigligeti u. 

 Magyar u. 

 Mészáros L.u.  

 Madách I.u. 

 Zrínyi u.                                                          5,4 km                       17 150 m2 
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II./B  ÚTVONAL – NHSZ Zounok Zrt. 
 
 

 megjelölt utak sókeverékkel szórandók 
 

 Hunyadi u. 

 Bercsényi u. 

 Konstantin u. 

 Mária u. 

 Százados u. 

 Sütő u. 

 Vörösmarty u. 

 

 csak ekézendő! 
 

 Kapisztrán Szent J.u. 

 Tompa M. u. 

 Gőzhajó u. 

 Dobó u. 

 Kürt u. 

 Balassa u. 

 Mikszáth u.+Mikszáth köz. 

 Széchenyi u. 

 Véső u. 

 Vasvári u.  

 Bajtárs u. 

 Tarló u.                                                              8,8 km                  52 230 m2 
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II./C ÚTVONAL – NHSZ Zounok Zrt. 
 
 

 megjelölt utak sókeverékkel szórandók 
 

Szellő u. 

Kocsoros u. 

Ferenczy K.u. 

Holt -Tisza parti u. 

 

Csak ekézendő! 
 

 Napsugár u. 

 Fény u. 

 Gagarin u. 

 Alkony u. 

 Kiss J. u. (Karinthy és Gorkij között) 

 Gátőr u. 

 Withmann V. u. 

 Honvéd u. 

 Balázs B.u. 

 Kassák L.u.   

 Tenyőszigeti u. 

 Nagymező u. 

 Eper u.                                                               18,3 km              88 260 m2 
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II./D ÚTVONAL – NHSZ Zounok Zrt. 

 
 

 megjelölt utak sókeverékkel szórandók 
 
Liliom u. 

Áchim u. 

Bimbó u. 

Bimbó úti ltp (házak között is!) 

 

 

 csak ekézendő! 
 

Üteg u. 

Dr. Bacsó N. u. 

Határ u. 

Tulipán u.                                                                3,95 km         21 620 m2 
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II./E ÚTVONAL – NHSZ Zounok Zrt. 

 
 

 megjelölt utak sókeverékkel szórandók 
 

 
Hild V. u. 

Lovas I. u. 

Aranyi S. u. 

Malom u. 

Botár I. u. 

Karczag L. u. 

Czakó E. u. 

Orosz György u. 

Győrffy u. 

Fényes A. u. 

Bartók B.u. 

Nyúl u. 

Halom u. 

Vadász u. 

Vércse u. 

Zöldfa u. 

 Kaán K.u. (Kárász u.-ig)                           13,3 km                         51 355 m2 
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II./F ÚTVONAL – NHSZ Zounok Zrt. 

 
 megjelölt utak sókeverékkel szórandók 
 

 
Béke u. 

Csallóköz u. 

Gyökér u. 

Vágóhid u. 

 

csak ekézendő! 
 

Durst J. u. 

Sashalmi u. 

Csáklya u. 

Pálfi J.u. 

Hunor u. 

Attila u. 

Alvégi u. 

Küry Albert u.                                                            10, 8 km                  40 810 m2 
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II./G ÚTVONAL – NHSZ Zounok Zrt. 
 
 

 megjelölt utak sókeverékkel szórandók 
 

 
Fék u. 

Kőműves u. 

Téglagyári u. 

Felhő u. 

Batsányi u. (Kőműves úttól északra) 

Kacsa u.                                                                     6,8 km             21 140 m2 
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III. FÁZISBAN SÍKOSSÁGMENTESÍTENDŐ UTAK 

(10 cm-t meghaladó hóvastagság esetén automatikusan csak ekézendő!) 
 

III./ a  útvonal – NHSZ Zounok Zrt. 

Bajnok u. 

Csillag u. 

Hold u. 

Mosonyi u. 

Verbunkos u. 

Csalogány u. 

Sziget u. 

Ősz u. 

Száva u. 

Rege u.  

Tél u. 

Mikes u. 

Gomba u. 

Kert u. 

Horánszky u. 

Dráva u.  

Báthory I. u.                                                              3,7 km                    15 255 m2 
 

III./b  útvonal – NHSZ Zounok Zrt. 

Sajtó u. 

Kazinczy u. 

Büge u. 

Mindszenty József bíboros u. 

Meder u. 

Vak Bottyán u. 

Markotányos u. 

Dobos K.u. 

Balogh Ádám u. 

Kard.u. 

Obsitos u. 

Székely u. .                                                              2,7 km                    14 440 m2 
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III./c  útvonal – NHSZ Zounok Zrt. 
 

Kertváros 
 

Szivárvány u. 

Álom u. 

Virágos u. 

Tiszavirág u. 

Debreceni u. (kertvárosi) 

Fenyves u. 

Horgász u. 

Kedves sor 

Árnyas u. 

Csend u. 

Otthon u. .                                                              3,7 km                    14 500 m2 
 

Szandaszőlős 

Barack u. 

Dió u. 

Alma u. 

Cseresznye u. 

Szilvás u. 

Körte u. 

Sport u. 

Kiss J.u. (Gorkij u.-Kölcsey u. között) 

Csiki G.u. 

Juhász Gy.u. 

Karikás u. 

Lotz K.u. 

Kosztya J.u. 

Szinyei Merse P.u. 

Mészöly G.u. 

Fazekas M.u. 

Gábor A.u. 

Apáczai u. 

Vajda J.u. 

Pázmány P.u. 

Kölcsey u. (442.sz. út-Szandai S.u. között) 

Vörösmező u. (Tóth Á. u. –Kölcsey u. közti szakasz) 

Zombori L.u. 

Szabó P.u. 

Heltai u. 

Radnóti u. 

Fekete I.u. 

Váci M. u. 

Veres P. u. 

Méhes u. .                                                              16,1 km                    66 510 m2 
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III./d  útvonal – NHSZ Zounok Zrt. 
 

Rozmaring u. 

Csokor u. 

Ibolya u. 

Szondi u. 

Szegfű u. 

Búzavirág u. 

Nefelejcs u. 

Botond u. 

Rózsa u. 

Tisza u. 

Rezeda u. 

Álmos u. 

Pálma u. 

Bulcsú u. 

Muskátli u. 

Aulich u. 

Árpád u. 

Előd u. 

Jázmin u. 

Mester úti Fiatalok Háza melletti u. 

Hóvirág u. 

Mester úti volt szovjet laktanya belső u. 

Galagonya u. 

Gerbera u 

Bástya u 

Margaréta u. 

Kamilla 

Tavirózsa.                                                              7,12 km                    32 035 m2 
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III./e  útvonal – NHSZ Zounok Zrt. 

 

Újszászi u. (átrakó állomástól végig) 

Sárkány u. 

Panda köz 

Gáz u. 

Kombájn u. 

Cukorgyári ltp. – volt Cukor ABC előtti szakasz 

Panel u. 

Vasút u. 

Klapka u. 

Ceglédi u. 

Perczel M.u. 

Hajnóczi u. + összekötő u. 

Batsányi u. (Kőműves úttól délre) 

Dembinszky u. 

Martinovics u. 

Tégla u. 

Bem J.u. 

Delta u. 

Ugar városrész (Abonyi úti vasúti megállónál lévő tanyákhoz vezető út.) 

Rák u. 

Gyík u. 

Gólya u. 

Lepke u. 

Galamb u. 

Farkas u. 

Őz u. 

Róka u. 

Orgona u. (Gyik u. Delta u. között) 

Tűzikovács u. 

Bognár u. 

Veder u.  

Pajzs u. 

Mozdony u. .                                                             20 km                    65 800 m2 
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III./f  útvonal – NHSZ Zounok Zrt. 

Horog u. 

Selyem u. 

Hant u. 

Lomb u. 

Havas u. 

Harang u. 

Fűrész u. 

Kisgyep u. 

Pacsirta u. 

Vidra  u. 

Zsálya u. 

Háló u. 

Háromrózsa u. 

Félcsizma u. 

Kígyó u. 

Mályva u. 

Kárász u. 

Nyírfa u. 

Harcsa u. 

Zagyvahíd u. 

Mécsvirág u.                                                               3,7 km                    15 255 m2 
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ELLENŐRZŐ ŐRJÁRAT ÚTVONALA 

 
 

Telephely 

József A .u. 
Baross u. 
Boldog Sándor István krt. 
Ady E. u. 
Pólya T. u. 
Tisza híd 
Tiszaligeti lejáró 
Százlábú híd 
442 sz. út 
Kertvárosi lejáró 
Felső Szandai rét 
442 sz. út 
Kocsoros úti lejáró  
442 sz. út 
Debreceni u. ( forduló 4-es útnál) 
Százlábú híd Tisza híd 
(Zagyva híd- Verseghy u.) 
Városmajor u. 
Dr. Sebestyén krt. ZAGYVA HÍD!! 
Szolnok I. krt. 
Pólya T.u. 
Dózsa Gy. u. 
Ady E. u. 
Boldog Sándor István krt. 
Szántó krt. 
Pozsonyi u. 
Széchenyi krt. 
Thököly u. 
Mátyás király u. 
MÁV állomás 
Baross u. 
Dr. Elek I.u. 
Ady E. u. 
Baross u. 
József A .u. 
Rákóczi u. 
Petőfi u. 
Kápolna u. 
Pozsonyi u. 
Szántó krt.  
Thököly u.  
Ady E.u. 
Boldog Sándor István krt. 



23 

 

Szapáry u. 
Templom  
Mártírok u. 
Temető u. 
Kőrösi u. 
Telephely 
 
 
 

Piros színnel jelölve azok az utak és területek, ahol leghamarabb kialakul 
a lefagyás, illetve csúszásveszély! 
 

Kék színnel jelölve az Állami útkezelő által üzemeltett területek!!! 
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GÉPI HÓELTAKARÍTÁS STRATÉGIAILAG LEGFONTOSABB PONTJAI 
 
 

1. 

 Mentőállomás Széchenyi ltp. 

Tűzoltóság József A. u. 

Rendőrség Szt. István kir u.,Sebestyén krt. 

 

2. Kórházak 

 

Hetényi G. Kórház Tószegi u. 

MÁV Kórház Verseghy u. 

Rendelőintézet Hősök tere 

 

3. Autóbuszvonalak 

 

4. Jubileum tér közterületei 

 

5. Zagyva híd 

 

6. Iskolák, óvodák, bölcsödék 

 

7. Orvosi rendelők 

 


