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A Roden – Tura-Terv – Utiber konzorcium a Békés Megyei Önkormányzat megbízásából készíti „A
47-es és a 46-os sz. főút település elkerülő szakaszai, az M44-es gyorsforgalmi út Békéscsabát és Gyulát
délről elkerülő szakasza tárgyú Megvalósíthatósági Tanulmány kidolgozása és megalapozó tervezési
tevékenységek végzése” című feladatokat.
A 46-os számú főút település elkerülő szakaszai a megyehatár – Gyomaendrőd – Mezőberény
szakaszon, valamint a Mezőberény, Békés, Doboz, Sarkad, Méhkerék (Románia) nyomvonalon:
2 x 1 sávos másodrendű főút, 11,5 tonna tengelyterheléssel előírt szabványos szélességben:

-Gyomaendrőd elkerülő 12,5 km
-Mezőberény elkerülő 6,8 km
-Békés elkerülő 10,0 km
-Doboz elkerülő 3,5 km
-Sarkad elkerülő 7,8 km
Tervezési paraméterek:
-tervezési sebesség
90 km/h
-minimális körívsugár
340 m
-minimális átmeneti íz paraméter
165 m
-maximális hosszesés
6,0%

-minimális domború ív sugara
5.500 m
-minimális homorú ív sugara
3.000 m
-forgalmi sáv szélessége
3,5 m
-koronaszélesség (2 x 1 sáv)
12,0 m
A tervezési feladat és a helyszíni bejárások során ún. nyomvonalfolyosók keresése volt a cél,
figyelembe véve a megye és a település területrendezési terveit.
Főbb szempontok:
- az épített környezetek és beépített területek a rendezési tervekben megadott részeinek kötelező figyelembe
vétele
- területek tulajdonviszonyai (nagytáblás, kiskert), aranykorona érték, öntözött, meliorált területek
- ásványvagyon
- ivóvízbázis-védelem
- érzékenységi vizsgálat
- régészeti, műemléki értékek
A megvalósíthatósági tanulmány és mellékletei a www.bekesvaros.hu weblap önkormányzat/testületi
ülések/2013.08.29. menüpontjában érhetőek el.
A Képviselő-testületi ülésre meghívtuk a tervező cégek képviselőit.
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elkerülő szakasza tárgyú Megvalósíthatósági Tanulmány kidolgozása és megalapozó tervezési
tevékenységek végzése” című 1309 tervszámú előkészítő tanulmányban szereplő Békés városát
elkerülő nyomvonalváltozatok közül a ………… változatot támogatja.
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1. A közlekedésfejlesztési tervezés keretei
A Békés megyei Önkormányzat az alábbi projektekre vonatkozóan
megvalósíthatósági tanulmány készítésére pályázatot, nevezetesen:

írt

ki

„A 47-es és a 46-os sz. főút település elkerülő szakaszai, az M44-es gyorsforgalmi út
Békéscsabát és Gyulát délről elkerülő szakasza” címmel.
A tervezési feladat magába foglalja az alábbi településelkerülő utak vizsgálatát:
•
•

47-es számú főút Mezőberényt elkerülő másodrendű főút;
46-os számú főút:
o Gyomaendrőd
o Mezőberény
o Békés
o Doboz
o Sarkad településeket elkerülő másodrendű főutak;
• M44-es gyorsforgalmi út Békéscsabát és Gyulát délről elkerülő gyorsforgalmi
út.
A fenti település elkerülő szakaszok esetében forgalmi modellezéssel vizsgáljuk az egyes új
szakaszoknak, közúti kapcsolatoknak a meglévő hálózati elemekre gyakorolt hatását.
Mivel a területközi közlekedési igényáramok nincsenek tekintettel a településhatárokra,
célszerűnek látszott a forgalmi modellhez szükséges helyzetelemzést, a forgalmi
felvételeket, a hálózati terhelések meghatározását megfelelő területi kiterjedtséggel
összevontan kezelni.

1.1. A tervezési folyamat tárgya
A 47-es és a 46-os sz. főút település elkerülő szakaszai, az M44-es gyorsforgalmi út
Békéscsabát és Gyulát délről elkerülő szakasza” című projekt fő célkitűzései, ill. a
fejlesztések az alábbi tematikus csoportokba (alprojektekbe) sorolhatóak:
-

A térség tranzitforgalmának elválasztása a célforgalomtól elkerülő utak építésével,
ezáltal a települések belterületén a lakosság élhetőségi feltételeinek javítása.
A forgalomlefolyás hatékonyságát növelő, a forgalombiztonságot erősítő lokális
beavatkozások (csomópont építések, fejlesztések, korszerűsítések) különös
figyelemmel a településeket körülvevő újonnan létesült, vagy létesülni tervezett
munkahelyek elérhetőségi színvonalának javítása érdekében.

1.2. A tervezési feladatvégzés eszközrendszere
Tekintettel arra, hogy a közlekedési hálózat egy összetett és összefüggő egységes
rendszer, így tervezése sem lehet rész-egységek intuitív alapon való, elkülönült
meghatározása, ill. megítélése, hanem olyan tudatos és következetes tevékenység,
amely a városfejlődés és közlekedési igények, valamint forgalmi folyamatok ok-okozati
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összefüggéseit feltárva, a következmény-hatásokat számszerűsítve, a közlekedésen belül
és kívüli előnyöket (megtakarításokat) és hátrányokat (többletköltségeket) mérlegelve
dönt a közösség szempontjából legkedvezőbb megoldás-változatot illetően.
Ezek a többrétegű összefüggések és jelenségek vizsgálata nem nélkülözheti megfelelő
tervezési eszközök kialakítását, mert a végrehajtandó feladatsor csak ezek
alkalmazásával végezhető el megalapozottan, így
-

-

a társadalmi-gazdasági fejlődés, az életkörülmények alakulása, ill. a közlekedési
rendszerbe történő beavatkozás következtében várható forgalomfejlődés,
átrendeződés meghatározása az egyik alapfeladat. Tekintettel arra, hogy a
forgalmi folyamatok ismerete az alapja mindenfajta fejlesztési intézkedésnek,
megfelelő forgalom-előrebecslési módszerekre van szükség, amelynek eredménye
a közlekedési igénymátrixok, amelynek forgalmi megvalósulását a megfelelően
kialakított területi modellre épülően a hálózati megoldásoknak kell kielégíteniük.
a hálózat-kiegészítések és fejlesztési intézkedések hatására kialakuló helyzet
következtében várható különböző hatások (pl. forgalmi, környezeti, gazdasági
stb.) számszerűsítése és ennek alapján a legkedvezőbb megoldás kiválasztása.
Ehhez megfelelő hatáselemző és értékelő módszerekre van szükség (pl. költséghaszon elemzés, használati értékelemzés, környezeti hatáselemzés), amelyek
mindig a forgalmi mennyiségek és körülmények ismeretére épülnek.

A fejlesztések megalapozása a jelenben tapasztalható feszültségek alapján, valamint a
város- és térségfejlesztésből, továbbá a motorizáció növekedéséből adódó várható
forgalmi igények és következményhatásaik ismeretét kívánja, amelyek csupán megfelelő
forgalmi és hatásmodellek segítségével becsülhetjük és jelezhetjük előre.
Jelen munka keretében készülő Forgalmi modellezés című különálló munkarész a
tervezési feladatban szereplő valamennyi elkerülő útszakaszok modellezésével
foglalkozik.

1.3. A
forgalmi
modellezés
megfelelősége

módszertanának

előírásai

és

A forgalmi modellezés módszertani kialakításánál minimális követelménynek tekintettük a
vonatkozó útmutatók előírásait, nevezetesen:
-

-

Útmutató megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez a 2007-2013 időszakban a
Közlekedési Operatív Program pályázataihoz: KÖZOP-2009-1.5. „Az ország és a
régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének javítása” KÖZOP-2009-3.5„Térségi elérhetőség javítása”
Útmutató az országos közúthálózat új külterületi szakaszainak és új forgalomvonzó
létesítménnyel érintett útjainak forgalmi előrebecsléséhez.

Követelményként figyelembe vettük az Ajánlati Dokumentációban a modellezésre
vonatkozó előírást, mely kimondja, hogy:
-

A jelenlegi állapot, a „nélküle” állapot bemutatásához, illetve az alprojektek és a
programváltozatok meghatározásához és vizsgálatához ajánlatkérő szükségesnek
4
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tartja a közösségi és a közúti közlekedésre kiterjedő forgalmi modell kidolgozását
és alkalmazását, illetve az ehhez szükséges közlekedési igényfelmérések és
forgalomfelvételek elvégzését, és a közlekedést befolyásoló társadalmi,
gazdasági és városrendezési adatok összegyűjtését. A Forgalmi modellben
figyelembe kell venni a térséget érintő tervezett gyorsforgalmi hálózat becsült,
rendelkezésre álló forgalmi adatait, illetve előirányzott megvalósítási ütemezését.

1.4. Rendelkezésre álló adatok és modellek
A projekt számos előtanulmányra és forgalmi adatfelvételre támaszkodhat. A forgalmi
modellezéshez nyilvánosnak tekinthető forgalomfelvételek a következők:
-

A KTI által készített Országos Célforgalmi Adatfelvétel (2008);
Magyar Közút által készített, „Az országos közutak 2011. évre vonatkozó
keresztmetszeti forgalma” című dokumentáció;
2013 júliusában a tervezési területen végzett közúti keresztmetszeti
forgalomszámlálás, ill. utazási igény felmérés (UTIBER Kft.)

A modellezésnél „Az országos gyorsforgalmi és főúthálózat nagytávú terve és hosszú távú
fejlesztési programja” forgalmi modellje került felhasználásra. A modell hálózata és
felépítése célorientáltan közúti vizsgálatokra, a benne szereplő mátrixok elsősorban
járműáramlásra vonatkoznak.

A munkához felhasznált forgalmi modellel kapcsolatos részletes leírások a későbbi
tanulmánytervekben kerülnek bemutatásra.

2. Jelenlegi állapot forgalmi modellje
2.1. Hálózati modell
A hálózati modell kialakítása PTV Vision VISUM 13.0 szoftverkörnyezetben készült. A
szoftver az egyik legjobbként számon tartott és nemzetközileg is elismert
közlekedéstervező programjaként van nyilvántartva.
A modellezéshez rendelkezésre állt „Az országos gyorsforgalmi és főúthálózat nagytávú
terve és hosszú távú fejlesztési programja” című megalapozó vizsgálat során készült
hálózati modell, mely tartalmazza a jelenlegi és a távlati honnan-hová mátrixokat is,
különböző járműkategóriák esetében.
A modellépítés során felhasznált adatok:
•
•
•
•

úttípus,
sávszám,
terep,
jelleg,
5
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•
•
•

sebességkorlátozás (jelentősebb),
burkolatszélesség (kapacitás-csökkentő tényező),
forgalmi adatok járműkategóriánként.

Az OKA adatbázis az utak bel- és külterületi szakaszait nem megfelelő részletességgel
különbözteti meg és tartalmazza, ezért az egyes útszakaszokat a lakott területek határán
felosztottuk, a belterületi utakat a tényleges állapotnak megfelelően paramétereztük.
A külföldi úthálózatot a kereskedelmi forgalomban kapható ESRI adatállomány alapján
készítettük el. Az eredeti formátumhoz képest az adatállomány formátumát a belföldi
hálózat struktúrájához igazítottuk, homogén hálózati felépítést létrehozva.
A kialakított hálózat 66.363 szakaszt és 38814 csomópontot tartalmaz.
A szakaszok leírása a következő paraméterekkel történik:
•
•
•
•
•
•
•
•

a szakasz kezdőpontja,
a szakasz végpontja,
a szakasz tényleges hossza,
a szakasz típusa (amely magában hordozza a sávszám és hozzárendelt
kapacitás-értékeket),
rang, amely a külön nem paraméterezett csomópontokban az alá- és
fölérendeltségi viszonyokat definiálja,
a szakasz iránya, a legtöbb úthálózati elem kétirányú, azonban egyes
elemek (autópálya szakaszok és feljárók) esetében szükséges azok irányát is
meghatározni,
a szakasz szabad sebessége, a szakaszon üres állapotban (kis
forgalomsűrűség esetén) elérthető sebesség, alapesetben az adott
úttípuson engedélyezett sebesség.
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1. ábra Úttípusok a modellben
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Feladószakaszok:
A körzeteket a külső körzetek kivételével mindenhol több feladó szakaszon keresztül kötjük a
hálózathoz. A teherforgalmi korlátozás alá eső területeken (pl. Budapest) járműkategóriánként
eltérő feladószakaszokat használtunk, hogy lehetőséget biztosítsunk a különböző forgalmi rétegek
(teher és személyforgalom) eltérő területre történő (városrész) irányítására.
Csomópontok leírása:
A modellben részletes csomóponti modellt nem alkalmazunk, a csomóponti ellenállások a
következő módon kerültek figyelembevételre:
•

az általános csomópontokban az alá- és fölérendeltségi viszonyok által definiált állandó
műveleti idő jelenti a csomóponti ellenállást (pl. 0 másodperc az egyenesen haladó
főirány és 15 másodperc az alárendelt irányból balra kanyarodó mozgás esetén). Ez az
ellenállás fontos a kis költség-különbségű helyzetekben az indokolatlan kitérők kezelésére,

•

az autópálya felhajtók esetén a rámpabecsatlakozásokban nem számolunk a fenti
műveleti idővel,

•

a körforgalmú csomópontok részletesen szerepelnek a modellben, a csomópont lassító
hatása (becsatlakozás időigénye) és a körpálya kapacitása befolyásolja az
útvonalválasztást,

városi környezetben a csomópontok ellenállását a szakasz típusa szerint, a szakasz kapacitásának
megadásánál és a településméret függvényében csökkentett szabad áramlási sebesség
megadásával vesszük figyelembe.

2.2. Területi modell
A közúti modell zónarendszerének leírásához és a forrás-nyelő pontjainak kialakításához a feladatmeghatározásnak megfelelően az Országos Célforgalmi Felvétel (2008-2009, továbbiakban OCF)
körzetbeosztását használtuk fel.
Az OCF 951 belföldi és 68 külföldi körzetet tartalmaz. A külföldi körzetek a határ közelében kisebb
területet fednek le, a határtól távolodva egy, vagy több ország alkot egy körzetet.
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2. ábra Külföldi körzetek
Az OCF-ben szereplő 951 belföldi körzet nagyon eltérő lakosság számot reprezentál, a néhányszáz
fős település-együttestől a nagyvárosok teljes területét és agglomerációjuk egy részét
reprezentáló körzetekig, illetve budapesti (összevont) kerületekig.

3. ábra Belföldi körzetek
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Az ábrán feltüntettük a jelentősebb városokat, látható, hogy pl. Debrecen 200.000 feletti
lakosszámával és kiterjedt külterületeivel egy forgalmi körzetként szerepel.
Budapest esetén – a Közeledés Kft. agglomerációs modelljéből kiindulva az OCF 18 körzete
helyett 105 forgalmi körzetet hoztunk létre, melyeket a 840 forgalmi körzetből álló Regionális
Közlekedési Modellből állítottunk elő. A körzetek előállításának alapelvei:
•

91 db budapesti körzet: 521 városrendezési körzet (VRK) összevonásából állt elő úgy, hogy
az összevont körzetek lakossága 15-25 ezer közötti,

•

10 db körzet: agglomerációban, elsősorban az M0 autóút mentén található jelentős
kereskedelmi területek (Budaörs, Solymár, Budakalász, Dunakeszi, Fót, Csömör, Maglód,
Soroksár, Csepel, Érd),

•

3 db körzet: az agglomerációban található logisztikai negyed (BILK, Vecsés, Törökbálint),

1 db körzet: repülőtér (Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér

4. ábra A budapesti és a Budapest környéki kereskedelmi- és logisztikai körzetek, valamint a Liszt Ferenc
Nemzetközi Repülőtér

Összességében a modellezett terület lehatárolása a következő:
•

OCF körzetbeosztás: Budapesten kívüli vidéki terület (933 db. körzet) és a külföldi területek
(68 db. körzet)

•

Bővített körzetbeosztás: Budapesten belüli terület (91 db. körzet) és Budapest környéki
kereskedelmi-logisztikai körzetek és a Ferihegyi repülőtér (14 db. körzet)

•

A teljes területi modell 1106 db. forgalmi körzetből áll.
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Országos hálózati modell:

Országos területi modell:
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Projekt hálózati modell:

Projekt területi modell:
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3. Forgalomfelvételek
Egy város és térsége működését nagyban meghatározzák közlekedési körülményei,
nevezetesen a közlekedési infrastruktúra kiépítettsége, a hálózati kapcsolatok
megfelelősége, az eljutási lehetőségek és szolgáltatások színvonala, valamint a
területszerkezettel és –felhasználással való összhangja. Ezzel összefüggésben egyre
inkább meghatározó a közlekedési igények, ill. közlekedési hálózaton megjelenő
forgalmak nagysága, amelyeket az emberek napi tevékenységeivel kapcsolatos
helyváltoztatások, a termelő, kereskedelmi és szolgáltató társaságok, intézmények,
valamint a lakosság szállításai eredményeznek. A közlekedési igényeket jelentő utazási és
szállítási áramokat keletkezési (indulási- és cél-) helyük szerint célszerű azonosítani és
figyelembe venni, tekintettel arra, hogy az ott lévő tevékenységi helyek jelentik a
közlekedés kiváltó indokait, amelyek változása kihat az igények várható alakulására is.
A térségben tervezett és a projekt tárgyát képező közúti hálózatfejlesztések hatásainak
vizsgálatához fontos szerepe van a jelenlegi forgalmi igényfelméréseknek és hálózati
terhelések meghatározásának.
A
feladatkiírás
szerint
Békés
megye
Önkormányzatának
megbízásából
megvalósíthatósági tanulmányt kell készíteni a 47-es és 46-os számú főútvonalak
településeket elkerülő szakaszaira, valamint az M44-es gyorsforgalmi út Békéscsaba és
Gyula városokat délről elkerülő szakaszaira. Az elkerülő szakaszok tervezéséhez szükséges
az aktuális, minél pontosabb forgalmi, valamint az utazások célját feltáró, honnan – hova
igényekre vonatkozó adatokra, melyek a forgalmi modell inputjaiként szolgálnak.
„Az országos közutak 2011. évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma” című
dokumentációban szereplő forgalmi adatok sok esetben nem az adott év mérésére,
hanem korábban mért számlálások eredményeinek felszorzott értékeit tartalmazza. Az
egyes értékek aktualizálása a tervezési munka keretében elvégzett forgalomszámlálás
adataiból került elvégzésre.

3.1. Forgalomfelvételi helyszínek
A közúti keresztmetszeti forgalomszámlálások Békés megye úthálózatán, 29 külterületi
helyszínen történtek. A vizsgált terület magába foglalta:
- Békéscsaba
- Békés
- Gyomaendrőd
- Gyula
- Mezőberény
- Sarkad
bevezető szakaszait, valamint a 44-es, 46-os és 47-es főutak egyes pontjait.
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5. ábra A forgalomszámlálási pontok elhelyezkedései
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A 29 forgalomszámlálási keresztmetszet pontos helyét, a főutak száma szerint,
kilométerszelvényre lebontva, illetve a környező települések listáját a következő táblázat
tartalmazza:

Mérőhely
száma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.

Település

Út száma

Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Csárdaszállás
Csárdaszállás
Mezőberény
Mezőberény
Mezőberény
Kamut
Kamut
Kétsoprony
Békéscsaba
Telekgerendás
Szabadkígyós
Békéscsaba
Békéscsaba
Békéscsaba
Békéscsaba
Békéscsaba
Gyula
Gyula
Gyula
Gyula
Gyula
Gyula
Gyula

Kilométer
szelvény

46
41 km + 420m
443
1 km + 305m
4642
0 km + 905m
4232
18 km + 140m
4231
11 km + 815m
46
58 km + 620m
4233
6 km + 235m
47
106 km + 598m
4237
17 km + 475m
470
0 km + 975m
47
115 km + 830m
4644
9 km + 790m
44
104 km + 460m
47
134 km + 90m
4432
9 km + 215m
4433
7 km + 140m
470
19 km + 300m
445
6 km + 390m
44
125 km + 2835m
4239
4 km + 96m
4238
18 km + 745m
Csabai út
0 km+162m
44
135 km + 100m
4431
1 km + 100m
4434
1 km + 890m
4434
1 km + 925m
4444
0 km + 5m
Temesvári út
2 km + 418m
42146 Gyula
Gyulavári
0 km + 215m
bekötő út
Gyula
44
142 km + 727m
Gyula
4234
46 km + 105m
Sarkad
4219
58 km + 275m
Sarkad
4219
58 km + 160m
Sarkad
4252
1 km + 459m
Sarkad
4219
51 km + 880m
Tarhos
4234
26 km + 590m
Tarhos
4238
0 km + 20m
Tarhos
4234
26 km + 626m
46169 Békéscsaba
Mezőmegyer
2 km + 255m
bekötő út
1. táblázat Forgalomszámlálási helyszínek
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3.2. Módszertan
A közúti keresztmetszeti forgalomszámlálás mértékadó, csütörtöki napon kézi számlálással
készült. A mérés, mind a 29 keresztmetszetben 2013.07.18-án, 6:00-18:00 között
megszakítás nélkül, folyamatosan végeztük. A mérés 12 órás időtartama alatt rögzítésre
került a reggeli illtetve a délutáni csúcsórai forgalom és a köztes időszak forgalma is. A
számlálás során az adatok órás időközökben kerültek rögzítésre.
A forgalomszámlálás során rögzítésre kerültek a mérőpontokon megjelenő gépjárművek
rendszámai, mivel nem csak a keresztmetszeti forgalom meghatározására törekedtünk,
hanem egyben a honnan – hová igények feltárására is.
A forgalomfelvétel során 4 járműkategóriát
következőképpen osztottuk csoportba:
-

különbözettünk

meg,

melyeket

a

SZGK: személygépkocsi, kistehergépkocsi (<3,5t), mikrobusz (<9 fő)
KT: közepes gépkocsi (3,5t <> 12t)
NAT: nagyteher gépkocsi (12t <) és autóbuszok
NYPSZ: nyerges és pótkocsis tehergépkocsi szerelvény.

Ezen felül a mérőlapon rögzítésre került a helyszín specifikusan a járműmozgás iránya. Ez
a mérőlaphoz csatolt helyszínrajzról egyértelműen beazonosítható volt.
Számláló neve:

Helyszín:

Számlálólap kódja:

Dátum:

Óraköz:
TÓL

JÁRMŰ KATEGÓRIA
RENDSZÁM

- IG

SZGK

KT

NYPS
NAT
Z

Irány:
1.

2.

3.

2013.07.18

Óraköz:
4.

TÓL

JÁRMŰ KATEGÓRIA
RENDSZÁM

- IG

SZGK

KT

NAT

NYPS
Z

Irány:
1.

2.

3.

4.

2. táblázat Számlálólap minta

A számlálást megelőzően a számlálóbiztosok oktatáson vettek részt, ahol megismerték a
számlálólapok kitöltésének szabályait, valamint munkavédelmi oktatásban részesültek.
A számlálás során igyekeztünk minden jármű rendszámát rögzíteni és beazonosítani
annak kategóriáját.
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6. ábra Forgalomszámlálás a 4433. jelű úton

4. Mért adatok
A forgalomszámlálás során mért adatokat az alábbiakban táblázatosan és az egyes
mérőpontoknak megfelelően kerülnek összefoglalásra.
A járművek darabszáma mellett egységjármű mértékegységben is szerepeltetjük a közúti
forgalom nagyságát. A használt egységjármű szorzók az „Országos közutak
keresztmetszeti forgalmának számlálása és a forgalom nagyságának meghatározása”
című Útügyi Műszaki Előírás szerint kerültek alkalmazásra.
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Mérőhely

KT

NAT

NYPSZ

1.

46

41km + 420m

2328

209

111

104

35

2787

3423

2.

443

1km + 305m

1151

108

72

115

1

1447

1890

3.

4642

0km + 905m

1172

77

15

29

1293

1475

4231

11km + 815m

740

26

40

14

4232

18km + 140m

785

85

57

187

73

46

58km + 620m

1748

4233

6km + 235m

25

6.

47

106km + 598m

7.

4237

17km + 475m

410

5

5

8.

470

0km + 975m

2081

122

5

2441

118

133

Egyéb

12 órás forgalom
[Egységjármű]

Kilométer szelvény

4.

SZGK

12 órás forgalom
[Járműdb]

Út száma

3

823

943

60

987

1290

75

2083

2586
25
3640

209

49

2950
420

435

145

165

3

2516

3164

14

2903

3396,5

47

115km + 830m

2560

102

106

121

4644

9km + 790m

534

24

23

31

44

104km + 460m

2579

319

167

459

25

11.

47

134km + 90m

3605

237

140

176

12.

4432

9km + 215m

2292

93

107

103

13.

4433

7km + 140m

1669

85

58

45

14.

470

19km + 300m

4328

163

134

174

445

6km + 390m

5405

128

114

49

44

125km + 2835m

2696

268

86

4239

4km + 96m

3320

168

4238

18km + 745m

1419

17.

Gyula - Csabai út

0+162m

18.

44

19.
20.

9.

25

612

729

3549

4967

26

4184

5014

1

2596

3051

2

1859

2141

4799

5506

1

5697

6134

504

1

3555

4842

94

34

2

3618

4062

82

65

45

1611

1899

5924

144

116

54

4

6242

6713

135km + 100m

1239

80

22

482

5

1828

2704

4431

1km + 100m

870

67

46

35

4434

1km + 700m

2077

99

69

64

21.

Temesvári út

2km + 418m

1413

78

23

10

22.

42146 - Gyulavári bekötő út

0km + 215m

2287

44

40

2

23.

44

142km + 727m

780

31

15

595

24.

4234

46km + 105m

1532

38

33

20

4219

58km + 275m

2198

11

66

75

4219

58km + 160m

2233

38

106

91

26.

4252

1km + 459m

1211

248

57

20

27.

4219

51km + 880m

1491

79

13

4234

26km + 590m

1198

32

4238

0km + 20m

582

4234

26km + 626m

46169 - Mezőmegyer bekötő út

2km + 255m

10.

15.

16.

25.

28.

29.

1018

1240

2

2311

2659

3

1527

1694

2373

2502

6

1427

2389

1623

1760

3

2353

2581

8

2476

2829

7

1543

2031

7

1590

1739

69

44

1343

1561

21

55

42

700

877

770

15

24

6

815

883

2032

87

172

53

2344

2812

3. táblázat Forgalomszámlálás eredményeinek összesítő táblázata
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Mérőhely

Út
száma

Km
szelvény

SZGK

KT

NAT

NYPSZ

12 órás
forgalom [Ej]

1

46

41+420

2328

209

111

104

3423

Mérőhely

Út
száma

Km
szelvény

SZGK

KT

NAT

NYPSZ

12 órás
forgalom [Ej]

2

443

1+305

1151

108

72

115

1890
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Mérőhely

Út
száma

Km
szelvény

SZGK

KT

NAT

NYPSZ

12 órás
forgalom [Ej]

3

4642

0+905

1172

77

15

29

1475

Mérőhely

Út
száma

Km
szelvény

SZGK

KT

NAT

NYPSZ

12 órás
forgalom [Ej]

4

4231
4232

11+815
18+140

740
785

26
85

40
57

14
60

943
1290

Mérőhely

Út
száma

Km
szelvény

SZGK

KT

NAT

NYPSZ

12 órás
forgalom [Ej]

5

46

58+620

1748

187

73

75

2586
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4233

6+235

25

25

Mérőhely

Út
száma

Km
szelvény

SZGK

KT

NAT

NYPSZ

12 órás
forgalom [Ej]

6

47

106+598

2441

118

133

209

3640

Mérőhely

Út
száma

Km
szelvény

SZGK

KT

NAT

7

4237

17+475

410

5

5

21

NYPSZ

12 órás
forgalom [Ej]
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Mérőhely

Út
száma

Km
szelvény

SZGK

KT

NAT

NYPSZ

12 órás
forgalom [Ej]

8

470

0+975

2081

122

145

165

3164

Mérőhely

Út
száma

Km
szelvény

SZGK

KT

NAT

NYPSZ

12 órás
forgalom [Ej]

9

47
4644

115+830
9+790

2560
534

102
24

106
23

121
31

3396
729
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Mérőhely

Út
száma

Km
szelvény

SZGK

KT

NAT

NYPSZ

10

44

104+460

2579

319

167

459

Mérőhely

Út
száma

Km
szelvény

SZGK

KT

NAT

NYPSZ

11

47

134+90

3605

237

140

176

23

12 órás
forgalom
[Ej]
4967

12 órás
forgalom
[Ej]
5014
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Mérőhely

Út
száma

Km
szelvény

SZGK

KT

NAT

NYPSZ

12

4432

9+215

2292

93

107

103

Mérőhely

Út
száma

Km
szelvény

SZGK

KT

NAT

NYPSZ

13

4433

7+140

1669

85

58

45

24

12 órás
forgalom
[Ej]
3051

12 órás
forgalom
[Ej]
2141
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Mérőhely

Út
száma

Km
szelvény

SZGK

KT

NAT

NYPSZ

14

470

19+300

4328

163

134

174

Mérőhely

Út
száma

Km
szelvény

15

445
44

6+390
125+2835

SZGK

KT

NAT

NYPSZ

5405
2696

128
268

114
86

49
504

25

12 órás
forgalom
[Ej]
5506

12 órás
forgalom
[Ej]
6134
4842
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12 órás
forgalom
[Ej]
4062
1899

Mérőhely

Út
száma

Km
szelvény

SZGK

KT

NAT

NYPSZ

16

4239
4238

4+96
18+745

3320
1419

168
82

94
65

34
45

Mérőhely

Út
száma

Km
szelvény

SZGK

KT

NAT
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Az elvégzett forgalomszámlálás során összesen 37575 személygépjármű (84,2%), 2627
közepes tehergépjármű (5,8%), 1517 nehéz tehergépjármű (3,4%), 4112 nyerges és
pótkocsis tehergépkocsis szerelvény (6,04%) került felvételre. A felmért járművek közül
2818 jármű közlekedett külföldi rendszámmal (3,9%).
A forgalomszámlálási eredmények alapján látható, hogy minden a mérésbe bevont
útszakaszon a személygépjármű forgalom a meghatározó. A tehergépjármű forgalom
aránya a gyulai határátkelő és a 44-es számú főút relációban jelentős. A
tehergépjárművek nagyrészt átmenő, tranzit forgalomban közlekednek, a meglévő
település elkerülő (Békéscsaba, Gyula) utakat használva.
A település elkerülő útszakaszok feladata, hogy a várost tehermentesítse az tranzit
forgalomtól. A forgalomszámlálás során történt rendszámok felírása lehetőséget ad arra,
hogy meghatározzuk, melyek azok a járművek, amelyek tranzit, ill. célfogalomban
közlekednek. Az eredményeket sávos forgalomáramlási ábrákon mutatjuk be a vizsgálat
tárgyát képező települések esetében.
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1. MEGBÍZÁS, ELŐZMÉNYEK
1.1. MEGBÍZÁS
A Roden – Tura-Terv – Utiber konzorcium a Békés Megyei Önkormányzat megbízásából
készíti A 47-es és a 46-os sz. főút település elkerülő szakaszai, az M44-es gyorsforgalmi út
Békéscsabát és Gyulát délről elkerülő szakasza tárgyú Megvalósíthatósági Tanulmány
kidolgozása és megalapozó tervezési tevékenységek végzése c. feladatokat.

1.2. ELŐZMÉNYEK
A térségi elérhetőség szempontjából kiemelt jelentősége van a gyorsforgalmi hálózathoz
kapcsolódó és a régió egyes térségeit összekötő főútszakaszoknak.
Békés megye az ország kiemelten elmaradott térségei közé tartozik. Ez az egyetlen megye,
ahová gyorsforgalmi út nem vezet. A legnagyobb versenyhátrányt a térség - az országban is
példátlanul - rossz elérhetősége okozza.
Az elkészült megyei fejlesztési koncepciók, stratégiák, programok mindegyike első helyre
sorolja az M44 gyorsforgalmi út mielőbbi megépítését. Mindezt megerősítve Békés Megye
Képviselő-testülete a 217/2006. (XI.3.) KT. sz. határozatával támogatta a Békés megye
versenyképességét növelő és felzárkóztatását elősegítő nagyprojektek magvalósulását. Az
elfogadott nagyprojektek egyike az „M44-es gyorsforgalmi út megvalósítása és
elérhetőségének fejlesztése” c. program is, amelynek a megvalósítása elengedhetetlen feltétele
Békés megye felzárkózásának és versenyképessége növekedésének. A program emellett a
nemzetközi szerepét tekintve is kiemelkedő, hiszen az útvonal határon túli vezetésével
rákapcsolódhat a Román Köztársaság által tervezett román gyorsforgalmi úthálózatra. A
tárgyi projekt szorosan összefügg a NIF Zrt. KÖZOP-3.5.0-09-11-2011-0001 azonosítószámú
az "M44 autóút építése Kecskemét - Békéscsaba-nyugat csomópontok között" című
előkészítési projektjével.
Jelen tervezési szerződés keretében a nyertes ajánlattevő feladata az ajánlatkérő által
kidolgozott és a továbbiakban részletezett közlekedésfejlesztési elképzelések
Megvalósíthatósági Tanulmányának és a hozzá tartozó megalapozó tervezési feladatainak
elkészítése a projektek megvalósíthatóságának alátámasztása, a legmegfelelőbb változat
kiválasztása.
Első lépésben tehát egy megalapozó koncepció készül, melynek műszaki megalapozó
munkarésze jelen tanulmányterv. A koncepció feltárja és bemutatja a tervezett útfejlesztések
együttes hatását az érintett települések térségi elérhetőségének javítására, valamint a
fejlesztések jövőbeli társadalmi-gazdasági hatásainak összefüggéseit. Kiemelt fontossága van
a későbbiekben a NIF Zrt. által megvalósított beruházások komplex kezelésének, a
fejlesztések költséghatékony megvalósításának az Országos Közútfejlesztési Koncepciónak
megfelelően.
Jelen tanulmányterv megalapozó dokumentációja az NFÜ útmutató szerint készítendő
Megvalósíthatósági Tanulmánynak.
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Előzménytervek:
A RODEN Mérnöki Iroda Kft. 1994. novemberében 9434 tsz. alatt tanulmánytervet, 1995.
decemberében 9517 tsz. alatt engedélyezési tervet készített a 47. sz főút Merőberényt elkerülő
„A” szakaszra.
A Békés megyei Kht megbízásából a RODEN Mérnöki Iroda Kft. 1999. novemberében
engedélyezési terveket adott ki a 47. sz. főút Mezőberényt elkerülő szakasz 105+743,7 –
123+200 km sz. között. Ebből az új nyomon vezetett szakasz az ún. „A” 113+814,4 km sz.-ig
tart. A „B” szakaszon 113+814,4 – 123+200 km sz. között a 4643 j. út szélesítését és
korszerűsítését tervezték, hogy megfeleljen a főútra vonatkozó előírásoknak. Az ún. „A” és
„B” szakaszokhoz, valamint a 109+517,95 km sz.-ben tervezett felüljáróhoz önálló
szakvélemény készült.

2. TERVEZÉSI ÁLLAPOTOK, NYOMVONAL BEMUTATÁSA
2.1. TERVEZÉSI ÁLLAPOTOK
2.1.1. GYOMAENDRŐD ELKERÜLŐ
A tervezett elkerülő szakaszra jelen tanulmányban 6 változat készül.
2.1.2. MEZŐBERÉNY ELKERÜLŐ

A Mezőberény elkerülő szakasz tervezése során a 47. és 46. sz. főutak elkerülő szakaszait
közösen kell elemezni. A teljes elkerülő szakasz a 47. sz. főút északi irányánál kezdődik és a
470. sz. főút Békés felé vezető szakaszáig tart. Az elkerülő útba először becsatlakozik
Gyomaendrőd felől a 46. sz. főút, majd kiválik Békéscsaba felé a 47. sz. főút. A tervezett
elkerülő szakaszra jelen tanulmányban 6 változat készül.
2.1.3. BÉKÉS ELKERÜLŐ

A teljes elkerülő szakasz a 470. sz. főút észak-nyugati irányánál kezdődik és a távlati 46. sz.
főút Doboz felé vezető szakaszáig tart. A tervezett elkerülő szakaszra jelen tanulmányban 6
változat készül.
2.1.4. DOBOZ ELKERÜLŐ, SARKAD ELKERÜLŐ, M44 GYORSFORGALMI ÚT BÉKÉSCSABA – GYULA KÖZÖTTI SZAKASZA

A tervezési diszpozíció alapján, terv szerint a 46-os út másodrendű főúti kategóriáját
megtartva tovább épülne. Mezőberény elkerüléssel kezdődne és Békés - Doboz - Sarkad
elkerülőkkel Méhkeréki határátkelőig haladna a jelen tanulmánytervi nyomvonalak
kiválasztott változatán. A tervezett elkerülő szakaszokra jelen tanulmányban három-három
változat készül.
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2.2. NYOMVONALAK BEMUTATÁSA
2.2.1. GYOMAENDRŐD ELKERÜLŐ
„A” NYOMVONAL

A helyszínrajzi vonalvezetés paraméterei megfelelnek a 90 km/h tervezési sebességnek.
A tervezési szakasz a meglévő 46 sz. főút 35+528 km szelvényénél ágazik ki a és indul déli
irányban a meglévő 46 sz. főúttal párhuzamosan. A kiválásnál egy szintbeni kereszteződéssel
csatlakozik a megmaradó 46 sz. út jobbról ill. a vasútállomás felé vezető 42331 j. út balról. A
nyomvonal a Nagylaposon lévő Birka Csárdát keletről kerüli meg, megközelítése a
fennmaradó 46 sz. útról megoldható. A nyomvonal délre haladva keresztezi a 46 sz. főutat,
ahol egy balra kanyarodó sáv segítségével közelíthető meg Gyomaendrőd település. A
csomópont másik iránya terület megközelítést tesz lehetővé. A 6+264,8 km sz-ben keresztezi
a Hármas-Köröst, ahol egy új műtárgy kerül kialakításra. A nyomvonal mintegy 1,5 km
hosszon Natura-2000 területen halad. Az árvízvédelmi töltéseknél a földutak szintbeni
átvezetését biztosítottuk. A Hármas-Körös-t elhagyva a nyomvonal kelti irányba fordul,
keresztülszelve a Gyomaendrőd déli részén fekvő tanyavilágot. A 8+661 ill. 9+311 km szekben keresztezi a 443 sz. Szarvas felé vezető főutat illetve a 4642 j. Kondoros felé vezető
mellékutat. Mindkét csomópont esetén a körforgalmi kialakítás a javasolt. A 10+571 km szben található egy területeket megközelítő szintbeni földút átvezetés. Az Önkormányzat
kérésére a 12+826 km sz-ben biztosítottunk egy teljes értékű szintbeni balra felállós
csomópontot az Ipari területre ill. a regionális hulladéklerakóhoz vezető út keresztezésénél. A
nyomvonal a 13+591,4 km sz-ben keresztezi a 120 sz. kétvágányú vasútvonalat, mely fölött
külön szintben kerül átvezetésre. A tervezési szakasz végén a településtő dél-keleti irányban
egy balra felállós szintbeni T csomóponton keresztül kapcsolódik a megmaradó 46 sz.
főúthoz.
Az „A” nyomvonal teljes hossza 14,565 km.
Az „A” nyomvonal előnyei-hátrányai: Az „A” nyomvonal megfelel az Országos és Békés
Megyei Rendezési Terv-ben szereplő nyomvonalnak. Előnyei közé tartozik, hogy hálózati
szempontok illetve a település fejlesztési terveivel összhangban van. Az Önkormányzat által
is támogatott nyomvonal.
Hátrányként kell megemlíteni, hogy NATURA-2000 területet érint.
„D” NYOMVONAL HELYSZÍNRAJZI KIALAKÍTÁSA

A helyszínrajzi vonalvezetés paraméterei megfelelnek a 90 km/h tervezési sebességnek.
A tervezési szakasz a meglévő 46 sz. főút 34+709 km szelvényénél ágazik ki Nagylapost is
megkerülve és indul déli irányban a meglévő 46 sz. főúttal párhuzamosan. A kiválásnál egy
szintbeni T csomóponton keresztül csatlakozik a megmaradó 46 sz. főúthoz. A nyomvonalon
délre haladva két területmegközelítő szintbeni földútátvezetést biztosítottunk. Dél-keleti
irányba fordulva a 6+365 km sz.-ben keresztezi a Hármas-Köröst, ahol egy új műtárgy kerül
kialakításra. A nyomvonal mintegy 1,5 km hosszon Natura-2000 területen halad. Az
árvízvédelmi töltéseknél a földutak szintbeni átvezetését biztosítottuk. A Hármas-Körös-t
elhagyva a nyomvonal keleti irányba fordul és párhuzamosan halad az „A”
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nyomvonalváltozattal, mintegy 150m-rel közelebb húzódva a településhez kevesebb tanya
érintésével. A 8+767 ill. 9+417 km sz-ekben keresztezi a 443 sz Szarvas felé vezető főutat
illetve a 4642 j. Kondoros felé vezető mellékutat. Mindkét csomópont esetén a körforgalmi
kialakítás a javasolt. A 10+695 km sz-ben található egy területeket megközelítő szintbeni
földút átvezetés. Az Önkormányzat kérésére a 12+987 km sz-ben biztosítottunk egy teljes
értékű szintbeni balra felállós csomópontot az Ipari területre ill. a regionális
hulladéklerakóhoz vezető út keresztezésénél. A nyomvonal a 13+753 km sz-ben keresztezi a
120 sz. kétvágányú vasútvonalat, mely fölött külön szintben kerül átvezetésre. A tervezési
szakasz végén a településtő dél-keleti irányban egy balra felállós szintbeni T csomóponton
keresztül kapcsolódik a megmaradó 46 sz. főúthoz.
A „D” nyomvonal teljes hossza 14,723 km.
A „D” nyomvonal előnyei-hátrányai: Az „D” nyomvonal összhangban van az Országos és
Békés Megyei Rendezési Terv-ben szerplő nyomvonallal. Előnyei közé tartozik, hogy
hálózati szempontok illetve a település fejlesztési terveivel összhangban van. Az
Önkormányzat által is támogatott nyomvonal.
Hátrányként kell megemlíteni, hogy NATURA-2000 területet érint.
„E” NYOMVONAL HELYSZÍNRAJZI KIALAKÍTÁSA

A helyszínrajzi vonalvezetés paraméterei megfelelnek a 90 km/h tervezési sebességnek.
Ez az egy nyomvonalváltozat kerüli meg északi irányból a települést. A tervezési szakasz a
meglévő 46 sz. főút 39+233 km szelvényénél ágazik ki és indul északi irányba. A kiválásnál
egy szintbeni T csomóponton keresztül csatlakozik a megmaradó 46 sz. főúthoz. A
nyomvonal a 4+006 km sz-ben külön szintű átvezetéssel keresztezi a kétvágányú 120 sz.
vasútvonalat ill. a 127 sz. vasútvonalat. Továbbhaladva észak felé a nyomvonal
párhuzamosan halad a Natura-2000 területen fekvő Holt-Körös-sel, annak nyomvonalát
lekövetve. A 8+530 km sz-ben keresztezi a Dévaványa felé vezető 4231 j. összekötő utat,
azzal ill. a 4232 j. úttal is körforgami csomópontot alkotva. A nyomvonalon négy
területmegközelítő szintbeni földútátvezetést biztosítottunk. Dél-keleti irányba fordulva a
10+928 km sz-ben keresztezi a Hármas-Köröst, ahol egy új műtárgy kerül kialakításra. A
nyomvonal mintegy 700 m hosszon Natura-2000 területen halad. Az árvízvédelmi töltéseknél
a földutak szintbeni átvezetését biztosítottuk. A Hármas-Körös-t elhagyva a nyomvonal déli
irányba fordul, majd a tervezési szakasz végén a településtő dél-keleti irányban egy balra
felállós szintbeni T csomóponton keresztül kapcsolódik a megmaradó 46 sz. főút 50+134 km
sz-éhez.
„E” nyomvonal teljes hossza 14,45 km.
Az „E” nyomvonal előnyei-hátrányai: Ez a változat használ fel leghoszabb szakaszt a
meglévő 46 sz. főútból.
Hátránya közé tartozik. hogy ez a változat felel meg legkevésbé a rendezési terveknek.
Üdülőterületeket érint. Az Önkormányzat által sem támogatott megoldás. A közúthálózati
kapcsolatok szempontjából is kevésbé előnyös és a település fejlesztési terveivel sincs
összhangban. További hátrányai közé tartozik, hogy régészeti lelőhelyeket szel több helyen
keresztül.
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Az egyes nyomvonal változatok esetén vizsgáltunk több kiindulási lehetőséget (A „B”, „C” és
„F” nyomvonalak az”A” ill. „D” nyomvonalakkal együtt alkotják a változatokat:
„B” NYOMVONAL HELYSZÍNRAJZI KIALAKÍTÁSA

A helyszínrajzi vonalvezetés paraméterei megfelelnek a 90 km/h tervezési sebességnek.
A tervezési szakasz a meglévő 46 sz. főút 37+852 km szelvényénél ágazik ki és halad tovább
mintegy 2 km hosszan párhuzamosan a 120 sz. vasútvonallal. A kiválásnál egy szintbeni T
csomóponton keresztül csatlakozik a megmaradó 46 sz. főúthoz. Egy jobb ívvel fordul déli
irányba, majd keresztezi a megmaradó 46 sz. főutat szintbeni csomóponttal, Gyomaendrőd
felé balra felálló sáv kialakításával. A nyomvonal a 6+264.8 km sz-ben csatlakozik az „A”
nyomvonal 5+560,5 km sz-be ill. a „D” nyomvonal 5+725 km sz-ébe.
„C” NYOMVONAL HELYSZÍNRAJZI KIALAKÍTÁSA

A helyszínrajzi vonalvezetés paraméterei megfelelnek a 90 km/h tervezési sebességnek.
A tervezési szakasz a meglévő 46 sz. főút 35+794 km szelvényénél ágazik ki és a meglévő út
meghosszabbításaként halad dél felé. A kiválásnál egy szintbeni csomóponton keresztül
csatlakozik a megmaradó 46 sz. főúthoz. Egy jobb ívval fordul déli irányba, majd keresztezi a
megmaradó 46 sz. főutat szintbeni csomóponttal, Gyomaendrőd felé balra felálló sáv
kialakításával. A nyomvonal a 2+490,9 km sz-ben csatlakozik a „D” nyomvonal 5+217 km
sz-ébe. A Magyar Közút kérésére vizsgáltuk Nagylaposnál lévő ívkorrekció lehetőségét,
melyet C/1 ill. C/2 lehetőségként szerepeltetünk. A C/1 változat Nagylapos térségében
ingatlanok szanálásával járna. A C/2 változat esetén a Birka Csárda megkerülésével ill. a
minimális helyszínrajzi paraméterek alkalmazásával is elveszítjük a meglévő 46 sz. főút minél
hosszabb szakaszon való megtartásának előnyét.
A „C” nyomvonal előnyei-hátrányai: Az „C” nyomvonal összhangban van az Országos és
Békés Megyei Rendezési Terv-ben szerplő nyomvonallal. Előnyei közé tartozik, hogy
hálózati szempontok illetve a település fejlesztési terveivel összhangban van. Az
Önkormányzat és a Magyar Közút által is támogatott nyomvonal.
„F” NYOMVONAL HELYSZÍNRAJZI KIALAKÍTÁSA

A helyszínrajzi vonalvezetés paraméterei megfelelnek a 90 km/h tervezési sebességnek.
A tervezett nyomvonal megtartaná a 46 sz. főút jelenlegi átkelését a Hármas-Körösön és a 443
sz főút csatlakozásáig egy szűk beépítettségű belterületi szakaszon halad. A települést délről
elhagyva a „D” nyomvonal 9+372,5 km sz-be csatlakozik, a 443 sz. főúttal szintbeni
csomópontot alkotva.
Az „F” nyomvonal előnyei-hátrányai: Az „F” a legköltséghatékonyabb megoldás, nincs
szükség új Hármas-Körös híd építésre, ez által nem érint Natura-2000 területet sem.
Hátrányai közé tartozik, hogy szűk beépítettségű belterületi szakaszt érint. Az Önkormányzat
sem támogatja a településen átvezetett elkerülő út építését.
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2.2.2. MEZŐBERÉNY ELKERÜLŐ
„1” NYOMVONALVÁLTOZAT (VILÁGOSKÉK)

Az "1" változat a Megyei Településrendezési tervben szereplő változat kidolgozása. A
nyomvonal kezdőszelvénye a 47 sz. főúti keresztezés. A kezdő szelvénytől a nyomvonal a
távlati M47 gyorsforgalmi út nyomvonalán halad. A 0+800-1+800 km szelvények között a
nyomvonal egy „lineár” öntözött területen halad keresztül. A kezdeti egyenes szakaszt egy
nagysugarú bal ív követi. A 3+060 km szelvényben érinti egy meglévő tanyát, amelyet a
megvalósítás esetén ki kell sajátítani. A 3+157 km szelvényben szintben keresztezi a meglévő
46 sz. főutat A csomópont kialakítása és az elsőbbségi viszonyok meghatározása későbbi
tervfázis feladata, célszerű az elkerülő út elsőbbségét biztosítani. A 3+857 km szelvényben
külön szinten keresztezi a Szolnok-Békéscsaba vasútvonalat. A 4+330 km szelvényben a
nyomvonal nagy sugarú ívvel elhagyja a távlati M47 rendezési tervben szereplő nyomvonalát,
és balra fordul dél-keleti irányba. A 4+706 km szelvényben szintbeni csomóponttal keresztezi
a 4641 j. utat. A csomópontban az elkerülő szakasz a fölérendelt irány, A 4+330-4+920 km
szelvények között több tanyát közelít meg. A 5+110 km szelvényben érinti a meglévő
Sebestyén tanyát, amelyet a megvalósítás esetén ki kell sajátítani. A 5+295 km szelvény
térségében több tanyát közelít meg. A 5+820 km szelvényben érinti a meglévő Győry tanyát,
amelyet a megvalósítás esetén ki kell sajátítani. A térségben több tanyát is megközelít a
nyomvonal. A 6+950 km szelvény térségében keresztezi egy nagyobb tanya területét és
megközelíti egy gazdaság telephelyét. A 7+136 km szelvényben szintbeni csomóponttal
keresztezi a meglévő 47. sz. főutat. A csomópont kialakítása és az elsőbbségi viszonyok
meghatározása későbbi tervfázis feladata, célszerű az elkerülő út elsőbbségét biztosítani. A
8+180 km szelvényben külön szinten ismét keresztezi a Szolnok-Békéscsaba vasútvonalat. A
vasútvonal után a nyomvonal nagysugarú bal ívvel észak-keleti irányba fordul. A 9+000 km
szelvény térségében meglévő tanyák között vezet át a nyomvonal a tanyákat kiszolgáló utat
keresztezve. A megfelelő kiszolgálás érdekében a 8+980 km szelvényben egyszerű kialakítású
szintbeni csomópontot célszerű létesíteni. A 9+750 km szelvényben érinti a meglévő Károly
tanyát, amelyet a megvalósítás esetén ki kell sajátítani. A nyomvonal a 10+390 km
szelvényben szintbeni csomóponttal csatlakozik a meglévő 470. sz. (távlati 46. sz.) főúthoz. A
csomópontban az elkerülő szakasz a tengelykeresztezések szöge miatt alárendelt irány.
A „1” változat települést elkerülő szakaszának hossza: 10390 m.
Magassági vonalvezetés:
A síkvidéki jellegű domborzati viszonyok miatt a pálya töltésen vezetett. A belvízveszélyes
terület miatt a vízépítési szakvélemény megállapításaira alapozva a pálya a különszintű
keresztezéseknél lévő magas töltéseket kivéve 2 m magas töltésen vezetett. Az alkalmazott
magassági lekerekítő ívek értékei és az esésviszonyok értékei a megengedett értékeken belül
mozognak.
„2” NYOMVONALVÁLTOZAT (PIROS)

A 2. változat Mezőberény települést 47 sz. főúttól északról indulva nyugati irányban kerüli el
csatlakozva 470. sz. főút délkelet felé vezető nyomvonalához. A nyomvonal 0+000
kezdőszelvénye a 47 sz. főút burkolatához csatlakozik. A kezdő szelvénytől a nyomvonal kis
sugarú ívvel jobbra dél-nyugati irányba fordul, amely után egyenes szakasz következik. A
0+934-1+509 km szelvények között a nyomvonal egy „lineár” öntözött területen halad
keresztül. A 2+715 km szelvényben érinti egy meglévő tanyát, amelyet a megvalósítás esetén
ki kell sajátítani. A térségben további tanyákat is megközelít a nyomvonal. A 3+375 km
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szelvényben szintben keresztezi a meglévő 46 sz. A csomópont kialakítása és az elsőbbségi
viszonyok meghatározása későbbi tervfázis feladata, célszerű az elkerülő út elsőbbségét
biztosítani. A 3+710 km szelvényben érinti a meglévő Bencsik tanyát, amelyet a megvalósítás
esetén ki kell sajátítani. A 4+050 km szelvényben külön szinten keresztezi a SzolnokBékéscsaba vasútvonalat. A keresztezés térségében a nyomvonal viszonylag kis sugarú ívvel
déli irányba fordul. A 4+055-4+990 km szelvények között a nyomvonal egy „lineár” öntözött
területen halad keresztül. Az 5+317 km szelvényben szintbeni csomóponttal keresztezi a 4641
j. utat. A csomópontban az elkerülő szakasz a fölérendelt irány. A 5+315-6+585 km
szelvények között több tanyát közelít meg. A szakasz után a nyomvonal nagysugarú ívvel délkeleti irányba fordul. A 7+204 km szelvényben a nyomvonal egy mezőgazdasági burkolt utat
keresztez. A megfelelő kiszolgálás érdekében egyszerű kialakítású szintbeni csomópontot
célszerű létesíteni. A 8+249 km szelvényben szintbeni csomóponttal keresztezi a meglévő 47.
sz. főutat. A csomópont kialakítása és az elsőbbségi viszonyok meghatározása későbbi
tervfázis feladata, célszerű az elkerülő út elsőbbségét biztosítani. A keresztezés térségében
meglévő tanyák között vezet a nyomvonal. A keresztezés után nagysugarú inflexiós ívekkel
vezet a nyomvonal keleti irányba. A 9+445 km szelvényben különszinten ismét keresztezi a
Szolnok-Békéscsaba vasútvonalat. A vasútvonal után a nyomvonal nagysugarú bal ívvel
észak-keleti irányba fordul. A 10+240 km szelvény térségében meglévő tanyák között vezet át
a nyomvonal a tanyákat kiszolgáló utat keresztezve. A megfelelő kiszolgálás érdekében a
10+217 km szelvényben egyszerű kialakítású szintbeni csomópontot célszerű létesíteni. A
10+240-11+000 km szelvények között a nyomvonal párhuzamosan halad egy meglévő
légvezetékkel. A meglévő légvezetékkel párhuzamos szakasz után egy jobb ívvel fordul rá a
nyomvonal a meglévő 470 sz. főút nyomvonalára. A nyomvonalhoz a 11+700 km
szelvényben szintbeni csomóponttal csatlakozik a 470. sz. (távlati 46. sz.) főút
Mezőberényből kivezető szakasza. A csomópontban az elkerülő szakasz a fölérendelt irány, a
meglévő utat rá kell fordítani az új útra. A nyomvonal végszelvénye a 12+231 km szelvény,
ahol csatlakozik a meglévő út burkolatához.
A „2” változat települést elkerülő szakaszának hossza: 12231 m.
Magassági vonalvezetés:
A síkvidéki jellegű domborzati viszonyok miatt a pálya töltésen vezetett. A belvízveszélyes
terület miatt a vízépítési szakvélemény megállapításaira alapozva a pálya a különszintű
keresztezéseknél lévő magas töltéseket kivéve 2 m magas töltésen vezetett. Az alkalmazott
magassági lekerekítő ívek értékei és az esésviszonyok értékei a megengedett értékeken belül
mozognak.
„3” NYOMVONALVÁLTOZAT (SÖTÉTKÉK)

A 3. változat Mezőberény települést 47 sz. főúttól északról indulva nyugati irányban kerüli el
csatlakozva 470. sz. főút délkelet felé vezető nyomvonalához. A nyomvonal 0+000
kezdőszelvénye a 47 sz. főút burkolatához csatlakozik. A kezdő szelvénytől a nyomvonal kis
sugarú ívvel jobbra dél-nyugati irányba fordul, amely után egyenes szakasz következik. A
1+018-1+953 km szelvények között a nyomvonal egy „lineár” öntözött terület és meglévő
tanyák közötti szűk folyosón halad keresztül. A folyosó elején meglévő bányató is található a
nyomvonal bal oldalán. A 3+150 km szelvényben megközelít egy meglévő tanyát. A 3+605
km szelvényben szintben keresztezi a meglévő 46 sz. A csomópont kialakítása és az
elsőbbségi viszonyok meghatározása későbbi tervfázis feladata, célszerű az elkerülő út
elsőbbségét biztosítani. A 3+945 km szelvényben külön szinten keresztezi a SzolnokBékéscsaba vasútvonalat. A keresztezés térségében a nyomvonal nagy sugarú ívvel déli
irányba fordul. A 4+380-5+850 km szelvények között több tanyát közelít meg. Az 4+775 km
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szelvényben szintbeni csomóponttal keresztezi a 4641 j. utat. A csomópontban az elkerülő
szakasz a fölérendelt irány. A szakasz után a nyomvonal nagysugarú ívvel dél-keleti irányba
fordul. A 6+636 km szelvényben a nyomvonal egy mezőgazdasági burkolt utat keresztez. A
megfelelő kiszolgálás érdekében egyszerű kialakítású szintbeni csomópontot célszerű
létesíteni. Ezután a nyomvonal dél-keleti irányba halad, majd jobbra fordul keleti irányba. A
7+846 km szelvényben szintbeni csomóponttal keresztezi a meglévő 47. sz. főutat. A
csomópont kialakítása és az elsőbbségi viszonyok meghatározása későbbi tervfázis feladata,
célszerű az elkerülő út elsőbbségét biztosítani. A keresztezés után egyenes szakasszal vezet a
nyomvonal keleti irányba. A 9+165 km szelvényben külön szinten ismét keresztezi a
Szolnok-Békéscsaba vasútvonalat. A vasútvonal után a nyomvonal nagysugarú bal ívvel
észak-keleti irányba fordul. A 10+100 km szelvény térségében meglévő tanyákat délről
elkerülve vezet át a nyomvonal a tanyákat kiszolgáló utat keresztezve. A megfelelő
kiszolgálás érdekében a 10+027 km szelvényben egyszerű kialakítású szintbeni csomópontot
célszerű létesíteni. A 10+490 km szelvényben megközelíti a meglévő Károly tanyát. Ezután
egy jobb ívvel fordul rá a nyomvonal a meglévő 470 sz. főút nyomvonalára. A nyomvonalhoz
a 11+425 km szelvényben szintbeni csomóponttal csatlakozik a 470. sz. (távlati 46. sz.) főút
Mezőberényből kivezető szakasza. A csomópontban az elkerülő szakasz a fölérendelt irány, a
meglévő utat rá kell fordítani az új útra. A nyomvonal végszelvénye a 12+231 km szelvény,
ahol csatlakozik a meglévő út burkolatához.
A „3” változat települést elkerülő szakaszának hossza: 12+231 m.
Magassági vonalvezetés:
A síkvidéki jellegű domborzati viszonyok miatt a pálya töltésen vezetett. A belvízveszélyes
terület miatt a vízépítési szakvélemény megállapításaira alapozva a pálya a különszintű
keresztezéseknél lévő magas töltéseket kivéve 2 m magas töltésen vezetett. Az alkalmazott
magassági lekerekítő ívek értékei és az esésviszonyok értékei a megengedett értékeken belül
mozognak.
„4” NYOMVONALVÁLTOZAT (ZÖLD)

A 4. változat Mezőberény települést 47 sz. főúttól északról indulva nyugati irányban kerüli el
csatlakozva 470. sz. főút délkelet felé vezető nyomvonalához. A nyomvonal 0+000
kezdőszelvénye a 47 sz. főút burkolatához csatlakozik. A kezdő szelvénytől a nyomvonal kis
sugarú ívvel jobbra dél-nyugati irányba fordul, amely után egyenes szakasz következik. A
0+957-1+100 km szelvények között a nyomvonal egy meglévő bányató területét érinti. A
1+235 km szelvényben érinti a meglévő Tímár tanyát, amelyet a megvalósítás esetén ki kell
sajátítani. A 1+430 km szelvény térségében meglévő tanyák között vezet át a nyomvonal a
tanyákat kiszolgáló utat keresztezve. A megfelelő kiszolgálás érdekében a 1+510 km
szelvényben egyszerű kialakítású szintbeni csomópontot célszerű létesíteni. A 3+130 km
szelvényben megközelít egy meglévő tanyát. A 3+188 km szelvényben szintben keresztezi a
meglévő 46 sz. A csomópont kialakítása és az elsőbbségi viszonyok meghatározása későbbi
tervfázis feladata, célszerű az elkerülő út elsőbbségét biztosítani. A 3+902 km szelvényben
külön szinten keresztezi a Szolnok-Békéscsaba vasútvonalat. A keresztezés térségében a
nyomvonal nagy sugarú ívvel lényegében déli irányba fordul. A keresztezés után a nyomvonal
közvetlenül egy „lineár” öntözött terület határán halad el. A 4+475 km szelvényben érinti egy
meglévő tanyát, amelyet a megvalósítás esetén ki kell sajátítani. A keresztezés térségében
meglévő tanyák között vezet a nyomvonal. Az 4+892 km szelvényben szintbeni csomóponttal
keresztezi a 4641 j. utat. A csomópontban az elkerülő szakasz a fölérendelt irány. A szakasz
után a nyomvonal nagysugarú ívvel dél-keleti irányba fordul. A 6+957 km szelvényben a
nyomvonal egy mezőgazdasági burkolt utat keresztez. A megfelelő kiszolgálás érdekében
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egyszerű kialakítású szintbeni csomópontot célszerű létesíteni. Ezután a nyomvonal jobbra
fordul észak-keleti irányba. A 8+024 km szelvényben szintbeni csomóponttal keresztezi a
meglévő 47. sz. főutat. A csomópont kialakítása és az elsőbbségi viszonyok meghatározása
későbbi tervfázis feladata, célszerű az elkerülő út elsőbbségét biztosítani. A keresztezés
térségében meglévő tanyák között vezet a nyomvonal. A 8+840 km szelvényben megközelíti
a meglévő Máté tanyát. A 9+063 km szelvényben külön szinten ismét keresztezi a SzolnokBékéscsaba vasútvonalat. A keresztezés térségében nagy sugarú ívvel fordul a nyomvonal
keleti irányba. A 9+830 km szelvény térségében meglévő tanyák között vezet át a nyomvonal
a tanyákat kiszolgáló utat keresztezve. A megfelelő kiszolgálás érdekében a 9+806 km
szelvényben egyszerű kialakítású szintbeni csomópontot célszerű létesíteni. A 10+190 km
szelvény után a nyomvonal nagysugarú bal ívvel észak-keleti irányba fordul. A 10+65010+950 km szelvények között a nyomvonal párhuzamosan halad egy meglévő légvezetékkel.
A meglévő légvezetékkel párhuzamos szakasz után egy jobb ívvel fordul rá a nyomvonal a
meglévő 470 sz. főút nyomvonalára. A nyomvonalhoz a 11+220 km szelvényben szintbeni
csomóponttal csatlakozik a 470. sz. (távlati 46. sz.) főút Mezőberényből kivezető szakasza. A
csomópontban az elkerülő szakasz a fölérendelt irány, a meglévő utat rá kell fordítani az új
útra. A nyomvonal végszelvénye a 11+589 km szelvény, ahol csatlakozik a meglévő út
burkolatához.
A „4” változat települést elkerülő szakaszának hossza: 11589 m.
Magassági vonalvezetés:
A síkvidéki jellegű domborzati viszonyok miatt a pálya töltésen vezetett. A belvízveszélyes
terület miatt a vízépítési szakvélemény megállapításaira alapozva a pálya a különszintű
keresztezéseknél lévő magas töltéseket kivéve 2 m magas töltésen vezetett. Az alkalmazott
magassági lekerekítő ívek értékei és az esésviszonyok értékei a megengedett értékeken belül
mozognak.
„5” NYOMVONALVÁLTOZAT (SÁRGA)

Az 5. változat Mezőberény települést 47 sz. főúttól északról indulva nyugati irányban kerüli el
csatlakozva 470. sz. főút délkelet felé vezető nyomvonalához. A nyomvonal kezdőszelvénye a
47 sz. főúti keresztezés. A kezdő szelvénytől a nyomvonal a távlati M47 gyorsforgalmi út
nyomvonalán halad. A 0+788-1+788 km szelvények között a nyomvonal egy „lineár”
öntözött területen halad keresztül. A kezdeti egyenes szakaszt egy nagysugarú bal ív követi. A
2+248 km szelvényben a nyomvonal nagy sugarú ívvel elhagyja a távlati M47 rendezési
tervben szereplő nyomvonalát, és balra fordul déli irányba. A 3+143 km szelvényben szintben
keresztezi a meglévő 46 sz. A csomópont kialakítása és az elsőbbségi viszonyok
meghatározása későbbi tervfázis feladata, célszerű az elkerülő út elsőbbségét biztosítani. A
3+878 km szelvényben külön szinten keresztezi a Szolnok-Békéscsaba vasútvonalat. A
keresztezés térségében a nyomvonal nagy sugarú ívvel dél-nyugati irányba fordul. A 4+3405+265 km szelvények között több tanyát közelít meg. A szakaszon a nyomvonal nagysugarú
ívvel dél-keleti irányba fordul. A 4+876 km szelvényben szintbeni csomóponttal keresztezi a
4641 j. utat. A csomópontban az elkerülő szakasz a fölérendelt irány. A 6+220 km szelvény
térségében megközelíti a Szekeres tanya területét. A 7+026 km szelvényben a nyomvonal egy
mezőgazdasági burkolt utat keresztez. A megfelelő kiszolgálás érdekében egyszerű
kialakítású szintbeni csomópontot célszerű létesíteni. A 7+873 km szelvényben szintbeni
csomóponttal keresztezi a meglévő 47. sz. főutat. A csomópont kialakítása és az elsőbbségi
viszonyok meghatározása későbbi tervfázis feladata, célszerű az elkerülő út elsőbbségét
biztosítani. A keresztezés térségében meglévő tanyák között vezet a nyomvonal. A 9+272 km
szelvényben külön szinten ismét keresztezi a Szolnok-Békéscsaba vasútvonalat. A vasútvonal
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után a nyomvonal nagysugarú bal ívvel észak-keleti irányba fordul. A 10+178 km
szelvényben meglévő önkormányzati kiszolgáló utat keresztez. A megfelelő kiszolgálás
érdekében egyszerű kialakítású szintbeni csomópontot célszerű itt létesíteni. Ezután a
nyomvonal nagysugarú ívvel keleti irányba fordul. Az ív után a nyomvonal a 10+538-10+883
km szelvények között mocsara terület szélén halad el. A 11+255 km szelvény térségében
meglévő önkormányzati kiszolgáló utat keresztezve. A keresztezésben nem célszerű
csomópontot létesíteni. A keresztezés után a nyomvonal nagysugarú ívvel észak-keleti
irányba fordul. A 11+598-11+698 km szelvények között a nyomvonal egy meglévő
homokbánya területét érinti. A nyomvonal a 12+238 km szelvényben szintbeni csomóponttal
csatlakozik a meglévő 470. sz. (távlati 46. sz.) főúthoz. A csomópont kialakítása és az
elsőbbségi viszonyok meghatározása későbbi tervfázis feladata.
A „5” változat települést elkerülő szakaszának hossza: 12238 m.
A 470. sz. főúti visszakötésnél található egy „5.a” betétváltozat a homokbánya területének
elkerülésére. A betétváltozat kezdő szelvénye a 9+843 km szelvényben válik ki az 5.
változatból folytatólagos szelvényezéssel, ahol a nyomvonal egyenesen halad tovább északkeleti irányba, és nem fordul el keletre. A 10+200 km szelvény térségében meglévő tanyákat
délről elkerülve vezet át a nyomvonal a tanyákat kiszolgáló utat keresztezve. A megfelelő
kiszolgálás érdekében a 10+175 km szelvényben egyszerű kialakítású szintbeni csomópontot
célszerű létesíteni. A 10+925 km szelvénynél a nyomvonal nagysugarú ívvel jobbra, keleti
irányba fordul. A nyomvonal a 12+050 km szelvényben szintbeni csomóponttal csatlakozik a
meglévő 470. sz. (távlati 46. sz.) főúthoz. A csomópont kialakítása és az elsőbbségi viszonyok
meghatározása későbbi tervfázis feladata.
A „5.a” változat települést elkerülő szakaszának teljes hossza: 12050 m.
Magassági vonalvezetés:
A síkvidéki jellegű domborzati viszonyok miatt a pálya töltésen vezetett. A belvízveszélyes
terület miatt a vízépítési szakvélemény megállapításaira alapozva a pálya a különszintű
keresztezéseknél lévő magas töltéseket kivéve 2 m magas töltésen vezetett. Az alkalmazott
magassági lekerekítő ívek értékei és az esésviszonyok értékei a megengedett értékeken belül
mozognak.
„6” NYOMVONALVÁLTOZAT (RÓZSASZÍN)

A 6. változat Mezőberény települést 46 sz. főúttól észak-nyugatról indulva keleti irányban
kerüli el csatlakozva 47. sz. főút dél felé vezető nyomvonalához. A nyomvonal két külön
szakaszból áll, az egyik a 46. sz. főút és a második elkerülő közötti szakasz, míg a második a
47. sz. főút keleti elkerülő szakasza.
Az 1. szakasz 0+000 kezdőszelvénye a 46 sz. főúti keresztezés. A kezdő szelvénytől a
nyomvonal kis sugarú ívvel balra észak-keleti irányba fordul, amely után egyenes szakasz
következik. A szakaszon a nyomvonal meglévő tanyákat közelít meg. A szakasz után a
nyomvonal nagy sugarú ívvel kissé balra fordul. A 1+800-2+700 km szelvények között a
nyomvonal egy „lineár” öntözött terület és meglévő tanyák közötti szűk folyosón halad
keresztül. A folyosó végén meglévő bányató is található a nyomvonal jobb oldalán. A 3+153
km szelvényben szintbeni csomóponttal csatlakozik a meglévő 47. sz. főút Mezőberénybe
északról bevezető szakasza. A 47 sz. főút ezen az új úton kapcsolódik az elkerülőhöz, az
észak felé vezető meglévő szakasz felhagyásra kerül. A csomópontban a meglévő 47 sz. főút
az alárendelt forgalmi irány. Az 1. szakasz a 3+697 km szelvényben szintbeni csomóponttal
csatlakozik a tervezett 47. sz. főút keleti elkerülő nyomvonalához. A csomópontban az 1.
szakasz az alárendelt forgalmi irány.
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A „6” változat települést elkerülő 1-es szakaszának hossza: 3697 m.
A 2 szakasz Mezőberény települést 47 sz. főúttól északról indul. A nyomvonal 0+000
kezdőszelvénye a 47 sz. főút burkolatához csatlakozik. A kezdő szelvénytől a nyomvonal
egyenes a meglévő út nyomvonalán, majd nagy sugarú ívvel balra észak-keleti irányba fordul,
amely után rövid egyenes szakasz következik. Az ívben a 2+140 km szelvényben csatlakozik
a bal oldalon az elkerülő 1-es szakasza. A csomópontban az 1. szakasz az alárendelt forgalmi
irány. Az egyenes utána nyomvonal kis sugarú jobb ívvel fordul a Békés-Mezőberényi
főcsatorna mellé a 4237 úti keresztezéshez. Az 4+345 km szelvényben szintbeni csomóponttal
keresztezi a 4237 j. utat. A csomópontban az elkerülő szakasz a fölérendelt irány. A
csomópont után a nyomvonal a Békés-Mezőberényi főcsatornával párhuzamosan halad délkeleti irányba. A főcsatorna mellől nagysugarú ívvel fordul a nyomvonal dél-keleti irányból
dél-nyugati irányba a szőlőművelésű területek megkerülésével. A szőlőterületek mellett a
4+910-7+260 km szelvények között halad. A szőlőterület elkerülése után a nyomvonal
inflexiósan csatlakozó nagysugarú ívekkel fordul rá a 470. sz. főúti keresztezésre. A 9+227
km szelvényben szintbeni csomóponttal keresztezi a meglévő 470. sz. főutat. A keresztezés
térségében egy nagyobb tanya területét egy gazdaság telephelyét közelíti meg. A csomópont
kialakítása és az elsőbbségi viszonyok meghatározása későbbi tervfázis feladata, célszerű az
elkerülő út elsőbbségét biztosítani. A keresztezés után egyenes szakasszal vezet a nyomvonal
dél nyugati irányba. Az egyenes szakasz után kisebb sugarú ívvel a nyomvonal nyugati
irányba fordul. A 10+660 km szelvény térségében meglévő tanyákat délről elkerülve vezet át
a nyomvonal a tanyákat kiszolgáló utat keresztezve. A megfelelő kiszolgálás érdekében a
10+613 km szelvényben egyszerű kialakítású szintbeni csomópontot célszerű létesíteni. A
11+481 km szelvényben külön szinten keresztezi a Szolnok-Békéscsaba vasútvonalat. A
keresztezésben található nagysugarú bal ívvel a nyomvonal dél-nyugati irányba fordul, amely
után a nyomvonal egyenesen halad követve egy légvezeték nyomvonalát. Ezután egy bal ívvel
fordul rá a nyomvonal a meglévő 47 sz. főút nyomvonalára. A nyomvonalhoz a 13+185 km
szelvényben szintbeni csomóponttal csatlakozik a 47. sz. főút Mezőberényből kivezető
szakasza. A csomópontban az elkerülő szakasz a fölérendelt irány, a meglévő utat rá kell
fordítani az új útra. A nyomvonal végszelvénye a 13+677 km szelvény, ahol csatlakozik a
meglévő út burkolatához.
A „6” változat települést elkerülő 2-es szakaszának hossza: 13677 m.
Magassági vonalvezetés:
A síkvidéki jellegű domborzati viszonyok miatt a pálya töltésen vezetett. A belvízveszélyes
terület miatt a vízépítési szakvélemény megállapításaira alapozva a pálya a különszintű
keresztezéseknél lévő magas töltéseket kivéve 2 m magas töltésen vezetett. Az alkalmazott
magassági lekerekítő ívek értékei és az esésviszonyok értékei a megengedett értékeken belül
mozognak.
2.2.3. BÉKÉS ELKERÜLŐ
„MRT” NYOMVONALVÁLTOZAT (VILÁGOSKÉK)

Az "MRT" változat a Megyei Településrendezési tervben szereplő változat kidolgozása. A
nyomvonal 0+000 kezdőszelvénye a 470 sz. főút meglévő burkolata. A kezdő szelvénytől a
nyomvonal egyenessel indul, majd kis sugarú ívvel balra fordul követve a meglévő út
nyomvonalát. Ezután a nyomvonal nagyobb sugarú ívvel jobbra dél-nyugati irányba fordul,
amely után egyenes szakasz következik. Az ívben a 1+730 km szelvényben csatlakozik a bal
oldalon a 470 sz. főút Békés kivezető szakasza ráfordítva ez elkerülő út nyomvonalára. A
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csomópontban az kivezető szakasz az alárendelt forgalmi irány. A 2+000 km szelvényben a
nyomvonal egy meglévő mezőgazdasági burkolt utat keresztez. A megfelelő kiszolgálás
érdekében itt egyszerű kialakítású szintbeni csomópontot célszerű létesíteni. Ezt követően a
nyomvonal nagysugarú ívvel balra lényegében déli irányba fordul. A kezdeti szakaszon a
vasúti keresztezésig a nyomvonal legelő területen halad. A 4+230 km szelvényben külön
szinten keresztezi a Murony-Békés vasúti szárnyvonalat. A vasútvonal távlati helyzete még
nem tisztázott, ezért megmaradóként vettük figyelembe. A 4+480-4+675 km szelvények
között a nyomvonal egy öntözőcsatorna és egy mezőgazdasági telephely közötti szűk
folyosón vezet keresztül. A 4+675 km szelvényben szintbeni csomóponttal keresztezi a 4644
j. utat. A csomópontban az elkerülő szakasz a fölérendelt irány. A csomópont után a
nyomvonal nagysugarú ívvel balra fordul dél-keleti irányba, és egyenes vonalvezetéssel halad
a végszelvényig. A 5+740 km szelvény térségében több tanyát közelít meg. A 7+300 km
szelvény térségében több tanyát közelít meg, két tanya közötti szűk területen vezet keresztül.
A 7+825 km szelvényben érinti egy meglévő tanyát, amelyet a megvalósítás esetén ki kell
sajátítani. A 7+853 km szelvényben szintbeni csomóponttal keresztezi a meglévő 470. sz.
főutat. A csomópont kialakítása és az elsőbbségi viszonyok meghatározása későbbi tervfázis
feladata, célszerű az elkerülő út elsőbbségét biztosítani. A 8+270-8+920 km szelvények
között több tanyát közelít meg. A 8+920-9+810 km szelvények között a nyomvonal egy
Békés belterületéhez sorolt zártkerti szőlő- és gyümölcsművelésű területen halad keresztül. A
9+758 km szelvényben keresztezi a Körös-csatornát, amely keresztezést hídszerkezettel kell
megoldani. A nyomvonal a 9+810 km szelvényben szintbeni csomóponttal csatlakozik a
meglévő 4238. j. (távlati 46. sz.) főúthoz. A csomópont kialakítása és az elsőbbségi viszonyok
meghatározása későbbi tervfázis feladata, célszerű az elkerülő út elsőbbségét biztosítani. A
csomópontban csatlakozik a nyomvonal a Doboz elkerülő szakasz új nyomvonalához.
A „MRT” változat települést elkerülő szakaszának hossza: 9810 m.
A tervezési szakasz végén egy „MRT/1” betétváltozat készült a zártkerti területek
elkerülésére. A betétváltozat kezdő szelvénye a 7+870 km szelvényben válik ki az MRT.
változatból folytatólagos szelvényezéssel 470. sz. főúti csomópont után, ahol a nyomvonal
balra fordulva déli irányba tér ki. Ezután egyenesen halad tovább, majd egy nagyobb bal ívvel
és egy kisebb jobb ívvel fordul lényegében keleti irányba. A 9+747 km szelvényben
keresztezi a Körös-csatornát, amely keresztezést hídszerkezettel kell megoldani. A 9+75410+099 km szelvények között a nyomvonal egy Békés belterületéhez sorolt gyümölcsös
művelésű területsávon halad keresztül meglévő tanyák közötti területen. A 10+099 km
szelvényben szintbeni csomóponttal keresztezi a meglévő 4238. j. utat. A csomópont
kialakítása és az elsőbbségi viszonyok meghatározása későbbi tervfázis feladata, célszerű az
elkerülő út elsőbbségét biztosítani. A 10+165 km szelvényben érint egy meglévő tanyát,
amelyet a megvalósítás esetén ki kell sajátítani. A 11+280 km szelvénynél a nyomvonal
nagysugarú ívvel jobbra, dél-keleti irányba fordul. A nyomvonal a 12+000 a tervezett távlati
46. sz főút új nyomvonalához, annak 1+821 km szelvényében. Ebben a változatban a követő
szakasz csak ettől a szelvénytől épül közös megvalósítás esetén. A Békés elkerülő szakasz
külön megvalósítása esetén a végszelvény a 4238 j úti csomópont.
Az „MRT/1” változat települést elkerülő szakaszának teljes hossza: 12000 m.
Magassági vonalvezetés:
A síkvidéki jellegű domborzati viszonyok miatt a pálya töltésen vezetett. A belvízveszélyes
terület miatt a vízépítési szakvélemény megállapításaira alapozva a pálya a különszintű
keresztezésnél lévő magas töltéseket kivéve 2 m magas töltésen vezetett. Az alkalmazott
magassági lekerekítő ívek értékei és az esésviszonyok értékei a megengedett értékeken belül
mozognak.
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„A” NYOMVONALVÁLTOZAT (SÖTÉTKÉK)

Az „A” változat Békés települést 470 sz. főúttól indulva nyugati irányban kerüli el
csatlakozva 4238. j. út délkelet felé vezető nyomvonalához. Ebben az esetben a 46 sz. főút
továbbvezetése a 4238 j út fejlesztésével valósítható meg.
A nyomvonal 0+000 kezdőszelvénye a 470 sz. főút meglévő burkolata. A kezdő szelvénytől a
nyomvonal nagy sugarú ívvel jobbra délebbre fordul, amely után egyenes és nagysugarú ívek
következnek váltakozva. A kezdő után a 0+300 km szelvényben csatlakozik a bal oldalon a
470 sz. főút Békés kivezető szakasza ráfordítva ez elkerülő út nyomvonalára. A
csomópontban az kivezető szakasz az alárendelt forgalmi irány. A kezdeti szakaszon a vasúti
keresztezésig a nyomvonal legelő területen halad. A 3+524 km szelvényben külön szinten
keresztezi a Murony-Békés vasúti szárnyvonalat. A vasútvonal távlati helyzete még nem
tisztázott, ezért megmaradóként vettük figyelembe. A 3+760-3+970 km szelvények között a
nyomvonal egy öntözőcsatorna és egy mezőgazdasági telephely közötti szűk folyosón vezet
keresztül. A 3+970 km szelvényben szintbeni csomóponttal keresztezi a 4644 j. utat. A
csomópontban az elkerülő szakasz a fölérendelt irány. A csomópont után a nyomvonal
nagysugarú ívvel jobbra fordul déli irányba követve egy meglévő csatona nyomvonalát, és
utána egyenes vonalvezetéssel halad tovább. A 4+890 km szelvénytől a nyomvonal balra,
keleti irányba fordul. A 4+922-5+780 km szelvények között a bal ívben több tanyát közelít
meg. A 7+000 km szelvény térségében egy tanyát közelít meg. A 7+584 km szelvényben
szintbeni csomóponttal keresztezi a meglévő 470. sz. főutat. A csomópont kialakítása és az
elsőbbségi viszonyok meghatározása későbbi tervfázis feladata, célszerű az elkerülő út
elsőbbségét biztosítani. A keresztezésben található kisebb sugarú ívvel a nyomvonal délnyugati irányba fordul, amely után a kisebb sugarú ívvel keleti irányba fordul, majd a
nyomvonal egyenesen halad követve egy területhatáron vezető légvezeték nyomvonalát.
Ezután egy kisebb sugarú jobb és bal ívpárral fordul rá a nyomvonal a Körös-csatorna
keresztezésére elkerülve egy gyümölcsös művelésű nagyobb területet. A 9+833 km
szelvényben keresztezi a Körös-csatornát, amely keresztezést hídszerkezettel kell megoldani.
A 9+797-9+975 km szelvények között a nyomvonal egy Békés belterületéhez sorolt szűk
területsávon halad keresztül meglévő tanyák közötti területen. A szakasz végén nagy sugarú
ívvel fordul rá a meglévő 4238 j út nyomvonalára. A nyomvonalhoz a 10+970 km
szelvényben szintbeni csomóponttal csatlakozik a 4238. j. út Békésből kivezető szakasza. A
csomópontban az elkerülő szakasz a fölérendelt irány, a meglévő utat rá kell fordítani az új
útra. A nyomvonal végszelvénye a 11+351 km szelvény, ahol csatlakozik a meglévő út
burkolatához.
Az „A” változat települést elkerülő szakaszának hossza: 11351 m.
Magassági vonalvezetés:
A síkvidéki jellegű domborzati viszonyok miatt a pálya töltésen vezetett. A belvízveszélyes
terület miatt a vízépítési szakvélemény megállapításaira alapozva a pálya a különszintű
keresztezéseknél lévő magas töltéseket kivéve 2 m magas töltésen vezetett. Az alkalmazott
magassági lekerekítő ívek értékei és az esésviszonyok értékei a megengedett értékeken belül
mozognak.
„B” NYOMVONALVÁLTOZAT (ZÖLD)

A „B” változat Békés települést 470 sz. főúttól indulva nyugati irányban kerüli el csatlakozva
4238. j. út délkelet felé vezető nyomvonalához. Ebben az esetben a 46 sz. főút továbbvezetése
a 4238 j út fejlesztésével valósítható meg.
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A nyomvonal 0+000 kezdőszelvénye a 470 sz. főút meglévő burkolata. A kezdő szelvénytől a
nyomvonal kis sugarú ívvel jobbra dél-nyugati irányba fordul, amely után egyenes és egy
kisebb sugarú bal ív következik. A kezdő ívben a 0+400 km szelvényben csatlakozik a bal
oldalon a 470 sz. főút Békés kivezető szakasza ráfordítva ez elkerülő út nyomvonalára. A
csomópontban az kivezető szakasz az alárendelt forgalmi irány. Ezután a nyomvonalon
egyenesek és nagysugarú ívek következnek váltakozva. A kezdeti szakaszon a vasúti
keresztezésig a nyomvonal legelő területen halad. A 3+102 km szelvényben külön szinten
keresztezi a Murony-Békés vasúti szárnyvonalat. A vasútvonal távlati helyzete még nem
tisztázott, ezért megmaradóként vettük figyelembe. A 3+340-3+544 km szelvények között a
nyomvonal egy öntözőcsatorna és egy mezőgazdasági telephely közötti szűk folyosón vezet
keresztül. A 3+544 km szelvényben szintbeni csomóponttal keresztezi a 4644 j. utat. A
csomópontban az elkerülő szakasz a fölérendelt irány. A csomópont után a nyomvonal
nagysugarú ívvel balra fordul keleti irányba, és utána egyenes vonalvezetéssel halad tovább.
A 5+910 km szelvénytől a nyomvonal jobbra, dél-keleti irányba fordul. A 6+110-6+960 km
szelvények között a bal ívben több tanyát közelít meg. A 6+963 km szelvény térségében egy
tanyát közelít meg. A 7+495 km szelvényben szintbeni csomóponttal keresztezi a meglévő
470. sz. főutat. A csomópont kialakítása és az elsőbbségi viszonyok meghatározása későbbi
tervfázis feladata, célszerű az elkerülő út elsőbbségét biztosítani. A keresztezés után
folytatódik az egyenes vonalvezetés majd nagyobb sugarú ívvel fordul rá a nyomvonal a
Körös-csatorna keresztezésére. A 7+645-8+180 km szelvények között a bal ívben több tanyát
közelít meg. A 8+926 km szelvényben keresztezi a Körös-csatornát, amely keresztezést
hídszerkezettel kell megoldani. A 8+877-9+056 km szelvények között a nyomvonal egy
Békés belterületéhez sorolt szűk területsávon halad keresztül meglévő tanyák közötti
területen. A szakasz végén nagy sugarú ívvel fordul rá a meglévő 4238 j út nyomvonalára. A
nyomvonalhoz a 10+040 km szelvényben szintbeni csomóponttal csatlakozik a 4238. j. út
Békésből kivezető szakasza. A csomópontban az elkerülő szakasz a fölérendelt irány, a
meglévő utat rá kell fordítani az új útra. A nyomvonal végszelvénye a 10+433 km szelvény,
ahol csatlakozik a meglévő út burkolatához.
Az „B” változat települést elkerülő szakaszának hossza: 10433 m.
Magassági vonalvezetés:
A síkvidéki jellegű domborzati viszonyok miatt a pálya töltésen vezetett. A belvízveszélyes
terület miatt a vízépítési szakvélemény megállapításaira alapozva a pálya a különszintű
keresztezéseknél lévő magas töltéseket kivéve 2 m magas töltésen vezetett. Az alkalmazott
magassági lekerekítő ívek értékei és az esésviszonyok értékei a megengedett értékeken belül
mozognak.
„C” NYOMVONALVÁLTOZAT (PIROS)

A „C” változat Békés települést 470 sz. főúttól indulva nyugati irányban kerüli el csatlakozva
4238. j. út délkelet felé vezető nyomvonalához. Ebben az esetben a 46 sz. főút továbbvezetése
a 4238 j út fejlesztésével valósítható meg.
A nyomvonal 0+000 kezdőszelvénye a 470 sz. főút meglévő burkolata. A kezdő szelvénytől a
nyomvonal kis sugarú ívvel jobbra dél-nyugati irányba fordul követve egy földút
nyomvonalát, amely után egyenes és egy kisebb sugarú bal ív következik. A kezdő ívben a
0+400 km szelvényben csatlakozik a bal oldalon a 470 sz. főút Békés kivezető szakasza
ráfordítva ez elkerülő út nyomvonalára. A csomópontban az kivezető szakasz az alárendelt
forgalmi irány.
Ezután a nyomvonalon egyenesen halad egy meglévő csatornával
párhuzamosan. Ezután a nyomvonal kisebb sugarú jobb ívvel fordul rá a Murony-Békés
vasúti szárnyvonal keresztezésére. A kezdeti szakaszon a vasúti keresztezésig a nyomvonal
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legelő területen halad. A 2+842 km szelvényben külön szinten keresztezi a Murony-Békés
vasúti szárnyvonalat. A vasútvonal távlati helyzete még nem tisztázott, ezért megmaradóként
vettük figyelembe. A keresztezésben a nyomvonal kisebb sugarú bal ívvel fordul egy meglévő
csatorna mellé. A 3+010-3+280 km szelvények között a nyomvonal egy öntözőcsatorna és
egy mezőgazdasági telephely közötti szűk folyosón vezet keresztül. A 3+280 km szelvényben
szintbeni csomóponttal keresztezi a 4644 j. utat. A csomópontban az elkerülő szakasz a
fölérendelt irány. A csomópont után a nyomvonal nagysugarú ívvel balra fordul keleti
irányba, és utána egyenes vonalvezetéssel halad tovább. A 5+910 km szelvénytől a
nyomvonal kisebb sugarú ívekkel előbb jobbra, dél-keleti irányba, majd balra keleti irányba
fordul a 470 sz. főút keresztezéséhez. A 5+170-6+490 km szelvények között több tanyát
közelít meg. A 6+498 km szelvényben szintbeni csomóponttal keresztezi a meglévő 470. sz.
főutat. A csomópont kialakítása és az elsőbbségi viszonyok meghatározása későbbi tervfázis
feladata, célszerű az elkerülő út elsőbbségét biztosítani. A keresztezés után a nyomvonal
kisebb sugarú ívvel dél-keleti irányba fordul, majd az egyenes vonalvezetéssel folytatódik. A
6+980-7+440 km szelvények közötti szakaszon több tanyát közelít meg. Az egyenes után
nagyobb sugarú ívvel fordul rá a nyomvonal a Körös-csatorna keresztezésére. A 8+671 km
szelvényben keresztezi a Körös-csatornát, amely keresztezést hídszerkezettel kell megoldani.
A 8+633-8+800 km szelvények között a nyomvonal egy Békés belterületéhez sorolt szűk
területsávon halad keresztül meglévő tanyák közötti területen. A szakasz végén nagy sugarú
ívvel fordul rá a meglévő 4238 j út nyomvonalára. A nyomvonalhoz a 9+470 km szelvényben
szintbeni csomóponttal csatlakozik a 4238. j. út Békésből kivezető szakasza. A csomópontban
az elkerülő szakasz a fölérendelt irány, a meglévő utat rá kell fordítani az új útra. A
nyomvonal végszelvénye a 9+979 km szelvény, ahol csatlakozik a meglévő út burkolatához.
Az „C” változat települést elkerülő szakaszának hossza: 9979 m.
Magassági vonalvezetés:
A síkvidéki jellegű domborzati viszonyok miatt a pálya töltésen vezetett. A belvízveszélyes
terület miatt a vízépítési szakvélemény megállapításaira alapozva a pálya a különszintű
keresztezéseknél lévő magas töltéseket kivéve 2 m magas töltésen vezetett. Az alkalmazott
magassági lekerekítő ívek értékei és az esésviszonyok értékei a megengedett értékeken belül
mozognak.
„D” NYOMVONALVÁLTOZAT (SÁRGA)

A „D” változat Békés települést 470 sz. főúttól indulva nyugati irányban kerüli el csatlakozva
46. sz. főút délkelet felé vezető új nyomvonalához. A nyomvonal 0+000 kezdőszelvénye a
470 sz. főút meglévő burkolata. A kezdő szelvénytől a nyomvonal nagyobb sugarú ívvel
jobbra dél-nyugati irányba fordul, amely után egyenes szakasz következik. Az ívben a 0+800
km szelvényben csatlakozik a bal oldalon a 470 sz. főút Békés kivezető szakasza ráfordítva ez
elkerülő út nyomvonalára. A csomópontban az kivezető szakasz az alárendelt forgalmi irány.
Ezt követően a nyomvonal nagysugarú ívvel fordul rá a Murony-Békés vasúti szárnyvonal
keresztezésére. A kezdeti szakaszon a vasúti keresztezésig a nyomvonal legelő területen
halad. A 3+420 km szelvényben külön szinten keresztezi a Murony-Békés vasúti
szárnyvonalat. A vasútvonal távlati helyzete még nem tisztázott, ezért megmaradóként vettük
figyelembe. A vasútvonal keresztezésében egy nagysugarú bal ív található, amellyel a
nyomvonal dél-keleti irányba fordul. Ezután hosszabb egyenes következik. A 3+927 km
szelvényben szintbeni csomóponttal keresztezi a 4644 j. utat. A csomópontban az elkerülő
szakasz a fölérendelt irány. A keresztezés után folytatódik az egyenes vonalvezetés, majd
balra keleti irányba fordul a 470 sz. főút keresztezéséhez. A 7+130 km szelvényben érint egy
meglévő tanyát, amelyet a megvalósítás esetén ki kell sajátítani. A 7+210 km szelvény

17

Előkészítő talajvizsgálati jelentés

Tsz.: 1309

térségében egy tanyát közelít meg. A 7+420 km szelvényben érint egy meglévő tanyát,
amelyet a megvalósítás esetén ki kell sajátítani. A 7+464 km szelvényben szintbeni
csomóponttal keresztezi a meglévő 470. sz. főutat. A csomópont kialakítása és az elsőbbségi
viszonyok meghatározása későbbi tervfázis feladata, célszerű az elkerülő út elsőbbségét
biztosítani. A keresztezésben lévő bal ív után a vonalvezetés egyenes, majd nagyobb sugarú
ívvel fordul rá a nyomvonal a Körös-csatorna keresztezésére. A 8+100 km szelvény
térségében jobb ívben több tanyát közelít meg. A 9+210 km szelvényben keresztezi a Köröscsatornát, amely keresztezést hídszerkezettel kell megoldani. A 9+135-9+480 km szelvények
között a nyomvonal egy Békés belterületéhez sorolt gyümölcsös művelésű területsávon halad
keresztül meglévő tanyák közötti területen. A 9+480 km szelvényben szintbeni csomóponttal
keresztezi a meglévő 4238. j. utat. A csomópont kialakítása és az elsőbbségi viszonyok
meghatározása későbbi tervfázis feladata, célszerű az elkerülő út elsőbbségét biztosítani. A
9+540 km szelvényben érint egy meglévő tanyát, amelyet a megvalósítás esetén ki kell
sajátítani. A 10+665 km szelvénynél a nyomvonal nagysugarú ívvel jobbra, dél-keleti irányba
fordul. A nyomvonal a 11+382 a tervezett távlati 46. sz. főút új nyomvonalához, annak 1+821
km szelvényében. Ebben a változatban a követő szakasz csak ettől a szelvénytől épül közös
megvalósítás esetén. A Békés elkerülő szakasz külön megvalósítása esetén a végszelvény a
4238 j úti csomópont.
Az „D” változat települést elkerülő szakaszának hossza: 11382 m.
Magassági vonalvezetés:
A síkvidéki jellegű domborzati viszonyok miatt a pálya töltésen vezetett. A belvízveszélyes
terület miatt a vízépítési szakvélemény megállapításaira alapozva a pálya a különszintű
keresztezéseknél lévő magas töltéseket kivéve 2 m magas töltésen vezetett. Az alkalmazott
magassági lekerekítő ívek értékei és az esésviszonyok értékei a megengedett értékeken belül
mozognak.
„E” NYOMVONALVÁLTOZAT (RÓZSASZÍN)

Az „E” változat Békés települést a 470 sz. főúttól észak-nyugatról indulva keleti irányban
kerüli el csatlakozva 46. sz. főút Doboz elkerülő távlati nyomvonalához. A nyomvonal 0+000
kezdőszelvénye a 470 sz. főút burkolatához csatlakozik. A kezdő szelvénytől a nyomvonal
nagy sugarú ívvel balra észak-keleti irányba fordul egy meglévő csatorna nyomvonala mellé,
amely után rövid egyenes szakasz következik. Az ívben a 0+500 km szelvényben csatlakozik
a bal oldalon a 470 sz. főút Békés kivezető szakasza ráfordítva ez elkerülő út nyomvonalára.
A csomópontban az kivezető szakasz az alárendelt forgalmi irány. Az egyenes utána
nyomvonal nagyobb sugarú jobb ívvel fordul a Kettős-Körös keresztezéshez. A 3+785 km
szelvényben keresztezi a Kettős-Köröst egyenes vonalvezetéssel, amely keresztezést az
érintett Natura2000 területet áthidaló hídszerkezettel kell megoldani. A 3+542-3+904 km
szelvények között érinti a nyomvonal a Natura2000 területét 362 m hosszon. A Kettős-Körös
keresztezése utána a nyomvonal nagysugarú jobb ívvel a nyomvonal befordul a Kettős-Körös
mellé dél-keleti irányba. Ezután a nyomvonalon hosszabb egyenes következik. Az 5+779 km
szelvény térségében a nyomvonal meglévő burkolt mezőgazdasági utat érint, amelyet 200 m
hosszban korrigálni szükséges az új út építése esetén. A 6+886 km szelvényben szintbeni
csomóponttal keresztezi a 4238 j. utat. A csomópontban az elkerülő szakasz a fölérendelt
irány. Közvetlenül a meglévő 4238 j út mellett rövid hosszon a nyomvonal tavas, mocsaras
területeket keresztez. Ezen a szakaszon a nyomvonal a Kettős-Körös és az ipari fejlesztési
terület között halad, amely egy volt mezőgazdasági telephely területén kerül kijelölésre. A
keresztezés után folytatódik az egyenes vonalvezetés majd nagyobb sugarú ívvel fordul rá a
nyomvonal a Vargahosszai (V.sz.)-főcsatorna keresztezésére. A 9+593 km szelvényben
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keresztezi a Vargahosszai (V.sz.)-főcsatornát, amely keresztezést hídszerkezettel kell
megoldani. A csatorna keresztezését követően a nyomvonal nagy hosszban egyenesen halad a
Kettős-Körössel párhuzamosan meglévő földút nyomvonalát követve annak érdekében, hogy
az érintett ingatlanok a távlatban is művelhetők maradjanak. A nyomvonalon a Doboz északi
elkerülő nyomvonalának keresztezésében egy kis törésszögű nagysugarú ív található. A
Doboz északi elkerülőjének megvalósítása esetén a nyomvonal eddig a szelvényig tart. A
nyomvonal a Kettős-Körössel párhuzamosan a Doboz déli elkerülő csatlakozási irányával
megegyező egyenessel ér véget. A 16+265 km szelvényben szintbeni csomóponttal keresztezi
a 4234 j. út meglévő nyomvonalát. A csomópontban az elkerülő szakasz a fölérendelt irány. A
nyomvonal végszelvénye a 17+102 km szelvény, ahol csatlakozik a 4234 j út Doboz déli
elkerülő szakaszához. A csomópont kialakítása és az elsőbbségi viszonyok meghatározása
későbbi tervfázis feladata, célszerű az elkerülő út elsőbbségét biztosítani. A Békés elkerülő
szakasz külön megvalósítása esetén a végszelvény a meglévő 4234 j úti csomópont.
Az „E” változat települést elkerülő szakaszának hossza: 17102 m.
Magassági vonalvezetés:
A síkvidéki jellegű domborzati viszonyok miatt a pálya töltésen vezetett. A belvízveszélyes
terület miatt a vízépítési szakvélemény megállapításaira alapozva a pálya a különszintű
keresztezéseknél lévő magas töltéseket kivéve 2 m magas töltésen vezetett. Az alkalmazott
magassági lekerekítő ívek értékei és az esésviszonyok értékei a megengedett értékeken belül
mozognak.
2.2.4. DOBOZ ELKERÜLŐ
„A” NYOMVONALVÁLTOZAT (VILÁGOSKÉK)

Az "A" változat a Megyei Településrendezési tervben szereplő változat kidolgozása. A
nyomvonal kezdőszelvénye a 4238 j. úti keresztezés. Az 5+066 km. sz. -nél érkezik Doboz
település közigazgatási határára. innen két változat készült a kettős Kőrös keresztezésére. Az
A változat új híd műtárgyon keresztezi a vízfolyást és nagyobb területen érinti a Kettős Kőrös
bal partján elhelyezkedő "ROSSZ MARÓ" nyárfa erdőt, az A/1 változat a meglévő hidat
használja fel és az erdőterület sarkát érinti csak. A híd előtt a 4234 j. úttal szintbeni
csomóponti kapcsolat létesül. A vízfolyás keresztezését követően kezdődik a település
lekerülése ahol elválik a nyomvonal a meglévő 4234 j. úttól. A nyomvonal újból K-DK-i
irányba fordul és a települést délről elkerülve annak külterületén halad. A 8+480 km. sz.-nél a
Szanazugi nyaralókhoz vezető útnál szintbeni "T" alakú csomópont létesül. A 23+800 és
24+100 km. sz.-ek között erdő nyilvántartású NATURA 2000 területen halad keresztül. A
keresztezés az erdőfolt szűkületében valósul meg. A 11+070 km. sz. -ben a nyomvonal rátér a
4244 j. útra ami egyben a település elkerülő szakasz vége. A 12+980 km. sz.-ben érkezik a
település közigazgatási határára.
Az „A” változat települést elkerülő szakaszának hossza: 4340 m.
Magassági vonalvezetés:
A síkvidéki jellegű domborzati viszonyok miatt a pálya töltésen vezetett. A belvízveszélyes
terület miatt a vízépítési szakvélemény megállapításaira alapozva alapján a pálya 2m magas
töltésen vezetett. Az alkalmazott magassági lekerekítő ívek értékei és az esésviszonyok
értékei a megengedett értékeken belül mozognak.
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„B” NYOMVONALVÁLTOZAT (PIROS)

A „B” változat Doboz települést Északról kerüli el. A nyomvonal a Vargahosszai I. sz.
csatornától a Kettős Kőröshoz vezető földútnál kezdődik. A vízfolyással párhuzamosan halad.
A települést a Sebes Foki Járás erdők alatt a külterület határánál kerüli el. A 4234 j. út
keresztezését követően DK-i irányba halad tovább majd csatlakozik a 4244 j úthoz.
„C” NYOMVONALVÁLTOZAT (RÓZSASZÍN)

A „C” változat a településen áthaladó változat.
2.2.5. SARKAD ELKERÜLŐ
„A” NYOMVONALVÁLTOZAT (VILÁGOSKÉK)

Az "A" változat a Megyei Településrendezési tervben szereplő változat kidolgozása. A
nyomvonal a 14+168 km.sz. -nél válik el a 4244 j. úttól. ÉNY-i irányba haladva kerüli el a
települést.
a 19+270 km. sz.- ben keresztezi a Gyepes Főcsatornát. Keresztezi a 4219 j. utat majd a 25
km.sz.-nél fonódik a 4252 j. úthoz.
Az „A” változat települést elkerülő szakaszának hossza: 10830 m.
„B” NYOMVONALVÁLTOZAT (PIROS)

A B változat Sarkad települést délről kerüli el a helyszínrajzon látható nyomvonalon. A
nyomvonal a vasútvonal mellett halad és áthalad belterületei részen is.
„C” NYOMVONALVÁLTOZAT (RÓZSASZÍN)

a C változat a településen áthaladó változat.
2.2.6. M44 GYORSFORGALMI ÚT BÉKÉSCSABA – GYULA KÖZÖTTI SZAKASZA
A” NYOMVONALVÁLTOZAT (PIROS)

A nyomvonal kiválása az M44 gyorsforgalmi út Kondoros-Békéscsaba szakasz 113+773 km
szelvényében kezdődik. Keleti irányba haladva a116+830 km. sz. -nél keresztezi a 47.sz.
főútuat és a MÁV vonalat.Ezen a környéken több régészeti területet is érint a nyomvonal. Ezt
követően DK-i irányba fordul, és a 47 sz. főúthoz csomóponttal kapcsolódik (121+670 km
sz.). Innen végig öntözött területeken halad. Keresztezi a dobozi utat (124+810 km sz.) majd a
repülőtértől északra halad és végül csatlakozik a 44 sz. főút négynyomúsított szakaszához. A
nyomvonal végig igen jó minőségű (szántó1 és szántó 2) földeket vesz igénybe ami e változat
esetében elkerülhetetlen. Kutakat a nyomvonal nem érint. NATURA 2000 terültet érint a
repülőtér és a végcsomópont közötti részen mintegy 200 - 300 m hosszban. Természetvédelmi
területeket, tájvédelmi körzetet, nemzeti parkot, Ex lage területet, helyi jelentőségű
természetvédelmi értéket a nyomvonal nem érint. Erdőterületek sarkait a nyomvonal kis
mértékben érint.
A nyomvonal hálózati kapcsolatait tekintve a 44 sz. főút engedélyezési terv Kondorosi
csomópontján csatlakozik a 44 sz. főúthoz. Ezután a 115+821 km sz-ben átlós féllóhere alakú
csomóponttal csatlakozik az új régi 47 sz. (régi 4643 j.) úthoz, a 121+630 km sz-ben
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szimmetrikus fél lóhere alakú csomóponttal a régi 47 sz. főúthoz, és végül a 129+895 km szben a 44 sz. főúthoz egy trombita alakú csomóponttal.
A nyomvonal teljes hossza: 16,553 km.
„B” NYOMVONALVÁLTOZAT (VILÁGOSKÉK)

A "B" nyomvonalváltozat a Békéscsaba Északi tehermentesítő út négynyomúsításának
változata. Az út jobb oldalán párhuzamosan vezetett vasútvonal van az úttengelytől közel 40
m-re ami a szélesítést nem akadályoza. A 47.sz. Mezőmegyeri úton új 2x2 sávos csatlakozás
létesül a jelenlegi csomópont helyszínrajzon látható fejlesztésével. Ezen kívül jelenlegi három
db csomóponti kapcsolat van, melyek megtartandóak, számuk elégséges. Ezek jelenleg
(mindhárom) körforgalmi csomópont, melyek a 470 .sz. Békési út, a 4239 j. Dobozi út
valamint a 44.sz. főúti végcsomópont ami a Gyula felé vezető 2x2 sávos osztott pályás út
kezdete.
Az elkerülő tervezésekor a közút céljára történő kisajátítás során a főpálya és a szervízutak
együttes szabályozási szélességét 50 m-re tervezték mely szélesség elegendő 2x2 sávos
szűkített keresztmetszetű út kétoldali szervízúttal történő kiépítéséhez további kisajátítások
nélkül.
A négynyomúsítás kétoldali szélesítéssel és folyamatos fizikai elválasztással létesülő
úttípussal számol.
A különszintű kapcsolatok megvalósítására a helyszínrajzon látható csomóponti változatok
javasoltak. A Dobozi úti csomópont esetén alternatív megoldás az elkerülő út felemelése és a
körforgalom megtartása a híd műtárgy alatt. Ez a Békési út esetében nem gazdaságos
megoldás mivel az úttal párhuzamosan élővízfolyás halad. A 44.sz. főúti végcsomópont
esetében szintén a meglévő körforgalom megtartásával és a körforgalom fölött a 44-sz főút
átemelésével lehet megvalósítani a különszintű kapcsolatot a meglévő útelemek
felhasználásával (pl M30-3-as út csp).
„E” NYOMVONALVÁLTOZAT (LILA)

A nyomvonal kezdőpontja kiválik az M44 kondoros-Béksécsaba közti szakasz 1+229 km szénél . A nyomvonal a kiválvást követően DK-i irányba fordul, különszintű csomóponttal
keresztezi a 44 és 47.sz. főútakat, majd felüljáróval keresztezi az Orosháza-Békéscsaba MÁV
vasútvonalat (116+090 km sz.) valamint a 4432 j. utat (118+780 km sz.). ezután K-i irányba
fordul és különszintű csomóponttal keresztezi a tervezett újkígyósi utat (121+415 km sz.). A
nyomvonal É-ÉK irányba halad tovább, majd keresztülhalad közel 800 m hosszon a
Szabadkígyós területére eső NATURA 2000 területen. 124+740 km sz-ben felüljáró a
következik a 4433 j. felett, majd a 125+035 km sz-ben a Mezőtúr-Lökősháza MÁV vonal
felett. Ezután keleti irányba haladva a 135+790 km sz-ben csatlakozik a Gyula elkerülőúthoz
ami egyben a tervezési szakasz vége ahol csomóponti kapcsolat létesül a meglévő 44.sz.
főúttal. A nyomvonal a Gyula déli elkerülő út négynyomúsításával folytatódik. A 4434 j.
Kétegyházi úton csomóponti kapcsolat létesül. A ez elkerülő végén rombusz típusú
csomópont létesül. A Gyula délei lekerülő út nyomvonala csak közelítően áll rendelkezésre a
nyomvonal pontosítása szükséges.
Örökségvédelmi, természetvédelmi és öntözött területeket, valamint erdőterületet helyenként
érint a nyomvonal. Öntözőtelepeket, kutakat, vízbázisokat, tájvédelmi körzetet, nemzeti
parkot, Ex lage területet, helyi jelentőségű természetvédelmi értéket az adatgyűjtési adatok
alapján nem érint.
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A nyomvonal teljes hossza: 31,400 km.
"E/1" NYOMVONALVÁLTOZAT

Az E/1 nyomvonal a 126+110 km. sz. -ben válik el az E változattól. Ez egy rövidebb változat
ami Békéscsaba déli elkerülőjeként működik. Végcsomópontja a 44.sz. főút Békéscsabai
repülőtérnél van.
Magassági vonalvezetés:
A síkvidéki jellegű domborzati viszonyok miatt a pálya töltésen vezetett. A belvízveszélyes
terület miatt a vízépítési szakvélemény megállapításaira alapozva alapján a pálya 2m magas
töltésen vezetett. Az alkalmazott magassági lekerekítő ívek értékei és az esésviszonyok
értékei a megengedett értékeken belül mozognak.

3. GEOTECHNIKAI INFORMÁCIÓK ISMERTETÉSE
GEOTECHNIKAI KATEGÓRIÁBA SOROLÁS
A feladatot az MSZ EN 1997-1 előírásainak megfelelően a várható geotechnikai nehézségek
és kockázatok illetve az alkalmazandó eszközök, geotechnikai eljárások, továbbá a környezeti
kölcsönhatások szempontjából a 2. geotechnikai kategóriába soroljuk.

FÖLDRENGÉSI KATEGÓRIÁBA SOROLÁS
Földrengésre történő tervezés során meg kell vizsgálni az építési terület, az altalaj és a
tervezett létesítmény besorolását.
A vizsgált nyomvonalak a Mezőberényt D-ről kerülik el. A területi elhelyezkedésnek
megfelelően a tervezett nyomvonalak a 2. tervezési zónába esnek (MSZ EN 1998-1:2008,
189. oldal NA 1. ábra, illetve NB1. táblázat, 190. oldal). Így, a figyelembe veendő
horizontális gyorsulási érték 50 évre, 10% meghaladási valószínűség mellett: agr = 0,10 g. (1.
ábra)

1. ábra
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A területen megtalálható talajrétegek a szeizmikus hatás szempontjából (MSZ EN 19981:2008, 32. oldal 3.1. táblázat) „C” és „D” altalajosztályba sorolhatóak. (2.ábra)
Altalaj
osztály

A rétegszelvény leírása

A

Szilárd kőzet vagy kőzetszerűen viselkedő
geológiai képződmény, amely felett
legfeljebb 5 m gyengébb fedőréteg van

B

C

D

vs,30 (m/s)

Paraméterek
NSPT (ütés/30cm)

cu(kPa)

>800

_

_

360-800

>50

>250

180-360

15-50

70-280

<180

<15

<70

<100 (az érték
figyelmtető)

_

10-20

Nagyon tömör homok-,kavics- vagy
kemény agyagrétegek legalább több tíz m
vastagságban, a mechnaikai jellemzők a
mélységgel fokozatosan növekednek
Tömör vagy közepesen tömör-, kavicsvagy merev agyagrétegek több víz vagy
akár több száz m vastagságban
Laza vagy közepesen tömör, kohézió
nélküli talaj (némi puha kötött réteggel vagy
anélkül), vagy túlnyomóan puha-gyúrható
kötött talaj

E

Felszíni üledékréteg, amely a vs érték
szerint C vagy D osztályú, 5 és 20 m közötti
vastagságú, alatta 800 m/s-nál nagyobb
nyíróhullám-sebességű, merevebb anyag

S1

Puha agyagból/iszapból álló vagy legalább
egy 10 m vastag agyagot/iszapot tartalmazó,
nagy plaszticitású (PI>40) és nagy
víztartalmú rétegek

S2

Folyósodásra hajlamos talajok, érzékeny
agyagok vagy más olyan talajrétegek,
amelyek nem sorolhatóak au A-E vagy S1
osztályba

2. ábra

TALAJFELTÁRÁS, LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK A MEZŐBERÉNY ELKERÜLŐHÖZ
A Békésterv 1995. decemberében 11 db 60 mm átmérőjű fúrást mélyített le az „A” szakasz
engedélyezési tervéhez. A fúrások jellemezően 3-5 m mélységűek. (Fúrásszám 1-6, ill. 8-12)
Ugyanezen terv keretein belül 1996. februárjában készült egy 15,0 m mély fúrás (jele: 7/A) a
MÁV vasútvonal felüljárójánál. 1999. szeptemberében készült egy 3,0 m mély kiegészítő
fúrás (jele:47/1), melyre a talajvízállás miatt volt szükség. A műtárgynál készült mindkét
feltárást a GEOVIL Kft. készítette.
A laboratóriumi vizsgálatokat 1-6 és 8-12 fúrásoknál a Békésterv Kft. és Berecz Ervinné
vállalkozó talajmechanikai laboráns készítette.
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3. ábra
Feltárások helyszínrajza

4. MÉRNÖKGEOLÓGIA
Mezőberény a Körös-közi süllyedések és a tiszántúli lösztábla találkozásánál fekszik. A
Kőrösök süllyedékének határvonala ÉNy-DK-i irányú. A tiszántúli lösztábla ide eső része
DNy-ról nyúlik be.

4.1. NEGYEDKORI KÉPZŐDMÉNYEK
A felszínen és felszínközelben csak holocén és felső pleisztocén üledékek fordulnak elő,
melyek együttes vastagsága legtöbb helyen meghaladja az 50-60 m –t. A Kőrösök közti
süllyedékben a harmadidőszak végén eléggé egyhangú kőzetlisztes rétegsorra a negyedkori
képződmények ugrásszerűen durvább szemcsés rétegekkel települtek, de a homokos rétegek
szemcsenagysága sűrűn változik és a finomodó és durvuló üledékritmusok kisebb távolságon
belül is változnak.
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4.1.1. INFÚZIÓS LÖSZ

A tiszántúli lösztábla jellegzetes képződménye az iszapos infúziós lösz. Ezt nedves ártérre,
időszakosan vízzel borított térszínre hullott hullópornak tartjuk. Szemcseösszetétele gyakran a
típusos löszéhez hasonló. Genetikailag hidroaerolit nevet kapta. Az agyag és iszap frakció
ezért általában nagyobb, mint a típusos löszben.
4.1.2. TAVI MOCSÁRI AGYAG

Állandóan vízzel borított helyeken mocsarak, tavak keletkeznek, melyekben állóvízi
üledékképződés indult meg finomszemcsés egynemű agyagok keletkeztek.
Amikor a hullóporhoz kevert agyag és iszapfrakció olyan mértékig nő, hogy az anyagot
plastikussá teszi, agyagos löszről beszélünk.
A felszínközeli, az infúziós lösz agyagosodásából jött létre, azáltal, hogy a talajvízből
származó sók a felszín közelében felhalmozódnak és az egyébként porózus anyagot kötötté
teszik. Az agyag és iszapfrakciók együttes súlyszázaléka 20-40 %, a homok 10-20 %, az
iszapos finomhomok (homokliszt) 70-40%.
Átmosott löszanyagokhoz soroljuk az ún. vörös agyagot is, amely hullóporos származású
lejtőagyag. Neve a peremi vörös agyagokkal való rokonságra utal, mert a bemosott agyagok
nem vörös, hanem sárga, barna és szürke színűek.
4.1.3. ÁRTÉRI AGYAG

A pleisztocén végén kialakult nagy árterületeken a mélyebb fekvésű részeken agyag települt.
A felszínen ezt vagy holocén képződmények, vagy löszös rétegek tarkítják. A területen a
felszín közelében igen kövér plasztikus, sárga agyag is van, amit 70-80 %- os folyási határ és
40-50% -os plasztikus index jellemez. Ez ugyancsak állandóan vízalatt álló jól elgátolt
ártereken képződött. A sárga plasztikus agyagban gipszkristály jelentkezhet. Ezt az ártéri
agyagot hasznosították a téglagyárak.
A mezőberényi téglagyári agyag jellemzői:
A gyárnak két telephelye van, a község ÉNy-i szélén, a 46.sz. főút és vasút között, a másik
DNy-i szélén a vasútállomás mellett. A felszín közeli agyagkúp iránya tehát ÉNy-DK-i.
Szélessége változó 400-1000 m között van. Felszínközeli megjelenése a 76. sz. út
környezetében várható.
A felszínközeli ártéri agyagot max. 0,5 m vastag széles iszap, vagy iszapos lösz fedi.
Rétegsora 1,0-1,4 m vastag sötétbarna, mész-szegény közepes képlékenységű agyag, 1,4-1,6
m vastag sárga, erősen homokos kisképlékenységű meszes agyag (CaCO3 kb. 10%) és 5,5-6,0
m vastag szürkéssárga, képlékeny, illetve nagy képlékenységű, sok agyagásványt tartalmazó
agyag. A szemcsék többmint 50%-a > 10μ.
4.1.4. FOLYÓVÍZI HOMOK

A folyóvízi homok fedőréteggel takartan jelentkezik. Általában finomszemcsés homokként
jelentkezik és 10-20 %-os iszaptartalommal, de durvább szemcsés iszapmentes homok
lerakódás is ismert.
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4.2. FEDŐRÉTEG TALAJAI
A leírt rétegződés fedőréteggel takartan fordul elő. A fedőréteg szikes iszapból, löszös
homokból és néhol szerves agyagból áll.
4.2.1. SZIKES ISZAP

A felszíni rétegekben felhalmozott nátriumsók elsősorban nátrium-hidrogénkarbonát, kötötté
teszi a löszanyagot, elszikesíti. Az anyag száraz állapotban csontkemény és repedező, nedves
állapotban kocsonyásan szétfolyó.
4.2.2. LÖSZÖS HOMOK

Elválasztásuk a lösztől igen nehéz, mert a homokfrakció és homokliszt-frakció egymáshoz
való viszonya igen finom fokozatokban változik. Általában szemcseösszetételre jellemző,
hogy az agyagfrakció 4-6 %, az iszapfrakció 9-12% és a homoklisztfrakció 30-40%.
4.2.3. SZERVES AGYAG

Foltban fordul elő, vastagsága 1-2 m. Anyaguk a laboratóriumi elemzés során nem bizonyul
igazán agyagnak, mert nagyobbrészt kőzetliszttel és finom homokkal kevert finom iszapból
áll. Szervesanyag tartalmuk és felszíni humuszodásuk miatt plasztikusabb tulajdonságot
mutatnak, mint az iszapok, de tőzeges változatuk Mezőberény környezetében nem ismert.

4. FÖLDTANI FEDETTSÉG
Az érintett elkerülő nyomvonalak az MTA Földrajztudományi Kutató Intézete által kiadott
Magyarország Kistájának Katasztere alapján a Békési-Sík (1.13.21.) és a Körösmenti-sík
(1.12.23.) kistájhoz tartozik.

4.1. BÉKÉS-SÍK
A kistáj Békés és Jász-Nagykun-Szolnok megye területén helyezkedik el.
Domborzati viszonyok
A kistáj 83 és 92 m közötti tszf-i magasságú, infúziós lösszel és agyaggyal fedett, jelenleg
magasártéri szintben elhelyezkedő marosi hordalék-kúp síkság peremi része. Kis átlagos
relatív reliefű, ÉNy-on 5 m/km2 feletti. Egyhangúságát a DK-i részen mélyen bevágódott
Hajdú-völgy kanyargós medre, valamint a Kondoros környéki elhagyott medermaradványok
csökkentik. A kistáj az alacsony ármentes síkságok orográfiai domborzattípusába sorolható;
felszínén mozaikszerűen néhány rossz lefolyású alacsony síksági típus is azonosítható.
Horizontálisan gyengén szabdalt.
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Földtani adottságok
A változatos felszín közeli pleisztocén-holocén üledéksor aljzata pliocén-pannóniai,
jelentősebb mennyiségű szénhidrogén kincset tartalmazó rétegsor. A felszíni infúziós löszös,
ártéri iszapos, agyagos üledékek a marosi ill. a körösi hordalékkúpok peremi zónájához
tartoznak, ill. azok közén rakódtak le. Ezekhez az üledékekhez jelentősen jelentős
hasznosítható nyersanyag előfordulások kapcsolódnak: cserép- és vázkerámia agyag,
téglaagyag, falazó és vakoló homok.
Éghajlat
A mérsékelten meleg és a meleg éghajlati öv határán elterülő kistáj; különösen az ÉNy-i rész
száraz. A napsütéses órák összege 2000 körüli. Az évi középhőmérséklet 10,2-10,4 °C, a
vegetációs időszaké 17,1-17,3 °C. A fagymentes időszak hossza É-on és Ny-on 194 nap
körüli (ápr. 14 és okt. 25 között), DK-en és K-en 186-187 nap (ápr.16-17 és okt. 20 között).
Az évi abszolút hőmérsékleti maximumok sokévi átlaga 34,3-34,6 °C, a minimumoké -17,0 és
-18,0 °C közötti, de DK-en kevéssel -18,0 °C alatti.
Évente 550-570 mm csapadék a valószínű, de ÉNy-on nem éri el az 550 mm-t. Évente
átlagosan 31-34 napig borítja a talajt összefüggő hótakaró; az átlagos maximális vastagság 1718 cm. A leggyakoribb szélirány az É-i és a D-i, de Szarvas környékén az ÉK-i is gyakran
előfordul.
Vízrajz
A Körösök vízrendszerére támaszkodó területekről a Gyula – Kétegyházai – felfogó –
csatorna a Fehér-Körösbe; az Élővíz –csatorna, a Gerlai – holtág és a Mezőberényi – csatorna
a Kettős – Körösbe; a Félhalmi-, a Fazekaszugi-, a Cigányér – Kondorosi – völgyi, a Dögös –
Kákafoki és a Malomzug – Décs – pusztai – főcsatorna a Hármas – Körösbe vezeti vizét. A
mellékcsatornák közül a Kígyósi- és Gyuriréti – csatorna az Élővíz – csatornába folyik. Külön
egység a Szarvasi – Holt – Körös, amely a Malomzug – Décsi – és a Dögös – Kákafoki –
főcsatornákat is felveszi. Száraz, gyér lefolyású, erősen vízhiányos terület.
A felsorolt vízfolyásokról nincsenek vízjárási adataink. Csupán az Élővíz – csatornáról
tudjuk, hogy mesterséges irányítás mellett is vízszintje a -86 és 670 cm között váltakozott. A
csatornák általában hóolvadáskor és/vagy nyár elején áradnak meg. Máskor alig vagy
egyáltalán nincs vizük. Vízminőségük III. osztályú. A belvízi csatorna hálózat hossza kb. 900
km.
Állóvizek közül 5 természetes tavat találunk 6 ha felszínnel. A Hármas – Körös 3 holtága
együtt 145 ha, amelyek között a Szarvasi – Holt – Körös maga 121 ha-os. Négy halastava
együtt 155 ha.
A talajvíz a táj nagyobb részén 2-4 m között érhető el, de Szarvastól DK-re és Kondoros –
Mezőberény között 4 m alatt helyezkedik el. Mennyisége jelentéktelen. Kémiai jellegébe a
nátrium-hidrogén-karbonátos típus az uralkodó, de a kalcium-magnézium is nagy terülteken
megjelenik. A szulfáttartalom átlaga 60-300 mg/l közötti, de a települések alatt az 1000 mg/l-t
is meghaladja.
A rétegvíz mennyiségét 1-1,5 l/s*km2-re becsülik. A nagyszámú ártézi kút mélysége 200 m
körül van, a szolgáltatott vízhozamok mérsékeltek, kevés a bővízű kút. A felszíni vízkészlet
kihasználtsága 60%-os, a felszín alatti 20%-os. A kutak kapacitásának terhelése 100% körül
jár.
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Növényzet
A Tiszántúli flórajárásba sorolódó kistáj ősi potenciális erdőtársulásai a tatárjuharos
lösztölgyesek, a pusztai tölgyesek, a sziki tölgyesek. Napjainkig a tölgyesek gyakorlatilag
eltűntek, a természetes erdőtársulásokat jószerével csak a bokorfüzesek és a fűz ligetek
képviselik. A nyílt társulások közül a homok legelők és a löszpusztagyepek elterjedtebbek.
Nevezetes lágyszárú faj a bókoló zsálya.
Jelentéktelen területi kiterjedésű, erdőgazdaságilag hasznosított területek fiatal – és középkörű
fenyőerdőkből állnak. Lágylombos erdő csak elvétve található. A mezőgazdasági
területhasznosítás elterjedtebb kultúrái a búza, az őszi árpa, a cukorrépa, a kukorica és a
vöröshagyma.
Talajok
A nagykiterjedésű tájat az igen kedvező mezőgazdasági adottságú, löszös üledéken kialakult,
vályog mechanikai összetételű, 3-4% szerves anyagot tartalmazó, jó termékenységű alföldi
mészlepedékes csernozojmok uralják.
Jelentős a szikes talajok elterjedése is. Összesen 18%- i területet foglalnak el.
Tájtipológiai összegzés
Meleg, DK-re ÉNy-ra haladva egyre szárazabb éghajlatú kistáj, ahol a vízhiányt semmi sem
enyhíti. Merőberénytől D-re fekvő központi része váltakozóan mély és közepes talajvízű,
lösztakarós medencesíkság, amelyet csaknem kizárólagosan alföldi mészlepedékes
csernozojm talaj borítja. Így az általános szántóföldi hasznosítás és vele a kultúrsztyep jellege
uralma is természetesnek vehető. Ettől DK-re és ÉNy-ra lösszel takart, közepes talajvízállású
hordalékkúp síkság húzódik, amelynek legelterjedtebb talajtípusa a mélyben sós réti
csernozojm. Itt is általános a szántóföldek uralma, de már lösztölgyes maradványok és
akácligetek is gyakrabban fordulnak elő, míg a magasabb talajvizű, elszikesedő helyeken a
szikes pusztai legelők a lehetséges hasznosítás formái.
Szarvastól DK-re a hordalékkúp-nyúlványok gyenge lefolyású árteret zárnak körül, amelynek
felszíne a magasan álló talajvíztől csaknem teljesen elszikesedett sztyepesedő réti szolonyec
és szolonyeces réti talaj.

4.2. KÖRÖSMENTI-SÍK
A kistáj Békés és Jász-Nagykun-Szolnok megye területén helyezkedik el.
Domborzati viszonyok
A kistáj 83 és 90 m közötti tszf-i magasságú tökéletes síkság. A domborzat vertikálisan
gyengén tagolt, az átlagos relatív 1,5 m /km2. A felszín a Fekete és Kettős-Körös vonalától D
felé enyhén emelkedik; itt a relatív relief is 3 m/km2 feletti. Az orográfiai domborzattípusok
szempontjából a Fehér- és Kettős-Köröstől É-ra alacsonyártéri szintű síkság, amelyet ÉNyDK-i elrendeződésben kisebb, általában lösziszappal magasított folyóhátak átmenetes darabjai
tarkítanak, D-re néhány ártéri öblözettől eltekintve átmenetes síkság. Az ártéri szintű részek
morotva- és mederroncsok hálózatával és elgátolással keletkezett mocsár- és
lápmaradványokkal borítottak.
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Földtani adottságok
A kistáj rétegtani viszonyai és a Berettyó-Körösvidék hajdani folyóhálózata azt valószínűsíti,
hogy a holocénben itt volt a legjelentősebb az üledék felhalmozódás. A felszín közeli
üledékeket a DK-i rész folyóvízi homokját kivéve a finomabb frakciók jellemzik. A KettősKörös vonalától É-ra az ártéri iszap, agyag a típusos. Sarkadtól É-ra kisebb tőzeges felszínek
is előfordulnak. D felé már többnyire lösziszap és ártéri infúziós lösz borítja a területet,
hozzájuk lokális jelentőségű téglaagyag készletek (Gyula, Békés) kapcsolódnak. A Körösök
folyását öntésiszap, DK-en öntéshomok kíséri.
Éghajlat
Mérsékelten meleg, száraz éghajlatú kistáj, ahol az ÉNy-i részek a legszárazabbak. A
napsütéses órák évi összege 2000, nyáron kb. 810 órát, télen mintegy 190 órát süt a nap.
Az évi középhőmérséklet 10,2-10,4 °C, a vegetációs időszak átlaghőmérséklete pedig 17,017,2 °C. A napi középhőmérséklet 194-195 napon keresztül 10 °C fölött van. A fagymentes
időszak DK-en kb. 186 nap. A terület közbenső részén a fagymentes időszak 188 nap.
Vízrajz
A Fehér-Körös, a Fekete-Körös, a Sebes-Körös a Berettyó torkolat alatti 15 km-es szakasza, a
Berettyó Szeghalom alatti 5 km-es szakasza, a Kettős-Körös és a Hármas-Körös HortobágyBerettyó torkolatig terjedő 30 km-es szakasza érinti a kistájat. Jelentős mellékvizei: a
Folyóséri-főcsatorna, amely a Fehér-Körösbe, a Peresi-Holt-Körös, amely a Hármas-Körösbe,
a Szeghalmi főcsatorna, amely a Berettyóba, az Élővíz-csatorna és a Hosszúfoki-csatorna,
amelyek a Kettős-Körösbe és a Gyepes-főcsatorna, amely a Hosszúfoki-csatornába torkol.
Gyér lefolyású, száraz és vízhiányos terület.
A felsorolt nagyobb vízfolyások vízjárási adatai a következőek:
Vízfolyás

Vízmérce

Fehér-Körös
Fekete-Körös
Kettős-Körös
Sebes-Körös
Hármas-Körös
Berettyó
Élővíz-csatorna
Hosszúfoki-csatorna
Gyepes-csatorna

Gyula
Sarkad
Köröstarcsa
Körösladány
Gyoma
Szeghalom
Gyula
Tarhos
Tarhos

LKV

LNV

KQ
1,55
1,95
3,56
3,9
7,4
0,6

KÖQ
m3/s
26
31
60,2
35
100
9,4

675
920
891
815
918
678
240
331
393

580
550
890
650
1500
250

0,015

3

30

cm
-200
-99
-96
-68
-116
-59
-98
25
41

NQ

A folyókat a kora nyári esőzések megduzzasztják, a csatornák vízhozamát viszont a nagyobb
hóolvadások csapadékai növelik meg. Az év második felében a kivizek az uralkodók. A
vízminőség a Kettős-, Fehér- és Fekete-Körösön I. osztályú, a Berettyón, a Sebes-Körösön és
a Hármas-Körösön II. osztályú, a csatornákban III. osztályú.
A belvízcsatorna hálózatok hossza meghaladja az 1300 km –t. A területen 36 db szivattyú
működik, mely a mély területek kivíztelenítését, belvízmentesítését segíti. A Kettős-Körösön
Békésnél, a Sebes-Körösön Körösladánynál mederduzzasztó működik, hogy a nyári
kisvizeket az öntözés céljára tározza.
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A kistájnak 31 db állóvize van. A két kis természetes tava 3 ha felszínű, a mesterséges tározók
felülete meghaladja a 920 ha-t.
A talajvíz átlagos mélysége a kisebb területektől eltekintve 2-4 m között ingadozik. Kémiai
jellege változatos, a kalcium-magnézium hidrogénkarbonátos és a nátriumos típusok sűrű
foltokban váltakoznak.
A rétegvíz mennyisége kevés, még a 0,5 l/s*km2-t sem éri el. Az ártézi kutak átlagos
mélysége meghaladja a 200 m-t, de a vízhozamuk nem éri el a 100l/p-t. A felszíni vízkészlet
80%-ban, a felszín alattiak 60%-ban kihasználtak. A kutak terhelése közel 100%-os.
Növényzet
A kistáj a Tiszántúl flórajárásába tartozik. Jellegzetesebb potenciális erdőtársulásai között a
partmenti bokorfűzesek, a fűz-nyár-éger ligeterdők és a tölgy-kőris-szil ligeterdők
említhetőek. A nyílt társulások között gyakoriak a gyomtársulások. Az erdőgazdasági
területeket fiatal- és középkorú, keménylombos, elvétve lágylombos erdők fedik. A
mezőgazdaságilag hasznosított területek fontosabb terményei: a búza, az őszi árpa, a
curkorrépa, a vöröshere és a lucerna.
Talajok
A talajok főként löszös üledékeken, a Körös mentén pedig öntésanyagokon képződtek.
Túlnyomóan talajvízhatás alatti képződmények, az egyedüli, nem közvetlen talajvízhatás
alatti típus a löszös talajképző kőzetű, vályog mechanikai összetételű, felszíntől karbontátos
sós réti csernozojm.
Tápiológiai összegzés
Száraz, meleg éghajlatú, erősen vízhiánytól szenvedő terület, amit a Fehér- és Fekete-Körös
nyáron rendszerint gyér vize csak kevéssé enyhít. A békési és körösladányi vízlépcső is a jobb
vízellátást szolgálja. A védgátak között jelentős kiterjedésű öntésföldekkel fedett, időnként
magas talajvizű hullámtéri síkságot találunk, amelynek gyakori elöntése meggátolja a
szántóföldi hasznosítást. Ezen a területen terjedelmes legelők és rétek vannak, amiket csak
helyenként váltanak fel az ártéri liget- és láperdők.
A terület túlnyomó része holtmedrekkel és csatornákkal sűrűn tagolt. A hasznosításban a
szántóföldé a főszerep.
A Kettős-Körös és a Sebes-Körös összefolyásától D-re és É-ra az előbbi tájtípushoz
csatlakozik egy folyóhátak és hordalékkúp-maradványok közé zárt gyenge lefolyású, közepes
talajvízállású ártéri síkság szegély, amelyet főleg szikes talajok borítanak. Termelésre
alkalmas területeit a mezőgazdaság foglalja el, míg a többi korán kiszáradó szikes pusztai
legelő.
Sarkadtól ÉK-re a tájhatáron magas talajvízállás mellett ugyancsak egy folyóhátak közé zárt
ártéri síksági területet, amely csaknem teljes egészében réti szolonyeceknek ad helyet s ezért
többnyire szikes legelőként hasznosítható.

30

Előkészítő talajvizsgálati jelentés

Tsz.: 1309

5. GEOTECHNIKAI INFORMÁCIÓK ÉRTÉKELÉSE
TALAJRÉTEGZŐDÉS, TALAJÁLLAPOT A MEZŐBERÉNY ELKERÜLŐHÖZ
Feltárás jele
1.F
2.F
3.F
4.F
5.F
6.F
7/A
8.F
9.F
10.F
11.F
12.F
47/1

mBf.
85,50
84,60
85,60
85,30
86,00
86,30
86,80
86,40
86,80
86,80
86,00
85,80
86,70

1. táblázat

A 47.sz. főútból leágazva az 1.F és 2.F j. fúrásokban a 3,7-4,0 m –es közepes agyag alatt,
kövér agyagot tártak fel. A közepes és kövér agyagot sovány agyag és homoklisztes szemcsék
tarkítják. A 2. F és 3.F fúrások között, a nyomvonalak baloldalán felhagyott, régi
homokbánya található. A homokbánya területén végzett talajfeltárás szerint 0,60 m –ig agyag
van, alatta lösziszap fekszik, 3,50 m –ig mélységig, amit egyre durvuló szemnagyságú homok
lerakódás vált fel. A homok réteg vastagsága ~6-6,5 m. A homok kőzetlisztes agyagra
rakódott le. A 3.F fúrás hasonló rétegződést mutat. A felszín alatt 2,0 m –ig települt közepes
agyagot iszap váltja fel. Az iszap 3,5 m –től jelentkező finom homokokra rakódott. A homok
egyenletes szemnagyságú folyósodásra hajlamos talaj.
A 4. F és 5.F fúrásokban a fedőréteg vastagsága 0,6-0,8 m vastag humuszos közepes agyag de
a szaka vége fele a humuszos agyag rétegvastagsága 0,4 m- re csökken. A fedőréteget 3,0 m –
ig a furatok talpáig közepes agyag váltja fel. A közepes agyagot enyhén szerves sovány
agyagok rétegzik.
A vasút vonal mellett készült 7/A j fúrásban a humuszos fedőréteg 0,2-0,4 m vastag, amit 6-7
m-ig közepes agyag vált fel. A közepes agyagot 1,2-2,0 m vastagságban iszap és sovány
agyag rétegzi. A közepes agyag alatt 6-7 m –től 10-11 m –ig jól graduált folyóvízi lerakódást
jelzett a MÁV pálya melletti fúrás. A homok kövér agyagra települt, a kövér agyagot ~1,0 mes közepes agyag rétegek tagolják.
A 8., 9. és 10.F j. fúrásban a fedőréteg 0,6-0,7 m vastagságban humuszos sovány agyag. A
fedőréteg alatt 3-4 m –ig sovány agyag jelentkezett. A sovány agyagba iszap, homokliszt és
finom homokrétegek települtek. A szakaszon készült utolsó három fúrás: 11.F, 12.F és 47/1 j
fúrások. Ezekből megállapítható, hogy a felszíni talajtakaró 1,5-1,7 m –ig közepes agyag, ami
a terepszint alatt 0,5-0,6 m –ig humuszos. A közepes agyagot 3 m mélységig homoklisztes
iszap váltja fel, de a 47/1 j. fúrásban sovány agyag jelentkezett.
A feltárások 1995. december elején csapadékszegény időszakban készültek (1-6 ill 8-12 j.
fúrások) ezért kemény állapotú (iszapok és agyagok), illetve száraz talajokat (finom homok,
homokliszt) tártak fel.
1996. februárjában már a 7/A j. fúrásban, csapadékos időszakban a talajok állapota
kedvezőtlenebb volt és jellemzően sodorható talajok jelentkeztek. 1999. szeptemberében
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1998. őszétől kezdődően 1999. augusztusáig rendkívül csapadékos időjárás miatt az altalaj
felpuhult és telítetté vált.

TALAJVÍZADATOK A MEZŐBERÉNY ELKERÜLŐHÖZ
A vizsgált terület talajvízállása az egyes években igen különböző lehet. Vannak évek amikor
alig van játéka a talajvíztükörnek. Az ilyen száraz esztendőkben általában mélyen helyezkedik
el a talajvíz. A 4-6 m mélyen elhelyezkedő talajvízszint 1948-1952 évek alatt, öt éven
keresztül télen-nyáron alig változott. Csapadékos években erős szezonális ingadozást
mutattak a Mezőberény, Szeghalom és Békési kutak.
Az időszakos ingadozás értéke általában 1-2 m –t tesz ki, addig a másfél évtized alatt
tapasztalható legmagasabb és legalacsonyabb havi talajvízállás között a távolság 4-6 m –t is
kitehet. A maximális talajvízállás éveiben általában az évszakos ingadozás igen nagy lehet.
Azokon a területeken, ahol évek óta rendszeres öntözés folyik, a talajvízjárás természetes
menete megváltozik. Egyrészt a legmagasabb talajvízállás ideje eltolódik tavasztól a nyár
végére, őszre – arra az időre, amikor természetes körülmények között alacsony vízállás lenne.
Másrészt évről-évre, ha figyelik ezt a folyamatot, emelkedik a talajvíz tükre.
A nyomvonal mentén, a 47. úti leágazástól a 46. sz. főútig átlagos közepes talajvízállás
értékét 2-3 m –re, a 46. főút és Szarvas - Mezőberényi út között 3-4 m –re lehet megadni.
A felszín vízáteresztő képessége irodalmi adatok szerint:
A 47. sz úttól a 46. sz. útig vízzáró agyag, a 46. úttól a 47. sz. út csatlakozásáig részben
gyengén vízzáró lösz, illetve a szarvasi úttól gyengén vízáteresztő homok.
Talajvizet a következő fúrásokban észleltek:
Feltárás jele
1.F
2.F
3.F
7/A
9.F
47/1

mBf.
85,5
84,6
85,6
86,8
86,8
86,7

mR.
-3,2
-3,5
-4,7
-3,5
-4,5
-1,7

Talajvízszint
mBf.
Dátum
82,30
1995.dec.
81,10
1995.dec.
80,90
1995.dec.
83,30
1996.febr.
82,30
1995.dec.
85,00
1999.szept.

2. táblázat

A talajvíztükör szintje csapadékszegény időszakban 1995. dec. 82,3 mBf. szinten volt, ez a
bányató leszívó hatása miatt ~81,0-80,9 m re csökkent le. 1996. februárjában a talajvízszint
1,0 m-t emelkedett, mért talajvízszint 83,3 mBf. 1999.09. hóban a talajvízszint további
emelkedését jelezte a 47/1 j. fúrás, a mért talajvízszint 95,0 mBf. volt.

LEGNAGYOBB MÉRT TALAJVÍZSZINTEK
A mezőberényi 1560. sz. VITUKI kút adatsorát felhasználva a következőket lehet mondani.
A kút figyelés évei: 1935-1965, mivel 1965-ben a kút megsemmisült.
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LNV
-0,8
-0,5
-1,5
-1,2
-1,2
-1,0
-1,0
-1,0

dátum
1940
1941-1942
1946
1953
1955
1956
1957
1965

3. táblázat

A környező VITUKI kutakban 1965-1967 között magas talajvízállás volt a jellemző, majd
1975-1977 között ismét magas vízállást mértek, de ez sem érte el az 1940. évi értéket. A
köztes időszakokban a talajvízszint mélyen helyezkedett el, a terep alatt 2-4 m mélységben
volt mérhető. Magas talajvízállás 10-13 évenként fordul elő. A talajvízszint emelkedése és
süllyedése az időjárási viszonyok függvénye. Csapadékos időszakokban belvíz fenyeget,
hosszú száraz periódusban az Alföld kiszáradását emlegetik és öntözés szükségességét
hangoztatják.
A felszínhez közelálló talajvízszintek közül az 1940-1942. évi volt a legmagasabb. Továbbá
jellemző, hogy a felszín közeli talajvízállást ~3 évig mérték.
Az éves ingadozásra jellemző, hogy száraz periódusban, amikor a talajvíz mélyen áll a felszín
alatt, az éves ingadozás mértéke az 1 m –t sem éri el, míg csapadékos periódusban eléri a 2 m
–t, kivétel az 1940-1942. évek, amikor az éves ingadozás 1 m körül, illetve ennél kisebb volt.
Az éves maximumok a hóolvadás időszakára esnek, a legalacsonyabb éves talajvízállás pedig
augusztusban mérhető.
Az 1998. őszétől kezdődő őszi csapadékos időjárás után a márciusi hóolvadást követően
június és augusztus is rendkívül csapadékos volt, így LNV-nek az 1999. szeptember eleji
talajvízállás értéke (85,0 mBf.) elfogadható. Ez ~60 éves gyakoriságnak felel meg.
A tervezési diszpozíció többi elkerülő nyomvonalaihoz nem álltak rendelkezésünk fúrás
és talajvízszint adatok.
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6. FÖLDTANI ALAPSZELVÉNYEK
GYOMAENDRŐD ELKERÜLŐ

4. ábra

Gyomaendrőd környékén főleg folyóvízi üledékekkel (f) találkozhatunk. Az üledékek
magukba foglalják a meder, az ártér, a teraszok és a hordalékkúpok különböző felépítésű és
szerkezetű anyagát. Az ártéri üledékek, amik ezen a területen is előfordulnak, alulról felfelé
finomodnak, anyagukban jelentős szerepet játszik a lebegtetve szállított aleurit és agyag, a
durvább frakció csak a rétegsor alsó szakaszán fordul elő. Nagyobb folyóvizek esetén
megkülönböztetjük az óholocén magas (fQh1) és az újholocén alacsony (fQh2) árteret. Az
előbbit a mostani árvizek nem vagy csak nagyon magas vízállás mellett öntik el.
A fQp3 jelkulccsal a teraszokat jelöljük, mely anyaguk szerint homokos kavics, kavics,
ritkábban homok, mivel a finomabb frakció rendszerint lepusztult. A teraszüledékeket sokszor
lösz, futóhomok, esetenként édesvízi mészkő fedi. Jellemző vastagságuk 2-10 m.
Gyomaendrődtől délre (világoszöld terület) folyóvízi agyag, agyag (fQp3a), ettől keletre
(kékeszöld terület) infúziós lösz (hQp3il) található. A terület többi része (fehér) jellemzően
folyóvízi agyag és folyóvízi aurelit (Qh2a). A vízfolyások körül nem ritka a folyóvízi homok
(fQh2h).

34

Előkészítő talajvizsgálati jelentés

Tsz.: 1309

MEZŐBERÉNY ELKERÜLŐ

5. ábra

Mezőberény közelében folyóvízi üledékekkel (f) és hidroeolikus üledékkel (h) találkozhatunk.
Az üledékek magukba foglalják a meder, az ártér, a teraszok és a hordalékkúpok különböző
felépítésű és szerkezetű anyagát. Az ártéri üledékek, amik ezen a területen is előfordulnak,
alulról felfelé finomodnak, anyagukban jelentős szerepet játszik a lebegtetve szállított aleurit
és agyag, a durvább frakció csak a rétegsor alsó szakaszán fordul elő. Nagyobb folyóvizek
esetén megkülönböztetjük az óholocén magas (fQh1) és az újholocén alacsony (fQh2) árteret.
Az előbbit a mostani árvizek nem vagy csak nagyon magas vízállás mellett öntik el.
A fQp3 jelkulccsal a teraszokat jelöljük, mely anyaguk szerint homokos kavics, kavics,
ritkábban homok, mivel a finomabb frakció rendszerint lepusztult. A teraszüledékeket sokszor
lösz, futóhomok, esetenként édesvízi mészkő fedi. Jellemző vastagságuk 2-10 m.
Mezőberény területén nagyrészt infúziós lösz (hQp3) figyelhető meg, melynél ha magas az
agyagtartalom akkor agyagos lösznek nevezzük és a következőképp jelöljük: hQp3a-l.
Felfedezhető még az árteret kitöltő folyóvízi homok, aleurit és agyag (térképlapon fQh1h,
a
al
al
a
fQh1 , fQh1 , fQh2 , fQh2, fQh2 jelöléssel elátott területek) is a felszínen.
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BÉKÉS ELKERÜLŐ

6. ábra

Békés mellett elhaladó Körös két jól elkülönülő részre bontja a felszínt: folyóvízi üledékekre,
melyek a jobb parton jellemzőek és hidroeolikus üledékekre, amik a Körös bal partján a fehér
színű területek. Az üledékek magukba foglalják a meder, az ártér, a teraszok és a
hordalékkúpok különböző felépítésű és szerkezetű anyagát. Az ártéri üledékek, amik ezen a
területen is előfordulnak, alulról felfelé finomodnak, anyagukban jelentős szerepet játszik a
lebegtetve szállított aleurit és agyag, a durvább frakció csak a rétegsor alsó szakaszán fordul
elő. Nagyobb folyóvizek esetén megkülönböztetjük az óholocén magas (fQh1) és az újholocén
alacsony (fQh2) árteret. Az előbbit a mostani árvizek nem vagy csak nagyon magas vízállás
mellett öntik el.
A fQp3 jelkulccsal a teraszokat jelöljük, mely anyaguk szerint homokos kavics, kavics,
ritkábban homok, mivel a finomabb frakció rendszerint lepusztult. A teraszüledékeket sokszor
lösz, futóhomok, esetenként édesvízi mészkő fedi. Jellemző vastagságuk 2-10 m.
A fehér színnel jelölt területek folyóvízi agyagok (fQh2a), melyeket helyenként infúziós lösz
foltok tarkítanak, Békés belterületén, valamint az egész zöldeskék színnel jelölt részen,
infúziós lösz (hQp3il) található.
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SARKAD ELKERÜLŐ

7. ábra

Sarkad eolikus üledékkel, infúziós lösszel (hQp3il) borított, mely agyagos lösz formájában
jelenik meg, a magas agyagtartalom miatt. Az eolikusan hordott por vízben ülepedhetett le, ez
a típusos lösznél tömöttebb és fakóbb színű, mely folyóvízi agyaggal keveredhetett. Az ilyen
késő-pleisztocén talajok az alföld más árterületén is előfordulnak.
A térképrészleten fehérrel jelölt területek folyóvízi agyagok (fQh2a). Az ilyen üledék a
negyedidőszak valamennyi szakaszában megjelennek és jelentős részt foglalnak el a
folyóvízek árterein.
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M44 GYORSFORGALMI ÚT BÉKÉSCSABA – GYULA KÖZÖTTI SZAKASZA

8. ábra

Békéscsaba és Gyula környékén a hidroeolikus üledék, az infúziós lösz a jellemező, melyet
il
hQp3 jellel láthatunk a térképrészleten. A Körös medrétől távolodva, itt már sárga színnel,
megjelennek az eolikus üledékek (e) is. Ezeket az aleuriteket (lösz) és homokokat a szél
szállítja. Hazánkban a löszképződés a kora-pleisztocén végétől a pleisztocén végéig tartott. A
futóhomok felhalmozódás a késő-pleisztocénben kezdődött és a holocénig tartott. Az infúziós
löszt tehát sárga foltokban löszös homok (eQp3lh) szakítja meg. Dél felé haladva (rózsaszín
sraffozott terület) folyóvízi aleurittal találkozunk. Gyula közelében azonban az infúziós lösz
(hQp3il) a jellemző. Ezen a területen csak a Fehér- és Fekete-Körös által határolt területen
találunk folyóvízi agyagokat.
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TALAJVÍZ TÉRKÉPEK

9. Ábra Magyarország talajvíz térképe (0-20 m)
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Jelmagyarázat (9. ábrához)

Jelmagyarázat (10.ábrához)

0m

talajvíz adat hiányzik

0–2m

0-1m

2–5m

1-2m

5 – 10 m

2-4m

10 – 20 m

4-8m

20 < m

8< m

Gyomaendrőd környékén jellemzően 1-2 m mélységben található a talajvíz, a településtől távolodva a
mélysége 2-4 m –re esik.
Mezőberény déli oldalán, a talajvíz térkép szerint, a talajvíz 2-4 m mélyen helyezkedik el, a többi
területen 1-2 m mélyen. Békés és Békéscsaba felé haladva egyre inkább megközelíti a térszínt, a sötét
foltok arra utalnak, hogy a talajvíz a térszínen vagy a térszín alatt 1,0 m mélyen van. Sarkad felé
haladva, ahogy elhagyjuk a Kőröst, a talajvíz 2-4 m mélységben állandósult.

10. ábra: Magyarország talajvíz térképe (0-8 m)
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A fenti talajvíz térképen jól látható, hogy Gyomaendrőd, Mezőberény, Békés és Békécsaba
környékén a Kőrös folyót lekövetve, annak 8-10 km -es vonzáskörzetében a talajvíz 0-2 m mélyen
helyezkedik el. Mezőberénynél a talajvíz helyezete 2-5 m mélyen lelehető fel. Ezek a mélyebb
talajvíz foltok úgyanúgy felellhetőek Békéscsaba, Békés és Gyomaendrős környékén is. A Körös bal
partján megfordul az arány, és jellemzően 2-5 m mélységben mutatja a talajvízet, foltokban 0-2 m –
en.

10.

VÍZGAZDÁLKODÁS

A tervezési terület a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság működési területén helyezkedik el.
A különböző településeket elkerülő nyomvonalat a következő belvízrendszereket, belvízvédelmi
szakaszokat érintik:
67. Gyomai (12.03)
69. Kettős-Körös jp-i (12.05)
70. Hosszúfoki (12.06)
72. Élővízcsatorna (12.08)
74. Mezőberényi (12.09)
Gyakoriak a hirtelen jött nagy árhullámok és szintén gyakoriak a tartós száraz peridódusok nyomán
kialalkult aszály-jelenségek. A folyók torkolati szakaszaikon nagy hatással vannak egymásra, a Tisza
árvizei a teljes Hármas-Körös hosszán túl, a Sebes-Körös és a Kettős-Körös alsó szakaszán is
éreztetik hatásukat.
Az érintett nagyobb vízfolyások a következőek:
Hármas-Körös (91,3 km)
A Hármas-Körös a Kettős-Körös és a Sebes-Körös egyesülésétől a Tisza folyóig tartó folyószakasz.
A folyószabályozások során egyes kanyarulatokat levágtak, hogy a levonuló árhulláma még a Tisza
árhulláma előtt következzen be. Ennek következtében kevesebb magas és tartós árvíz van a területen.
A Hortobágy-Berettyó vízfolyás Mezőtúrnál csatlakozik a Hármas-Körösbe. Árvizei alacsony tiszai
vízállás esetén a Tiszát hosszan, Szolnok közeléig visszaduzzaszthatják. A Tisza áradása a HármasKörös vízjárást hosszú időre befolyásolni tudja.
•
•
•
•

a meder átlagos esése: 0,01 cm/m
a víz átlagos sebessége: 1,1 km/óra
a meder átlagos szélessége: 70 méter
a víz átlagos mélysége: 3-4 méter

Kettős-Körös (37,3 km)
A Kettős-Körös a Fekete-és a Fehér-Körös egyesülésétől a Sebes-Körössel való találkozásig tartó
folyószakasz. Az egyesüléstől mintegy tíz kilométeres szakaszon nyílegyenesen halad Békés
városáig. A Békésnél lévő duzzasztó miatt a lefolyás lassú. Vízjárását a két tápláló folyó, valamint a
Békésszentandrási és a Békési duzzasztómű üzemállapota határozza meg.
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Fekete-Körös (168 km, magyarországi szakasz: 20,5 km)
Bihar megye Rézbánya környékéről ered, a román területen hossza eléri a 147,5 km-t. Hazánkban a
Fehér-Körössel találkozva, Kettős-Körös néven folytatja útját.
•
•
•
•

a meder átlagos esése: 0,06 cm/m
a víz átlagos sebessége: 0,8-1,4 km/óra
a meder átlagos szélessége: 20 méter
a víz átlagos mélysége: 1,5-3 méter

Fehér-Körös (235,7 km, magyarországi szakasz: 9,8 km)
A Fehér-Körös folyó Romániában az Erdélyi Érchegységben ered, majd a Fekete-Körössel történő
összefolyása után Kettős-Körös néven folyik tovább.
•
•
•
•

a meder átlagos esése: 0,07 cm/m
a víz átlagos sebessége: 0,6-1,1 km/óra
a meder átlagos szélessége: 15 méter
a víz átlagos mélysége: 0,8-2,5 méter

Lehetőség szerint a vízfolyásokat minél nagyobb szögben (közel a merőlegeshez) kell keresztezni a
kedvező hidraulikai vízátvezetés biztosítása érdekében. Törekedni kell rá, hogy a vízpart és annak
élővilága minél kevésbé sérüljön.

11.

HOLTÁGAK

GYOMAENDRŐD
A tervezett nyomvonalak az alábbi holtágakat érint:
„Endrődi holtágak” : 21. Kecskészugi, 22. Bónomzugi, 23. Sóczózugi, 24. Templomzugi HoltKörös
A négy kisebb holtág és az azokat összekötő csatornák a 19. sz végén alakultak ki a Hármas-Körös
ármentesített területén. Közigazgatásilag a Békés megyei Gyomaendrős városhoz tartozik. A
holtágak teljes hossza: 6,2 km, átlagos szélességük 32 és 70 m, összeterületük 39 ha, átlagos
vízmélységük 1,7-2,5 m, a víztérfogatuk 780 ezer m3. A Kecskészugi Holt-Körös feliszapoltsága
jelentős, a többi holtágé csekély, növényzettel való benőttségük közepes mértékű. Vízminőségük
megfelelő. Fukciói: belvíztározás, helyi célú öntözővíz-tározás, halászat, horgászat, de elsősorban a
kóléti hasznosítás, az üdülési célú igénybevétel a jelentős.
25. Nagyfokzugi Holt-Körös
A holtág a Hármas-Körös szabályozásával keletkezett 1872-1893 között. A bal parti hullámtéren
helyezkedik el, közigazgatásilag a Békés megyei Gyomaendrős város külterültéhez tartozik. A holtág
hossza 2,1 km, átlagos szélessége 60 m, területe 12 ha, átlagos vízmélysége 1,5 m, víztérfogata 180e
m3. Feliszapoltsága és növényzettel való benőttsége előrehaladott, vízminősége nem megfelelő. A
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vízszintjét és a vízcseréjét az árhullámok határozzák meg, időnként befogadója a belvizeknek.
Funkciói: halászat és horgászat.
26. Kisfoki Holt-Körös
Ez a kisméretű holtág 1872-1893 között keletkezett a Kisharcsási átmetszéssel, a Hármas-Körös bal
parti hullámtéren található és közigazgatásilag a Békés megyei Gyomaendrőd város területéhez
tartozik. Hossza 650 m, átlagos szélessége 60 m, területe mindössze 4 ha, átlagos vízmélyesége 1 m,
víztérfogata 40e m3. A meder erőteljesen fel van iszapolódva és vízi növényzettel benőtt. A
vízpotlását nem lehet megoldani, az árhullámokból és felduzzasztott vízből töltődik fel, mely a
duzzasztás megszüntetésekor leürül. Funkciói: horgászat, természetvédelem. Természeti értékekben
gazdag terülteten helyezkedik el, így 1996-tól országos védettséget élvez.
30. Németzugi Holt-Körös
A Hármas-Körös jobb partján ármentesítt területen alakult ki 1872-1887 között. Közigazgatásilag a
Békés megyei Gyomaendrődhöz tartozik. Hossza 2 km, átlagos szélessége 60 m , területe 12 ha,
átlagos vízmélysége 2,2 m, víztérfogata 264e m3. Medrének feliszapoltsága és növényzettel való
benőttsége csekély mértékű, vizének minősége kedvező. Funkciói: belvíztározás, öntözővíz-tarozás,
horgászat. Gazdag és változatos természeti és táji értékekkel bír, élővilága kevésbé háborított,
vízpótlása megoldott.
32. Torzsási Holt-Körös
A holtág 1873-1889 között alakult és a Hármas-Körös bal parti ármentesített területén helyezkedik
el. Közigazgatásilag ez a holtág is Gyomaendrős város külterületéhez tartozik. Hossza 1,4 km,
átlagos szélessége 65 m, területe 6 ha, átlagos vízmélysége 2 m, víztérfogata 180e m3. Medrének
feliszapolódása csekély, növényzettel való benőttsége kis mértékű, vizének minősége általában jó. A
belvizek táplálják, vízcseréje megoldott. A Hármas-Körös felé szivattyúzással üríthető. Funkciói:
belvíztározás, öntözővíz-tarozás, halászat, horgászat, üdülés. Az igen gazdag és különleges élővilágú
csatlakozó hullámtéri rész a Körösvölgyi Természetvédelmi Területhez tartozik.

MEZŐBERÉNY, BÉKÉS, DOBOZ
A tervezett nyomvonalak az alábbi holtágakat érint:
4. Boldisháti Holt-Körös
A holtág 1880-1881 között alakult ki, ami a Kettős-Körös ármentesített területén helyezkedik el.
Közigazgatásilag a Békés megyei Mezőberény városához tartozik. Hossza 1000 mm átlagos
szélessége 40 m, területe 4 ha, átlagos vízmélysége 1 m, víztérfogata 40e m3. 1992-2000 között
rehabilitációs kotrást hajtottak végre, melynek következtében a feliszapoltsága és vízi növényzettel
való benőttsége csökkent. A térség öntözőrendszerétől kapja a vízutánpótlást, ami leüríthető a KettősKörösbe.
5. Nagyzugi Holt-Körös
A holtág 1839-ben alakult a Kettős-Körös bal partjának ármentesített területén, közigazgatásilag
Békés megye Mezőberény város külteréhez tartozik. Hossza 3,7 km, átlagos szélessége 17 m, területe
6 ha, átlagos vízmélysége 2,2-2,5 m között van, víztérfogata 90e m3. A felső 1,5 m –es szakasz
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erősen mocsaras, az alsó szakasz mivel szövetkezeti tagi tulajdonban van, ezért feliszapoltsága és
növényzettel való benőttsége közepes mértékű, a víz minősége megfelelő. A belvíz táplálja, de
kaphat vizet a Kettős-Körösből is. Leürítése csak szivattyúsan oldható meg a Kettős-Körös felé.
Funkciói: belvíztározás, öntözővíz-tározás, horgászat, vadászat. A felső szakasz élővilága nagyon
gazdag, a sekély-mocsaras szakaszon sok állat talál élőhelyet, mint például a „vízipocok” is. A térség
viszonylah háborítatlan.
6. Remete-erdői Holt-Körös
A holtág a Fekete-Körös felhagyott medre a „Gyula-Békési Nagycsatorna”, ami a mai Kettős-Körös
medrének átalakítása során keletkezett 1856-1858 között. Közigazgatásilag a Békés megyei Doboz
községhez és Sarkad városhoz tartozik. Az egykor 28,4 km hosszú mederszakaszból 25,1 km hosszú
főcsatorna lett (Vargahosszi főcsatorna), a fennmaradó 3,3 km holtág. Átlagos szélessége 15 m,
területe 5 ha, átlagos vízmélysége 0,5 m, víztérfogata 25e m3. A meder száraz, pangó vizek szakítják
meg. A holtág állami tulajdonba van, melynek kezelője a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság és a DélAlföldi Erdészeti Rt. Sem a vízelvezetés sem a vízutánpótlás nem megoldott.

SARKAD, BÉKÉSCSABA
Sarkad és Békéscsaba elkerülő nyomvonalai közelben nincsenek holtágak.

12.

ÁRVÍZVÉDELEM

A tervezési területek vízrajzi szempontból a Körös-vidék Vízügyi Igazgatósághoz tartoznak. Az
igazgatósághoz tartozó I. rendű árvízvédelmi fővédvonal hossza: 340 105 km, a II. rendű
árvízvédelmi művek hossza: 101 200 km. Három árvízi szükségtározóval rendelkezik, melyeknek a
területe összesen 6092 ha, kapacitása 188,2 M m3.

11. ábra Árvízvédelmi fővédvonalak
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JAVASLATOK, ÉPÍTÉSI MEGFONTOLÁSOK

A lehetséges nyomvonal változatok mindegyik síkvidéken halad. A terepet fedő humuszos fedőréteg
alatt többségében kötött és átmeneti talajok, folyóvízi üledékek, folyóvízi agyagok találhatóak a korakéső-pleisztocénből. A terület belvízveszélyes, a beszivárgás nem jelentős, tehát csapadékos
időszakokban ez tartós belvíz kialakulásához vezethet. A talajvíz térképeken jól látszik, hogy a
talajvíz a térségben jellemezően 2-4 m mélységben várható, de számos területen a 0-1 m mélységben
a felszínt is közelíti. A későbbi tervfázisok során a vízelvezetésre nagy gondot kell fordítani, a
földművek megfelelő víztelenítéséről gondoskodni kell, főleg akkor, ha a nyomvonal alacsony
töltésben, terepszint közeli vonalvezetésben halad. Magas töltésekre csak műtárgyak közelében (utak
és vasutak keresztezésénél) kell számítani. A földművek tervezésénél tekintettel kell lenni a belvízi
és árvízi öblözetekre, ami speciális töltésépítési eljárásokat, töltésalapozást igényelhet.
A feltárások során számítani lehet a felszín közelében vastag kötött agyag rétegekre, melyek a
töltések konszolidációs idejét nagyban megnövelhetik. A konszolidáció időbeni gyorsítására
kavicscölöpökre, drénszalagokra lehet szükség.
Tekintettel a terület vízrajzára, számos belvíz és öntöző csatornára, a töltéseket átereszekkel kell
megszakítani, hogy a pálya mindkét oldalán szabad lefolyást biztosítsunk a vizeknek, ezzel
akadályozva meg az egyoldali víznyomást.
A műtárgyak esetében az alapozást feltehetően mélyalapozással, nagyvalószínűséggel
cölöpalapozással lehet megoldani.
A későbbi tervfázisok során az MSZ EN 1997-1:2006 és az Útügyi Műszaki Előírás ÚT 2.1.222:2007
szerint, feltárásokat kell készíteni a lehetséges nyomvonalak mentén.
A II. geotechnikai kategóriának megfelelően előkészítő tervfázisban a talajrétegződéstől függően
450-900 m –ként kell min. 8 m mély feltárásokat készíteni, tervezési fázisban ez a feltárás sűrűség
150-300 m –re kell csökkenteni. Műtárgyak esetén, támaszonként 1-1 db min. 25,0 m mély statikus
szondára és nagyátmérőjű fúrásra van szüksége. A fúrólyukban megütött vízből, vegyvizsgálatot kell
készíteni az MSZ 4798-1:2004 szabványnak megfelelően.
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