
Alapadatok

Útszakasz megnevezése: M44 gyorsforgalmi út Tiszakürt – Kunszentmárton között

Állapot: Kivitelezés megkezdése elött

Kivitelező: Duna Aszfalt Kft. – Hódút Kft. közös ajánlattevők

Kivitelezés szerződéses összege: nettó 56 547 171 789,- forint

Forrás: Hazai költségvetés

Munka lényege: új gyorsforgalmi útszakasz építése 

Befejezés: 2019. III. negyedév 

Érintett települések: Tiszakürt, Cserkeszőlő, Kunszentmárton, Öcsöd

M44 gyorsforgalmi út Tiszakürt – Kunszentmárton közötti szakasz 
20,50 km hosszban valósul meg. 
Keresztmetszeti kialakítás: 2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út 2 km-ként leálló öblökkel
és középső elválasztó sávval, 22,50 m koronaszélességgel. 
A  44  sz.  főút  és  az  M44  gyorsforgalmi  út  kezdőszelvényi  csatlakozásánál  3  ágú
körforgalom szintbeni közúti csomópont, valamint a 49+200 km szelvényben a 442 sz.
úttal különszintű közúti csomópont létesül. 
Cserkeszőlő településnél 1 db egyszerű pihenőhely épül.
Az  M44  gyorsforgalmi  út  által  keresztezett  4515  j.  és  4633  j.  utak  különszintű
korrekcióval épülnek ki.
A  szakaszon  8  db  különszintű  burkolt  földút  keresztezés,  valamint  Kunszentmárton
település mellett a 44 sz. főút különszintű keresztezése létesül.

Műtárgyak (hidak) építése  : 23 db 

- I.B.390.  j.  felüljáró  Földeslaposi  csatorna  felett:  cölöpalapozással,  9,39  m
támaszközzel,  22,63  m  szélességgel,  előregyártott  feszített  vasbeton  tartó  +
együttdolgozó vasbeton lemez

- I.B.395. j. aluljáró a 4514. j. út alatt: 45,11 m + 45,11 m támaszközökkel, 14,23
m szélességgel,  előregyártott feszített vasbeton tartó + együttdolgozó vasbeton
lemez

- I.B.412. j. aluljáró a régi 4633 j. út alatt: cölöpalapozással, 44,20 m támaszközzel,
14,23  m  szélességgel,  előregyártott  feszített  vasbeton  tartó  +  együttdolgozó
vasbeton lemez

- I.B.428. j. felüljáró Bába-tói csatorna felett: cölöpalapozással, 17,18 + 17,18 m
támaszközökkel,  24,43 m szélességgel,  előregyártott  feszített  vasbeton tartó  +
együttdolgozó vasbeton lemez

- I.B.432. j. aluljáró dűlőút alatt: cölöpalapozással, cölöpalapozással, 11,05 + 28,20
+ 11,05 m támaszközökkel, 7,13 m szélességgel, előregyártott feszített vasbeton
tartó + együttdolgozó vasbeton lemez

- I.B.448 j. felüljáró ökológiai átjáró felett: síkalapozással, 3,50x2,50 m vasbeton
keretelem, 43,15 m szélességgel, 

- I.B.449. j. aluljáró földút alatt: cölöpalapozással, 46,00 m támaszközzel, 7,13 m
szélességgel,  előregyártott  feszített  vasbeton  tartó  +  együttdolgozó  vasbeton
lemez

- I.B.458 j. felüljáró ökológiai átjáró felett: síkalapozással, 3,50x2,50 m vasbeton
keretelem, 38,10 m szélességgel, 

- I.B.471.  j.  aluljáró  dűlőút  alatt:  cölöpalapozással,  11,05  +  28,20  +  11,05  m
támaszközökkel,  7,13  m  szélességgel,  előregyártott  feszített  vasbeton  tartó  +
együttdolgozó vasbeton lemez



- I.B.484 j. felüljáró ökológiai átjáró felett: síkalapozással, 3,50x2,50 m vasbeton
keretelem, 35,60 m szélességgel, 

- I.B.492. j. aluljáró a 442. sz. főút alatt: cölöpalapozással, 17,12 + 31,30 + 18,12
m támaszközökkel, 14,23 m szélességgel, előregyártott feszített vasbeton tartó +
együttdolgozó vasbeton lemez

- I.B.500A. j. felüljáró dűlőút felett: cölöpalapozással, 24,90 m támaszközzel, 25,93
m szélességgel,  előregyártott feszített vasbeton tartó + együttdolgozó vasbeton
lemez

- I.B.500B j. felüljáró ökológiai átjáró felett: síkalapozással, 4,00x3,00 m vasbeton
keretelem, 68,85 m szélességgel, 

- I.B.501 j.  felüljáró MÁV Tiszatenyő-Kunszentmárton vv. felett: cölöpalapozzásal,
20,33 + 23,67 + 20,33 m támaszközökkel, 25,13 m szélességgel, előregyártott
feszített vasbeton tartó + együttdolgozó vasbeton lemez

- I.B.503 j. felüljáró ökológiai átjáró felett: síkalapozással, 3,50x3,57 m vasbeton
keretelem, 98,70 m szélességgel, 

- I.B.509 j. felüljáró árvízvédelmi út felett: cölöpalapozással, 22,90 m támaszközzel,
26,53  m  szélességgel,  előregyártott  feszített  vasbeton  tartó  +  együttdolgozó
vasbeton lemez

- I.B.512  j.  Kőrös-híd:  cölöpalapozással,  jobbpart  ártéri  híd:  2x43,10  m
támaszközökkel,  mederhíd:  98  m  támaszközzel,  balparti  ártéri  híd:  43,10  +
4x43,40 + 43,10 m támaszközökkel, 28,10 m szélességgel, mederhíd ortotrop acél
pályaszerkezetű,  acél  rudakkal  függesztett  híd,  a jobb és bal  parti  ártéri  hidak
előregyártott vasbeton tartók + együttdolgozó vasbeton lemezes hidak

- I.B.519 j. felüljáró árvízvédelmi út felett: cölöpalapozással, 22,90 m támaszközzel,
26,45  m  szélességgel,  előregyártott  feszített  vasbeton  tartó  +  együttdolgozó
vasbeton lemez

- I.B.523 j.  felüljáró  44 sz.  főút  felett:  cölöpalapozással,  32,90 m támaszközzel,
24,73  m  szélességgel,  előregyártott  feszített  vasbeton  tartó  +  együttdolgozó
vasbeton lemez

- I.B.537  j.  aluljáró  dűlőút  alatt:  cölöpalapozással,  11,05  +  28,20  +  11,05  m
támaszközökkel,  7,13  m  szélességgel,  előregyártott  feszített  vasbeton  tartó  +
együttdolgozó vasbeton lemez

- I.B.554 j. felüljáró Nagy-Éri főcsatorna felett síkalapozással, 6,00x3,50 m vasbeton
keretelem, 37,20 m szélességgel,

- I.B.564  j.  aluljáró  dűlőút  alatt:  cölöpalapozással,  11,05  +  28,20  +  11,05  m
támaszközökkel,  7,13  m  szélességgel,  előregyártott  feszített  vasbeton  tartó  +
együttdolgozó vasbeton lemez

- I.B.585 j. felüljáró ökológiai átjáró felett: síkalapozással, 3,50x2,50 m vasbeton
keretelem, 36,90 m szélességgel, 

Főbb mennyiségek  :
- Humuszleszedés: 667.859 m3

- Földmű építés: 2.545.774 m3 

- Fagyvédő réteg építése: 162.447 m3

- Útalap (Ckt4) építése: 94.211 m3

- aszfaltrétegek építése: 84.424 m3

- Portál építése: 4 db
- Közúti visszatartó rendszerek építés: 83.779 m
- Burkolati jelek: 23.205 m2

- Növénytelepítés:  sorfa:  3.170  db,  cserje:  127.960  db.,  az  utópálya  mindkét
oldalán szakaszosan, valamint a csomóponti ágak által körbezárt területen kerül
telepítésre, 198.341 m2 erdő

- Füvesítés: 1.102.778 m2

Közművek  :
- hírközlési vezetékek kiváltása



- kis és középfeszültségű vezeték kiváltása
- Vízellátó vezeték építése és kiváltása
- gázvezetékek bányaüzemi hírközlő kábel kiváltása
- Üzemi hírközlés építés a pálya mellet



Alapadatok

Útszakasz megnevezése: M44 gyorsforgalmi út Kunszentmárton - Csabacsűd között

Állapot: Kivitelezés megkezdése elött

Kivitelező: EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft. - SWIETELSKY Magyarország Kft. – Soltút
Kft. - A-Híd Zrt. közös ajánlattevők

Kivitelezés szerződéses összege: 43 987 292 091,-forint

Forrás: Hazai költségvetés

Munka lényege: új gyorsforgalmi útszakasz építése 

Befejezés: 2019. III. negyedév 

Érintett települések: Öcsöd, Kunszentmárton, Békésszentandrás, Szarvas, Csabacsűd 

M44 gyorsforgalmi út     Kunszentmárton - Csabacsűd között szakasz

20,5 km hosszban valósul meg. 

Keresztmetszeti kialakítás: 2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út 2 km-ként leálló öblökkel
és középső elválasztó sávval, 22,50 m koronaszélességgel. 
A  4401  j  úton  különszintű  közúti  csomópont  létesül  (Szarvas-Dél).  1  db  komplex
pihenőhely építése Szarvas településnél.

Műtárgyak (hidak) építése  : 12 db 

- II.B.596  Aluljáró  vadátjáró  és  földút  alatt:  cölöpalapozással,  44,00m  szabad

nyílással, 24,00 m szélességgel, acél tartó + együttdolgozó vb. lemez;
- II.B.634 Aluljáró  földút  alatt:  cölöpalapozással,  9,00 + 26,00 + 9,00m szabad

nyílással, 7,13 m szélességgel, előre gyártott vb. tartó + együttdolgozó vb. lemez;
- II.B.659 Aluljáró  44105. j.  út  alatt:  cölöpalapozással,  43,48m szabad nyílással,

12,23 m szélességgel, előre gyártott vb. tartó + együttdolgozó vb. lemez;
- II.B.688  Aluljáró  vadátjáró  és  földút  alatt:  cölöpalapozással,  44,00m  szabad

nyílással, 24,00 m szélességgel, acél tartó + együttdolgozó vb. lemez;
- II.B.711  Aluljáró  4401.  j.  út  alatt:  cölöpalapozással,  43,39m szabad  nyílással,

16,59 m szélességgel, előre gyártott vb. tartó + együttdolgozó vb. lemez;
- II.B.720 Felüljáró K1 csatorna felett: cölöpalapozással, 13,00m szabad nyílással,

22,63 m szélességgel, előre gyártott vb. tartó + együttdolgozó vb. lemez;
- II.B.728 Aluljáró földút alatt: cölöpalapozással, 43,50m szabad nyílással, 7,13 m

szélességgel, acél tartó + együttdolgozó vb. lemez;
- II.B.734 Felüljáró Dögös-Kákafoki csatorna és vadátjáró felett: cölöpalapozással,

35,20m  szabad  nyílással,  22,63  m  szélességgel,  előre  gyártott  vb.  tartó  +

együttdolgozó vb. lemez;
- II.B.746 Aluljáró földút alatt: cölöpalapozással, 43,34m szabad nyílással, 7,13 m

szélességgel, acél tartó + együttdolgozó vb. lemez;
- II.B.778  Aluljáró  4404.  j.  út  alatt:  cölöpalapozással,  43,55m szabad  nyílással,

18,49 m szélességgel, előre gyártott vb. tartó + együttdolgozó vb. lemez;



- II.B.785 Aluljáró vadátjáró alatt: cölöpalapozással, 6,35 + 26,00 + 6,35m szabad

nyílással, 24,00 m szélességgel, acél tartó + együttdolgozó vb. lemez;
- II.B.K11 Szarvas-Dél csp. összekötő út K11 csatorna keresztezése: hullámosított

acéllemez csőáteresz 6,04m szabad nyílással, 27,13m szerkezeti hosszal.
Főbb mennyiségek  :

- Humuszleszedés: 584.220 m3

- Földmű építés: 2.253.889 m3 

- Fagyvédő réteg építése: 125.424 m3

- Útalap (Ckt4) építése: 88.650 m3

- aszfaltrétegek építése: 83.856 m3

- Portál építése: 4 db
- Közúti visszatartó rendszerek építés: 72.000 m
- Burkolati jelek: 25.000 m2

- Növénytelepítés: sorfa: 550 db, cserje: 233.081 db, az utópálya mindkét oldalán
szakaszosan,  valamint  a  csomóponti  ágak  által  körbezárt  területen  kerül
telepítésre

- Füvesítés: 879.211 m2

Közművek  :
- hírközlési vezetékek kiváltása
- kis és középfeszültségű vezeték kiváltása
- Víz- és szennyvíz vezeték építése és kiváltása
- szénhidrogén vezetékek kiváltása
- Üzemi hírközlés építése



Alapadatok

Útszakasz megnevezése: M44 gyorsforgalmi út Csabacsűd - Kondoros között

Állapot: Kivitelezés megkezdése elött

Kivitelező: Duna Aszfalt Kft. – Hódút Kft. közös ajánlattevők

Kivitelezés szerződéses összege: nettó 45 240 058 891,- forint

Forrás: Hazai költségvetés

Munka lényege: új gyorsforgalmi útszakasz építése 

Befejezés: 2019. III. negyedév  

Érintett települések: Csabacsűd Kardos Kondoros.

M44 gyorsforgalmi út Csabacsűd - Kondoros közötti szakasz

20,43 km hosszban valósul meg. 
Keresztmetszeti kialakítás: 2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út 2 km-ként leálló öblökkel
és középső elválasztó sávval, 22,50 m koronaszélességgel. 
Az M44 gyorsforgalmi út és a 44. sz főút között Csabacsűd és Kardos között csomópont
új összekötő ággal épül, valamint a 4642 j úton különszintű közúti csomópont létesül. 
1 db egyszerűpihenőhely építése Kardos településnél.

Műtárgyak (hidak) építése  : 11 db 

- III.B.800. j. aluljáró a K1. j. keresztező földút alatt: cölöpalapozással, 43,60 m
szabad nyílással, 7,13 m szélességgel, , előre gyártott vb tartó + együttdolgozó
vb. lemez,

- III.B.813. j. aluljáró a 4417. j. út alatt alatt: cölöpalapozással, 43,46 m szabad
nyílással,  12,23  m szélességgel,  ,  előre  gyártott  vb tartó  + együttdolgozó  vb.
lemez,

- III.B.831.  j.  felüljáró  a  MÁV  Mezőtúr-Orosháza-Mezőhegyes  vv.  felett:
cölöpalapozással,  8,38  +  23,99  +   8,39m  szabad  nyílással,  27,23-28,42  m
szélességgel, , előre gyártott vb tartó + együttdolgozó vb. lemez,

- III.B.832.  j.  felüljáró  csomópont  ág  felett:  cölöpalapozással,  25,69  m  szabad
nyílással, 27,23 m szélességgel, előre gyártott vb tartó+ együttdolgozó vb. lemez,

- III.B.872. j. aluljáró a K4. j. keresztező földút alatt: cölöpalapozással, 9+26+9 m
szabad nyílással, 12,23 m szélességgel, előre gyártott + együttdolgozó vb. lemez,

- III.B.887. j. vadátjáró: cölöpalapozással, 6,50+26,30+6,50m szabad nyílással, 24
m szélességgel, acél tartó  + együttdolgozó vb. lemez,

- III.B.900.  j.  aluljáró  a  K2.  j.  keresztező  földút  alatt:  cölöpalapozással,
9,00+26,00+9,00m  szabad  nyílással,  7,13  m  szélességgel,  acél  tartó   +
együttdolgozó vb. lemez,

- III.B.928.  j.  felüljáró  a MÁV Kisszénás – Kondoros vv.  felett,  cölöpalapozással,
9,43 + 16,18 +  9,43m szabad nyílással, 24,73 m szélességgel, , előre gyártott vb
tartó + együttdolgozó vb. lemez,

- III.B.936. j. aluljáró a K3. j. keresztező földút alatt: cölöpalapozással, 43,60 m
szabad nyílással, 10,13 m szélességgel, előre gyártott + együttdolgozó vb. lemez,

- III.B.951 j. aluljáró a 4642. j. út alatt alatt: cölöpalapozással, 9,00+29,00+9,00 m
szabad nyílással, 16,56 m szélességgel, , előre gyártott vb tartó + együttdolgozó
vb. lemez,

- III.B.971. j. aluljáró a 4409. j. út alatt alatt: cölöpalapozással, 9,00+29,00+9,00
m  szabad  nyílással,  12,23  m  szélességgel,  ,  előre  gyártott  vb  tartó  +
együttdolgozó vb. lemez,



- III.B.976. j. vadátjáró: cölöpalapozással, 6,50+26,30+6,50m szabad nyílással, 24
m szélességgel, acél tartó  + együttdolgozó vb. lemez,

-

Főbb mennyiségek  :
- Humuszleszedés: 750.166 m3

- Földmű építés: 2.085.868 m3 

- Fagyvédő réteg építése: 126.577 m3

- Útalap (Ckt4) építése: 89.563 m3

- aszfaltrétegek építése: 81.882 m3

- Portál építése: 8 db
- Közúti visszatartó rendszerek építés: 56.321 m
- Burkolati jelek: 24.220 m2

- Növénytelepítés:  sorfa:  1.354  db,  cserje:  176.385  db.,  az  utópálya  mindkét
oldalán szakaszosan, valamint a csomóponti ágak által körbezárt területen kerül
telepítésre, 191.246 m2 erdő

- Füvesítés: 828.849 m2

Közművek  :
- hírközlési vezetékek kiváltása
- kis és középfeszültségű vezeték kiváltása
- Vízellátó vezeték építése és kiváltása
- gázvezetékek bányaüzemi hírközlő kábel kiváltása
- Üzemi hírközlés építés a pálya mellet


