A BAZ Megyei Területi Szervezet 2021. évi szakmai tanulmányútja
Megyei szervezetünk minden évben tervez egy szakmai tanulmányutat az ősz folyamán, mely
2021. évben a kedvezően alakuló pandémiás helyzetre tekintettel sikeresen megvalósulhatott.
A két napos út első napjára sűrű szakmai programot szerveztünk: elsőként autózhattuk végig az
átadás előtt lévő M30-as autópálya Miskolc-Hidasnémeti közötti szakaszát, majd vadregényes
tájakon vonatozhattunk a Páházi Kisvasút nyitott kocsijain és végül a Fa-Forg-Tech Kft.
kisüzemében ismerkedhettünk az egyedi technológiával készülő közúti jelzőtáblákkal. A
második napon Sárospatak nagymúltú városunk nevezetességeiből tekinthettünk meg néhányat
idegenvezető kíséretében.
Az M30 gyorsforgalmi útnak kettős szerepe van, egyrészt bekapcsolja, az ország harmadik
legnépesebb városát Miskolcot a magyar gyorsforgalmi úthálózatba és részét képezi a
transzeurópai közlekedési hálózatnak, azaz a TEN-T hálózatnak. Tornyosnémeti településnél
található határátkelőhely mellett csatlakozik a Szlovák Köztársaság által épített R4 Kassa–
Miglécnémeti (’Kosice–Milhost') gyorsforgalmi úthoz. A határátkelő térségében a 3. sz. főút
Tornyosnémeti - országhatár közötti korrekciójának építése 2019. évben már megtörtént.
Izgalmasnak ígérkezett egy még át nem adott autópályán végig gördülni, szakértő kollégák
idegenvezetésével. Az utat elzáró, forgalmat megakadályozó New Jersey beton elemeket,
egyenlőre csak a buszunk kedvéért mozdították el, arra a kis időre még áthaladtunk.
Az M30-as Miskolc-Tornyosnémeti utópályát (30+100 - 86+848 szelvény) három szakaszra
bontva, három kivitelező építette meg.

Az „A” építési szakasz a Strabag Zrt. kivitelezésében készült el a TURA-Terv Mérnökiroda
Kft. és Roden Mérnöki Iroda Kft. tervei alapján.. A pálya keresztmetszeti kialakítása 2 X 3,75
m sáv, + 3,0 m leállósáv, a kopóréteg szélesség: 11,0 m. Szép András építésvezető sok
érdekességről beszámolt utazásunk során. Elmondta, hogy az első ütemben megépült jobb pálya
zöldmezős beruházásban létesült, hossz-szelvénye illeszkedik a 306. jelű úthoz. A jobb pályán
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két ferdegerinc megépítése vált szükségessé, mely mint megtudtuk egy ívekben megdöntött
pályarészt takar. A főpálya bal pályája 1,7 km-en a már meglévő és működő 306. jelű útra épült
rá. Töltésszélesítés után, a szakaszon leállósáv épült teljes pályaszerkezettel, míg a haladó-előző
sávokon korábbi burkolat profilmarása után kizárólag a kopóréteg épült újra. A „Turul tetőnél”
a felső rétegen Grooving vágás alkalmazásával vezetik el a csapadékvizet, így megakadályozva
a pangást és a kerekek vízen futásának lehetőségét.

A szakaszon épült két új csomópont -a 306. jelű és a Szikszói csomópont- kér pályahíd, öt
közúti felül- vagy aluljáró és 5 üzemi átjáró. A 306. jelű csomópont, melynek A, B, C, E ága új
építésű, D ága a régi 306. jelű csomópont korábbi szakaszával azonos.
A Sajó völgy vízelvezetésében 2 új építésű műtárgy is részt vesz. Egy 6 támaszos 135 m hosszú
híd ,ami keresztezi a Miskolc és Felsőzsolca védelmét biztostó árvízlevezető vápa korrekcióját,
valamint a Kis-Sajó fölötti híd, 65 m hosszban. A Kis-Sajó hidja után töltésen, majd bevágásban
halad a főpálya.
A 35+500 térségében, mindkét oldalon tengelysúly mérő állomás létesült. Az állomáson a
teherforgalom kötelezően áthalad, előszűrés után mód van a járművek befoglaló méretének,
súlyának ellenőrzésére. A tengely súly mérő állomás után a főpálya töltésen halad a határ fele.

Link Zsolt úr csatlakozva csoportunkhoz ismertette, hogy a szakasz legnagyobb bevágásának
mélysége 17 méter. A rézsűket 6 méterenként osztópadkák tagolják. A pálya bal oldalán, a
bevágás működő vízeret vágott át, ezért a felszín alatti vizek elvezetésére bal oldalon ejtőkutas
mélyszivárgó rendszer létesült. Ennek során több mint 200 db kavicscölöp épült. A
kavicscölöpök vizét irányított fúrással lehelyezett KPE csövek vezetik a főgyűjtőbe, onnan a
víz a burkolt árokba kerül. A jobb oldalon ilyen nem épült, itt a felszíni vizeket bevágási
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folyókák és az alattuk megépült talpszivárgók vezetik a gyűjtőrendszerbe, majd a nyíltárkos
levezető medrekbe. Az osztópadkákra csurgó vizet bevágási folyóka, illetve övárok vezeti a
főgyűjtőbe. A rézsűk megtámasztását a kőbordák biztosítják.

A bevágás után a főpálya 14 méter magas töltésen halad tovább, melynek konszolidációja 10
hónap alatt zajlott le. A töltés utáni szakaszon megépült a Szikszói csomópont, a HELL gyár
magasságában, illetve elkészült a 2631. jelű út, ami jelen állapotában a 3. számú utat és az M30
autópályát köti össze.
Megérkeztünk az autópálya „B” építési szakaszára, ahonnan Rubus Péter a Colas Út Zrt.
szakembere kísért bennünket és tartott ismertetőt az érdekességekről. A több mint 24 km-es
főpálya szakasz kivitelezése a Colas Út Zrt. és Colas Hungária Zrt. vállalat között került
felosztásra. A tervezési feladatokat a Pannon 2010 Kft. végezte, a Mérnök feladatok ellátását
egy a FŐBER által vezetett mérnök konzorcium. A NIF Zrt. megrendelésében itt több mint 75
milliárd forintos beruházás valósult meg.
Megépült 24 km főpálya, 21 db híd, 2 különszintű csomópont Halmaj és Encs mellett, összesen
48 keresztező és párhuzamos út, 4 kerékpár út kb. 1 km hosszban és megtörtént a 3-as számú
főút korrekciója is 4 helyen. Láthattunk párologtató, szikkasztó tavakat (5 db van a szakaszon)
és vadátjárókat (2 db) is. Utóbbiak elhelyezésére a Vadásztársaságok adnak javaslatot. A
kivitelezés folyamán több mint 4 millió m³ volt a földmunka, közel 3 ha a burkolatfestés,
350.000 tonna aszfalt került terítésre és közel 100 km szalagkorlát elhelyezését végezték el. A
beszállításokon túl, a szükséges anyagellátás érdekében, a nyomvonal mellett létesült 2
homokos kavicsbánya, 2 föld kitermelő üzem és 3 mobil betonüzem is.
Kedves gesztusként az addig „Próbaüzem” feíratot mutató digitális információs táblán a 48+7
szelvényben „KTE KIRÁNDULÁS” felírat került kivezérlésre, mely alatt csoportképet is
készíthettünk.
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A szakaszon két jelentős helyen is megállt buszunk, a Csobád melletti Komplex pihenőnél és
az Encs melletti Mérnökségi telepen. A párját ritkító Pihenőben modern játszótér és 10 féle
külső téri kondicionáló berendezéssel felszerelt Fitnessz Park várja a vezetés közben
megpihenni vágyókat.

2,5 ha területen fekvő Encsi Autópálya mérnökségen Kopcsó Péter a Szikszói mérnökség
vezetője kalaúzolt bennünket. A még nagyrészt üres telepen megtekinthettük az iroda épületet,
melyben a kamerás megfigyelő rendszer – 29 db 360-ban forgatható tárfigyelő kamerával- már
üzemszerűen működik. A garázsort és műhelyeket, melyek egyenlőre még nem kerültek
használatra. Megtekintettük a hidegraktárat, ahol anyagok, adapterek, fűkaszák, eszközök
kerülnek majd elhelyezésre, és a 2,5 m magas átjáró rendszerű sótárolót mely 6500 tonna só
befogadására alkalmas. A hidegraktár melletti üzemanyagtöltő kút, 50 ezer liter üzemanyagot
biztosít a sózó autóknak, eszközöknek.
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A mérnökségen 2 új sószóró autót is megnézhettünk, a sofőrfülke kényelmi berendezéseit is
kipróbálhattuk. A jármű 9,1 tonna só és oldaltartályában 1200 liter oldat (melyet -8C alatt
alkalmaznak) szállítására alkalmas. Hótoló ekéi 4,6m szélesek ezért csak autópályán
alkalmazhatóak. A kapaszkodó sávok, lehajtók, pihenők tisztítását Unimogokkal végzik.

Végül elhaladtunk az autópályát felügyelő Rendőrségi épület mellett, mely a mérnökség
szomszédságában került elhelyezésre.
Az utópálya harmadik un. „C” kivitelezési szakaszának beutazásához buszunkkal vissza kellett
tolatnunk az autópálya lehajtón, mivel csak ezt nyitották meg számunkra a lezárástól. Sofőrünk
ügyesen manőverezett.
A 22,1 km-es C szakasz kivitelezését a Hódút Kft. és a Dunaaszfalt Kft. konzorciuma végezte.
Sajnos kísérőnk elfoglaltság miatt lemondta az utat, de Szarka Judit útitársunk, a Magyar Közút
Nonprofit ZRt. műszaki vezetőmérnöke igyekezett helyettesítő idegenvezetőnk lenni. Írásban
pedig Czeglédi Péter projektvezető helyettes rövid összefoglalóját kaptuk kézhez.
A szakasz megépítésénél a legnagyobb kihívást az jelentette, hogy az új autópályát mintegy 10
km-en a meglévő és igen nagy forgalmat lebonyolító 3. sz. főútra kellett ráépíteni. Az építkezés
alatt a már megépült autópálya jobb, majd bal pályáját kellett felhasználni a 3. sz. főút
forgalmának lebonyolítására. Több alkalommal a településekre is be kellett a forgalmat terelni,
ami jelentős terhelést jelentett az itt élők számára. Továbbá a helyi talaj adottságok sem voltak
kedvezőek, mert a bevágások építése közben több rézsű omlással kellett megküzdeni. A leg
jelentősebb Novajidrány mellett volt, ahol mintegy 40 m-en omlott le a bevágási rézsű. A
későbbi omlások elkerülésének megakadályozására egy 150 fm hosszú rézsűbe rejtett
cölöptámfalat kellett megépíteni, ami szintén plusz időt és energiát emésztett fel. A cölöpok
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több mint 10 méter mélységbe kerültek behelyezésre. A vízelvezetés a Hernád folyóig kellett
megoldani.

A szakaszon közel 2 500 000 m³-ből épült a földmű, az elbontott 15 éves hidak helyére 20 db
új hidat kellett megépíteni, valamint a 90. sz. vasútvonal alá Novajidrány és Hidasnémeti között
6 db keretelem is beépítésre került. Megépült 3200 fm szögtámfal és 550 fm cölöptámfal.
Zajvédő falakat is láthattunk a szakaszon (pl: Novajidrány), melyből összesen 3600 fm épült,
vadvédő kerítésből 50 000 fm került elhelyezésre. Ezen a szakaszon kialakításra került a
Garadnai teljes és Hernádszurdoki fél csomópont.
A Hidasnémeti lehajtónál még serény munkavégzést tapasztaltunk. Az autópálya első
szakaszán viszont már megtörténtek a hatósági bejárások.

Utunk Pálházára vezetett, ahol a menetrend szerint induló kisvonatban élvezhettük a Zempléni
októberi éles levegőt. A Pálházi Kisvasút 700 mm nyomtávolságú keskeny nyomközű vonal, 7
km-en fut Rostállóig. Az 1980. évben megszüntetett Hegyközi Kisvasút részét képezte, mely
ma már csak turisztikai forgalmat bonyolít. A vonal érdekessége a Kőkapui kastélyhoz vezető
37 m hosszú alagút, melyet közel 40 perc utazás után érünk el.
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A Bodrog Hotel által biztosított bőséges piknik ebédünket Rostállói Ökotudatos Nevelési
Központ (RÖNK) filagóriájában fogyasztottuk el, majd megnéztük a RÖNK interaktív
erdészeti kiállítását.

Busszal utaztunk tovább Mikóházára, ahol a Fa-Forg-Tech Kft. telephelyére érkeztünk. Virág
Béla és Hajdú Lajos tulajdonosok kísérték végig csoportunkat az üzemen, bemutatva a
technológiát és termékeket. Megtudhattuk, hogy 2002. évben közúti jelzőtáblák gyártásával
kezdte a cég a pályafutását. Az egyedi technológiával rétegelt lemezből készült táblák
könnyebbek és kevésbé balesetveszélyesek mint a horganyzott lemezből készültek. A rétegelt
lemezek kereszt irányú fedéssel 1,5mm vastag nyírfa lemezekből műgyanta ragasztással
készülnek, víz-és hőállóak. Ezen kívül dibond lemezeket is alkalmaznak. Megcsodálhattuk a
3D digitális nyomtató munkáját, mely tartósabb felületet biztosít a jelzőtábláknál a fóliázott
vagy szita nyomott technikával készülteknél. Kipróbálhattuk a lamináló gépet és saját táblákat
készíthettünk Láthattunk 50 m-es fektethető futófényt és automatikusan hangolódó terelő
lámpasort, ütközés elnyelő rendszert, természetes fényhatású térvilágító lámpát és még sok
érdekes forgalomtechnikai eszközt. Házigazdáink vendéglátással is készülte, mely kedves
meglepetést okozott.

Ezzel a látogatással véget is ért a nap szakmai programja. Sárospatakon a Tengerszem
Üdülőparkban 4 ágyas apartmanokban foglaltuk el a szállásunkat, majd az egyedi stílusban
megújult Bodrog Hotelben vehettünk rész egy borvacsorán, ahol Bágyi Péter szálloda igazgató
vezetett be bennünket az ízek kavalkádjába. Az 5 fogásos magyaros menü mellé Tokaj hegyalja
jellegzetes borait kóstolhattuk meg. Éjszakába nyúló beszélgetéssel zártuk a napot.
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Másnap Sárospatak nevezetességeiből látogattunk végig párat. Jártunk a Református Könyvtár
több száz éves könyvei között, ahol többek között egy Vizsolyi Biblia is megtekinthető a
tárlóban. A Rákóczi vár vörös tornyában a pincében lévő gabona tárolótól a felső szint
fantasztikus akusztikájú fogadó termén át, a torony felső szintjéig, ahonnan nagyszerű kilátás
nyílik a városra és a Bodrog folyóra. Jártunk a vár mellett elhelyezkedő ágyúöntő műhelyében,
ahol kisfilm mutatta be a korabeli munkafolyamatokat. Megcsodálhattuk az Árpádházi Szent
Erzsébet templomot, ahol elhelyezhettük kívánságainkat a Szenthez fohászkodva.

Utunkat ebéddel zártunk és élményekkel gazdagon érkeztünk délután buszunkkal Miskolcra.
Köszönet a szervezőknek, Drotár Juditnak, Kiss Béla Jószefnek és Vasvári Péternek a kitűnő
szakmai és helyi programokért, a Bodrog Hotel vezetőségének a kitűnő ellátásért, szállásért,
vendégszeretetért és program szervezésben nyújtott segítségükért.
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