
 
 
 
 
 

XI. Határok nélküli 
partnerség 

 

 
Reichardt Jenő 



Pásztó-Tar-Mátraszőlős között négynyomúsítás, 
valamint a külön szintű csomópont 
kivitelezésének szakmai kihívásai. 

 



Egy kis „történelmi” áttekintés 



 A nagy forgalmat bonyolító, a beruházást 
megelőzően nyomvályúkkal terhelt 21. sz. 
főút korszerűsítése keretében már 
elkészült szakaszok: 

- Lőrinci – Zagyvaszántó  5,3 km 
átadva: 2015.08.30. 

- Jobbágyi – Szurdokpüspöki 4,5 km 
átadva: 2015.08.27. 

 



21. sz. főút 29+190 – 32+920 km 
sz. (NÓGRÁD III.) 

Általános adatok, 
jellemzők 

 

 
 HE-DO Kft. 
 6 349 998 876.- Ft  
 IKOP program: 85 % EU; 15 % hazai 

forrás 
 25 hónapos átfutási határidő 
 3,73 km hossz 
 2x2 sávos emeltszintű főút 
 1 db külön szintű félrombusz 

csomópont, 1 db szintbeni csomópont 
és 1 db turbó típusú körforgalom 

 6 db műtárgy (B293; B322; B324; B324 
K1;B324 K2;B324 K3) 

 Elektromos, víz- és szennyvízvezeték, 
hírközlési kábelek, szénhidrogén 
vezetékek kiváltása, csomópontokban új 
közvilágítási hálózat a csomópontokban 

 Befejezés: 2017. november (jelentős 
8 hónapos előteljesítés) 
 



Pályaszerkezetek Mintakeresztszelvények 



A beruházás volumene 
 

Nógrád III. 

 Földelszállítás: 
 ~ 55.000 m3 

 Töltésjellegű földmunka: 
 ~ 350.000 m3 

(14 edb NY – 8 hónap!) 

 Burkolatalap (Ckt-4): 
 ~ 19.000 m3 

(~ 50 munkanap) 

 Aszfaltkeverék: 
 

AC 22 alap (mF)  ~ 12.300 t 

AC 22 kötő (mF)  ~ 10.700 t 

AC 11 kopó (mF)   ~ 6.000 t 

AC 22 kötő            ~ 2.300 t 

AC 11 kopó           ~ 2.100 t 

(~ 55 munkanap) 
 

 Szerkezeti betonok: 
 ~ 2.000 m3 

 

 



 Nógrád megye geomorfológiai adottságait tekintve vulkanikus 
eredetű lepusztult röghegység, amely legnagyobb tömegében 
andezit. Az építési területhez legközelebb eső, megfelelő 
minőségű és mennyiségű anyagot szolgáltatni tudó Zsúnypuszta 
bánya ~ 21 km. 

 A térségben nincs homokos kavics – legközelebbi bánya 
Nagytarcsa, ami a munkaterülettől ~ 80 km 

 Földmű anyaga: Zsunypuszta bányából származó zúzott andezit 

  - Töltésanyag:Z 0/150  

  - Javító réteg anyaga:Z 0/150 (30 cm) 

  - Fagyvédő réteg anyaga:Z 0/63 (20 cm) 

 

 



Átnézeti helyszínrajz 
21. sz. főút 29+190 – 32+920 km sz. (Nógrád III.) 
 



Terelőút építése 32+100 – 32+700 km sz. 
között a jobboldalon 

 



Terelőút építése 32+100 – 32+700 km 
sz. között a jobboldalon 

 



Ideiglenes forgalomszabályozás 
(terelés) Pásztó nyugati csomópont 



Forgalom a csp. keleti oldalára 
terelve 



Beruházás előnyei 
 

 Csökkenő zaj-, és környezeti 

terhelés 

 Dinamikusabb haladás 

 Biztonságosabb közlekedés 

 Az M3 autópálya gyorsabb 

elérése, rövidebb menetidő 

Salgótarján és Hatvan, 

valamint a főváros között 

 Urbanisztika és gazdasági 

fejlődés lehetősége a 

térségben 

 



Szükséges, szerződésen kívüli 
technológiai beavatkozások 

Meszes 
talajstabilizáció 
 
 Talajok 

térfogatváltozó 
képessége (D 1-5) 

 Plaszticitási index 
(Ip) és lineáris 
zsugorodás (el) 

 Próbaépítés 3-5 
m% mész 
adagolás 

 E2 > 30 N/mm2 és 
Trg > 90 % 

 Talajmaró, gréder, 
vizes autó, 
mészterítő autó, 
henger 

 (Cementes, 
vegyszeres) 





Szakmán kívüli érdekességek 
( Csak erős idegzetűeknek!!! ) 



Jelen és közeljövő – 2019. tavasz, 
21. út végig 2x2 sávos ( ~ 53 km) 

  

Nógrád IV. szakasz 

35+000 – 39+700 km sz. 

Tar – Mátraverebély 4,7 km 

Alapvetően külterületi jelleg 

 

Nógrád V. szakasz 

41+390 – 48+100 km sz. 

Mátraverebély – 
Bátonyterenye 6,7 km 

Kisterenye városrész átkelési 
szakasz (~ 1,8 km)! 



 

 
Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 


