
Kátyúzókat kerestük - a 45-ösön már dolgoznak 

Szentes – Nem a rommá tört 46-os és 48-as kilométer között dolgoznak, hanem 
Szenteshez közelebb kátyúznak. Egy szakember szerint nem kell hosszú élető 
javításra számítanunk. 

Immár 40-es sebességkorlátozás lassítja a 45-ös 
számú fıút Hódmezıvásárhely és Szentes közötti 
szakaszának három kilométerét. Maradtak az óriási 
lyukak, bár a Magyar Közút Zrt. szerint május 15-éig 
végezni kell a felújítással. A reggeli útinform is azt 
mondta, felújítátják a 45-öst utat. 
 
Kocsiba szálltunk, hogy személyesen is 
meggyızıdjünk a munka menetérıl, de csalódnunk 
kellett. Nem az általunk emlegetett, tényleg 
botrányos szakaszon dolgoznak, hanem a KKK projekt 
keretében a 45 sz. fıút 32+400–45+800 
kilométerszelvény közötti szakaszán kátyúznak. Az alig 10 fıs brigád a 
nyomvályúkban közel egy négyzetméteres kivágásokat készített, amelyeket szurokkal 
kilocsoltak, majd aszfalttal kiöntöttek. Erıs túlzással a Mars felszínére hasonló 3 
kilométerhez, információnk szerint, két hét múlva kezdenek neki. 
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A nyomvályú azonban nem tőnt el az útról. A javítás széle és a nyomvályú mélyedése 
miatt szinteltérés a képeinken is jól látható – hiába, a friss öntés, nem tud olyan U 
alakot felvenni, mint a szétnyomódott kopóréteg. Collstokot ragadtunk és lemértünk, 
milyen mélyen marták le az utat. 3 és fél centi lett az eredmény. 
 
A 45-ös széleinek foltozgatása mellett a 47-es, Hódmezıvásárhelyen átvezetı 
szakaszának 910 méterét is felmarták. Nagyfelülető burkolatjavítás keretein belül 
megújul az Ady Endre utca. Szegélytıl szegélyig eltüntették a kopóréteget, igaz 
mindössze 2 és fél centiméter vastagon. Az aszfaltozás is hamarosan indul. 
 
Felhívtuk beépített útépítı szakemberünket, aki a képeket látva csak annyit 
mondott: “Kétszámjegyő utakon kábé annyi értelme van az ilyen javításnak, mint 
rágógumival betömni a lukas fogat. És pontosan úgy is mőködik." Azt is elárulta, 
néhány hétig, esetleg hónapig ott marad az anyag, aztán a forgalom szépen kihordja. 
Leginkább azért, mert ilyen munkákra egyszerre 6-8 tonna aszfaltot visznek ki, ami 
hamar el is hől és onnantól kezdve a minıségi bedolgozás esélye meredeken zuhan. 
 

 
Megtudtuk: Csongrád megyében 1468 kilométer közutat kezel a Magyar Közút Zrt. 
2011 elsı felében 28,9 kilométeren végeznek nagyfelülető javítást – ami nem egyenlı 
a teljes kopóréteg cserével. Számaikból kiderült, hogy a 28,9 kilométer felújítás 
mindössze 100 ezer 457 négyzetméter aszfaltot jelent, ami 2,75 méter per sáv 
szélességgel számolva inkább foltozás mintsem nagyfelülető felújítás. 
 
Azon hosszan lehetne vitatkozni, hogy a megye útjainak közel 2 százaléknyi felújítása 
mennyire hatékony – az viszont tény, hogy a Magyar Közút Zrt. állami cég. Így csak 
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annyiból gazdálkodhat, amennyi forrást kap. Jelen állás szerint úgy tőnik, az állam 
szerint ennyi elég. Vagy éppen csak ennyi jut.  
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