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A Kálvin János téri csomópont 
 
Hódmezővásárhelyen, a 47 sz. főút átkelési 
szakaszán található a Kálvin János téri 
csomópont. A csomópont jelenleg négyágú 
(47 sz. főút két ága, Bajcsy Zsilinszky u., 
Táncsics M. u.), jelzőlámpás 
forgalomirányítással ellátott, geometriai 
kialakítása szabályozatlan. A csomóponthoz 
szervesen kapcsolódik, de a jelzőlámpás 
irányítás szabályozása alá nem került 
további két utca (Bercsényi u., Szeremlei 
u.). A jelenlegi kialakításnál több forgalmi 
kapcsolat hiányzik (Kálvin tér- Táncsics u. 
balra nagyíves; Szeremlei u.- Kálvin tér 
kapcsolata). 
A csomópontban az elmúlt 3 évben – a 
jelzőlámpás szabályozás ellenére – 17 
baleset történt. 
Az érintett közutak kezelői a csomópontban 
áthaladó jelentős gépjárműforgalom alapján, 
kétsávos, spirális vonalvezetésű, 
fonódásmentes ún. „turbó” típusú 
körforgalmú csomópont kialakítását 
határozták el. 
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A tervezett Kálvin János téri turbó körforgalom 
 

 
 

 
A tervezés során figyelembe 
kellett venni 
 
- a tér közepén található 
műemlék jellegű díszkút, ill. a 
téren lévő épületek megóvását 
 
- a kerékpáros és gyalogos 
közlekedés biztosítását 
 
- lehetőleg minél több forgalmi 
kapcsolat biztosítását. 
 
A csomópontban a 
gépjárműforgalom, a 
kerékpáros és a gyalogos 
forgalom egyaránt jelentős. 
Mind a 47 sz. főút mellett, 
mind a Makó felé vezető 
Bajcsy-Zsilinszky utca mellett 
kerékpárút található. A téren 
és közvetlenül a tér mellett 
jelentős középületek vannak 
(zeneiskola, templom, 
szakközépiskola, tűzoltóság, 
autóbusz pályaudvar, üzletek). 
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Az ún. turbó típusú többsávos körforgalom Hollandiából származik. A hagyományos egysávos 
körforgalom páratlanul harmonikusan egyesíti a kedvező teljesítőképességi, forgalombiztonsági és 
szolgáltatási színvonalbeli jellemzőket. Ám a kapacitás növelése érdekében épített többsávos 
koncentrikus felfestésű körforgalmak csalódást okoztak. A teljesítőképesség viszonylag csak csekély 
mértékben nőtt, a forgalombiztonság – elsősorban az anyagi káros balesetek megszaporodásával – 
pedig romlott.  
 
A megoldást turbókörforgalom jelenti, ami egy olyan spirális sávvezetésű többsávos körforgalom, 
melyben a párhuzamosan vezetett sávokat az útfelületből kiemelkedő 7 cm magas bordákkal 
választják el. Újdonságnak ez utóbbi megoldás tekinthető, mivel a spiralitást korábban és más 
országokban is megvalósították (Magyarországon először éppen a 47 sz. főúton Algyőnél). A sávok 
fizikai elhatárolására létesített borda csak ott szakad meg, ahol keresztező járművek lépnek be a 
csomópontba.  
 
A csomópont megfelelő működésének alapfeltétele, hogy a közlekedők a továbbhaladási irányuknak 
megfelelő forgalmi sávot válasszák. A választásnak a belépés előtt meg kell történnie, mivel a 
körpályán már nincs lehetőség sávváltásra. Mindez a járművezetők megfelelő tájékoztatását teszi 
szükségessé.  
 
A tapasztalatok mind forgalombiztonsági, mind pedig szolgáltatási színvonal szempontjából igen 
kedvezőek. A belépő sávok függetlensége révén a belépő kapacitás gyakorlatilag megduplázódik a 
forgalombiztonság romlása nélkül. 
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A Kálvin téri körforgalom középpontja a díszkút, mind 
a három ágon terelő- és elválasztó-szigetek kerülnek 
kialakításra a forgalom szétválasztása ill. a 
gyalogosok és kerékpárosok biztonságos átvezetése 
érdekében. 
A csomópont kialakításával a térről a Táncsics utca 
irányába a balra nagyíves kanyarodás lehetővé válik. 
A Szeremlei utca a csomópont irányába történő 
egyirányúvá tételével szintén bekötésre kerül.  
A csomópontban a zöldfelület nagysága közel 60 %-
kal nő. 
 
Közlekedés a csomópontban: 
Csakúgy, mint a hagyományos egysávos körforgalmú 
csomópontokban, itt is a körpályán haladónak 
elsőbbsége van a körforgalomba belépővel 
szemben. 
 
Ami különbség, hogy a megfelelő továbbhaladáshoz 
a körforgalom megfelelő sávjába kell besorolnunk. 
  
A körforgalomban tilos sávot váltani, ez az 
útfelületből kiemelkedő bordákkal fizikailag is meg 
van akadályozva. Ebben sincs nagy újdonság, hiszen 
pl. a jelzőlámpás csomópontokban eddig is a 
továbbhaladáshoz megfelelő sávot kellett a 
besoroláskor kiválasztanunk. 
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Az Andrássy utca (47 sz. főúton Szeged) felől 
érkezünk: 

 

 

Sávváltás nélkül a 
körpálya külső sávjából 
az első kijáratnál a 
Bajcsy-Zsilinszky utca 
felé (Makó felé) a második 
kijáratnál a Szent István 
tér felé (47 sz. főút 
Orosháza irányába) 
tudunk továbbhaladni.  

 
A körforgalom előtt 
megnyíló belső sávból a 
Táncsics utca felé, ill. a 
körforgalomban 
körbejárva a Bercsényi 
utca felé tudunk 
továbbhaladni. 
 
(Lehetőség van a Szent 
István tér felé is; ebben 
az esetben a körforgalom 
elhagyása után vissza 
kell sorolnunk a főút 
sávjába). 
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A Bajcsy-Zsilinszky utca (Makó) ill. a Szeremlei utca felől érkezünk: 
 

 

A körpálya külső 
sávjából a Szent István 
tér felé (47 sz. főút 
Orosháza irányába) 
tudunk továbbhaladni.  

 
A körpálya belső 
sávjából az első 
kijáratnál a Táncsics 
utca felé, a második 
kijáratnál az Andrássy és 
Bercsényi utca felé (47 
sz. főút Szeged irányába), 
tudunk továbbhaladni. 
 
(Lehetőség van a Szent 
István tér felé is; ebben 
az esetben a körforgalom 
elhagyása után vissza 
kell sorolnunk a főút 
sávjába).  
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A Szent István tér (47 sz. főúton Orosháza) felől érkezünk: 
 

 

Még a Táncsics utca előtt 
megnyíló sávból – 
csakúgy, mind eddig -
jobbra tudunk a Táncsics 
utcába kanyarodni. 
 
Továbbhaladva és 
sávváltás nélkül tudunk 
a körpálya belső sávjából 
az első kijáratnál az 
Andrássy utca felé (47 sz. 
főút Szeged irányába), a 
második kijáratnál a 
Bajcsy-Zsilinszky utca 
felé (Makó felé) 
továbbhaladni.  
 
Vagy továbbhaladva és a 
körpálya előtt sávot 
váltva a körpálya külső 
sávjából az Andrássy 
utca felé (47 sz. főút 
Szeged irányába) vagy a 
Bercsényi utca felé 
tudunk továbbhaladni.  
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A Táncsics utca felől érkezünk: 
 

 

 
 
A körpálya külső 
sávjából az Andrássy 
utca felé (47 sz. főút 
Szeged irányába) vagy a 
Bercsényi utca felé 
tudunk továbbhaladni.  

 
A körpálya belső 
sávjából az első 
kijáratnál az Andrássy 
utca felé (47 sz. főút 
Szeged irányába), a 
második kijáratnál a 
Bajcsy-Zsilinszky utca 
felé (Makó felé) tudunk 
továbbhaladni. 
 
A Szent István tér felé (47 
sz. főút Orosháza 
irányába) a 
körforgalomban történő 
körbejárás után tudunk 
továbbhaladni. 
 



A megvalósítás: 
 
Az útépítési terv az Önkormányzat megbízásából 2008. márciusában készült el. A Nemzeti 
Közlekedési Hatóság az idei év elején adta ki az építési engedélyt. Időközben a csomópont átépítésére 
az Önkormányzat forrást nyert a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium balesetveszélyes 
belterületi csomópontok átépítésére kiírt pályázatán. 
 

Finanszírozók: 

          
 
Útpénztár 66,4 %        Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata 33,6 % 

          
Beruházó:       Tervező:      Mérnök: 

 
Kivitelező: nyílt közbeszerzési eljárással kerül kiválasztásra 

 
A kivitelezés várható időtartama 2009. június- szeptember. 
 

Összeállította: NIF Zrt. Kókai Péter 
Forrás: Tervdokumentáció ill. Dr. Maklári Jenő: A többsávos körforgalmak teljesítőképességének és forgalombiztonságának növelése  


