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A célom 
A hálózatiság egyik felfogása szerint valamennyi úttípushoz kell lennie egy csak ebbıl az 
úttípusból álló hálózatnak. Nézetük szerint lennie kellene így egy külön autópálya, egy külön 
autóút, egy külön fıút és egy külön mellékút hálózatnak.  
Én ezzel nem értek egyet.  
Egy jobbat szeretnék javasolni, amelyet egy dán példán mutatok be. Elıtte azonban leírok 
egy lépés-sorozatot, mellyel a ma zavaros, zőrös folyamat algoritmizálható, 
számíthatóvá, védhetıvé válna. 
 
Fogadjuk el a tényt, 
az útvonal menti eltérı forgalomnagyságú rész-szakaszok létét! 
Abból indulok ki, és arra szeretnék támaszkodni, hogy egy hosszabb útvonal mentén szinte 
soha sem azonos a forgalom nagysága.  
A 47-esen nagy a forgalom Szeged és Hódmezıvásárhely között. Ez szinte elfelezıdik 
Vásárhely után. Élénkülés csak Békéscsaba és Debrecen szők környezetében van, másutt elég 
kis forgalmakat találunk. A forgalomnagyságok homogenitásáról beszélni sem lehet. Elıáll az 
ismert helyzet: a kétsávos út VÉGIG kevés, a 4-sávos út VÉGIG sok. 
A javaslatom szerint fogadjuk el a tényt! Fogadjuk el a létezı eltérı forgalomnagyságú 
szakaszokat. Az az érdekes, hogy az egyes különbözı szakaszokon a forgalomnagyság 
növekedési üteme is más. Lényeges az, hogy a forgalomnagyságok alapján különítsünk el 
homogén útszakaszokat. 
 
Döntsük el a teljes útszakaszra az egységes szolgáltatási szintet 
Második lépésben legyen eldöntve a teljes hosszon a biztosítandó szolgáltatási szint! A 
szolgáltatási szintben biztosítsuk a homogenitást! 
Ez egy nagyon pénzszagú döntés, tehát igazodni kell az ország gazdaságának teherbírásához! 
Míg a dánok, a németek, a hollandok megengedhetik mondjuk az „A” vagy „B” szolgáltatási 
szintet, valószínő az, hogy mi ezt nem bírjuk el. Be kell érni egy közepes, mondjuk a „C” 
szolgáltatási szinttel, melyet talán meg tudunk fizetni. Ezt a döntést a politikumnak kell 
meghozni. A politikus ne legyen mérnök, és a mérnök sem játssza a politikus 
szerepét! Mai bajaink ennek felrúgásából erednek. A mérnököket a politikum 
rákényszeríti, megveszi, annak érdekében, hogy mérnöki véleményként adja elı a 
politikum döntését. 
 
Mi ez az idegenkedés a szolgáltatási szinttıl? 
Az én idımben még azt tartottuk, hogy nem szabad elválasztani egymástól az utak 
fejlesztését, az utak fenntartását és az utak üzemeltetését. Mára ezt a szentháromságot is 
lerombolták, isszuk is a levét. A három szakterület szakemberei elszakadtak egymástól, nem 
ismerik egymás gondjait, eredményeit. 
Ha nem így lenne, akkor tudnák a fejlesztık azt, hogy a fenntartók évtizedek óta használják a 
szolgáltatási szint fogalmát! El sem képzelhetı ez másként, hiszen az út is egy szolgáltatás! 
Aki nem ismeri a témát, annak javaslom megnézni a 6/1998. (III. 11.) KHVM rendeletet az az 
országos közutak kezelésének szabályozásáról (=OKKSZ): 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800006.KHV 



Idézem: 

„… közútkezelık a mindenkori tárgyévet megelızı év október 15. napjáig javaslatot tesznek a 
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központnak (a továbbiakban: KKK) a kezelésükben levı 
országos közutak közútkezelési szolgáltatási osztályokba történı besorolására. 
Kötelesek egyben az OKKSZ-ben meghatározott feladatokat a szolgáltatási 
osztálynak megfelelı színvonalon ellátni. 
„1.2. A feladatok elvégzésének színvonalát az OKKSZ három kategóriába sorolja: 

„A” - az OKKSZ-ben meghatározott feladatok teljes körő és maradéktalan 
végrehajtása, 
„B” - a Függelék II.2. pontja szerinti - a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 

által a Szerzıdésben egyértelmően rögzített - egyes feladatok csökkentett mértékő és 
gyakoriságú végrehajtása, a további feladatoknak az OKKSZ szerinti színvonalon történı 
megvalósítása mellett, 
„C” - a Függelék II.1. pontjában meghatározott feladatcsoportoknak az OKKSZ szerinti 

színvonalon történı végrehajtása. Valamennyi további - a Függelék II.2. pontja szerinti 
- feladat ellátásának színvonalát az országos közúthálózat mőködıképességének 
megırzése mellett a Szerzıdések tartalmazzák.” 

Az OKKSZ-t tehát legalább 20 éve teljesen átitatja, áthatja a szolgáltatás 
minıségének gondolata! Ugyan mi az oka, hogy miért nem gondolkodik a szakma 
ugyanígy a fejlesztéseknél! Miért nem egységes a szakmai gondolkodásunk? Csak 
nem ismerethiány miatt? 
Természetesen mindennel vissza lehet élni. Sőrőn halljuk, hogy azon az úton, ahol az illetékes 
elvtárs lakik, sőrőbben kaszálnak, többször kátyúznak, a csapadékvizet is elvezetik. Vannak 
tehát és sajnos lesznek is kivitelek. 
Természetesen azt javaslom, hogy az útfenntartókhoz hasonlóan az útfejlesztık is használják a 
szolgáltatási szint fogalmát és ténykedésüket ehhez szabják. 
 
A folyamat innen mérnöki feladatkör lenne! 
 
A HCM használata 
Az amerikai vagy a német minta alapján rendelkeznünk kellene egy számításon, tehát mérnöki 
gondolkodáson alapuló algoritmussal, számítási eljárással, melynek segítségével kiszámítható 
lenne a megfelelıség.  
Azaz: ha adott egy konkrét útszakasz a maga jövıbeni forgalomnagyságával, forgalmi 
jellemzıivel, akkor meg lehessen nézni úttípusonként azt, hogy az illetı úttípus a feladatot 
milyen szolgáltatási szinten lenne képes ellátni.  
Tehát nem hasraütéssel, nem valamiféle vélemények, nézetek szerint!  
Ezzel eljutnánk addig, hogy tudnánk azt, hogy a konkrét feladatot az egyes úttípusok milyen 
szolgáltatási szinten lennének képesek ellátni. 
 
 
A költségek figyelembe vétele 
Komolytalannak tartok manapság egy olyan folyamatot, mely nincs tekintettel a költségekre! 
Ezért a következı lépésként a költségbecslések készítése következne a konkrét esetre, a 
konkrét útra, a szóba jöhetı úttípusokra. A szolgáltatási színvonal mellé második döntési adat 
a költségnek kellene lenni. 
 
Az optimális úttípus kiválasztása 
Egy konkrét útszakasz esetén a mérnök kezében lenne úttípusonként a várható szolgáltatási 
szint és azok becsült költsége is. Ennek alapján a mérnök javaslatot tenne az optimális 



úttípusra. A mérnök ezt a döntését dokumentálná és szükség esetén magyarul leírná úgy a 
média számára, hogy azt egy érettségizett magyar ember megértse! 
Ezzel az elıkészítési folyamat mérnöki szakasza lezárulna. 
 
A politikum végleges döntése 
Természetesen a politikum felülírhatja a mérnöki döntést, de az már az ı döntése lenne! Lehet 
itt mellékúti forgalomra autópályát építeni, de jó, ha a társadalom tudja: ez a politikum egyik 
hibás döntése! Szétválasztható lenne a döntési kompetencia, és fıleg a döntési felelısség. 
Áldatlan állapot az, hogy miután a mérnök elıadta saját mérnöki véleményeként a politikum 
elképzeléseit, zőr esetén a politikum sunyi módon a mérnökre mutogat. 
Természetesen lehet a drágább megoldást választani, de a drágább mivolttal tisztában kell 
lenni! Azzal is, hogy ki fizeti a szükségesnél nagyobb vonalú kiépítés költségkülönbségét. Ma 
mindenkor az adófizetı! A költségkülönbség meggyızheti a politikum javaslattevıjét javaslata 
értelmetlenségérıl is, fıleg, ha a média segítségével errıl a társadalom is tud. Fel kell hagyni 
végre a „mindenhová autópályát” jellegő ötletezgetésekkel, bárki mondogatja is! 
 
Összefoglalva a javaslatomat 
A hálózatiság jelentsen tényleg homogenitást, de nem az úttípusok homogenitását, 
hanem a szolgáltatási szintek homogenitását! 
Tárjuk fel ennek nem teljesülési helyeit, szakaszait. Tegyünk azért, hogy a kilógások 
megszőnjenek. Természetesen alulról közelítve a kiválasztott szolgáltatási szintet és nem 
visszabontva a hibás magasabb szintő utakat. 
 
Rátérek a dán példára 
Fogalmam sincs arról, hogy a dánok miként döntenek, de bármilyen is a döntési 
mechanizmusuk, a végeredmény valami olyasmi, amit én is jónak tartok. 
A korábbi írásom egy holland autópályáról szólt, tehát a mi fogalmaink szerint a teljes 
úthosszon egyetlen úttípus volt, azonban mégsem úgy, miként mi csináljuk! 
A hollandok részekre osztották a teljes úthosszat, majd a forgalmi sávok számának és 
megengedett legnagyobb sebességek váltogatásával idomultak az igényekhez.  
A lényeg az idomulás az igényekhez. 
Az sem jó, ha túlteljesítünk egy igényt, egy funkciót, mert drágán építkezünk és értelmetlenül 
szórjuk a pénzt, mint a mai hazai gyakorlat, mely építi az üres autópályákat, építi kétsávos 
utak fölé a méregdrága autópályás, különszintő csomópontokat. Mint ahogyan az sem jó, ha 
alulteljesítünk, mert akkor az újabb építés felé szorít.  
Dánia nem nevezhetı csóró országnak, mégsem pazarol! Úgy tőnik, hogy ez a szegényebbek 
joga! 
Az útvonalat gondolatban végigutaztam északról dél felé! Az egyes képek egyre jobban 
közelítenek a dán fıváros felé.  
Valamennyi képet a Google Earth-ból másoltam ki. Az egymás utáni képek a helyek az „utazási 
irány” szerinti egymás utániságát is jelentik.  
A képeken az autópályának és a 3-sávos útszakasznak csak az egyik oldalát mutatom, északra 
délre haladva a jobb oldali félpályát. 
 
A dolgozatom kiegészítıje, szerves része az alábbi, korábbi írásaimnak, melyek címe: 
„Újrapozicionálás vagy a káosz elmélyítése?” 
http://www.mernokkapu.hu/fileok/2/Pozicionalas.pdf 
és a „Sávszámok és sebességek a holland A2 autópályán” 
??????????????????????????????????????????????????? 
 



A 16-os út helye 
Dánia Svédországgal szomszédos zebrafejhez hasonló félszigetén fekszik a fıváros, 
Koppenhága.  
A következı kép jobb alsó sarkában fekszik a svéd Malmö. Vele szemben a dán Koppenhága. 
A kép bal oldalán, fölül látható egy piros jel a dán kikötı, Hundested. Ezen a félszigeten innen 
indul kelet irányba a 16-os út, míg el nem éri a 267-es utat, UllerØd mellett, ahol délre 
fordulva halad Koppenhága felé, a fıváros központjáig. 
 

 
 

A 16-267 csomópont, ahol a 16-os délre fordul UllerØd mellett. A déli ág kezdetben valami 
miatt 02 jelő, csak késıbb kapja vissza a 16-os azonosítót. 
 



 
 

 
 

Bár írásomban a 16-os útnak csak az É-D-i vonalával foglalkozok, megnéztem, hogy mi van a 
kiválasztott csomópont egyes ágaiban, a csomópont elıtt.  
A 16-267-es úti csomópontjától keletre a 16-os út kétsávos fıút jellegő, csak a forgalmi 
sávokon túl leállósávok is láthatók, melyek majdnem azonos szélességőek a forgalmi sávokkal: 
 


