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A kapcsolódás
Ezen írásom folytatása az alábbiaknak:
http://www.mernokkapu.hu/fileok/2/Az_autou-1_m_.pdf

http://www.mernokkapu.hu/fileok/2/Haromsavos_ut.pdf
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http://www.mernokkapu.hu/fileok/2/haromsavos-negysavos_osszehasonlitas.pdf

Köszönetnyilvánítás
A fenti írásaimat elküldtem ismerőseimnek, harcostársaimnak. Közülük elsők között 
reagált Csíkhelyi Béla úr, aki felhívta figyelmem a nagy német változásokra. Kiváló 
nyelvismerete segített a német sebességfogalmak tisztázásában. Mindkettőt most is 
köszönöm!

Hogyan terveztek a németek 2008-ig?
Lényegében úgy, mint ma is mi. Mi valószínűen tőlük vettük át azt a módszert, amely 
a  tervezési  sebességen alapult.  A közutak  tervezése című ÚME ma is  a  tervezési 
sebesség  fogalmához  rendeli  hozzá  azt  a  13  elemet,  amely  az  út  legfontosabb 
adatsora. A miénket nem idézem, de a német az alábbi volt:

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


(Technische Universitat Berlin, Univ.-Prof. Dr.-Ing. Thomas Richter)
http://www.strassenplanung.tu-berlin.de/uploads/media/Skript_Entwurf_ausserorts_SoSe_2011.pdf)

A táblázat 2. oszlopában az A I – A VI, az útkategóriák jele látható, míg az utolsó 
oszlopban a tervezési sebességek. Ma ugyanez a magyar táblázat szerkezete.

Hol helyezhető el ebben a magyar „kiemelt főút”?
Sehol!
Van egy speciális nem túl régi fogalmunk, a kiemelt főút. Ez 2*2 sávos utat jelent 
elválasztó  sávval,  leállósáv  nélkül,  110 km/óra megengedett  sebességgel,  főútnak 
kitáblázva, szintbeni csomópontokkal is. Látható, hogy ilyen útkategória a német 
táblázatban nincs. 100 km/óra felett ilyen út nincs. A táblázat azt is mutatja, hogy 
a  német  előírás  szívesen  alkalmazott  kisebb  sebességeket,  különös  tekintettel  a 
táblázat 3. oszlopában lévő megengedett sebesség nagyságokra.
Megszívlelendő

a) Minden útkategóriában többféle tervezési  sebesség volt,  mert így akartak a 
topográfiához,  a  domborzati  adottságokhoz  igazodni,  elkerülni  a  horribilis 
építési költségeket (völgyhíd, alagút).

b) Az útkategóriák után 2. legfontosabb oszlop a forgalom jellege: azaz motoros 
forgalom, tehet egyforma, sebességgel, vagy a nagyon különböző sebességű 
járművekből  álló  forgalom esetét.  Mi  ezt  a  szempontot  valami  miatt  nem 
akarjuk tudomásul venni.

Az előző írásaimban lévő javasolt útkategóriákban ezek az elemek benne 
vannak!

A magyar vonatkozás
2013. június 16-án az interneten az alábbi remek anyagot találtam! Ismét köszönöm 
Csíkhelyi Béla úrnak, hogy figyelmemet felhívta a változásra.
A  németek  2008-ban nagyot  változtattak  tervezési  módszertanban,  úttípusokban, 
melyről  már  2009-ben  tájékoztatták  a  magyarokat  is.  Valaki  azonban  ráült  az 
információra, vagy elengedte a füle mellett.
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http://www.fomterv.hu/mmk/sites/default/files/13_d_Egys%C3%A9ges%20%C3%A9s%20felismerhet%C5%91%20%C3%BAtt
%C3%ADpusok_%C3%BAj%20tervez%C3%A9si%20elvek%20N%C3%A9metorsz%C3%A1gban_Koren_Csaba_Dr.pdf

Tehát  a  MAUT,  a  15  éves  ünnepi  konferencia  magyar  szakemberei  és  a 
Forgalomtechnikai mesteriskola akkori hallgatói frissiben értesültek a hírről, mégsem 
történt semmi! Kimaradtak talán a friss hírből a döntéshozók? 
Maradt minden a régiben! Elkeserítő!

Hogyan terveznek utat a németek 2008 után?
1. 
Három tervezési irányelvet hoztak létre. Az autópályára, a nem autópályás külterületi utakra, 
és a belterületi utakra.

(Dipl.-Ing. Anne Vetters: Die neuen „Richtlinien für die Anlage von Landstraßen“ RAL – Stand 2012; VSVI Planungstag – Mecklenburg-
Vorpommern am 19.01.2012 in Linstow
http://www.vsvi-mv.de/fileadmin/Medienpool/Seminarunterlagen/Seminare_2012/Vortrag_1_-_neue_RAL_Frau_Vetters.pdf

A magyar vonatkozás
Régen nálunk is így volt! Régóta kérjük, hogy erre kell  visszaállni,  tehát a KTSZ-t 
háromfelé szét kell darabolni.
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2.
Mivel Németországban a legtöbb baleset a gyorshajtásból ered, az elsődleges cél a 
sebesség csökkentése!

A magyar vonatkozás
Sajnos éppen fordított az igyekezet!

3.
Az új külterületi utas tervezési előírás forrásai:

A magyar vonatkozás
Nálunk  ilyen  irányú  kutatási  eredményekről  nem  tudok,  és  mintha  nem  nagyon 
akarnánk az előttünk járó országok tapasztalatát átvenni.
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4.
Hangsúlyos az önmagukat magyarázó utak fogalma.

Hogyan érhető ez el?

5.
Lekerült a trónról a tervezési sebesség!
Az új király náluk a tervezési osztály lett.
(A kérdőjeles, majd az áthúzott sor egyetlen szó! – a tervezési sebesség.)
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http://www.ise.kit.edu/rd_download/SEB/Kolloquium_SEB_06-12_R._Weber.pdf
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A magyar vonatkozás
Nem kellene már ezen egyetlen szempont miatt  is átírni a hazai közutas tervezési 
előírást, a KTSZ-t? De nem csak ez az egy dolog változott meg!

6.
Eltolódtak a hangsúlyok!
Első helyre került a mintakeresztszelvény, azaz a sávszám, mely lényegében maga a 
kapacitás!

Tehát az új rangsor:
 mintakeresztszelvény
 csomópont
 az úttengely geometriája

Eddig a tervezési sebesség és a hozzá rendelt úttengely geometria volt az első.

Fentebbi írásaimban a sávszám, azaz a kapacitás  szerinti  osztályozás bevezetését 
javasoltam.  Az  utat  minősítse  az,  hogy  mit  tud!  Az  út  egy  szolgáltatás,  mellyel 
különböző nagyságú forgalmi igényeket kell  kiszolgálnunk. Mint ahogyan vannak a 
világvárosi  plázák  és  a  falusi  vegyesboltok,  kocsmával  együtt.  Ez  a  javaslatom 
összecseng az új német gondolkodással.

7.
Az alap a németeknél: a milyen méretű, fontosságú városokat köt össze az út. Mely 
látható az alábbi táblázat első oszlopában. 
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Ez  azonban  nem  egyértelmű.  A  nemzetközi,  nem  hosszú  távú?  Mit  neveznek 
régiónak? Hiszen volt amikor pl. az egész Magyarország egyetlen régiónak számított, 
volt amikor 3-nak, 5-nek, 7-nek! Mi az, hogy kis távolságú? Érezhető, hogy újabb 
definíciók tömege lenne szükséges a zavar csökkentéséhez. 
Megoldható azonban a dolog új fogalmak nélkül is, hiszen a mit köt össze fogalom 
lényegében az úttal kiszolgálandó forgalomnagyság. Teljesen nyilvánvaló  az, hogy 
München körül nagyobbak a forgalomnagyságok, mint Bázakerettye mellett. Ezért a 
németek  az  új  úttípusaikat  attól  tették  függővé,  hogy mekkora  városokat  kötnek 
össze. Szerintem kár ebbe a városnagyságokat, a városok városhálózatban elfoglalt 
szerepét  bekeverni,  mert  van  egy  mindennél  fontosabb  fogalmunk,  a 
kapacitás, amit egy mintakeresztszelvény tud!

Valójában erről van szó!
A vízszintes tengelyen a különböző forgalomnagyságok vannak – mint a mi ÁNF-unk 
- 20.000-től a napi 120.000-ig.
Felette  pedig  az,  hogy  az  ekkora  forgalomnagyságokhoz  milyen 
mintakeresztszelvényt  kell  választani.  A  németek  RQ-val  jelölik  a  különböző 
mintakeresztszelvény -  típusaikat,  melyben a szám a koronaszélességet  jelenti.  A 
fekete  sávok  adják  meg  azt  a  forgalomnagyság  –  tartományt,  ahol  az  illető 
mintakeresztszelvényt kell bevetni.

A  fentebbi  írásaimban  ezt  a  szellemet  követtem,  bár  akkor  még  nem 
tudtam a német gondolatokról! Javaslom, hogy gondolatainkat az alábbi 
sávos ábra vezérelje, amikor az úttípusokról beszélünk.
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Két példa arra az autópályás világból, hogy mit is jelentenek ezek a kétbetűs jelek:

http://www.ise.kit.edu/rd_download/SEB/Kolloquium_SEB_06-12_C._Lippold.pdf

A sávos ábra két független feladatot is jelent!
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A különböző tudású, azaz kapacitás – tartományokra jellemző úttípusok megalkotása 
megoldandó  mérnöki  feladat.  Más  kérdés  az,  hogy ezeket  hol  vetik  be.  Az  első 
szakmai, a másik pénzügyi és politikai kérdés. Nem szabad a kettőt összekeverni!

A magyar vonatkozás
Mi összekeverjük sajnos ezeket.

A táblázatból látszik:
a) A  mit  köt  össze,  -  amit  a  német  a  kapcsolati  típusnak  hív  –  lényegében 

forgalomnagyság! Azaz mekkora a forgalomnagysága a 2. oszlopban lévő 0, I, 
II, III stb. kategória, azaz halmaz!

b) Az AS II egy mintakeresztszelvény halmaz, ezzel egy úthalmaz, amelyet a II. 
összekötési  viszonylatban  vetnek  be  autópályaként.  Az  LS  III  szintén  egy 
mintakeresztszelvény  halmaz,  ezzel  úthalmaz,  amelyet  III.  összekötési 
viszonylatban vetnek be a külterületi utak halmazán belül.

c) A piros keret azokat a mintakeresztszelvény és így úttípusok halmaza, amelyre 
az  autópályás  tervezési  irányelv,  az  RAA  vonatkozik.  Ugyanígy  a  zölddel 
határoltak tartoznak a külterületi utak előírása, a RAL, alá.

d) A kapcsolati típus fogalmának bevezetésén túl furcsának találom azt is, hogy a 
VS oszlop elemei nem tartoznak a zölddel kerítettek közé.

e) Fontos azonban az, hogy az LS I sem egyetlen mintakeresztszelvény, hanem 
ez is  egy  halmaz,  tehát  többféle  mintakeresztszelvényű út tartozhat  ide!  A 
német  úttípusok  száma  tehát  nem  azonos  az  úttípusok  kategóriáinak 
számával!

f) Bár egyszerűsíteni akartak, ez mintha ez a cél nem teljesen teljesült volna.

8.
A számunkra érdekes külterületi utak esetén az alábbi tervezési (entwurf) osztályokat 
(klasse) vezették be:

EKL1, EKL2, EKL3 és az EKL4.
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Látható: az EKL1 maga a német autóút!

A kategóriákhoz rendelt „megfelelő” sebességek”

Egy másik német ezt így érti:

Egy harmadik német pedig így:
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http://www.vsvi-blnbbg.de/pdf/InternetBBLippoldRALVSVIPotsdam2010neu.pdf

Nagyon beszédesek a németek által meghatározott forgalomnagyság intervallumok!

Az  LS  I-ben,  mely  a  német  autóút  fogalma  csak  10000  jm/nap  értékig  enged 
elmenni. Ez kőkemény korlát. A forgalomnagyság maximum alatta van a svédnek! Az 
ennél  nagyobb  forgalom  helye  üres!  Miért?  Mert  utána  jönnek  az  autópálya 
kategóriák! 

A magyar vonatkozás
Nincs  irányonként  4-5  sávos  autóút,  főleg  nem  a  kétsávos  autópályák 
mellett,  mint  az  itthon  elképzelt  a  hosszú  távú  hálózatfejlesztési 
tervekben!

Másrészt 
Az  „alacsonyabb  rendű”  utakon  15.000-17.000-nél  is  nagyobbakat  megenged, 
teljesen nyilván nem két sávon!
Tehát lehetnek a németeknél is és vannak az angoloknál, magyaroknál négysávos 4-
számjegyű utak!
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9.
A németek általi külterületi, nem autópályás úttípusok:

A magyar vonatkozás
Ez is  aszfaltos leállósáv nélküli!  Ez jellegében a mi 2*2 sávos utunk, bár mi nem 
építünk beton falat középre, 50 cm-es aszfaltos padkát sem. Látszik: a padka füves!

A magyar vonatkozás
Ez  a  német  háromsávos  út.  Középen  csak  egy  1,00  m  széles,  zöldre  festett, 
„turbósított” „záróvonal” van, mely rendőrmentes időben könnyen meghágható. Én a 
svédet biztonságosabbnak tartom a középre berakott fizikai elválasztással.  Itthonra 
továbbra is a fizikai elválasztó sávos svéd módit javaslom, mert az igazodik a hazai 
elszabadult viszonyokhoz, a hazai úthasználói mentalitáshoz. A svédektől az egysávos 
szakasz keskeny szélességében is eltér, ami megint nem szerencsés.  Ezt én egy a 
svédektől  rosszul  átvett  változatnak  tekintem. Sajnos  fennáll  egy  hasonló 
barkácsolásának a veszélye itthon, melyet nagyon szeretnék elkerülni.  A németek 
rossz példáját ne kövessük! Leállósávok itt sincsenek, a padka láthatóan füves!
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Nem derült ki, hogy ez csökkentett sebességű háromsávos út, vagy egy előzési sávos 
főút. A „+” valószínűen az előzési sávot jelenti.
Erre utal:

A magyar vonatkozás
Mint előbb. Ha azonban ez ne háromsávos út, hanem egy leállósáv, akkor mehet.
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A magyar vonatkozás
A burkolt fél méteres padkáktól eltekintve ez egy magyar főút.

Ez  nekünk  még  ismeretlen  mintakeresztszelvény.  Vannak  valódi  egysávos  állami 
útjaink 3-4 m körüli  szélességgel. Ez az új típus viszont ál-egysávost csinál,  mely 
nagyon szimpatikus  nekem.  Látható,  hogy  a  burkolat  6,00  m széles,  mely  a  mi 
fogalmaink szerint kétsávos út. A német elhagyja a tengelyfestést és helyette kettő 
szaggatott optikát fest. 
Látható, hogy még a németeknek sem idegen a 70 km/órás út!

A magyar vonatkozás
Nálunk azok a mellékutak lehetnének ilyen utak,  melyeknél  a Nemzeti Útfelújítási 
Program  során  nem  akarjuk  az  úttengely  geometriáját  nagy  költséggel  javítani, 
hanem a pénzt a burkolatra, annak járhatóságára kívánjuk fordítani.
Mivel a mi tartós burkolati jeleink úgyis lekopnak akár egy hét alatt is, valamint a 
mellékutak felfestésére úgysincs pénz, a magyar változaton ne legyen burkolati jel 
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festés. Ez az út így burkolati jel nélkül valóban magyarázná önmagát. A burkolati 
jelek hiánya a 70 km/órás sebességhatár is lenne egyszerre!

Nagyon lényeges sajnálatos magyar vonatkozás: a hazai ún. „kiemelt főút” 
nincs az új német úttípusok között sem!

10.
Az  úttípusok  és  a  tervezési  osztályok  összerendelése,  egymáshoz  kapcsolása  a 
németeknél:
Látható a körülményesség,  a  körülményesség,  a  sok  áttétel,  a  sok  felesleges  új 
fogalom,  ezzel  pedig  a bonyolulttá  tétel.  A  nyakatekerten  bevezetett  kapcsolatok 
osztályhoz  rendeli  hozzá  az  úttípusok  osztályát,  majd  ehhez  a  tervezési  osztályt. 
Ahelyett,  hogy  a  levezetendő,  a  terhelő  forgalomnagyságot  közvetlenül 
összekapcsolná  az  úttípussal,  a  sávszámmal,  a  kapacitással.  Én  ezt  tettem  a 
javaslatomban.
Egy jó példa a nyakatekert gondolkodás ellen:
Szegeden az 5 sz. elsőrendű főút várostól délre eső részének forgalma sokkal kisebb, 
mint a városban lévő 4 számjegyű mellékutak forgalma (mint pl. a Dorozsmai út és a 
sándorfalvi út)! Ha mi is a német kapcsolati kategóriák szerint gondolkodtunk volna, 
akkor az említett  főút ma négysávos, az említett mellékutak kétsávosok lennének, 
mely  ütközne  a  józan  paraszti  ésszel!  Képtelenség.  Mi  a  levezetendő 
forgalomnagyság  alapján  már  évtizedekkel  ezelőtt  négysávosítottuk  az  említett 
mellékutakat!
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Jól látható, hogy a 2*2 sávos mintakeresztszelvényt a német nemcsak az autóutas 
kategóriában,  hanem  lentebb  is  engedi  építeni,  mely  pl.  az  alábbi  ábráról  már 
lemaradt.

Látható az is, hogy az én javaslatomban ugyanaz a két úttípus van, mint a 
németekében, aminek örülök!

Látható, hogy a 2*2 sávos utat engedi a német az autóút alatti kategóriákban is! 
Persze,  hogy  engedi,  ha  kell  a  kellő  kapacitás,  de  kisebb  sebességgel,  kisebb 
ívsugarakkal, stb.

Vigyázni kell,  mert ezt  sokan csak úgy közlik, hogy az EKL I-ből kihagyják a 2*2 
sávos utat.

11.
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Persze belenyúltak az úttengely geometriába is, mely tetszetős változás:

12.
Ezen előzmények után már ismét visszatérhetünk a mintakeresztszelvény, a sávszám 
biztosította kapacitásra.
Mi sem bizonyítja jobban azt, hogy végig ez a lényeg, még a németek is kénytelenek 
engedményeket  tenni  a  szerintem  ostoba  kapcsolati  típussal  indított,  emiatt 
bonyolulttá tett útkategóriáikon!

Mifélék is a kivételeik?
A kapcsolati rendszer szerint „csak” LS II osztályú út lehet akár EKL 1 is! Lehet egyet 
felfelé ugrani. Lehet előléptetni!
Az autóútnál azonban keményen kizárja a „még autóutabb” kategóriát!

De megengedi a lefokozást is!
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Sem előléptetésre, sem lefokozásra nem lenne szükség, ha elfelejtenék a kapcsolati 
kategóriát és helyette közvetlenül a kapacitás lenne előttük.

13.
A csomópontok a német előírásban

Az x-tengelyen a különböző német csomópontfajták láthatók. Az y-tengelyen pedig a 
fajlagos baleseti költségek, német márka/ezer jármű mértékegységben.

Az általuk készített diagramon egyértelműen látható az, hogy a legkisebb 
fajlagos baleseti költségű a körforgalmú csomópont!

Itt  természetesen  az  egysávos  belépőjű,  hagyományosan  nem  az  európai 
élmezőnybe tartozó, magyarul: elrontott, körforgalomról van szó.
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Ennek ellenére szinten mindenüvé jelzőlámpás csomópontot tesznek a szintbelieknél. 
Még azokra a helyekre is, ahová mi már régóta körforgalmakat építünk!

Mivel a német megoldás elmaradottabb a francia, a holland, az angol gyakorlatnál, 
állítom, hogy a német előírás ezen részének átvételével ártanánk.

A javaslatom, a kérésem
A  német  tervezési  előírás  megismerése  megerősít  abban,  hogy 
fenntartsam az idézett írásaimban már korábban táblázatba foglalt hazai 
úttípusok bevezetésére tett javaslatomat.
Ebben kevesebb az úttípus, mint pl. az új németben, tehát egyszerűbb!
Egyszerűbb azért  is,  mert az úttípusokat,  a sávszámokat, a mintakeresztszelvényt 
közvetlenül  a  kapacitáshoz  kötöttem  és  nincsenek  benne  fölösleges  áttétek, 
homályos fogalmak.
Kiegészítő javaslatom: a KTSZ átdolgozása.
(Ha félreértettem valamit, tudják be a német nyelvtudás hiányának.)

Szeged, 2013. június 16.
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