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A  legfontosabb  hazai  tény  2014-ben  is  a  hatalmas  államadósságunk, 
pénztelenségünk. 
A rögtön ez után megemlítendı szintén hazai tény az ehhez egyáltalán nem igazodó, 
ezt  szinte  figyelmen  kívül  hagyó,  mondhatni  erıltetett,  rendkívül  költséges 
gyorsforgalmi úthálózat-fejlesztési terv. 
Már  most  kilógunk  a  Közép-európai  környezetünkbıl  az  elırefuttatott  autópálya-
fejlesztésünkkel! Azt sem lehet nem leírni, hogy az az autópálya hálózat semmiben 
sem  illik  sem  a  tönkretett  magyar  iparhoz,  sem  a  tönkretett  magyar 
mezıgazdasághoz.  Ezek  az  utak  nem  szolgálják  Magyarország  harmonikus 
területfejlesztését! Természetesen tudok azokról az igyekezetekrıl, melyek ennek az 
ellenkezıjét  igyekeznek bizonygatni!  Az egyetlen, amihez illik  az  a nyugati  multik 
érdeke, melyek el akarnak rajtunk keresztül jutni a Balkánra. Ennek kiszolgálást miért 
hívjuk magyar úthálózat-fejlesztésnek? Ez a hálózat kiszolgálja az elıbbin túl még a 
magyar  fıváros  érdekét,  annak  városállammá  válását,  az  egyetlen  városból  álló 
ország rémképét, a 4-5 milliós fıváros ideológiáját egy 8-10 milliós országban! Ez a 
hálózat nem csökkentette a vidék és a fıváros elszakadását, hanem növelte! Olyan 
erıforrás szivattyú lett, mely kiszedi a vidékbıl azt, ami még kiszedhetı.
A  lenti  autópálya  hálózatsőrőséget  ábrázoló  térképen  a  sárgából  az  okker  felé 
elmozdulni lehet egy eredmény, ez azonban nagyon sokba került az országnak. A 
pénz  ide  koncentrálása  elvette  a  forrást  a  meglévı  utak  fenntartásától.  Az 
aránytalanság levét az ún. alsóbbrendő hálózat sínylette meg, mely mára már jórészt 
járhatatlan,  lassan  megszőnik,  az  utak  területét  visszafoglalja  a  természet!  A 
fenntartás általános figyelmen kívül hagyása veszélyezteti az új utakat is, mert így 
azok is bekerülnek a fenntartatlan kategóriába, így azokra is az elıbbiek mostoha 
sorsa vár.
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A másik nagy vesztese a nagyon aránytalan pénzköltésnek a magyar vasút, a magyar 
vasúti hálózat! Amit elıdeink kifejlesztettek, építettek, azt a szemétdombra vetjük? 
Ez  megint  sok  pénzünkbe  fog  kerülni!  Az  örökölt  adottságot  pedig  inkább 
kamatoztatni  kellett  volna,  mint  eldobni.  Tudom,  hogy  erre  lehet  mondani,  hogy 
ezentúl majd többet költünk mind a meglévı utakra, ind a vasutakra. Bárcsak így 
lenne!

A  jelenleg  érvényben  lévı,  különbözı  idıtávú  úthálózat-fejlesztési  tervekben  2-3 
sávos autóutak, 2-3 sávos autópályák tömege uralja a mezınyt, mintha mi lennénk a 
világ leggazdagabb országa, társadalma. Mintha egyéb útfajta nem is létezne! 
Mivé  lennénk,  ha  az  emberi  érhálózatnak  csak  egy  részét  tartanánk  fontosnak, 
miközben az érhálózat másik részét veszni hagynánk?
Tény a még a még mindig nagyon magas hazai közúti balesetszám.
Jelen  írásomban  a  sebességgel  és  a  balesetekkel  kapcsolatos  véleményemet 
szeretném leírni.

Az alábbi dolgozatom folytatása az alábbi, korábbi írásomnak:
http://www.mernokkapu.hu/fileok/2/A_tenyekhez_igazodo_uthalozat.pdf

A dolgozatom mellékletei:
http://www.mernokkapu.hu/fileok/2/Tobbsavos_korforgalmu_csomopontok_Europab
an.pdf
Ebben  a  dolgozatomban  arra  szerettem  volna  rámutatni,  hogy  mára  a  fejlett 
motorizációjú  országok  zöme  használja  a  többsávos  körforgalmú  csomópontokat. 
Angol nevük: multi-lane roundabout. Remélem, hogy a képek sokasága segítségével 
lázható, hogy ma már vannak olyan körforgalmú csomópont fajták, amelyek itthon is 
használhatók  lennének minden hazai  útkategóriában,  az  autópályák  kivételével.  A 
többsávos jelleg miatt a csomópontok azonos kapacitásúak lehetnek a köztük lévı 

2



útszakaszokkal,  a  teljes  szakasz  egyenkapacitású,  azonos  kapacitású  lehet,  mely 
eddig nem így volt.
A költséget ezekkel úgy spórolhatunk, hogy elvetjük azt a mai elvet, mely szerint a 
csomóponti  kapacitásgond  esetén  útkategóriát  váltunk.  Azaz  az  egész  szakaszt 
átépítjük  arany  áráért,  miközben  a  csomópontok  közötti  szakasz  ezt  nem  is 
igényelné. Ilyen ma a 8-as úti pazarlás. A csomópont cseréje sokkal olcsóbb lenne.

http://www.mernokkapu.hu/fileok/2/Sebessegkamerak_az_angol_harom_savos_uton
.pdf
Ezzel  az írásomban kettıs volt  a célom. Az egyik:  használni  a mai  világ,  azaz az 
elektronika,  eszközeit!  Ne dugjuk  homokba a fejünket,  ezek  az  eszközök  már  itt 
vannak. Ráadásul egyre több lesz az elektronikai segítség, mely elvezethet akár a 
vezetı nélküli autóig is! De amíg eljutunk, számos olyan elektronikai lehetıség lesz, 
mely segít  az  emberi  tévedéseket  kivédeni.  A sebességkamerák mellett  ilyen lesz 
nem sokára a forgalmi sávon tartó automatika.
A  másik  célom  az  volt,  hogy  rámutassak  arra  a  hazai  mesére,  mely  szerint  a 
forgalombiztonság az. ún. közlekedési morál dolga. Bezzeg nyugaton van közlekedési 
morál,  hangzik  gyakran.  Ha létezne ez a megfoghatatlan valami, akkor a nyugati 
utakon  ne  lennének  fix  telepítéső  sebességkamerák,  pedig  vannak,  mint  a 
dolgozatom  is  mutatja.  Ha  a  „közlekedési  morál”-ral  országokban  felszerelnek 
sebességkamerákat, akkor miért ne szerelnének fel nálunk, ahol nincs „közlekedési 
morál”, ahol nyilvánvaló a magasabb arányú normaszegés, azaz a KRESZ figyelmen 
kívül hagyása?

Az IRTAD jelentésrıl, az általános sebességszabályozásról
Az  OECD  1988-ban  hozta  létre  az  IRTAD-ot,  amely  kiírva  az  International  Road 
Traffic and Accident Database.  İk évente kiadnak egy jelentést, így a 2014-est is, 
melynek címe: Road Safety Annual Report 2014. 

http://www.internationaltransportforum.org/Pub/pdf/14IrtadReport.pdf
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Az innen való táblázat a vizsgált országonként 3 oszlopban adja meg a településen 
belül,  a  településen  kívüli  nem  autópályák  és  végül  az  autópályák  legnagyobb 
megengedett sebességeit. 
Ez  egy generális,  tehát  általános  szabályozás,  már  most  érdemes erre  a  nagyon 
fontos momentumra rámutatni! Aztán arra is, hogy nem csak ez van! 
Nem ez maga egyedül a forgalombiztonság!

http://www.internationaltransportforum.org/Pub/pdf/14IrtadReport.pdf
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Olvashatóbban:
külterület és

                                            nem autópálya           autópálya  
Ausztrália 100/110 110
Ausztria 100 130
Belgium 70/90 120
Kanada 80/90 100/110
Csehország 90 130
Dánia 80 130
Finnország 100 120
Franciaország 90 130
Németország 100 ajánlott 130
Görögország 90 130
Magyarország 90 130
Írország 80/100 120
Olaszország 90/110 130 150!
Japán 50/60 100
Litvánia 90 130
Luxemburg 90 130
Hollandia 80 130
Új-Zéland 100 100
Norvégia 80 100
Lengyelország 90 140
Portugália 90 120
Szerbia 80 120
Szlovénia 90 130
Spanyolország 90 120
Svédország 60-100 110/120
Svájc 80 120
Egyesült Királyság 96 113
Az  alábbi  ábra  alapján  Európa  elsı  öt  legbiztonságosabb  országának  adatsorát 
pirosítottam,  az  ennél  rosszabbakat,  de  még  az  EU27-ek  átlagánál  jobbakat 
sárgítottam.

http://www.kti.hu/index.php?
mact=Album,m5,default,1&m5albumid=369&m5returnid=760&page=760

5



Ami az IRTAD táblázat és a KTI diagram összevetése után eszembe jutott:
a) Egész Európában kilóg a sorból sajátos szabályozásával Németország, ahol ez a 
mértékadó jelzıtábla.

„Darüber  hinaus  gilt  auf  den Bundesautobahnen eine Richtgeschwindigkeit (empfohlene 
maximale  Geschwindigkeit)  von  130  km/h,  also  keine  definierte  generell  maximal  zulässige 
Geschwindigkeit.”

http://de.wikipedia.org/wiki/Zul%C3%A4ssige_H
%C3%B6chstgeschwindigkeit_im_Stra%C3%9Fenverkehr_(Deutschland)
Kilóg a nagyon magas nem autópályás külterületi úti 100 km/órájával és még inkább 
az  autópályáin  a  sebességhatár  eltörlésével!  Az  autópálya  mellett  az  elıbbi 
jelzıtáblán a szokásos piros karika helyett egy ajánlott sebesség szerepel!
Lehet azt mondani, hogy az Audi, a Porsche, a BMW, a Mercédesz, a 400-600 LE-s 
sorozatban is gyártott gépcsodák szülıhazájában erıs az autógyártó lobbi, mely ezt 
is el tudja érni. Hiszen ha a alacsony lenne az autópályáikon a sebességhatár, akkor 
ezekre  a hatalmas  teljesítményő autókra  semmi szükség nem lenne,  ezeket nem 
lehetne méreg drágán, hatalmas profittal eladni.

Amit elértek, nem kevés! Németország egy valóságos szabályozási sziget egy olyan 
EU-ban, amely még az uborkák görbületét is leszabályozza a mindent egységesítés 
kényszeres gondolatuk szerint.  Az egész Európában nagyon kilógó, nagyon eltérı 

6



német szabályozás miatt  azonban semmit sem szólni az EU-s bürokrácia, mert ez 
multi érdekeket sértene!

http://de.wikipedia.org/wiki/Zul%C3%A4ssige_H
%C3%B6chstgeschwindigkeit#mediaviewer/File:Freeway_speed_limits_europe.png
A hazai bármilyen sebességgel kapcsolatos intézkedést számosan ezzel igyekeznek 
torpedózni, ellehetetleníteni.
Ezen  általános  sebességszabályozásuk  ellenére  a  fajlagos  baleseti  adataik  nem 
szaladtak el, hiszen a KTI szerinti fentebbi listán a 6.(!), mely nagyszerő helyezés. Ez 
az EU27-ek átlagánál jobbak mezınyének a közepe. 
Ha  a  helyzet  nem  változik,  esetleg  még  javulna  is,  akkor  Európa  leggazdagabb 
országa, legnagyobb politikai hatalma egész Európát ebbe az irányba viheti el.  Ha 
igaz az, hogy a sebesség öl, akkor ebben az országban miért nem?
Prof. Dr. Holló Péter úr írja:
„Tudom, hogy a német autópálya hálózat kb. felén a 130 km/h-s ajánlott 
sebességnél  alacsonyabb sebességkorlát van érvényben és ennek túllépését 
szigorúan ellenırzik és büntetik.
Tudom, hogy a német helikopteres mentıszolgálat már évtizedek óta fejlett.
Tudom,  hogy  a  német gépkocsiállomány milyen,  tudom, milyen a  német rendıri 
ellenırzés, közlekedésbiztonsági propaganda, pontrendszer, stb.
Tudom, hogy az alacsonyabb sebességkorlátokat kıkeményen betartatják.
Tudom, hogy Németországban gyártanak Porschékat és Mercedes sportkocsikat.
Tudom, hogy a sebességkorlát Németországban (is) politikai kérdés.”
Ezekrıl –fıleg az elsırıl – nagyon kevesen tudnak!  A szabadosnak tőnı német 
sebességszabályozás mögött azonban van egy német háttér!
A német  háttér  figyelmen  kívül  hagyása,  közismertté  tétele  nélkül  itthon  könnyő 
életveszélyes megállapításokra jutni!
Mindenképpen  tanulmányozni  kellene  a  német  helyzetet! Biztosan  lehet 
valami, ami az általános sebességszabályozáson túl mégis nagyon jó szinten tartja a 
fajlagos  értékeket.  Hasznos  lenne  megismerni  a  balesetbiztosítási 
gyakorlatukat. Hátha ebben is lehet visszatartó erı.
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b)  Talán  a  második  „legvadabb”  az  olasz  és  a  lengyel  sebességszabályozás.  Az 
olaszok autópályáik bizonyos szakaszain megengedik a 150-et is! A lengyelek pedig 
általánosan  a  140-et!  A  háttérrıl  elıbb  írt  gondolatot  talán  megerısíti:  az  ezen 
országok  baleseti  fajlagos  értékei  talán  azért  nincsenek az  európai  élmezınyben, 
mert az a bizonyos háttér nem egészen olyan, mint a német háttér.

c)  Európa 2.  legjobb fajlagos  baleseti  értékével  (lásd az  alábbi  KTI grafikont)  az 
Egyesült Királyság rendelkezik. Sebességszabályozása megint megdöbbentı! Hiszen 
alig  van  különbség  az  autópálya  és  a  nem  autópálya  külterületi  utak 
sebességhatára között! 60 illetve 70 mph, azaz 96 és 113 km/óra! Mintha erre az 
esetre igaz lenne: az autópálya az, ami hosszú és unalmas!
Szimpatikus  az  autópálya  alacsony  sebességhatára,  pedig  itt  is  járnak  az  elıbbi 
csúcsteljesítményő német autók! 
Nem szenvednek a hazai sebességmániában, mely szerint minden szélesebb, minden 
nagyobb sávszámú út azonnal nagyobb sebességet is jelentsen! Így is lehet autózni!
A  német  mellett  az  angol  sebességszabályozást  is  érdemes  lenne 
kiemelten  tanulmányozni.  Valószínően  itt  is  nagyon  fontos  az,  ami  e 
mögött van, mint a németnél is!

d)  Az  elıbbi  eset  nem  kirívó!  Hiszen  az  Egyesült  Királyságon  túl  Ausztráliában, 
Kanadában  is  alig  van  különbség  az  elıbbi  pontbani  két  sebesség  között.  Új-
Zélandban pedig nincs is különbség!
A  világ  elıbbi  nagy  országaiban  mintha  nem  a  legnagyobb  sebesség 
elérése  lenne  az  elsıdleges  cél,  nem  úgy,  mint  itthon.  Mintha  a 
szolgáltatási színvonalban nem a maximális sebességé lenne az elsı hely! 
Az  is  figyelemre  méltó,  hogy  a  miénknél  is  alacsonyabb  legnagyobb 
sebesség nem okoz parasztháborút, palotaforradalmat. Az ottani emberek jól 
élnek!

e)  Mintha  az  elıbbi  sort  folytatná  Japán,  a  szinte  hihetetlenül  alacsony 
sebességmaximumaival.  Mindezt  a  világhírő  gépkocsiállományuk  mellett!  Hozzánk 
képest egy nagyobb területő, nagyobb távolságokkal rendelkezı országban! Mintha 
megint nem a nagy sebesség lenne a cél!

f)  Európa legjobb fajlagos baleseti  mutatójával  a KTI grafikonja  szerint 
Svédország  rendelkezik. A  külterületi  utakon  vannak  60,  70,  80,  90  és  100 
km/órás sebességhatáraik. Autópályán pedig folytatják a 10 km-enkénti lépcsızést, 
hiszen itt van 110 és 120 km/órás szakasz is. Ez a 10 km/órás lépcsızés európai 
különlegesség! Évtizedekkel ezelıtt svéd rendırök a magyar rendırtiszti fıiskolán 
elárulták a titkukat. Ez a 3E! 

Azaz:  Education+Engineering+Enforcement!  Magyarul:  az  oktatás+a mindenféle 
mérnöki tudományok+a rendıri kikényszerítés, betartatás! 
Az oktatás eredménye lassan érik be, mert az oktatott gyereknek idıre van szüksége 
a  felnıtté  váláshoz.  Az oktatás  eredménye  ráadásul  sokszor  kétséges  is,  mert  a 
gyerek  hall  ugyan  valamit  az  iskolában  az  ideálisról,  de  minden  mást  lát  az  ıt 
iskolába  szállító  apja  napi  gyakorlatában.  Ennek  ellenére  nagy  erıkkel  folyik  a 
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gyereket  képzése,  mert  esetükben  még  van  remény  a  helyes  magatartási  mód 
kialakítására.
Az  engineering  alatt  értenek  mindent,  amit  a  mérnökök  társadalma  tud  tenni  a 
kényelmes  és  biztonságos  autózásért.  Elég  a  mindenben  élen  járó  Volvo  gyárra 
gondolni, melynek mérnökei a világ élenjárói. De ide kell érteni az útépítı, a villamos 
mérnököket,  a matematikusokat  is.  Tudni  kell  azonban,  elég az autópálya építési 
költségeire  gondolni,  hogy  az  infrastruktúrával  a  lehetı  legdrágább  a  balestek 
csökkenteni! 
Nálunk sokáig  ismeretlen,  de mindképpen  kiaknázatlan fogalom volt  az 
enforcement,  a  betartatás,  a  kikényszerítés  fogalma.  Még  a 
demokráciában is! Ezzel a demokrácia nem sérül! Ki merné ugyanis mondani, 
hogy Svédországban vagy Angliában nincs demokrácia! Az „azért vannak a KRESZ 
elıírásai, hogy azokat betartsuk” elve naponta sérül.
Nagyon  lényeges  arra  rámutatni,  hogy  a  kikényszerítı  eszközök  –  a 
sebességkamerák,  az alkoholszondák - vételi  ára az útépítési  költségekhez képest 
elenyészı! Arra is fel kell a figyelmet hívni, hogy ezen eszközök ára nagyon gyorsan 
megtérül  a  segítségükkel  kiszabható bírságok miatt!  Ez egy rendkívül  gazdaságos 
beruházás!
Nem  szabad  azonban  sunyi  módon  használni!  Legyen  nyílt,  tudható!  Ha  a 
jármővezetı  tudja,  hogy  elcsíphetik,  ha  részegen  száguldozik,  akkor  visszafogják 
magukat. Aki pedig nem, azok legyenek kiszőrhetık a többség érdekében. Nem a 
részegen  száguldozás  megengedése  a  demokrácia!  Sok  politikus  a  Parlamentben 
azzal  érvel, hogy a magyar rendırség a sebességmérés és az alkoholszondázással 
vegzálja az ártatlan jármővezetıket, pedig helyette üldözhetné a rablókat, tolvajokat. 
Ez felelıtlen politikusi magatartás, mely emberi életeket veszélyeztet. A két rendıri 
tevékenységet nem egymás helyett, hanem együtt kellene végezni. Ezért jó lenne, ha 
létezne önálló közlekedési rendészetünk is! Nagy elıny elenne ennek, hogy elme a 
két  rendıri  funkció  élesen  elválna.  De  elválna  a  karhatalmi  funkció  is  a 
közlekedésrendészetitıl is. A polgárbarát rendırség ma az egyik szigorítása mellett 
kénytelen  a másikon engedni,  mely nagyon szerencsétlen egyensúlyozás.  Ez  is  a 
„háttár” egy eleme!
Elmondták: csak a három „E” csak együtt ér valamit. Egyik sem helyettesíthetı a 
másikkal! A 3E erejét mutatja az, hogy hozza az eredményeket! 
A svéd 3E is egy „háttér” a generális sebességszámítás mögött. Kénytelen vagyok 
leírni, hogy úgy tőnik, a „háttér” sokkal fontosabb!
Természetesen a svéd tanácsait akkor sem hallgattuk meg. Megy tovább a süketelés 
az  ún.  „közlekedési  morál”-ról,  mely  egy definiálhatatlan  maszlag,  mindenki  által 
másként értett fogalom, sıt minden érdemi beavatkozás alól felmentést adó tévtan. 
A  fenti  példákból  látszik,  hogy  az  egyes  országok  általános 
sebességszabályozásban nagyon ellentétes dolgok vannak, ezért ez az egy 
fogalom  egyedül  alkalmatlan  a  jelenségek  magyarázatára,  a 
következtetésekre!

Sokkal fontosabb lenne ezek „hátterének” az ismerete, ami miatt az angol, 
a német mellett a svéd rendszert javaslom tanulmányozni. Érdemes lenne 
mindhárom  országból  szakértıket  meghívni  egy  hazai  konferenciára, 
felkérve ıket a „háttereik” „leleplezésére”.

9



Minél elıbb fel kell hagyni azzal a hazai gyakorlattal, amely minden áron 
egyre  magasabb  sebességhatárokat  akar  a  szakmára  rákényszeríteni, 
elvtelenül!  A  szolgáltatási  színvonal  egyéb  elemeire,  mint  a  sávszám 
növelés, a csomópontok cseréje sokkal eredményesebb lenne.

Súlyos  tévedésünk  az  is,  hogy  a  balesetszám  csökkentést  szinte  csak 
gyorsforgalmi utak építésével, tehát infrastruktúrával, akarjuk elérni, mely 
a lehetı legdrágább módszer erre! Ez az aránytalanság nagyon sokba kerül 
a  magyar  társadalomnak!  Az  eddiginél  sokkal  nagyobb  súlyt  kell 
fektetnünk  a  sokkal  olcsóbb,  és  eredményesebb  egyéb  módokra, 
eszközökre! Meg kell gyızni társadalmunkat arról, hogy a rendırség nem 
pénzrabló adóhatóság, hanem a nagy társadalmi társasjáték, a közlekedés 
szabályainak ıre.

Közzé  kellene  tenni  a  fix  sebességkamerák  helyeit.  Naponta  el  kellene 
mondani  a  médiában  azt,  hogy  ezeken  túl  még  mobilok  is  vannak,  sıt 
alkoholszondák  is!  Nyíltan,  egyértelmően!  Ha  valami  lesz  a  drog  ellen, 
akkor pedig még majd azt is. 

Az  ezekkel  beszedett  pénzt  pedig  az  államadósság  törlesztésére  legyen 
kötelezı fordítani, így egyszerre több célt is szolgálnánk! Egy ilyen döntés 
egyszerre két nagyon káros dologra hívná fel a figyelmünket, mely ellen 
állandóan kellene küzdenünk,  mert  mindkettı megnyomorítja  a  magyar 
társadalmat!

Néhány egyszerő példa a sebességkamerák alkalmazására

Az angol helyzet!
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http://www.trafficengland.com/map.aspx?long0=-

99.84658118935386&lat0=3109.3947687595796&long1=87.84378918101663&lat1=3028.597650115512

Mit mutat a sebességkamerák hasznáról mondjuk a francia grafikon?

http://www.internationaltransportforum.org/Pub/pdf/14IrtadReport.pdf
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A  grafikon  szerint  a  sebességszámot  2000-2010  között  sebességkamerákkal  és 
alkoholszondákkal tudták csökkenteni.
Nyilvánvaló, hogy számunkra is ez a járható út, ez a követendı gyakorlat.

Mi a helyzet a szerintünk nagyon jogszabályt tisztelıknek tartott németeknél?

Az alábbi grafikon címe: sebesség kikényszerítés- balesetszámok –elıtte/utána 
összehasonlítás

A grafikonok X-tengelyén az egyes vizsgált utak vannak, utanként két grafikonnal. 
Ezek közül az elsı a kamarázás elıtti balesetszámot mutatja, a 2. az utánit.
A grafikon y-tengelyén a balesetszámok láthatók. A piros mezı a súlyos, míg a zöld a 
könnyő balesetek számát tartalmazza.

Legalul vannak az útszámok, melyeket kameráztak: a B5, a B158, a B4, a B247, a 
B249. 
Utanként  két  grafikon  van,  a  kamarázás  elıtti  és  az  utáni.  Így  pl.  az  elsınél  a 
kamarázás elıtti idıszak a 2000-2003 közötti baleseteket mutatja a 2. oszlop pedig 
ugyanezen az úton a kamarázás utáni 2004-2007-es idıszakot.
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Látható, hogy mindenütt csökkent a baleset! Ha a piros mezıket nézzük, akkor pl. a 
B249-es úton a kamerázás után a súlyos balesetek száma 33-ról 16-ra csökkent a 3 
év alatt.
http://www.4ishgd.valencia.upv.es/index_archivos/16.pdf

Néhány külföldi példa a sebességszabályozás gyakorlatára
Hollandia, A6, 2*3 sáv és mégis csak legfeljebb 100 km/óra!  Nálunk ez legalább 
250 km/órás szakasz lenne! 
El  kell  végre  itthon  szakadni  attól  a  torz  világtól,  mely  a  nagyobb 
sávszámhoz azonnal nagyobb sebességhatárt kapcsol!

Még nagyobb sávszám, de még mindig csak 100!

Ha valaki „megszédülne”, annak ott a szolid figyelmeztetés arra, hogy bemérhetik!
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Hollandia, A2, „csak” 100 km/óra a 4-5-sávos, nagy forgalmú autópályán! 
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Hollandia A15, 5-sáv és 100!

4-sávos autópálya 100-zal! A12 Dragonder mellett
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Svéd  E4  Norrberge  és  Lövudden  mellett;  három  sávos  út,  különszintő 
csomópontokkal, de ennek ellenére „csak” 100 km-óra a megengedett!
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Hollandia,  N50,  Zwolle-Kempen között,  ahol  a  holland három sávos  mintaút  van. 
Bizony itt is kint van a figyelmeztetés, és ettıl nem sérül a holland demokrácia!

Az alábbi kép azt mutatja, hogy a mi holland minta-utunk is autópályává fejlesztendı 
út! Hiszen az útterület jóval szélesebb a három sávos úthoz szükségesnél, a híd is 
hosszabb, mint kellene. A meglévı burkolat mellett ott a helye a második pályának, 
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mely  késıbb  épül.  Ez  volt  a  mi  félautópályás  gyakorlatunk  valamikor,  melyet 
szerencsére  már  meghaladtunk.  Nem  légbıl  kapott  tehát  az  autóutak 
autópályává fejleszthetısége!

Ezzel a lehetıséggel ık is élnek!

Miként javítják a hollandok a szolgáltatási színvonalat?
Az  elıbbi  példákban  látható,  hogy  nem emelik  meg  a  legnagyobb  megengedett 
sebességet 100-ról mondjuk 250 km/órára!
Növelik viszont annál inkább a forgalmi sávok számát! Ha kell – nem egy helyen - 
akár 2*5 forgalmi sávra is!
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http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=413067

Mi történt a hazai úthálózaton az elmúlt negyed század alatt?

http://www.kti.hu/index.php?

mact=Album,m5,default,1&m5albumid=369&m5returnid=760&page=760
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A fejlıdés óriási!  Hiszen a meghaltak száma szinte fokozatosan lezuhant 2400-ról 
600-ra!  Akár  meg  is  lehetnénk  elégedve!  Ha  azonban  egy  másik  grafikont  is 
megnézünk, akkor már nem annyira!
A KTI grafikonja címe a „Közúti halálos áldozatok száma szerinti országrangsor az 
EU28-ban”. 

http://www.kti.hu/index.php?
mact=Album,m5,default,1&m5albumid=369&m5returnid=760&page=760
Helyzetünk (lásd a piros vonalat) kétszer rosszabb, mint az átlag (a kék 
vonal)  és  négyszer  rosszabb,  mint  a  rangsor  elején  lévıké!  E  rangsor 
elején lévık elégedetlenek, ezért újabb és újabb koncepciókat dolgoznak 
ki, mi pedig hátradılve várjuk a „közlekedési morál” javulását? 
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Mit állít az ORFK?
A két legutóbbi helyzetjelentés valódi, friss tényeket sorol!
A magyar rendırség (az ORFK) szerint:
„2013. január - augusztus hónapok közlekedésrendészeti helyzete”
„II./5. Személysérüléses közúti közlekedési balesetek okai
A balesetek okait vizsgálva a kapcsolódó adatok alapján megállapítható, 
hogy a sebesség helytelen megválasztása továbbra is a „vezetı baleseti 
ok”.
A balesetek oksági szerkezetét tekintve az értékelt idıszakban a sebesség helytelen 
megválasztását  követi  az  elsıbbségi  jog  meg  nem  adása,  majd  a  kanyarodás 
szabályainak be nem tartása. Az értékelt idıszakban történt összes közúti közlekedési 
balesethez viszonyítva 

• a sebesség helytelen megválasztása 29,0 %-ot, 
• az elsıbbség meg nem adása 20,9 %-ot, 
• a kanyarodás szabályainak megszegése 15,9 %-ot tesz ki.”

(Dévényi Árpád r. mk. alezredes, a Rendészeti Elemzı-értékelı Osztály vezetıje)
http://www.police.hu/sites/default/files/kozlekedesrendeszet_szoveges_2013._08.pdf
„Közlekedési helyzetkép
ORFK Kommunikációs Szolgálat
2014. augusztus 14. 16:15

A 2014. év I-VII. havi baleseti statisztikája.”
„A  legfrissebb  felmérések  szerint  rövidtávon  nıtt,  a  10  évvel  ezelıtti  adatokhoz 
képest csökkent 2014. év elsı hét hónapjában a személysérüléses közúti balesetek, a 
halálos áldozatok, valamint az ittasan okozott balesetek száma.”
„A  tendencia  2013  ugyanezen  idıszakához  viszonyítva  a  halálos,  a  súlyos  és  a 
könnyő sérüléssel járó balesetek vonatkozásában egyaránt kedvezıtlen.”
„A  2014.  I-VII.  havi  statisztikai  adatok  szerint  többen  haltak  meg  balesetben 
közútjainkon az elızı év azonos idıszakához képest.”
„A közúti közlekedési balesetek legfıbb okai, s azok aránya tekintetében 
az elmúlt évekhez képest markáns változások nem történtek. A személyi 
sérüléssel járó balesetek 28%-ának a hátterében a gyorshajtás áll (2 420 
baleset),  az elsıbbség meg nem adása miatt  2 229 baleset (részaránya 26 %), 
szabálytalan irányváltoztatás miatt 2 037 baleset (részaránya 16 %) történt.”
„A  2014.  év  elsı  hét  hónapjának  elızetes  baleseti  adatai  azt  mutatják,  hogy 
hazánkban a közúti közlekedésbiztonságot a korábbi években jellemzı javulás üteme 
lelassult, egyes mutatók kedvezıtlenül alakultak.”
„…  a rendırség a baleset-megelızési tevékenységet a legveszélyesebb, s a közúti 
tragédiák létrejöttében meghatározó szerepet játszó jogsértı magatartásokra kívánja 
irányítani:  sebességtúllépés,  ittas  jármővezetés,  passzív  biztonsági  eszközök 
használatának elmulasztása.”
„A rendırség célkitőzése, hogy az új évtized végére Magyarország zárkózzon fel a 
legbiztonságosabb közlekedési környezettel rendelkezı EU tagállamok sorába.”
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-
hireink/kozlekedesrendeszet/kozlekedesi-helyzetkep-2
Segítsük a rendırség célja megvalósulását, mert az a mi érdekünk is!
A megkezdett témát folytatom!

Szeged, 2014. november 1.
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