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Bevezetés 
Legfontosabb ténynek hazánk hatalmas mérető eladósítását, majd az emiatti, szinte 
az élet minden területét lebénító, brutális mérető éves kamatfizetést tartom. 
Tudásom szerint csak kamatra évente 1200-1500 milliárd Ft-ot fizet ki az 
ország! Az úttal kapcsolatos számainkat ehhez kell viszonyítani. Ennek segítségével 
megítélhetı az, hogy mi a sok, mi a kevés. Szinte esélyét sem látom annak, hogy ez 
az adósságteher valamikor el fog tőnni, ha új uraink egyáltalán hagyni fogják e 
pénzszivattyú kikapcsolását! 
Sajnos az is látható, hogy ezt az „apró” tényt a döntéshozó nem veszi figyelembe a 
hazai úthálózat fejlesztése során. Szerintem, van néhány pont, ahol a garas 
megfogható. A PC nyelven, ugyanezt talán a „a gazdaság pillanatnyi teherbíró-
képessége” fedi le. Munkamódszernek pedig a kezdı idézetet javaslom. 
Sajnos az is nyilvánvaló, hogy mára akkora kásahegy halmozódott fel, mely miatt új 
technológia kell a kásahegy elhordására, vagyis újra kell gombolni a kabátot. 
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1. Az elızmények 
A mostani dolgozatom nem elızmény nélküli. Ezek az írások az elsı olvasáskor 
átugorhatók, mivel azokat alátámasztó munkarészeknek tartom. Idézem ezeket, mert 
nem akarok mindent megismételni. A korábbi, a kapcsolódó témáim: 
 
1.1. 
http://www.mernokkapu.hu/fileok/2/A_tenyekhez_igazodo_uthalozat.pdf 
1.2. 
http://www.mernokkapu.hu/fileok/2/A_tenyekhez_igazodo_uthalozat-2.pdf 
1.3. 
http://www.mernokkapu.hu/fileok/2/A_tenyekhez_igazodo_uthalozat-3.pdf 
1.4. 
http://www.mernokkapu.hu/fileok/2/Tobbsavos_korforgalmu_csomopontok_Europaban.pdf 
1.5. 
http://www.mernokkapu.hu/fileok/2/Az_autou-1_m_.pdf 
1.6. 
http://www.mernokkapu.hu/fileok/2/Videk_es_Budapest-2m-2.pdf 
1.7. 
http://www.mernokkapu.hu/fileok/2/Videk_Alap-2.pdf 
1.8. 
http://www.mernokkapu.hu/hirek/481/10/Fenntarthato_utak__vagy_inkabb_Fenntartando_utak 
1.9. 
http://www.mernokkapu.hu/fileok/2/Natura_felulvizsgalat-.pdf 
1.10. 
http://epiteszforum.hu/kozlekedes-olcsobban-es-tisztabban-kerekpar-magicpie-segway-es-tarsaik 
1.11 
http://www.mernokkapu.hu/fileok/2/V4_E-D_m.pdf 
 
 
2. Az indokoltság 
Ma olyan világban élünk, amikor azt sem lehet tudni, hogy a jövı 
hónapban mi lesz. Ennek figyelmen kívül hagyásával, ettıl függetlenül készülnek 
sok pénzért úthálózat fejlesztési tervek 20-50 éves távlatra. Lehet ezt komolynak 
nevezni? Érdemes erre pénzt költeni?  
A 20-50 évre készülı terveket azután általában 4 évenként eldobják, mivel azokat az 
elızı hatalom gépezete készítette.  
Közös jellemzıjük ezeknek még a rangsorolási kényszer és a politikum erıs 
befolyása.  
Az alábbi ábra egy valamikori KTI ábra, de ma már még a KTI archív grafikonjai 
között sem található meg! Miért?  
Most 2014 év vége van. Rá kell nézni, hogy jövıre mi mindennek kellene készen 
lennie! Képtelenség!  
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Mivel 2015 a végsı dátum, a színtıl függetlenül valamennyi útnak készen kellene 
lenni. Rengeteg a lemaradás. Ennyit az ország teherbírásához igazított úthálózat-
fejlesztésrıl! 
Dolgozatommal rá szeretnék mutatni arra, hogy van alternatíva. 
 
 
3. Ahogyan a témát a Hivatalosság látja 
A legutóbbi, problémákat felvetı, és állásfoglalásokat is tartalmazó irományuk: 
 

 
A 2010. októberi anyag itt található meg: 
http://www.3k.gov.hu/remos_downloads/Tajekoztato_osszefoglalo.170.pdf 
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Az alábbi idézeteket innen másoltam ki. (A vastagításos kiemelések tılem erednek-
RM.) 
 
„A gazdaság pillanatnyi teherbíró-képessége és a meglévı úthálózat felújítási igényei 
miatt a középtávú idıszakban a legnagyobb hangsúlyt az országos 
közúthálózat felújítására kell fektetni. Az új utak számára rendelkezésre 
álló forrásokkal a lehetı leggazdaságosabban kell gazdálkodni.” 
Két olyan állítás, melyet szebben senki sem tudott volna megfogalmazni! Szép az elv, 
de megvalósulás már nem lesz az. Elvekben jók szoktunk lenne. A baj mindig a 
megvalósításukkal van. Igazamat ez az anyag sajnos saját maga igazolja. 
 
„Az Állami Számvevıszék visszatérı jogos kritikája a mindenkori közúthálózat-
fejlesztési programmal kapcsolatban, hogy abban a gazdaságossági 
szempontok nem kapnak kellı figyelmet.” 
Errıl van szó! De fog valami változni? Sajnos nem! Ha az ÁSZ érvei sem hatnak, 
akkor mi hat? Ha az ÁSZ megállapításai figyelmen kívül hagyhatók, akkor mit akarok 
én a józan észre hivatkozva elérni? 
 
„A jelenleg országosan összesíthetı beruházási igények többszörösen meghaladják a 
hosszú távú idıszakban elképzelhetı forrásokat.” 
Ez mindig így volt és így is lesz, ebben semmi különös sincs! Nem kellene ezt jobban 
kommunikálni? 
A baj az, hogy nem csak a pénz kevés, hanem nagyon rossz ennek megoszlása a 
fıváros és a vidék között. Errıl az 1.6 és az 1.7 alatt írtam részletesebben. 
 
„A gyorsforgalmi és fıúthálózat fejlesztéseire kiterjedı hosszú távú program 
meghatározásának lényege a 2014. után igényelt fejlesztési célok rangsor alapú 
ütemezése, illetve a forgalmi igény alapú keresztmetszeti méretezés. (1. ábra: 
példa a jelenlegi kapacitás anomáliákra)” 
Helyesen ismerik fel a forgalmi sávok, a keresztmetszet jelentıségét és az 
anomáliákat is.  
Elismeri a visszásságokat, de semmi garanciát nem épít be az anyagban arra, hogy a 
dolgok ne ismétlıdhessenek meg! 
Nagyon helyes az is, hogy keresztmetszeti MÉRETEZÉSRİL beszél! 
A keresztmetszet méretezésénél szerintem követendı eljárásról az 1.2-ben írtam 
részletesen. 
 
A jelenlegi kapacitási ANOMÁLIÁK: 
Az alábbi ábra „A 2008-ig átadott gyorsforgalmi utakon jellemzı kapacitás-
kihasználtság jól mutatja, hogy a keresztmetszeti méretezési döntések nem mindig 
modellszerő megalapozással születnek.”  
 



 - 5 - 

 
 
Aki ezt a grafikont látta, megállapította: ez egy jópofa kép. De ki és mire fogja 
használni. Ezeket a döntéseket nem a halandók hozták meg! Ugyan mi változna? 
A PC nyelven írt „nem mindig modellszerő megalapozás” magyarul kb. azt jelenti, 
hogy a modellezés, és fıleg a méretezés eredményeit figyelmen kívül hagyó. 
Nem mindig? Inkább: szinte egyszer sem! A grafikon mely részén 
mutatható ki a MÉRETEZÉS? Mennyi értelmetlenül kidobott pénz! Van 
ennek felelıse? A grafikonon a pazarlás, kinn a valóságban pedig az 
úthálózat nyomora látható. Ráadásul egyszerre és egyidıben! 
A grafikon jól mutatja a gyorsforgalmi utak kihasználatlanságát. Olyan helyre is 
gyorsforgalmi út került a múltban, ahová nem kellett volna! Nagy az esély arra, hogy 
ez a gyakorlat nem megszőnik, hanem folytatódik. Pénzügyileg az ilyen beruházás 
holt tıke, hiszen az ide értelmetlenül befektetett tıke nem kamatozik! Ez 
pénzkidobás, pazarlás. Szó nincs itt az elvek között szépen megfogalmazott 
keresztmetszeti méretezésrıl! 
 
A dilemma: 
„… annak eldöntése, hogy a területrendezési tervben egységesen „gyorsforgalmi 
útnak” jelölt utakat autópálya-, vagy autóútként kell-e továbbtervezni.”  
Megint elıjön nagyon helyesen a keresztmetszet méretezése téma! De 
egyszerő a válasz: az autóutat az autópálya építés elsı ütemének kell 
tekinteni. Akkor kell az egyikrıl a másikra váltani, amikor szükséges, azaz 
a forgalommal indokolható. 
 
Bár sok pénzért megszületett az 
„EKFS: 2007-2008-ban elfogadott Egységes Közlekedési Fejlesztési Stratégia.” 
Pár év múlva már a döntéshozóknak nyilvánvalóvá lett: 
„Egyre inkább idıszerővé válik a 2014-2020. évi EU-programozási idıszakra kiterjedı 
„új EKFS”, ill. „új KözOP” elıkészítését is megkezdeni.” 
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Manapság ilyen gyorsan évülnek el, avulnak el a stratégiák! Nem túl gyors ez? 
Hogyan készülgetnek ezek a koncepciók, ha csak ilyen rövid idıkre jók? Mitıl nem 
idıállók? Ha nem lehet idıállóbbat készíteni, akkor miért is készül? 
 
Mennyire volt megalapozott a program, ha a következı idézet szerinti rossz a 
megvalósulási aránya? 
„A Magyarország gyorsforgalmi úthálózatának 2015-ig terjedı fejlesztési 
programjáról, valamint az országos közúthálózat kiemelten fontos elemeinek 
megvalósításáról szóló 2303/2001. (X.19.) Korm. határozat. Az akkor meghirdetett 35 
projektbıl (projektelembıl) mára 21 beruházás készült el, 2 jelenleg is épül, 12 
elıkészítése még most is „csak” folyamatban van.”  
 
„Nem hasznosítható javaslatnak tekinthetı például a régiók kívánságlista jellegő 
fejlesztési tanácsi határozata.”  
Miért is kérik ki akkor a régiók véleményét, akkor ez megint csak egy 
kipipálható kamu „társadalmi egyeztetés” hiszen azok még képesek mást 
fontosnak tartani, mint a mindenható központ! Esetleg nem ık tudják 
mindenkinél jobban azt, hogy a környezetükben mi a fontos? Nem! Majd megmondja 
nekik a központ, hogy nekik mi legyen a fontos! A 3. évezred története! 
 
Van szempont bıven! 
„A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekőségérıl és 
fejlesztésérıl szóló 2003. évi CXXVIII. törvény 17 11. § (2) bekezdés: 
„A közutak térségi hálózatának tervezése során - a közutak nyomvonalának 
kijelölésénél, az útkategória és keresztmetszeti megoldás kiválasztásánál, 
valamint a megvalósítás idıbeli ütemezésénél - a következı gazdasági, társadalmi és 
környezeti szempontokat és hatásokat kell együttesen értékelni, és figyelembe venni: 

a) a létesítés, a felújítás, az üzemeltetés és a használat közvetlen társadalmi 
költsége, 
b) a közlekedés-biztonsági szempontból várható hatások, 
c) a települési környezetre gyakorolt hatások, 
d) a természeti és kulturális örökségi értékekre, természeti területekre, tájakra 
és Natura 2000 területekre, valamint a természeti erıforrásokra, különösen a 
termıföldre gyakorolt hatások és kockázatok, 
e) az elérhetıség-javulásból fakadó térségi gazdaságélénkítı hatás, 
f) nemzetközi együttmőködés elısegítése, 
g) a hátrányos térségek, települések felzárkóztatásának célja, 
h) az országos, regionális, kiemelt térségi, megyei, valamint helyi 
területfejlesztési és - rendezési célok, 
i) a közúthálózat-fejlesztéssel szorosan összefüggı egyéb sajátos szempontok, 
különös tekintettel a honvédelmi, idegenforgalmi és vidékfejlesztési 
szempontokra.” 

Tényleg így össze kell keverni mindent? Nem kellene külön választani a nyomvonal 
kijelölés és a keresztmetszeti méretezés szempontjait?  
Ennyi, többnyire megfoghatatlan szempont esetén csoda-e, hogy az 1. 
ábra szerinti téves döntések sorozata születik!  
A listába nem is merték beírni a politikusi elvárásokat, melyek aztán végképp 
figyelmen kívül hagyják az elıbbi bonyolult szempontrendszert!  
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Vagy a felsorolás i) pontjában lévı „egyéb sajátos szempontok” erre utal? Lehet, 
hogy ez az „egyéb sajátos szempontok” minden elızıt felülír? 
A lista h) pontja elıírja a helyi szempontok figyelembe vételét, melyrıl az elıbbi 
bekezdésben lett kimondva, hogy használhatatlan, értéktelen óhaj-lista! 
Következetesek?  
 
„… vezetı társadalmi problémát jelent az úthálózat helyenként és idıszakonként 
tapasztalható telítettsége, zsúfoltsága, illetve a településeket elkerülı 
útszakaszok hiánya;” 
Szép az elv, ismét és sokadszorra, de hogyan fog megvalósulni? Elvekben jók 
szoktunk lenne. A baj mindig a megvalósításukkal van. 
 
„… az autópálya-hálózatunk (relatív gazdasági fejlettségünk és 
motorizációnk szerinti) átlagot meghaladó mérető, de a társadalmi 
várakozások változatlanul nagyok;” 
Magyarul: túlfejlesztett, aránytalan! Helyes megállapítás! Na és? Megy tovább a 
verkli, mert, mint írják, „a társadalmi elvárások változatlanul nagyok”? 
 
Pedig 
„… a meglévı közúthálózat állapota továbbra is drámaian rossz;” 
ráadásul 
„… nyomasztó mértékő út- és híd-fenntartási terhek várhatók.” 
Ennél pontosabb helyzetkép elképzelhetetlen! Az elpazarolt pénznek ezer helye lett 
volna, ahol értelmesen, célszerően fel lehetett volna használni, például az 
elhanyagolt meglévı utakra. Helyes a megállapítás! Na és?  
Az állapotokról az 1.8 és az 1.9 pontokban írtam részletesebben. 
 
Érdekes, a jövıt mutató, de az elıbbi szép elvekkel ellentétes, sokkal inkább a mai 
helytelen gyakorlatot követı fejlesztési tendenciát mutat a következı ábra. 

 
„3. ábra: Az európai tranzit-országok gyorsforgalmi út-ellátottságainak és mobiliási 
jellemzıinek kapcsolata” 
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„Az ábráról leolvasható, hogy az utóbbi idıszak hazai fejlıdése erıs 
progresszivitással jellemezhetı.”  
A PC-rıl magyarra inkább így fordítanám: erıs aránytalanság, vagy inkább pazarló 
pénzbefektetés! 
 
Nem érdekes az, hogy miért akarjuk ugyanazt a feladatot drágábban megoldani? 

• A 7.e ponttal jellemzett Magyarországnak a kb. 11-es majdani mobilitási 
egyenértékhez 43 körüli autópálya-sőrőséget tartanak szükségesnek az 
elıbbiekben az oktalan pénzfelhasználásról papoló döntéshozók? Az 
ugyanilyen mozgási egyenértékő Franciaország (5-ös pont) igazolja, hogy ez 
megoldható jóval alacsonyabb sőrőségi szinten is, kb. 17-es sőrőséggel! Ez a 
felénél is kevesebb! 

• Magyarország 7.d pontjában a 8 körüli mobilitási értékhez a fejlesztıink 26 
körüli sőrőséget akarnak kiépíteni. Az ugyanezen a függılegesen lévı Dánia 
(4-es pont) ugyanezt megoldja 21-es sőrőséggel. De nézhetjük 
Spanyolországot is (10-es pont), kiknek csak 17 körüli sőrőség kell. 17 áll 
szemben a 27-tel! Miért? 

• Érdemes megnézni a 13 körüli – azaz a legmagasabb magyar 11-esnél is 
nagyobb - mobilitás értékő Svájcot (11-es pont), Németországot (8-as pont), 
és Ausztriát (1-es pont), akiknek ezekhez csak 40, 33 és csak 19 sőrőség kell! 

• Ha elfogadom a magyar legmagasabb mobilitási egyenértéknek a 11-et, akkor 
ehhez az illesztett görbe szerint csak 23-as, 24–es autópálya sőrőség illene! 
Nem pedig 40! Majdnem kétszeres! 

 

 
http://www.roadusers.org.uk/chapters/uk-road-network-2/#europeanmotorwaydensity 
 
2010-ben az EU-nak elég volt a 15-öa, az angoloknak a 15-os sőrőség! Nekünk a 40 
kell? 
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Megint túllövünk a célon? Megint rossz helyre költjük a pénzt. Miért is kell nekünk a 
kisebb mobilitási egyenértékhez magasabb autópálya sőrőség? 
 
„Jelen felülvizsgálat célja alapvetıen a 2008 óta megjelenı, napirenden lévı új 
(esetleg az éppen az óta nyugvópont nélkül lévı) ún. nyitott kérdések 
eldöntése volt, továbbá egy sor (OTrT léptékkel nézve) szakmai „részletkérdés” 
tisztázása: az autópálya/autóút és kiemelt fıút22/normál fıút kategóriák 
megosztása; a sávszámok meghatározása; I. és II. rendő fıúti hierarchia 
újragondolása; az új fıutakon esetenként indokolt elkerülı szakaszok 
meghatározása; az elkerülıkkel kiváltott utak mellékúttá, illetve önkormányzati úttá 
sorolásának kérdéskörei.” 
Ebben a bekezdésben benne van majdnem az összes gond! Mint majd kitőnik, 
ezek a kérdések valóban a legalapvetıbbek, de sajnos továbbra is 
kérdések maradnak, és így továbbra is megoldatlanok maradnak! 
A megoldatlan kérdések tisztázását szeretném elısegíteni az 1.1, 1.2, az 1.3 alatt 
megjelölt és a jelen írásommal is. 
 
Sıt rosszabb lett a helyzet! Az elıbbi gondkupacot sikerült megnövelni! 
Ugyanis az útkategóriák fogalmi káoszába bejött a kiemelt fıút fogalma: 
„22 Magas szolgáltatási szintet nyújtó, jelentıs hosszban 90 km/óránál nagyobb 
megengedett sebességő, 2x2 sávos kialakítású, általában keresztezésmentes 
fıpályával rendelkezı fıút.” Vagy bıvebben: 
„A munka keretében szükséges volt definiálni a kiemelt fıutat, amely egy magas 
szolgáltatási szintet nyújtó, az úthierarchiában az I. rendő fıút és az autóút 
között elhelyezkedı fıúti kategória. Fı jellemzıje, hogy azon jelentıs hosszban 
90 km/óránál nagyobb sebesség van megengedve, döntıen 2x2 sávos kialakítású, 
burkolt leállósáv nélküli út, általában lakott területen kívül vezetett, de 
esetenként (rövidebb, ill. majdnem külterületi jellegő) átkelési szakaszokat is 
tartalmaz, külterületen csomópontjai döntı részben csökkentett 
paraméterő különszintőek, a fıpálya mindig keresztezéstıl mentes, tehát 
külterületen háromágú szintbeni csomópont lehetséges.” 
Ma azt sem tudjuk, hogy mi az az autóút! Hogyan lehet akkor ehhez viszonyítani? Az 
autóút körüli visszásságokról írtam az 1.5-ben. Ha valami káosz, akkor ez az! 
 
Megint következik egy jó elv, de megfogalmazása után szintén azonnal 
feledésbe is merült. 
„Magyarország raszteres, horizontális és vertikális gyorsforgalmi 
hálózatának kialakítása (3 horizontális és 5 vertikális tengely) 
javaslattétellel Szlovákia és Románia felé, területüket is érintı logikus fejlesztési 
javaslatokkal.” 
Megint hiába a szép elv, ha a tényleges vonalaknál nem igen látszik az átvezetése, az 
érvényesítése! Miért nem nevezi meg egyértelmően az elemzett anyag ezeket a fı 
irányokat? Errıl a gondról az 1.11 alatt írtam. 
 
Mi lett a szép elvekbıl? 
„A jelenlegi hálózat fejlesztése új szakaszok építésével és meglévı hálózati elemek 
bıvítésével fog megvalósulni. Az alábbi táblázat útkategóriánként tünteti fel az új 
építések és fejlesztések hosszát, a kiindulási hálózathoz viszonyítva.  



 - 10 - 

A fenti célok elérésének érdekében 2013-tól kb. 2040-ig mintegy 2500 km 
gyorsforgalmi út építése, illetve fejlesztése (kapacitásbıvítés) valósulna 
meg. Összesen 585 kilométernyi kiemelt fıút épülne, emellett új fıút építés, 
illetve a mellékutak fıúttá való fejlesztése ~3100 km hosszban valósulna meg. A 
település-elkerülı úthálózat mintegy 750 km-rel bıvülhet. Az 5. sz. változat 
beruházási költsége mintegy 6.800 Mrd Ft.” 

„
A táblázatban megadott értékek a 2040-ig megvalósítani javasolt hálózati 
fejlesztéseket tartalmazzák, a mellékúti, az önkormányzati, valamint a határon túli 
fejlesztések figyelmen kívül hagyásával.” 
Ez megint nem a visszafogottság jellemzıje! 
Miért nem jelenik meg egy külön oszlopban a meglévı, megszőnés 
határára jutott úthálózat felújítási költsége? Már az anyag címének 
megfogalmazásával lehetetlenné tették azt, hogy az egységes – a teljes 
úthálózatot figyelembe vevı - szemlélet létrejöjjön!  
Csak a 2015-2020 közötti 6 évre legalább  

6 év*(120-150) milliárd Ft/év =720-900 milliárd Ft kellene 
a meglévı úthálózatra (nem a hatalmasra duzzadt apparátusra)!  
Nem nevezhetı-e aránytalannak az olyan pénzköltés, amely 6800:800 
azaz kb. 8:1 arányban sem költ a meglévı utakra? 
A fenntartás, felújítás a mellékesség, az elhanyagoltság fogalmával 
azonosult. Azonban, ha ez így marad, akkor minden nagy költségen 
létrehozott új út is bekerül a meglévı utak elfekvıjébe! Meddig tartható 
még fenn ez a szemlélet? 
Hogyan lehet büntetlenül a meglévı nemzeti vagyont így elherdálni? Ez a 
vidéki ember esélyegyenlısége? 
 

 
http://www.epito.bme.hu/uvt/oktatas/feltoltesek/BMEEOUVMG01/thoroczkay_zsolt_kapolnasnyek_201
4.p... 
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A káoszt csökkenteni igyekvı szándék a fordítottjára fordult, hiszen még 
újabb úttípusok, útkategóriák lettek bevezetve! 
Nem csak a kiemelt fıút került azonban be az eddigi útkategóriák közé, hanem az 
alábbi fogalmak is: 
 

 
Hol maradnak ezek definíciói? 
Az elsı 3 rendben van! Az utolsó 3 is! Az már kérdéses, hogy 2*3 sávos autóút miért 
akar épülni az autópálya helyett? 
 
De még újabb úttípusok, útkategóriák is megfogalmazódtak! 

 
 
Közöttük vannak egészen érdekes új úttípusok, útkategóriák is, mint a 2*1 
sávos autópálya, a 2*1 sávos autóút! Megengedhetı ilyeneket építeni, 
kijelölni? Nem hiszem, hogy valaki ezeket át is gondolta! 
 
„Elkerülı szakaszokat a 4000-6000 egységjármő/nap határérték feletti nagytávú 
forgalom esetén indokolt kialakítani. Ettıl eltérni egy-egy nagyon különleges 
jellemzıkkel rendelkezı települési szakasztól eltekintve nem indokolt.” 
Szerintem fontosabb érték lenne a forgalmi teljesítmény!  
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Nem mindegy az, hogy a településen átmenı forgalom milyen hosszon terheli a 
települést. Ezért az ÁNF helyett jobbnak tartom a forgalomnagyság és az általa 
használt úthossz szorzatát, a forgalmi teljesítményt.  
Sıt az sem mindegy, hogy mennyi ez az érték a kamionok és a nehéz teherautók 
esetére, mert ezek teszik tönkre a közeli házakat, teszik elviselhetetlenné a lakók 
életét! 
A forgalmi teljesítmények számítása rendkívül egyszerő. Az ez alapján rangsorolni 
kellene a településeket, és minél elıbb elkezdeni egy elkerülı út programot! 
Az elvekként megfogalmazott sok jó gondolatuk érvényesülésének kellene teret 
engedni! 
Az elıbbiekbıl látható: a kásahegy tovább nıtt! Megérett a helyzet a korábbi és 
a mai gyakorlattal való szakításra. 
 
 
4. A hatókör 
Amit írok az fıleg a Budapesten KÍVÜLI Magyarországot érinti elsısorban. A Vidék és 
Budapest finanszírozásáról (lásd 1.6-t) és a Vidék Alapról (lásd 1.7-t) szóló írásaim 
alapján ez remélhetıen nyilvánvaló. 
 
 
5. Mi a gond a jelenlegi úttípusainkkal, útkategóriáinkkal? 
Egyértelmő fogalmunk az autópálya lenne, ha az elıbbi anyag nem keverne be a 2*1 
sávos autópálya elborzasztó fogalmát! 
Ezt az útkategóriát annak idején a németek és az olaszok jól kitalálták. A 
megszületése elıtt a legtöbb baleset abból eredt, hogy az utak átmennek lakott 
területen, az utakon vannak útkeresztezıdések, az utakon az elızéskor a szembe 
jövık frontálisan ütközgetnek, az utakon együtt megy a lassú és a gyors forgalom. 
Az autópálya ezért elkerüli a településeket, az útkeresztezıdései különszintőek, az 
elızésre többlet sáv készül, mint a géphibára is, valamint a lassú jármővek 
kitiltásával homogénebbé teszi a forgalmi folyamot, csökkenti a folyamban lévık 
sebességkülönbségeit, ezzel az elızési igényt. A legjellemzıbbek kivédése azonban 
még nem jelenti az összes baleseti ok kivédését, emiatt az autópályákon is nagy 
számban halnak meg emberek. Az autópálya ezzel a kialakítással a hosszú és 
unalmas út analógiája lett. Valószínő, hogy az úttervezı/útépítı mérnök 
tudománya ezekkel kimerült.  
 
További javulást az elektromérnökök, számítástechnikusok hoznak majd az 
elektronika egyre nagyobb térhódításával. Ennek sok eleme már ma is látszik: a 
sávon tartó elektronika, a ráfutást akadályozó elektronika, a tolatást segítı 
elektronika, a holttért figyelı elektronika, az éjjel látást támogató elektronika, a 
vezetı fáradtságát figyelı elektronika, jármővek egymással való kommunikációja 
(M2M), az emberi vezetı nélküli autó, stb. Ezek egyre inkább a sorozatban készülı 
autók kötelezı részei lesznek. 
 
Ez az úttípus mindenben a legmagasabb színvonalat képviseli, de van egy hatalmas 
baja: ez a legdrágább! A pénz állandóan ott van minden fogalmunkban! Nem így 
sajnos a döntéshozói fejekben! 
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Ha nagyon keressük a szavak jelentését, akkor az autópálya sem teljesen jó fogalom, 
mert minden út az autók pályája! Az motoros jármővek útja sem jó, mert az autóút is 
ilyen. 
 
Nyilvánvaló minden közlekedı számára a fıút és a mellékút fogalma, pedig 
valószínően ezeket is csak a pénztelenség hozta létre. Már akkor sem volt a teljes 
úthálózatra pénz, csak egy részére. A teljes akkori hálózatot ezért két részhálózatra 
kellett osztani. Fıút az, melyre jobban jut pénz, mellékút pedig az, amire 
ritkásabban. Csak ennyi! A kettéosztásnál a forgalomnagyságot vették figyelembe, 
mert így logikus.  
A gond csak az, hogy közben pár helyen a forgalom átrendezıdött. Szeged körül van 
olyan ún. elsırendő fıút, melynek forgalma jóval kisebb, mint egy 4-számjegyő 
„mellék”úté! Az elnevezés rugalmatlan, nem tudja az élet változásait követni. 
A fıúton fogalmát sajnos tovább bontották. Létrehozták az elsırendő és a 
másodrendő fıutak részhalmazait, de van, aki egy életet szánt a harmadrendő fıút 
fogalmának bevezetésére. Kezdetben ez is a forgalomnagysággal volt kapcsolatos, 
mellyel néhány helyen ugyanaz történt, mint az elıbbi mellékútnál. A fı és mellék, az 
elsırendő, a másodrendő jelzık feudális jelzık. 
 
Mára a mellékút még tovább süllyedt. Fıleg a pénzosztásnál és így a minıségben. 
Eddig csak a fıút állt elıtte a pénzosztó sorban, ma már az autópálya és a 
gyorsforgalmú út is! 
Kinek nem természetes az, hogy a két sávos „fıútnál” fıbb út az autópálya?  
 
 
Ha az autóút és az autópálya megszületésekor újra osztották volna a neveket, akkor 
ma így neveznénk az utakat: 

mai név:  új név1:  új név2: 
autópálya  legfıbb út  fıút 
autóút   fıbb út  mellékút 
fıút    fıút   mellékebb út 
mellékút  mellékút  legmellékebb út. 

Értelmetlen mindegyik. A hierarchia szerinti névadás értelmetlenségekhez vezet. 
Valami más kell. 
 
Arra az emberre is gondolni kell, aki egész életét gyorsforgalmi út mentes 
környezetben éli le. Neki a naponta használt mellékút számít fıútnak is, és 
autópályának is. 
Nagyon nagy gond az, hogy a két sávos fıút és az autópálya kapacitása és 
szolgáltatási színvonala között túl magas a lépcsı, a különbség! A kettı 
között hiányzik valami! 
Számtalan próbálkozás indult az autópályánál olcsóbb, de annak jó tulajdonságaiból 
minél többet átvevı változat felé. Az igyekezeteket a „szegények autópályája” 
fogalommal foglalhatók össze.  
Érdekesség az, hogy ezt a fejlesztési irányt nem csak Európa szegényei 
próbálgatják, hanem a gazdag országok is!  
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Nálunk ilyennek fogható fel az autót és újabban a kiemelt fıút nevő próbálkozás. Míg 
az elıbbinél nagy a káosz, az utóbbi beválni látszik, a szerencsétlenül választott neve 
ellenére is! 
Ha rossz és idejét múlt a fıút fogalma, akkor a kiemelt fıúté is az!  
A mellékút csak azoknak mellékes, akik olyan szerencsések, hogy autópályát 
használhatnak. Valami más kellene. 
 
 
6. Mi a gond az autóút jelzıtáblánkkal, az autóút mai fogalmával? 
Ez az egyik „útvonal típusát” megadó táblák közül. Az útvonal típus és az úttípus 
nagyon közeli fogalmak. Annyira közeli, hogy ma az autóút tábla mögött egy 
pontatlanul megfogalmazott úttípus áll. Korábban azt gondoltam, hogy a kettıt 
élesen el kellene egymástól választani. Jobban átgondolva azonban úgy látom, hogy 
sok értékes elemet tartalmaz a KRESZ 37. §-a! 
A tábla és jelentésének egy része: 
 

 

az autóút 
max. 110 km/óra 
min. 60 km/óra 
 

A táblához hozzárendelt 37. § azonban érték! 
 
Korábban én ezzel nem törıdtem. Most azonban magamat felülbírálva, tényleg 
értéknek tartom a KRESZ ezen bekezdését, melyet kis módosítással megtartandónak 
tartok. 
Ma ezen tábla használatával van a gond, mivel sajnos ma szinte bármelyik úttípus 
kijelölhetı autóútnak, melybıl az 1.5-ben leírt keveredés támad. 
 
Három változást javaslok! 
 
6.1 a KRESZ két paragrafusának kismérvő módosítását az alábbiak szerint.  

6.1.1  
A leglényegesebb változás az, hogy vegyük ki az autóút jelzıtábla 
tartalmából a 110 km/órás sebességhatárt!  
Lehessen a helyhez illı, akár útszakaszonként is eltérı sebességszabályozás 
még az autóúton is, oldjuk fel a merevséget.  
A sebességhatárt a KRESZ „sebességkorlátozás” táblájával szabályozhassuk. 
Természetesen nem a 40-nel! 
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„26. § (1) Az egyes jármővekkel - ha e rendelet másként nem rendelkezik - 
legfeljebb a következı sebességgel szabad közlekedni:188 
a)189 személygépkocsival, motorkerékpárral, 3500 kg megengedett 
legnagyobb össztömeget meg nem haladó gépkocsival 

 aa) autópályán 130 km/óra, 
 ab) autóúton 110 km/óra, 

 ac) lakott területen kívül egyéb 
úton 

90 km/óra, 

 ad) lakott területen 50 km/óra, 
Az ab) sorból a 110 km/óra részt törölni javaslom! Helyette javaslom 
beírni: a helyi sebességszabályozás szerinti. 
Lehessen utanként, útszakaszonként a helyhez illıen szabályozni a 
sebességhatárt.  
6.1.2 
Mivel nem kötelezı az autóútnál a leállósáv, a padkára is rendelkezni kell! 
A változást pirossal jeleztem. 

 
60 km/óra sebességgel képes haladni; ezeken az utakon más jármő 
közlekedése tilos. 
(2) Az autópályán és az azonos irányú forgalom számára legalább két 
forgalmi sávval rendelkezı autóúton a párhuzamos közlekedés 
szabályait kell alkalmazni. 
(3) Tilos 

a) autópályára és autóútra útmenti ingatlanról, valamint 
útnak nem minısülı más területrıl ráhajtani, illetıleg oda 
behajtani; 
b) autópályán és autóúton hátramenetet végezni, 
megfordulni és az úttesteket elválasztó sávra ráhajtani. 

(4)228 Autópálya és autóút úttestjén - a forgalmi okból szükséges 
megállást kivéve - megállni tilos. Tilos a leállósávon – vagy leállósáv 
hiányában az útpadkán -megállni vagy várakozni, kivéve ha: 

a) mőszaki meghibásodás miatt a jármő továbbhaladásra 
képtelen; 
b) a jármő a forgalmat ellenırzi; 
c) a jármő útfenntartást, úttisztítást végez; 
d) a jármő, a továbbhaladásra képtelen jármő elszállítását 
vagy a mőszaki meghibásodásának elhárítását végzi; 
e) a jármő a megkülönböztetı jelzést adó berendezését 

mőködtetik. 
(5)229 A leállósávon, vagy leállósáv hiányában az útpadkán, - ha a 
közúti jelzésekbıl más nem következik - csak a (4) bekezdés b)-e) 
pontjában meghatározott jármővek és a forgalmi sávokban 
folyamatosan haladó jármővek közé besorolni kívánó jármővek 
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haladhatnak. A leállósávon, vagy leállósáv hiányában az útpadkán 
álló, a forgalmat ellenırzı jármővet úgy kell elhelyezni, hogy az kellı 
távolságból észlelhetı legyen. A leállósáv, vagy leállósáv hiányában 
az útpadka igénybevételére jogosultaknak a feladatuk ellátását 
követıen a lehetı legrövidebb idın belül el kell hagyniuk a 
leállósávot, vagy leállósáv hiányában az útpadkát. 
(6)230 Tilos elızni az azonos irányú forgalom számára két forgalmi 
sávval rendelkezı autópályán és autóúton - 6 és 22 óra között - a 
7500 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegő 
tehergépkocsival, vontatóval, valamint e jármőbıl és pótkocsiból álló 
jármőszerelvénnyel. 
(7)231 A (6) bekezdésben meghatározott elızési tilalom esetén a 
tilalom hatálya alá tartozó jármőveknek olyan követési távolságot kell 
tartaniuk, hogy közéjük legalább egy - az abban meghatározott 
elızési tilalom hatálya alá tartozó - jármőszerelvény biztonságosan 
besorolhasson. 
(8)232 Az azonos irányú forgalom számára két vagy ennél több 
forgalmi sávval rendelkezı autópályán és autóúton kialakult forgalmi 
torlódás esetében - a (4) bekezdés b)-e) pontjában meghatározott 
jármővek akadálytalan továbbhaladásának biztosítása érdekében - 

a) a belsı (bal szélsı) forgalmi sávban közlekedıknek 
szorosan a forgalmi sáv bal szélére kell húzódni, 
b) az egyéb forgalmi sávokban közlekedıknek a forgalmi 
sávban a lehetséges mértékben jobbra kell húzódni, 

és - ha az így kialakuló „folyosóban” történı biztonságos elhaladás 
azt szükségessé teszi - a forgalmi sávokat kijelölı terelıvonalak 
átlépésével kell haladni és megállni.” 

 
6.2 Leszőkíteni az autóúttá kijelölhetı úttípusokat! 

A KRESZ 1. sz. függeléke szerint: 
„m) Autóút: jelzıtáblával autóútként megjelölt út.” 
Itt van a beépített kiskapu, amellyel számtalanszor visszaélnek, melyet be kell 
csukni! 
A KRESZ-ben maradhat így, de a KTSZ-át módosítani javaslom úgy, hogy az 
úttípusok meghatározása után legyenek megadva azok az úttípusok, 
amelyek egyáltalán kijelölhetık autóúttá! Helytelen az a mai gyakorlat, 
mely szerint szinte bármelyik úttípust ki lehet autóútnak jelölni. 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=97500001.KPM 

 
6.3 Az autóút az autópálya elsı építési üteme! 

A KTSZ rögzítse: az autóút az autópálya építésének elsı üteme! 
Ezért az autóutakat úgy kell tervezni, illetve az autóútként szóba jöhetı 
úttípusok közül úgy kell választani, hogy az elsı és az autópályává való 
átépítés (a 2. építési ütem) együttes költsége a legkisebb legyen! 
Mind az autópálya, mind az autóút ún. KORLÁTOZOTT HOZZÁFÉRÉSŐ út!  
Ez elısegíti a homogénebb forgalom, azaz a kisebb sebességkülönbségek 
kialakulását!  
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Szerintem, nem lehet cél a sebességek égbe emelése. Cél viszont a korlátozott 
használat, az úthasználók egy részének kiszőrése a homogénebb forgalom 
céljából! Az európai gyakorlat zömében nem emeli folyamatosan a felsı 
sebességhatárt! Az eltérı gyakorlathoz az 1.2 alatt írtam példákat. 

 
 
7. Milyen útkategóriákat találtam néhány országban? 
7.1 Az új német elıírásban  

az új német úttípusok neve rendre: EKL1, EKL2, EKL3, EKL4, ahol az 
EKL=entwurfsklassen=tervezési osztály. Tehát nem fıút, mellékút, nem 
kiemelt fıút, nem másodrendő fıút, hanem tervezési osztály1, tervezési 
osztály2, tervezési osztály3 és tervezési osztály4, mely szimpatikus!  
Másodikként az tetszik, hogy elsısorban a mintakeresztszelvényekkel 
határozzák meg az útosztályokat, azaz az úttípusokat, útkategóriákat az alábbi 
hozzárendelésekkel.  
A tervezési osztályt a zöld mezı kapcsolja mintakeresztszelvény(ek)hez. Így pl. 
az EKL3-hoz RQ11 van hozzárendelve! Most természetesen nem az a lényeg, 
hogy milyen a hozzárendelt mintakeresztszelvény, hanem az, hogy egy 
mintakeresztszelvény van hozzárendelve! 
 

 
 
Szimpatikus továbbá az is, hogy az útosztályhoz (mely továbbra sem fıút, 
mellékút, kiemelt fıút stb.), azaz az útosztályokhoz tartozó utak 
metszéspontjaihoz csomópont típust rendel hozzá.  
Tetszik, akkor is, ha a hozzárendelt csomópont típusokkal nem értek egyet. 
 

 
 
Csak sajnálni tudom, hogy azt a körforgalmat, amely az alábbi ábrájuk szerint 
a legjobbon teljesít, lényegében eldobták, leértékelték. 
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https://www.ise.kit.edu/rd_download/SEB/Kolloquium_SEB_06-12_R._Weber.pdf 
 
Úgy tőnhet, hogy a németeknél csak 4 úttípus, útkategória van. Valójában 
azonban egy külön elıírás tartalmazza az autópályákat! 

 
7.2 az angoloknál 

Alább látható, hogy egy út jele egy bető és egy szám.  
Az autópálya „M”, a többi pedig az ABC szerint! Azaz: „A”, „B”, és talán 
„C”, „D” és „E” útkategória.  
Tehát A-út, B-út! 
Bár néhol az „A” utat felbontják még több részkategóriára, mint: 

• trunk A’ roads – törzs vagy inkább távolsági A-utak 
• principal A’ roads – fı, elsırendő vagy fontos A-utak 
• all major roads – az összes fıutak 

A sok fı között érzek némi bizonytalanságot, de valaki biztosan besorolta az 
utakat ezekbe a kategóriákba is. Náluk a törzs út után jön csak az elsırendő!? 
Akkor a törzsút hányadrendő? 
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http://www.trafficengland.com/map.aspx?long0=-
153.02732193009462&lat0=3107.724938251105&long1=16.731196588423927&lat1=3034.7776501155117 

 
Pontosabban: 
„Roads Classification 
1.10 All drivers are familiar with A roads and B roads. These form part of a 
larger system, known as roads classification. Ignoring motorways, which have 
a special legal status, all UK roads fall into the following four categories: 

• A roads – major roads intended to provide large-scale transport 
links within or between areas. (a fıbb utak, melyek 
szándékoznak gondoskodni a nagyarányú közlekedési 
kapcsolatokról térségek között és a térségen belül) Magyarul 
talán: a legnagyobb forgalmú nem autópályáknak lehet gondolni. 

• B roads – roads intended to connect different areas, and to feed 
traffic between A roads and smaller roads on the network. (utak, 
melyek szándékoznak összekötni különbözı térségeket, és 
táplálnak forgalmat az A-utak és a kisebb utak között a 
hálózatban). Magyarul: az elıbbinél kisebb forgalmú utak. 
Mindkét definíció elég laza. Kicsit jogásziasnak tőnı 
meghatározások. 

• Classified unnumbered – smaller roads intended to connect 
together unclassified roads with A and B roads, and often linking 
a housing estate or a village to the rest of the network. Similar to 
‘minor roads’ on an Ordnance Survey map and sometimes known 
unofficially as C roads.  

• Unclassified – local roads intended for local traffic. The vast 
majority (60%) of roads in the UK fall within this category.” 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/2439/roadnetworkconsultation.pdf 
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Az angol úttípusok szintén a mintakeresztszelvényekkel, azaz a sávszámokkal 
vannak definiálva! 

 
Az autópályás úttípusaik (road type) a D2M, a D3M és a D4M, ahol a 
D=duális, azaz osztott pályás, a középsı szám a sávszám egy irányban, az 
M=motorway. 
Az alábbi rajz az autópálya egyik oldala, az útszéltıl a középsı elválasztó 
sávig. 
A rajz alatti táblázatban láthatók az egyes úttípusok különféle sávszélességei. 
Látható: az úttípust a sávszámmal adják meg! 

 
http://www.dft.gov.uk/ha/standards/dmrb/vol6/section1/td2705.pdf 
 
A 2*2 sávos és a 2*3 sávos osztottpályás út úttípusai a D2AP és a D3AP, 
ahol a D=osztottpályás, két úttestest, a szám ismét az egy irányba menı 
forgalmi sávok száma, az AP= All-Purpose Roads=minden célra megfelelı, 
azaz a használói korlátozás nélküli út jele. A Dual carriageway= kettıs úttest. 
Az alábbi megint csak fele a teljes mintakeresztszelvénynek. 
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http://www.dft.gov.uk/ha/standards/dmrb/vol6/section1/td2705.pdf 
 
 
A két forgalmi sávos utak úttípusai az S2 és a WS2, ahol az 
S=single=egyedüli, egy úttestbıl álló, a szám természetesen itt is a sávok 
száma (de már két irányban természetesen), a W=wide=széles. 
A rajz a teljes mintakeresztszelvényt mutatja. 

 
http://www.dft.gov.uk/ha/standards/dmrb/vol6/section1/td2705.pdf 
 
 
Az angol három sávos út teljes mintakeresztszelvénye. Ezt az úttípust ık 
WS2+1-nek nevezik, mert az elızı WS2 folytatásának tartják. 
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7.3 A cseheknél: 

A két sávos útjaik segítségével könnyen érthetıek az útkategóriáik és azok 
jelölése is: 

 
 
A táblázat címében benne van a  

kategorie=kategória 
dvoupruhovych=két sávos 
silniy=út; innen a „S”. 

Tehát a két sávos utak kategóriája. 
Ezen belül egy úttípus jele pl. 

S 11,5/90 
Az S a két sávos út, a 11,5 az ábra szerinti „b” érték méterben. A „b” az 
oldalakadályok közötti szélesség, lényegében a teljes útszélesség, függetlenül 
attól, hogy mi a föld és mi az aszfalt, minden együtt, minden úttípusukban. A 
törtvonal utáni pedig a tervezési sebesség van. 
A többi útketegóriák jele ugyanezen elv szerinti, csak az autópályáknál a jel 
„D”-vel, az autóútjaiknál „R”-rel kezdıdik. A pillanatnyilag az alábbi „b” értékek 
érvényesek. A „b” értékeket idınként módosítgatják. 

 

 
http://www.fce.vutbr.cz/PKO/holcner.p/BM01/CSN_736101.pdf 



 - 23 - 

 
 
8. „Sávszám és csomópont”-elvő új útkategóriákat, úttípusokat javaslok 
Olyan rendszert akartam, amelyben az út „tudásán”, funkcionalitásán 
alapul. 
A német és az angol mintára is mutatva javaslom, hogy a magyar úttípusok is 
legyenek a sávszámot elıtérbe helyezık. Helyezzük valódi helyükre végre a 
csomópontokat is, hiszen minden útszakasz csomópontok között van, és minden 
csomóponthoz utak vezetnek.  
Az úthálózat azonos rangú elemei legyenek az út és a csomópont! Lényeges az, hogy 
a két elem kapacitása azonos legyen! 
 
Nagyon fontosnak tartom, hogy kevés úttípusunk legyen. Írhatnám azt, hogy tegyük 
ezt az önmagukat magyarázó utak érdekében, mely egy csodálatos gondolat. 
Azonban szerintem már elkéstünk a bevezetésével. Hiszen az autókban terjedı 
elektronika átveszi a helyét.  
A hollandok, akik ezt az elvet leginkább képviselik, és alkalmazzák, nem szeretik a 
sok jelzıtáblát. Ezzel egyet is értek. A kevés jelzıtáblát úgy akarják elérni, hogy 
lényegében a burkolati jeleikkel jelölik meg az útkategóriáikat.  
Miután mindent így tettek, a 100 m-enként lévı hektométer tábláikra kirakják kis 
méretben a sebességhatárt tartalmazó tiltó táblát. 100 m-enként!  
 
Az úttípusba beletettem az úttengely geometriáját. Ezt ma nálunk a tervezési 
sebesség határozza meg, mert az úttengely vízszentes és függıleges adatainak sorát 
mi az egy névleges sebességértékhez rendeljük hozzá. Ha esetleg ugyanezt az 
adattömeget valami máshoz kapcsolnánk, akkor ezt javaslom a tervezési sebesség 
helyett az úttípusba betenni. 
 
Nagyon fontosnak tartom azt hangsúlyozni, hogy az összes út lényegében két 
kategóriába tartozik attól függıen, hogy elérése korlátozott vagy sem. Azaz bárki 
használhatja, vagy nem mindenki. 
 
Lényegesnek tartom azt, hogy autóútnak csak a táblázatban megjelöltek legyenek 
kijelölhetık! Azok, amelyek eleve korlátozott hozzáférésőek. Új utaknál nincs gond, 
mert a tervezett nyomvonal mentén semmilyen forgalom sincs a tervezés idejében, 
így lassú jármő forgalom sem! Ha nincs, nem kell kitiltani. Meglévı út esetén minden 
szakasz esetére legyen kötelezı vizsgálni a lassú jármővek átterelési megoldásait. 
 
Lényegesnek tartom azt, hogy egy úttípushoz NE egyetlen tervezési sebesség 
tartozzon.  
Olasz, osztrák minták alapján elfogadhatónak tartom – még az autópályánál is! – azt, 
hogy rövid szakaszon kisebb is lehessen a tervezési sebesség!  
Ezzel elkerülhetı lett volna az értelmetlen völgyhíd, az értelmetlen alagútsor. 
Pénzben a különbség hatalmas! Utazási idıben pedig semmi!  
Engedjük a tervezıket végre gondolkodni! Természetesen ehhez igazodik a 
ténylegesen megengedett sebesség is.  
Sajnos itthon az útkategória legfontosabb adatának a megengedett sebességet 
tekintik. A minıséget a megfelelı sávszámmal kellene biztosítani és az ehhez tartozó 
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csomóponttal. A fejlett országokban tapasztalt sebességszabályozási szokásokról az 
1.2 alatti írásomban találnak tényeket. 
 
A fejlett motorizációjú országok csomópontjairól az 1.4 alatti dolgozatomban írtam. 
Állítom: a többsávos körforgalmú csomópontok alkalmas csomópontok 
minden autópálya alatti úttípus esetén! Úgy gondolom, hogy az idegenkedés 
egyetlen oka az ismerethiány. A körforgalom egy csomópont típus család, minden 
helyzethez alkalmazkodni képes típussal a legkisebbtıl a legnagyobbig.  
Sajnos itthon ma a vélemények nagy része így épül fel: 

a) körforgalom nem, 
b) ha esetleg mégis igen, akkor az csak egy sávos lehet, tehát a 
legprimitívebb, a legkisebb kapacitású. 

Így kerülnek többsávos utakra az azokhoz nem, illı egysávos körforgalmak, az 
egyenkapacitás elvét meghágva. Nem kell sok idı a sorképzıdéshez, mely után 
megállapítható: hibás a körforgalom. Pedig a döntéshozó a hibás.  
Úgy látszik, hogy az a harc, melyet valamikor egy évtizeden át vívtunk az 
egy sávos körforgalmak elfogadtatásáért, nem úszható meg a többsávos 
körforgalmak bevezetésekor sem! 
Élenjáró Anglia és Hollandia.  
Második helyen követi ıket Franciaország.  
A sor végén kullog Németország.  
Ha igaz a 8-as úton a csomópontok elégtelen kapacitása, megnıtt balesetei miatt 
készül az osztottpályás, különszintő csomópontokkal rendelkezı „autóút”, miközben a 
csomópontok közötti útszakaszokkal jóformán semmi gond. Mintha a gumidefekttel 
szervízbe vitt autónál kicserélnék a jó motort is. Ha ez így van, ez egy nagy pazarlás. 
Hiszen elég lenne lecserélni a mai csomópontokat több sávos (multi-lane 
roundabout) körforgalmakra. A két beavatkozás költségkülönbsége óriási lenne! Az 
értelmetlenül beruházott költség holt tıke, mely kamatozhatna is. Érdemes lenne 
megfontolni: az elvesztett kamatot megfizettetni a döntéshozókkal. 
 
Valami miatt nem tud teret nyerni az a gondolat, hogy ma ár több lépcsıfok 
létezik a hagyományos, jelzıtáblás szabályozású, balra forduló sávos 
szintbeni csomópont és a különszintő autópálya csomópont között. Ezek a 
különféle körforgalmak! Ha egy meglévı csomópont kimerül, akkor nem kell egybıl a 
legfelsı lépcsıfokot bevetni, hanem alkalmazni kell a közbülsıket! 
 
Az alábbi táblázatba beépítettem az úttípusok váltásának lehetıségét, egyfajta 
fejlıdési lehetıséget. Így idıvel autópályává fejleszthetı a táblázatban lévı kétféle 
autóút kategóriájú úttípus. Ugyanilyen csúcs a táblázatban a 90 km/óra tervezési 
sebességő két sávos út, a táblázatban alatta lévık részére. A következı építési 
ütemek akkor olcsók, ha az úttengely geometriáját nem kell az átépítéskor 
módosítani. Ezért tartom fontosnak élesen elkülöníteni a tervezési sebesség fogalmát 
a megengedett sebességfogalomtól.  
 
Mivel Magyarország alapvetıen mezıgazdasági ország, számolni kell a 
mezıgazdaság gépeivel! A kombájnok, traktorok a fı képviselıik. Ahol ilyenekre 
lehet számítani, érdemes ott három sávos utat tervezni? Szeretünk egy kombájn után 
ballagni 1 km-en át? 
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Nagyon lényegesnek tartom azt, hogy hová teszünk fizikai elválasztást az ellenkezı 
irányú forgalmak közé. Javaslom ezt is a pénz segítségével eldönteni.  
A fizikai elválasztás baleseteket elız meg, baleseti súlyosságot befolyásol, hiszen 
ezért építjük be.  
A balesetek költségelhetık. Ki kell tehát számolni a fizikai elválasztás melletti baleseti 
költségeket és ki kell számolni a fizikai elválasztás nélküli eset balesetek költségeit. 
Ha a kettı különbsége nagyobb a fizikai elválasztás költségénél, akkor megépítendı 
a fizikai elválasztás, mint költségcsökkentı eszköz! 
 
Nem írtam be a táblázatba, de ugyanilyen fontosnak tartom a vadvédelmi kerítés 
építését is. A mérlegelésnél megint a pénzalapú döntést javaslom, az elıbbihez 
hasonló módon. 
 
Az 1.2 és 1.3 alatti dolgozataimban is látható az, hogy érdemi sebességcsökkenés, 
érdemi balesetszám csökkenés csak fix és mobil sebességkamerák alkalmazásával 
érhetı el. Mikor ismerjük végre el ezt a tényt? Az útépítési költségekhez képest a fix 
kamerák kirakási, vásárlási költsége minimális! Megtérülésük egy év alatt szinte 
garantálható, ennél ideálisabb beruházás nincs. Ezért tettem be a táblázatba.  
 
Végül betettem a csomóponti kivilágítást is. Ma már az elektromos hálózattól távol 
sem kell nagy költségő elektromos hálózatfejlesztés ehhez. Hiszen helyben 
megtermelhetı energiával függetlenedni lehet az elektromos hálózattól. Hatása 
elementáris lenne. 
 
Az úttípus választásánál kérem a fenntartásra, az üzemeltetésre is gondolni. Egy 
három sávos út egy sávos szakaszán is kell füvet kaszálni, padkát nyesni, kátyúzni, 
árkot rendezni, baleset esetén rendırileg helyszínelni, lerobbant jármővet kezelni. Mi 
lesz akkor az ottani forgalommal? Mind megoldandó feladat! 
 
Azt is át kell gondolni, hogy a két sávos hagyományos (fı)utak és az autópálya 
között hatalmas a különbség! Nagy a lépcsı magassága. Szerencsére ma már van itt 
is lépcsızési lehetıség. 
Valamit e kettı közé tehát be kell iktatni. De mit? Majdnem minden országban 
találtam egy ún. „szegények autópályája” fogalommal összefogható kategóriát, mely 
olyasmi mint a nagyon vágyott autópálya, de olcsóbb. Olcsóbb, mert valamit 
feladnak, beáldoznak. Az érdekesség az, hogy ez a fogalom és kategória a gazdag 
országokban is megtalálható! 
 
Összefoglaló nevük: express-út. Az express jelentése ma leginkább a gyors, a sebes. 
A cseheknél rychlostní silnice, azaz sebes út, gyors út. Náluk az autópálya: dalnice. 
De mitıl gyorsabb az express út, mint az autópálya? Megint a következetesség sérül, 
mert nem lehet expesszebb!  
A szlovénoknál a neve: hitra cesta=gyors út, megint. 
A románoknál drum expres a neve, ami megint expressz utat jelent. 
A finnek a német mintájú hagyományos autópályát széles autópályának (leveä 
moottoritie) nevezik. Természetesen van keskeny autópályájuk (kapea moottorittie) 
is. A finnben a moottor lényegében a motor. A tie pedig út. Tehát motorosok által 
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használt út! Amit mi autópályának hívunk, azt a finn széles autóútnak nevezi, amit 
autóútnak, azt ık keskeny autóútként ismerik. A finn elnevezés tehát következetes, 
és a valósággal kapcsolatos. 
 
(Egy kis pihenésként, egy más területrıl, a fogalmak zavaráról: 
http://www.nyest.hu/hirek/a-sebes-a-gyors-meg-az-expressz) 
 
Jó a magyar autóút fogalmunk erre a tartományra. Ugyanis egyrészt nincs benne a 
sebesség! Fıleg a minden áron való sebességnövelési ırület! Másrészt viszont benne 
van az autóút, azaz út az autóknak, és nem út a nem autóknak! A lényeget a magyar 
név tartalmazza pontosan! 
 
A „majdnem autópályák” az egyes országokban csak abban különböznek, hogy az 
egyes különféle sávok mennyivel keskenyebbek. 
 
Itt is meg kell megemlítenem a hazai autóút körüli mai hatalmas káoszt, melyrıl az 
1.5-ben írtam. Közülük is kiemelkedik az M70 nevő. 
 
Az új útkategóriáinkat már amiatt is meg kellene alkotni, hogy ez a káosz eltőnjön. 
Az 1.3-ban leírtam a holland M70-et.  
Szerencsére találtam a magyar M70-hez hasonló holland utat. Elıre írom, hogy a 
holland útnak sem a baleseti adatait, sem a forgalomnagyságait nem ismerem. A 
nagy a hasonlóság ellenére mégis mi a különbség? Nálunk az autóút fogalma egy 
max. 110-zel járható, majdnem autópálya minıségő útkategória. Aki rálép, azt hiheti 
ezek után, hogy az autópályára kitették a 110-es korlátozást, de egyébként a jelleg 
autópályás. Így indul neki a jármővezetı és talál egy két sávos utat. A hollandoknál 
pedig valószínő az, hogy az autóút jelzıtábla azt jelenti, hogy ezen lassú jármővek 
nincsenek! Ez azért egy óriási különbség.  
 
A holland jármővezetı úgy vág neki, hogy bármi lehet, de azon a bármin 
nem lesz traktor. Ezért valószínően nem fog azon csodálkozni sem, hogy egy két 
sávos úton halad. Semmi sem súgja azt neki, hogy végig a majdnem autópályás 
minıségre kell neki készülni. Így azon sem csodálkozik, hogy az autóútján egy 
szintbeni jelzılámpás csomópontot talál, ahol az autópályája sebességét bizony 
leveszik 70-re! Azon sem csodálkozik, hogy a bemutatott szakaszon 
végigmegy majdnem az összes holland úttípuson, mely itthon borzasztó 
káosznak tőnik. A „káosz” viszont igazodhat a helyi forgalomnagyságokhoz, 
ráadásul nagyon olcsón.  
A magyar úton vezetı pedig úgy vág neki a szakasznak, hogy jön egy majdnem 
autópálya, ezért lehet nyomni a gázt! Becsapjuk ıket! A holland almát, körtét, 
krumplit és sárgarépát lát és azt gondolja, hogy ezek tényleg alma, körte, krumpli és 
sárgarépa. A magyar úton ugyanezt látja, de mi elmondjuk neki, hogy ez mind 
banán! Egy darabig elhiszi, majd nagyon mérges lehet! Van egy kis különbség! A 
holland úton max. 100-zat engednek, mi viszont az elıbb említettek után még 
ráküldjük 110-zel! Csodák pedig nincsenek. Mintha jelentene valamit 20-30 km 
hosszon a 100 és a 110 közötti idıkülönbség! Értelmetlen! 
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Ezen elvek, megfontolások után a táblázat az alábbi: 
 

 
 
 
A jobb láthatóság érdekében az elfelezett táblázatot nagyítva is bemutatom: 
 
a bal fél táblázat 
 

 
 
a jobb fél táblázat 
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9. Azon forgalomnagyság intervallumok, amelyeknél az egyes országok a saját 
úttípusaikat használni javasolják 
 
9.1 az angoloknál: 
 

 
 Ahol az AADT az ÁNF 1000 jmő/nap dimenzióban. Sajnos, nincs rajta a 



 - 29 - 

WS2+1! 
http://www.dft.gov.uk/ha/standards/dmrb/vol5/section1/ta4697.pdf 

 
9.2 a cseheknél: 
 

 
A táblázatban lévı 0, 10, 20, 30 érték az ÁNF ezer jármő/nap dimenzióban. 
http://www.fce.vutbr.cz/PKO/holcner.p/BM01/CSN_736101.pdf 
Hasonló készíthetı az én táblázatomhoz is. 
Hasonló táblázat felfedezhetı a német szakcikkekben is! 

 
 
10. A félreértelmezett hálózatiság 
A hazai helyzetet az új német tervezési elıírás segítségével mutatom meg, de utalok 
arra az angol zavarosságra is, melyrıl a 7.2 pontban írtam. 
Hat kapcsolati típust vezettek be: 
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E szerint két pont között a fenti 6 típusú kapcsolat létezhet. Ha azt akarják, hogy 
ebbıl ne legyen megint káosz, akkor az erısen jogászi gondolkodásra valló 
fogalmakat nagyon pontosan körül kell írni, hogy azokat lehetıleg mindenki 
ugyanúgy értse.  
Különben mi a különbség a kis és a nagy távolság között? Hol a határ? Ez csak 
önkényesen adható meg! Már ebbıl is látható, hogy ezek definiálásához semmivel 
sem indokolható határértékeket kell felvenni.  
De a nemzetközi út egyúttal nem nagy távolságú is?  
A régiók közötti és a regionális csak akkor értelmes, ha rögzítik a régiók határait. 
Elég arra emlékezni nekünk itt, hogy van, aki szerint Magyarország 1 régióból áll, 
van, aki szerint 2-bıl. De láttunk 3-as, 5-ös, 7-es felosztást is. Akkor most melyik az 
érvényes? 
Nem lehet az, hogy egy utat a nemzetközi forgalom is, és a kis távolságú is használ. 
Milyen arányig nemzetközi, és milyen arányig kis távolságú? Minden kérdésre csak 
mesterkélt definíció adható? Jó ez? Kell ez nekünk?  
Megpróbálhatjuk, de akkor minden magyar meglévı és tervezett 
útszakaszról egyértelmően meg kell majd tudni mondani azt, hogy az 
éppen melyik is a fenti hatból! 
Ez a gondolkodás elsısorban a településméretre épülhet. Nem tud figyelembe venni 
egy hirtelen a prérire telepített autógyárat, pedig az alaposan átszabhatja a forgalmi 
viszonyokat, mint ahogyan annak esetleges megszőnése is. 
Nem az a németek igyekezete, hogy mivel a nemzetközi úton nagyobb a 
forgalom, mint a helyi úton, ezért a 2*4 sávos autópályát ne a helyi úton 
építsék ki? 
Nem jobb az angol, vagy cseh megoldás, melyet a 9. pontban próbáltam bemutatni, 
ahol forgalomnagyság intervallumokhoz rendelnek hozzá egy-egy úttípust? 
A német közvetve, míg az angol és a cseh közvetlenül kapcsolja össze az 
úttípusokat a forgalomnagyság intervallumokkal. Én ez utóbbit javaslom! 
 
 
11. Helyezzük piedesztálra a szolgáltatási színvonalat! 
Errıl az 1.2-ben részletesen írtam.  
Szerintem az út egy szolgáltatás, és mint szolgáltatásnak van minısége. 
A szolgáltatási színvonal maga a közlekedési, a helyváltoztatási minıség!  
A szakirodalom a szolgáltatási szint több fokozatát határozza meg, ahol az „A” szint a 
legjobb. Az ABC-ben elıre haladva a színvonal egyre csökken, egyre több a 
jármővezetı akadályoztatása, bosszúsága, az ıt érı stressz! 
A legjobb szolgáltatási szint egyetlen hibája az, hogy az a legdrágább. 
Mivel a közlekedési minıség pénzfüggı, a szolgáltatási szintekrıl a 
politikumnak kellene döntenie! Ehhez érthetıen el kell nekik magyarázni 
az egyes szintek tartalmát. 
E döntés után a feladat már mérnöki!  
Szét kell végre választani a döntési kompetenciákat! 
A szolgáltatási színvonal meghatározására amerikai, és az ez alapján készült német 
kézikönyv szolgál.  
A kézikönyv használata a forgalomtechnikán belül is külön tudomány. 
Elképzelhetınek tartom az algoritmusokra szoftvert írni. 
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El kellene döntenünk, hogy e két könyv közül nekünk melyik a jó, vagy kell egy 
speciálisan magyar algoritmusokat tartalmazó kézikönyvet készíteni, ahogyan a 
németek is tették.  
A cél: minél kevésbé legyen szubjektív a folyamat! 
Javaslom:  
Nagykanizsától Szegedig, Rábafüzestıl Debrecenig ne az útburkolat 
szélessége, ne az úttípus, az útkategória legyen azonos, legyen homogén, 
HAMEM a vonal mentén a szolgáltatási színvonal, függetlenül attól, hogy 
ezt milyen úttípussal tudjuk biztosítani! 
Ha pedig valamely rész-szakaszon a forgalom nagysága megváltozik, 
akkor le kell cserélni a jelenlegi úttípust úgy, hogy megint helyreálljon a 
szolgáltatási színvonal azonossága! 
 
 
12. A méretezési szakaszok fogalmának használata 
Szerintem a tegnapi és a mai helytelen gyakorlatot az alábbi ábra jól mutatja: 
 

 
 
Ezen az ábrán a sárga szín egyfajta és végig azonos úttípust jelent. Az elv 
szempontjából teljesen mindegy az, hogy melyik ez az úttípus. Ezen éppen 2*1 sávos 
autóutat, de volt ugyanez a vonal már sávszám megjelölése nélküli gyorsforgalmi út 
is, és még ki tudja, mi minden.  
A 2*1 sávos autóút logikája valószínően csak annyi, hogy korábban ezekre a 
vonalakra vagy autóutat, vagy autópályát ígértek már, és a kettı közül az autóút az 
olcsóbb. 
A 2*1 sáv pedig azért jöhetett ide, mert ez már nagyon messze van Budapesttıl, a 
fıvárosi érdekek perifériáján kívül fekszik, továbbá ennél olcsóbb már a 
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gyorsforgalmi bicikliút úttípus lehetne. Lehet, hogy a gyorsforgalmi bicikliút a közeli 
jövınk. 
Az is megfigyelhetı, hogy a Budapest érdekő vonalak mind feketék, azaz vita nélküli 
autópályák! 
Egészen biztos az, hogy a hosszú sárga szakaszok mentén nem azonos a jövıbeni 
forgalomnagyság.  
Nem egy példa van arra, hogy egy hosszabb úton, annak egyes szakaszain teljesen 
eltérıek a forgalomnagyságok. Ilyenre például a 47 sz. másodrendő fıút. Ezen 
Debrecen, Békéscsaba és Szeged közvetlen térségében majdnem kétszer akkora a 
forgalom nagysága, mint a fıút többi, közbensı szakaszán. Ennek megfelelıen 
pazarló lenne a teljes szakasz azonnal autópályává átépíteni! Fele forgalomra 
ugyanis más úttípus illik, mint a kétszeres forgalomra! Ezt hívják 
méretezésnek! 
 
Ha a különbözı forgalomnagyságú szakaszokra egyfajta úttípust húzunk rá, akkor azt 
tesszük, mintha minden óvodásnak azonos mérető cipıt vennénk karácsonyra, 
függetlenül attól, hogy mekkora a lábméretük, azaz mekkora az igény! 
Az új gyakorlatként a méretezési szakaszok meghatározását javaslom. Egy 
méretezési szakasz az, melyen belül a forgalomnagyság azonos, vagy közel 
azonos. 
Visszatérve az óvodás példára: cipıvétel helyett mérjük meg a gyerekek 
lábát, majd csak ezután menjünk a cipıboltba. 
A lépések ezután az alábbiak lennének: 
12.1 

Egy szakasz minimális tervezési hosszának meghatározása 
Elvi döntés kell arra vonatkozóan, hogy mi legyen egy valamely 
úttípus alkalmazásának minimális hossza. Legyen ez úttípusonként 
eltérı vagy lehet azonos? 
Ha ez a szakasz túl rövid, akkor nem adunk alkalmat a jármővezetınek a 
váltásra, az átállásra, az alkalmazkodásra. 
Ha ez a szakasz viszont túl hosszú, akkor nem fog az úttípus a 
forgalomnagysághoz igazodni, azaz elıáll a mai helyzet. 
Az úttípusok minimális alkalmazási hosszát a két ellentétes követelmény 
figyelembe vételével kell kialakítani. Meghatározása mérnöki feladat. 

12.2 
A különbözı úttípusok szakaszainak egymáshoz kapcsolódása 
A szakaszokra bontás egyúttal azt is jelenti, hogy egy hosszabb útvonal 
esetén különbözı úttípusok sorozata, láncolata alakuljon ki, az 
úttípusok egymáshoz kapcsolódásával! Ez így megy a gazdag 
országokban is! 

12.3 
Bármelyik úttípusból bármelyik úttípusra át lehet lépni, az egyikbıl a másikat 
mindig ki lehet alakítani! Például a mai koncepció szerint a 47 sz. másodrendő 
fıútvonalat – a fıútvonal nyomvonalának felhasználásával – gyorsforgalmi 
úttá akarják átépíteni! 
Ha kell még a bicikliútból is lehet autópályát építeni. 
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Nem szabad elfelejteni, hogy a mai 7 m széles utak valamikor 3,5-4 m-esek 
voltak csak. Ezekbıl sokszor fél méterenkénti szélesítésekkel jutottunk el a mai 
állapotig, mert a pénz régen is szőken volt! 

12.4 
Ha a Nagykanizsa-Szeged szakaszra autópályát terveznénk ebben a ciklusban, 
a mai forgalomra, akkor az ugyanolyan hatalmas pazarlás lenne, mintha a 
teljes hosszra ugyanide és végig(!) három sávos autóutat építenénk, mert 
egyik sem venné figyelembe a forgalmi igényeket! A kettı között csak a 
pazarlás mértékében van némi különbség. Ezt a különbséget pedig végképp 
nem szabad hatalmas megtakarításnak értékelni, mert ez is egy hatalmas 
pazarlás! A nagyon hosszú szakaszt tehát tovább kell szakaszolni, a rész-
szakaszokra pedig a nekik illı úttípust kell építeni. A pazarlás csak ezen a 
módon kerülhetı el! 

 
 
13. Az idı, a hálózattervezés és a rangsorolás 
13.1  
Váljon szét a hálózattervezés a rangsorolástól! 

A hálózattervezés mondja meg azt, hogy HOL és MIT! A rangsorolás 
pedig csak azt mondja meg, hogy MIKOR! 
A hálózattervezés mérnöki feladat, míg a rangsorolás politikai! 

13.2 
Váljon szét a dokumentációk szintjén is a hálózattervezés és a 
rangsorolás!  

Legyen külön hálózattervezési és legyen rangsorolási dokumentum. 
Az eddigi hálózattervezésekben e két dolog keveredett, de azok szinte 
majdnem mindig csak rangsorolások voltak. Jellemzıjük volt az is, hogy szinte 
minden elképzelt útra igyekeztek megadni építési idıpontokat. Így jött 
kényszeresen létre a rövidtáv, a hosszútáv, a nagytáv fogalma. Teljesen 
nyilvánvaló, hogy csak a rövid távú kategóriába rakott utaknak volt, van 
megvalósulási esélye a kevés pénz miatt. A többi csak a díszlet kategória.  
Megfigyelhetı a rövidtávú lista gyakori cserélgetése is. Ha rangsorolást kell 
eldobni, az ne jelentse a hálózattervezés eldobását. 
Tulajdonképpen „csak” azt kell rögzíteni, hogy hol lehet egykor, 
valamikor autópálya. „Csak” azt kell elérni, hogy ezek nyomvonala el ne 
épüljön! Ezekbe ne lehessen újabb Natura 2000 területeket kijelölni, még 
akkor sem, ha odaköltözne a kék és repülı krokodil! Ne lehessen túzok 
rezervátumot telepíteni, ne lehessen autógyárat elhelyezni. 

13.3 
A hálózattervezés legyen az idıtıl független! 

Hasonlítson az OTrT-hez! Lényegében az OTrT utas része, kis kiegészítéssel. 
Rögzítse a fı infrastruktúra elemeket, teljesen függetlenül attól, hogy 
azok megépítésére mikor kerül sor, majd valamikor, majd egyszer, 
ha a csillagok állása azt megengedi!  
Idınkénti felülvizsgálatár ugyanúgy szükség van, mint az OTrT esetén.  
Két részbıl álljon.  
Az egyik részében legyen benne minden olyan elem, melynek létesítését valaki 
fontosnak, hasznosnak tartotta valamikor, vagy tart ma. Ez egyfajta óhajlista 
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lenne. Itt nyugodtan megjelenhetnek a megyék és a városok elvárásai, 
minden kötelezettség nélkül. Lehet, hogy egy régi ötlet valamikor majd új 
értelmet kapva feléled. Ne kelljen örökké feltalálni a meleg vizet! 
A másik rész legyen az, amit az elıbbibıl az aktuális hatalom felvállal. 

13.4 
A rangsorolást – azaz: egy kormányzati ciklus alatt mi valósuljon meg - mindig az 
aktuális politikumhoz kötıdı adminisztráció készíti, diktálja le. 

Nyilván azok közül az utak közül fognak válogatni, amelyek az elıbbi pont 2. 
részébe kerültek. Nincs ezzel semmi baj. Amit ık megépítenek, azt már nem 
kell a következı ciklusnak megépíteni. Egy választás esetén könnyő kimutatni 
azt, hogy a mérnöki munkával elıállított hálózattervezésbıl az uralkodási 
idejük alatt mennyit valósítottak meg. Ha el is kell esetleg dobni valamit, 
mondjuk egy kormányváltáskor, akkor az csak a rangsorolás és nem 
a hálózattervezés! 

 
 
14. A felvett szolgáltatási színvonalhoz illı legolcsóbb úttípus választása 
Az általam javasolt lépés-sorrend, a méretezés lépései: 

14.1  
Meg kell határozni a távlati forgalmat. Döntés kérdése, hogy ez 10, 15, 20 
vagy még több évre vonatkozzon. Erre van érvényes ÚME. A feladat mérnöki. 
14.2  
Meg kell határozni egy szolgáltatási színvonalat. Ez politikai döntés, melyet a 
mérnöknek tudomásul kell vennie, mint adottságot, mint bemenı adatot. 
14.3  
Sorra kell venni az úttípusokat, abból a szempontból, hogy melyik tudja a 
meghatározott forgalomnagyságot a megadott szolgáltatási színvonalon 
elvezetni. 
14.4  
Ha erre több úttípus is alkalmas, akkor az olcsóbbat kell választani. Így 
tudunk megfelelni az értékelemzés azon alapelvének, hogy ugyanazt 
a szolgáltatást a lehetı legolcsóbban vegyük meg! 

 
Természetesen a mérnök elıbbiek szerint meghozott döntését a politikum 
felülbírálhatja. A lényeg az, hogy legyen dokumentálva a mérnöki döntés! A mérnök 
ugyanis az elıbbiért, a politikus pedig az utóbbiért felel. 
 
 
15. Egy példa, a rossz illesztési, méretezési hibák közül 
Példának hozom a 61-es út kaposvári elkerülı útját, melynek a vizsgált része autóút. 
 
A 2013-as forgalomszámlálás szerint a 120-128 km sz. közötti szakasz 
szakaszhatár:   forgalomnagyság:   kapacitás kihasználtság: 
119,4-122,3 km sz. k.  3.677 jármő/nap  21% 
122,3-124,2    3.036    17% 
124,2-128,3    2.656    15% 
http://internet.kozut.hu/Documents/orszagos_kozutak_2013_evre_vonatkozo_keresz
tmetszeti_forgalma.pdf 
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Ez tényleg autóúti – tehát fıút feletti és autópálya alatti - forgalomnagyság? 
Az út felülnézete: 

 
 
Látszik a város egy része, tıle északra a két sávos út, az autópálya csomópontokkal. 
Ugyanez közelebbrıl: 

 
 
Az autóúti rész-szakasz kezdete: 
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az autóút burkolatának „minısége”: 

 
 

 
 

 
 
A hatalmas burkolatfelülető, komplett autópálya csomópontok egyike: 
(Nem egy Trabant ez, de beépített Mercedes motorral?) 
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Az átépítés már a keresztezési hely elıtt 500 m-rel elkezdıdött! 

 
 
Értelmetlen fehér zúzalékos padka! Mindenbıl a legdrágábbat! 

 
 
Óriási kihasználatlan útfelületek: 
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A monstrum fenn és lenn (a forgalom „nagysága” pedig jól látszik a képeken!): 

 
 
Minek lehet ez a következménye? Van egy elképzelés az M9 gyorsforgalmi útról 
Nagykanizsától Szegedig. Az egész szakaszból talán csak a kaposvári elkerülı út és a 
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szekszárdi Duna-híd környezete létezik! Senki sem tudja, hogy ez a nagy hossz mikor 
fog teljes egészében kiépülni. Sem elıtte, sem utána semmi!  
Amikor ez a szakasz épült csak a szintbeni jelzıtáblás szabályozású csomópont és az 
autópálya csomópont létezett, volt elfogadott. Nem volt közöttük lépcsızési 
lehetıség!  
Emiatt van a rendkívüli aránytalanság a folyópálya és a csomópontok között. Az 
építés idején kezdıdött a küzdelem az egy sávos körforgalom elismertetéséért, 
elfogadtatásáért! Szó nem volt többsávos körforgalmakról. A mai forgalom 
ismerete alapján megállapítható, hogy ezt a forgalomnagyságot még az 
egy forgalmi sávos körforgalom is elvinné!  
Tessék kiszámolni a képen látható monstrum autópálya csomópont és az 
egy forgalmi sávos körforgalom építési költségei közötti különbséget! Ez a 
különbség kidobott pénz, itt holt tıke! Tessék kiszámolni a pénzkülönbség 
kamatait ennyi és még ki tudja hány évre! Ha pénzt bankba tették volna, 
kamatozott volna. Ki fizeti meg az elvesztett kamatot? Ez olyan, mintha az 
óvodás unokámnak most megvettem volna a ballagási ruháját és ráadnám! Ennek a 
pénznek ezer helye lett volna! 
 
 
16. A két autóúti konkurens 
A 8. pontbani táblázatomban autóútnak két úttípust javaslok. az egyik a három 
sávos, a másik a 2*2 sávos út. 
16.1  
A 2*2 sávos útról 
A 2*2 sávos útnál elég a ma kiemelt fıútként nevezett 2*2 sávos út 
mintakeresztszelvényére gondolni! 
16.2 
A három sávos útról 

A három sávos út elvi kiosztása: 
 

 
 

A három sávos út 4 részbıl áll:  
• az egy forgalmi sávos szakasz, 
• a két forgalmi sávos szakasz, 
• az átmeneti szakasz az egy forgalmi sávosból a két sávosba, 
• az átmeneti szakasz a két forgalmi sávosból az egy sávosba. 

Ha a három sávos út teljes hosszát 100%-nak veszem, akkor kb. 40% az egy, 
és kb. 40 % a két forgalmi sávos szakasz hossza; a 20%-on pedig a két 
szélesség-átmeneti szakasz van. 
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Lényeges: az én irányomban a két forgalmi sávos szakasz ott van, ahol a 
szembe iránynak az egy forgalmi sávos, és fordítva: az én egy forgalmi 
sávosom ott van, ahol a szembe irány két sávos szakasza. 
Ha lerövidítem az én irányom egy sávos szakaszát, akkor ezzel együtt 
lerövidítem az ellenirány két sávos szakaszát is. 

16.3 
Az összehasonlításuk 

Mivel egy valamely, de ugyanazon forgalom levitelére kell a kettı közül 
választani, ezek az utak ezért egymás konkurensei! 
 
Mindkettı az autópálya építés elsı építési üteme, hiszen bármibıl lehet 
autópályát építeni.  
 
Van olyan nézet, mely szerint a 2*2 sávos út nem lehet az! Miért? Csak! – szól 
az így jól „alátámasztott” érvelés. E mögött a konkurens kikapcsolási 
igyekezete van. 
Ha van elsı építési ütem, akkor van második is.  
Mindkettınek van építési költsége.  
A második ütemben burkolatot kell szélesíteni, elbontani, csomópontot 
átépíteni, a fizikai elválasztó elemeket átrakni, ahol szükséges. 
 
A teljes építési költséget az 1. és a 2. építési ütem költségeinek az összege 
adja. Mindkettıt, és az összegüket is, ki kell számolni, mielıtt a 
döntés megszületne valamelyik változat javára! 
 
Az eddigi közelítı számítások szerint már az elsı ütemben sincsen lényegi 
különbség a három sávos és a 2*2 sávos utak költsége között!  
Tévhitnek minısült az az állítás, hogy a három sávos út olcsóbb a 
2*2 sávosnál! 
Korábban én is azt hittem, hogy a három sávos út egy sávnyi burkolatfelülettel 
keskenyebb a 2*2 sávos út burkolatfelületénél. Tévedtem! 
 
A három sávos út pazarolja a burkolatfelületet!  
Ugyanis a fizikai elválasztás környezetét is burkolni kell, míg a 2*2 sávos útnál 
nem! 
A három sávos útnak van egy ún. egy forgalmi sávos szakasza. Ez azonban 
lényegében egy csonka két sávos út, majdnem 2*2,7=5,50 m-es 
burkolatszélességgel! Hiszen az elakadt jármőveket, a kátyúzó gépet, a 
burkolati jel festıgépet, a főkaszát, a padkanyesıt, az árokrendezıt 
valahogyan ki kell kerülnie a forgalomnak. Különben bedugul az egész! 
 
Ha „csalunk” a három sávos út javára az elsı építési ütemben és keskenyebb 
forgalmi sávokat veszünk fel, akkor önmagunkat csapjuk be, mert a második 
építési ütemet drágítjuk meg! 
 
Egy 2014. májusi, új-zélandi összehasonlító vizsgálat elemezte a fıbb 
országok három sávos út építési gyakorlatát. Ebbıl kiderül az a tény, amirıl az 
elıbb írtam, hiszen vizsgálataik szerint a fejlett országokban a három 
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sávos út útburkolatának a szélessége: 11-15 m közötti, ahogyan azt az 
alábbi táblázat az utolsó sorának és az utolsó oszlopának metszésében 
mutatja! 

 

 
http://www.nzta.govt.nz/resources/research/reports/549/docs/549.pdf 
 
Elsı közelítésben azt hinné az ember, hogy a három sávos út 
burkolatszélessége 3*3,50=10,50 m, míg a 2*2 sávos úté: 4*3,50= 14,00, 
tehát éppen egy sávnyi a nyereség. Tévedés, mint elıbb látszik! 
A táblázat szerint a három sávos utak szélessége a fejlett világban 
11 és 15 m közötti! Ekkora felületbıl viszont már egy rendes 2*2 
sávos út is megépíthetı! 
 
Különösen kell ügyelni a két úttípus különféle költségei számításának esetleges 
manipulációira. 
Ha az egyik úttípusnál jók a szintbeni csomópontok, akkor legyenek azok jók a 
másiknál is. Nehogy az egyik típus költséges szintbeni csomópontokkal 
számoljon, míg a másiknál különszintővel! 
Ha a három sávos út két forgalmi sávos szakasza mellé nem kell burkolt vagy 
nemesített padka, akkor az ugyanilyen 2*2 sávos út mellé sem kell! 
Ha a három sávos út két forgalmi sávos szakaszán elég mondjuk a 3,50+3,25 
m széles sávkiosztás, akkor legyen elég ugyanez a 2*2 sávos út mindkét 
oldalán! Stb. 
 
Ha a három sávos út egy forgalmi sávos szakaszán keskeny forgalmi sáv 
szélességet vesz fel, de mellé tesz burkolt padkát, hogy a három sávos út ne 
duguljon be, akkor nem kell ugyanez a padka a 2*2 sávosnál, mert az 
másként mőködik! Ott mindenütt biztosított mindkét oldalon a két forgalmi 
sávnyi burkolatszélesség! 
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Arra ügyelni kell viszont, hogy a három sávos út egy forgalmi sávos szakaszán 
legyen meg valamilyen módon a csökkentett két sáv, mert különben bedugul 
az egész. 
 
A három sávos útnak két – nagy költséggel beépített – szakasza kellemetlen: 

• az egy forgalmi sávos szakasz és a 
• szélesség átmenet a két sávos szakaszból az egy sávos szakaszba. 

 
Mindkettı, de különösen az átmeneti szakasz beépített baleseti góc!  
Az egy sávos szakaszon csıbe húzzuk az autóst, mert elıznie nem lehet, akkor 
sem, ha elıtte lassú jármő megy! Magyarország nem egy periférián lévı 
ország, hanem Közép-Európa közepe, ahol egyre több az utakon a kamion, az 
elızendı jármő. Ezeknek a jármőveknek ráadásul a KRESZ kisebb sebességet 
enged meg, mint a többi jármőnek, az elızési kényszer tehát kétszeresen is 
kódolva van!  
De nem is tudna szabályosan elızni.  
 
Biztosan meghágnák ezt a szabályt, ha nem lenne az sáv határán fizikai 
elválasztó elem. A záróvonalat, a kettıs záróvonalat, de közel 1,00 m szélesre 
festett piros középsı sávot is meghágják az M70-en is és az M2-n is! Kell az 
ilyeneket szaporítani? 
 
Ha az egy sávos szakasz hosszú és sok az elızendı jármő, akkor az elızni 
akaró, de nem tudó jármő vezetıjében stressz halmozódik fel. Ez oldódni csak 
akkor tud, ha megnyílik elıtte a két sávos szakasz. akkor a gázra lép! 
A második beépített veszélyes szakasz, amit a szakirodalom emiatt kritikus 
szakasznak hív, a sávváltási szakasz a két sávos szakasz végén. Ha nincs 
fizikai elválasztó elem, akkor az elızést befejezni nem tudó autó szembe fut és 
ütközik a vétlen szembe hajtóval. 
Mindez a gond a 2*2 sávos úton nem létezik! Bárki, bármikor, bárhol 
szabadon, stressz-mentesebben elızhet! 
 
Ha ugyanannyiba kerül a három sávos út, mint a 2*2 sávos, és a 2*2 
sávos út magasabb szolgáltatási színvonalú, akkor miért 
választanánk a rosszabbat? 
Az értékelemzés szerint, ha két különbözı minıséget megvehetsz 
azonos áron, akkor ne válaszd a rosszabb minıséget! 
 
Ezért nagyon fontos az, hogy mielıtt döntés születne egy három 
sávos út engedélyezési tervének készítésére, mindenképpen 
készüljön egy tanulmányterv, amelyben az elıbbi gazdasági és 
minıségi elemzések elvégezhetık! 
 
Európában a legtöbb három sávos úttal a svédek rendelkeznek. De ez nem 
úgy jött létre, hogy elkezdtek 13 m körüli szélességő utakat építeni! Az ok 
sokkal prózaibb! Voltak neki eleve 12-13 m széles két forgalmi sávos útjaik. 
Nálunk ezek fıutak lennének, széles burkolt padkákkal. Ezeket festették át! 
Tehát ık is a pénz logikáját követték! A különbség az, hogy nálunk nincsenek 
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olyan széles két sávos utak! Mások a magyar körülmények, melyek más 
megoldást sugallnak. 

 
17. Az általam javasolt 2*2 sávos út 
Lényegében azonos a ma kiemelt fıútnak nevezett, és széles körben 
épített autóúttal, csak szintbeni több forgalmi sávos körforgalmú 
csomópontokkal. 
Lényegében azonos a 47 sz. fıúton nagyon régen megépített 2*2 sávos, fizikai 
elválasztó sávos úttal, de többsávos körforgalmú csomópontokkal felszerelve. 
Megengedett sebessége: legfeljebb 100 km/óra. A 8. pontban lévı 
táblázatomban ez az úttípus a 4S/seb jelő úttípus, útkategória. 
 
Lényegesnek tartom azt, hogy egyszeri ránézésre is különbözzön az autópálya és az 
autóút egymástól.  
Az kevés különbség, hogy nincs leállósáv/üzemi sáv, ha maradnak a különszintő 
csomópontok. 
 
A körforgalom elıtt a sebességmaximumot lépcsızve 100, 80, 60 értékre kell 
csökkenteni. A lépcsızés betartását fix telepítéső sebességkamerákkal kell 
kikényszeríteni. Használjuk az elektronikát az útépítésben.  
 
Javaslom a teljes szakasz 2-3 km-enkénti bekamerázását is, ahogyan az angolok 
tették. Ezt az 1.3-ban mutatom be! 
 
Javaslom a csomópontok kivilágítását. 
Nyilván meg kell határozni itt is a szomszédos csomópontok közti minimális 
távolságot. Ez lehet az autópálya csomóponti sőrőségével azonos szám is, 
hiszen ezen a helyeken fognak majd készülni az autópályává való átépítés 
idejében a különszintő csomópontok! Így az utazó csomóponti idıvesztesége 
minimális lesz! Viszont a két csomópont építési költség különbsége jelentıs! Csak 
annyi épüljön, amennyi feltétlenül szükséges! 
 
Az 1.4-ben igyekeztem bemutatni példákkal az európai többsávos körforgalom 
fajtákat.  
A hollandok építik külterületen is a jelzılámpás szabályozású többsávos 
turbó-körforgalmakat is, amely a lehetı legnagyobb kapacitású szintbeni 
csomóponti forma.  
 
Érzékelhetı, hogy nagyon messze vagyunk már tudatilag a 61-es fıút 
gondoltvilágától! Ne tegyünk úgy, mintha mindez nem is létezne! 
 
Éppen ezért pazarlónak tartom a 8-as út TELJES átépítését csak azért, mert a mai 
szintbeni csomópontjaival baj van! A meglévı csomópontok lecserélésével többsávos 
körforgalmakra, a csomópontok közötti szakaszok még sokáig változatlan 
maradhatnának, az építési költségek lényegesen kisebbek lennének. 
 
A szolgáltatási színvonalat az elızés megkönnyítésével, a többlet sávok 
építésével tudjuk leginkább elısegíteni. A 2*2 sávos út ennek ideális 
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alakja! Ne drágítsuk meg tehát az autópályás csomópontokkal, hogy minél 
több helyen építkezhessünk! 
A hagyományos jelzıtáblás szabályozású, balra forduló sávos szintbeni 
csomópont és az autópályás különszíntő csomópont között legalább 
akkora a különbség, minta a két sávos fıút és az autópálya között! 
Azonban ez a nagy lépcsı besőríthetı ma már a az egy és a többsávos 
körforgalmú csomópontokkal, melyek pontosabb igazodást tesznek 
lehetıvé. Éljünk velük! 
 
A többsávos körforgalmú csomópontok behajtó ágain ugyanolyan besorolást elıjelzı 
táblákat raknak ki, mint amilyeneket már az itthoni autós is megszokott a 
jelzılámpás csomópontoknál. Ezeken a táblákon  
Nem, értek egyet a most terjedni kezdı ún. csökkentett mérető különszintő 
csomópontokkal sem, melyeket a végleges autópályás csomópont elsı építési 
ütemeként akarnak eladni. 
 
Ez esetben is két riválisról van szó. 
Az egyik az elsı ütemben csökkentett mérető, különszintő, majd a második ütemben 
normál különszintő autópálya csomópont, a másik pedig az elsı ütemben a 
többsávos körforgalmú csomópont, a második ütemben a normál különszintő 
autópálya csomópont! 
Megint ki kellene számolni mindkét esetre az elsı és a második ütemek költségét! 
Hiszen a csökkentett különszintnél bizonyos ágak bizonyos darabjait a második 
ütemben el kell majd bontani és lendületesebb formában újjá kell építeni. 
Valószínőnek tartom azt, hogy mind a különszintő, mind a csökkentett 
különszintő csomópont építésétıl elállna a javaslattevı, ha azt a saját 
pénzébıl kellene kifizetni. 
 
Ebben az összehasonlításban azonban figyelembe kell venni az elsı 
ütemek különbségét, mint nem kamatozó, de befektetett holt tıkét is!  
 
Az autópálya hálózat fejlesztése már ma is túlfutott, ennek minden anyagi 
következményével! Meg kell állni! Szaporítsuk viszont a célnak mindenben 
megfelelı és jóval olcsóbb 2*2 sávos utakat! 
 
 
18. Néhány további célszerősítı, olcsóbbító javaslatom 
Az alábbi sorszámozás nem jelent fontossági sorrendet! 
18.1 
Nincs olcsóbb, egészségesebb, környezetkímélıbb a kerékpározásnál! 

A Budapesten kívüli Magyarországon, különösen annak síkvidéki hatalmas 
területén, semmi sem olcsóbb a kerékpározásnál! Ezért mindennél fontosabb 
lenne a kerékpározás feltételeinek a jelenleginél nagyobb mérvő javítása. Az 
ide fordított pénz minden közlekedési módnál és eszköznél 
hatékonyabb lenne! Siker esetén az egyéb közlekedési módokra és 
eszközökre esı nyomás csökkenne, mely ezek beruházási igényét is 
csökkentené! 
A kerékpározásról részletesen írtam az 1.10 alatti írásomban. 
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Nincs olcsóbb út a kerékpárútnál, mert a legkeskenyebb, és a leggyöngébb 
pályaszerkezető. A kerékpár a lehetı legolcsóbb közlekedési eszköz. Nincs 
olajunk, földgázunk, azt másoknak kiszolgáltatva, drágán vesszük.  
Mi és gyerekeink elhíztunk, életünk mozgásszegény! A kerékpározás a lehetı 
legkörnyezetbarátabb közlekedési mód! Nem kell ezt lenézni! Ennyi bıven elég 
ahhoz, hogy a településeken és a települések között fejlesszük minden elıtt a 
kerékpáros úthálózatot. 
 
Legyen a jól tanuló gyerekek jutalma egy szép kerékpár! Meg kell tiltani 
településen belül az autós forgalomtól elválasztott kerékpárút építését, amely 
bizonyítottan balesetveszélyesebb. Azon kívül „megeszi” az amúgy is kicsi 
települési zöld felületeket! 
 
Fel kell számolni a kerékpározással kapcsolatos nagy ismerethiányt, fıleg a 
döntéshozói fejekben.  
A döntéshozók olvassák el, ismerjék meg minden idık legjobb kerékpáros 
könyvét: Utak a kerékpározáshoz (Az Osztrák Közlekedési Klub könyvét a 
magyar közlekedési minisztérium segítségével fordították magyarra.) A sok 
kép és ábra miatt könnyen olvasható. 
http://www.mek.oszk.hu/01200/01210/01210.pdf 
 
Meg kell nézni azt a hatalmas munkát, amelyet az elmúlt két évben a fıváros 
megvalósított! Vidéken minderre sokkal több a hely, mégsem teszünk 
hasonlót. 
 
Be kell bizonyítani az embereknek, hogy a kerékpár nem maga a 
szegénység, hanem éppen fordítva: egy eszköz a környezetére 
igényes, önmaga egészségét óvó ember tudatos választása! 
18.1.1  

Az elsı a településeken belüli fejlesztés! 
Itt él a legtöbb ember!  
Minél több 30-as zónát kell létesíteni, minél több 30 km/órás 
sebességhatárt kell bevezetni, mert akkor a kerékpáros és az egyéb 
jármővek sebességkülönbsége lecsökken, és a jármővekkel azonos 
felületet használhatják a kerékpárosok is. Mivel nekik nem kell új 
útfelület, nincs ennél olcsóbb! 
A többsávos belterületi utakon is kerékpársávokat kell leválasztani a 
festés újraosztásával. Mivel itt sem kell nekik új útfelület, nincs ennél 
olcsóbb! 
Minél hamarabb be kell engedni az egyirányú utcákba a kerékpárosokat 
mindkét irányban! Ehhez sem kell új burkolatot építeni! 
Meg kell akadályozni azt, hogy a települések járdáit kerékpárút pénzbıl 
építsék meg a polgármesterek, ezzel elıállítva a lehetı legrosszabbat, a 
közös gyalogos-kerékpáros felületet! 
A buszmegállókba, vasútállomásokra, az iskolákba tárolókat kell lerakni, 
mert ezek a pontok közlekedési mód és eszközváltó helyek!  
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A lehetı legolcsóbbat, az „U” alakban görbített csövet, melyet helyileg 
is elı lehet állítani, vagy a börtönökben le lehetne gyártatni, akár az 
elıregyártott betontuskóikkal együtt.  

18.1. 2  
A települések közötti kerékpárutak építése 
Elıbb az egymáshoz közeli településeket összekötı kerékpárutak 
építését szorgalmazom. Nem kell az EUROVELO méreteire gondolni, 
mert kevés ember biciklizik el Helsinkitıl Athénig! Viszont egy 
húszévesnek semmi a lakhelyétıl 5-10 km-re lévı bál, buli! 

18.1.3  
A településekhez közeli üdülı, rekreációs területekhez vezetı 
kerékpárutak kiépítése. 

18.2. 
Elkerülı út építési program kezdeményezése 

Nincs borzalmasabb a településen átmenı tranzit forgalomnál.  
Nem jó ez sem a település lakóinak, sem az idegen autósnak. Mindketten 
akadályozzák és átkozzák egymást, így egymás ellenségei! Az idegenek 
terhelik mozgásukkal a települési emberek környezetét, állandó 
balesetveszélyt visznek a településre. Az átszáguldani szándékozó autósnak 
pedig a település idıveszteség!  
Rangsort javaslok felállítani a forgalmi teljesítmény, az átkelés hosszára 
összegzett jármő*km alapján. Ettıl eltérni akkor lenne érdemes, ha a 
település vállalná a visszamaradó forgalomcsendesítését! 
Ha van elkerülı út, akkor a településen belül csak az eredı, a cél és a 
helyi forgalom maradna. Ez mind helyi ember, ami minıségi 
különbség! A helyi emberek pedig figyelnek a helyi emberekre, mert azok a 
gyerekeik és a nagyszüleik is lehetnek! Megváltozik a közlekedési klíma 
egy elkerülı út építése, a tranzitforgalom kivitele esetén. 

18.3 
Csomóponti program kellene 

A ma már alkalmatlan csomópontok alkalmas, elsısorban körforgalmú és 
többsávú körforgalmakra cserélésével a teljes útszakasz szolgáltatási 
színvonala megnövelhetı, anélkül sokszor, hogy a csomópontok közötti 
szakaszokra pénzt kellene költeni! Élni kell azzal a csodálatos lehetıséggel, 
hogy lépcsızni lehet a szintbeni jelzıtáblás csomópont és a különszintő 
csomópont között. A lépcsızés=pénz spórolás. 

18.4 
Elızési szakasz program kellene 

A mai fıutak telítıdésével egyre nagyobb gond az elızés. A balesetek elég 
nagy része is a szabálytalan elızés miatt következik be. 
Még mielıtt a három sávos, vagy a 2*2 sávos út szóba kerülne itt is 
van egy lépcsızési lehetıség, mely itt is olcsóbb. 
Ma az elızési szakaszokat elvetjük, mert a burkolatot ki kell szélesíteni, mely 
„megdrágít”, és földterületet kell vásárolni, vagy kisajátítani, mely drága és 
idıigényes.  
A terület megszerzését azonban nem kellene az utolsó pillanatra hagyni. 
Elképzelhetı az, hogy az egyik terület könnyebben megszerezhetı, mint a 
másik. Az is elképzelhetı, hogy az elızési szakasz kis mozdításával 
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kedvezıbbek lehetnek a vásárlási feltételek. Természetesen figyelembe kell 
venni az elızés miatti balesetek sőrősödési helyeit. 

18.5 
A meglévı utak felújítása 

Részletesen errıl itt írtam: 1.8! 
Elsısorban az autópálya csomópontokhoz, a folyók nagyhídjaihoz, a 
határállomásokhoz vezetı utakat kellene felújítani, ha már rangsorolni kell. 
Legalább minden településnek lennie kellene egy felújított útjának. Felújítás 
alatt a tengelygeometria változatlanul hagyásával a burkolat felülete 
járhatóságának javítását értem. Ehhez is sok pénz kell.  
 
Elkerülhetetlennek tartom minden elıtt a mai ún. maradékelvő pénzosztás 
feladását, felhagyását – mely eddig mindig oda vezetett, hogy ez inkább a 
„nem maradt”-elvvé süllyedt. Át kell térni az amortizáció elvő 
pénzbiztosításra, melyet az Útalapnak kell kezelnie! Amíg ez meg nem 
történik, bármilyen érdemi lépésre várni naivitás! 
 
A meglévı utak felújítása sokkal bonyolultabb, mint egy új út tervezése. A 
meglévı utak felújításakor úgy kellene dolgoznunk, ahogyan az orvos a beteg 
embert gyógyítja. Elıször meg kellene állapítanunk azt, hogy mi az út baja! 
Utána ki kellene választani az optimális beavatkozást! Ezt nevezem és 
technológiai tervezésnek! A technológiai tervezésnek legalább egy 
évvel meg kellene elıznie a hagyományos geometriai tervezést. A 
technológiát tervezı kiválasztása ugyanúgy történhet 
közbeszerzéssel, mint a geometriai tervezı!  
A technológia ideális tervezıi a kivitelezıi technológusok, mert ık értesülnek 
legelıször az új anyagokról és az új technológiákról! Nekik van ezzel 
kapcsolatos építési tapasztalatuk és nem a lebonyolítóknak, vagy az új út 
tervezéséhez szokott tervezıknek! Pazarlásnak tartom az optimálistól 
eltérı beavatkozás tervezését!  

18.6 
Minden közbeszerzés elıtt önköltséget kelljen számítani minden vállalatba adandó 
munkára azoknak, akik adópénzbıl fizetnek! 

Ma nem tudjuk, hogy mi a drága! Ma vakon mennek a 
közbeszerzések!  
 
Önámítás a piaci verseny, ez már beigazolódott, de nagyon sokba 
került! Ráadásul, már az elején voltak, akik megmondták, hogy egy ilyen kis 
piacon, ilyen nagy cégekkel, illúzió a „piaci verseny”, illúzió a piac 
árszabályozása! Mára már egyre többen igazat adnak nekik, de ez 
töménytelen pénzbe került eddig is!  
Ha ezt a gyakorlatot folytatjuk, nincs az a pénzmennyiség, a melybıl 
a feladatainkat meg tudnánk oldani. Sıt egyre több pénzért egyre 
kevesebbet fogunk kapni! A nagy cégek idıben megtudják az éves 
pénzeinket és az egységáraikat e szerint hangolják össze egymással, de 
mindig egyre fentebb.  
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Már nevetségessé válunk a társadalom elıtt azért, hogy mindezt a 
szakma elfogadja! Ilyen ostoba módon ennyi pénzt sehol sem 
költenek el! 
Nem zárható ki sajnos a pártok finanszírozása sem a folyamatból. 
 
Kiirtottuk a szakmából a kalkulátorokat! Azokat a szakembereket, akik ismerik 
az anyagok, a szállítás, az energia árait, akik ki tudják minden anyagra, 
minden munkára számolni azt, hogy mennyi a munka, az anyag önköltsége!  
Ez rendkívül fontos információ, mert az a biztos alap a véleményalkotáshoz. 
Ha erre rátesszük a társadalom által elismert, elfogadott tisztességes hasznot, 
akkor megkaphatjuk a munka vagy anyag reális költségét. A 
közbeszerzésnél ehhez kellené mindent nézni. Aki ettıl nagyon eltér, legyen 
kizárható! Legyen meghatározva a megengedett eltérés aránya! 
Az úgynevezett mérnökár a mérnökség lejáratása, másrészt pedig 
önámítás. Hiszen semmiféle kalkulációt nem tartalmaz, hanem kiátlagolja a 
multik legutóbbi árait. Ennél jobb eszköz nem is kell a rendszeres 
áremeléshez!  

18.7 
Az útmenti zöldsáv rendezése 

18.7.1 
a közmő helyzet javítása 
Az utat kísérı zöld sávban az út miatt hely kellene a padkának, a 
rézsőnek, az ároknak és a fasornak!  
Ezzel szemben a zöldsávot elfoglalták a közmővek. Ráadásul 
pazarlóan. Minden közmővezetéket úgy fektetnek le, hogy a 
fektetıjének a legkönnyebb legyen a dolga. Nem gondolnak sem az út 
kezelıjére, sem a következı közmőre.  
A közmőveseknek az útterületre tenni a legolcsóbb a 
vezetéküket, csövüket, ezért szeretik ennyire ezt a helyet. 
Hiszen ha ezen kívül mennének, akkor magánterületek sorát érintenék. 
Számtalan területtulajdonossal lennének kénytelenek tárgyalni. Ez sok 
pénzbe és sok idıbe kerülne. Mindez a közútnál jelképes!  
A közutasok kényszerhelyzetbe lavírozták magukat. Már nem 
mernek géppel árkot profilozni, fát ültetni, táblatartó oszlopot lefúrni, 
mert félnek a költséges vezetékszakítástól. A zöldsávjaink elvadulnak, 
elvadultak.  
Ki kellene jelölni egy közmősávot az árkon kívül. Ha ehhez földet 
kell venni, ez pénzbe kerül, akkor a fizetésbe be kell vonni a 
közmőtulajdonosokat! Majd fokozatosan ebbe a sávba kellene 
kipakoltatni az összes közmővet a közmőtulajdonosokkal, minden 
felújításuk során!  
Még azt a hibát s elkövettük, hogy megengedtük nekik a 
szolgalmi jog bejegyzését az állami útterületre. Csak azon 
múlt, hogy a közmőveseknek jobbak a lobbistái, mint a 
közutasoknak! Ezzel ık birtokon belülre kerültek, és ık diktálják a 
feltételeiket. Így minden útszélesítés, ívkorrekció az államnak arany 
árába kerül.  
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Ezért új közmőre engedélyt csak úgy lenne szabad kiadni, hogy az a 
kitőzött közmősávba essen, és útkorszerősítés esetén az áthelyezés 
költsége a közmőtulajdonosé legyen. 
Legjobb lenne késıbb a közmősávot leválasztani az útterületrıl. 
A téma mőveléséhez jogászok kellenének. 

18.7.2  
A megbocsátó útkörnyezet kialakítása 
Az útról lefutó jármővek, amíg nem lesz általános a sávon tartó 
elektronika, sajnos kemény tárgyakba ütközhetnek, szakadék-szerő 
árkokba érkezhetnek. E nélkül fizikai elválasztás kell az utak 
burkolatának szélére is! Megint két lehetıség van! Megint 
számolni kell! Mi az olcsóbb? Vannak kitalált megoldások a fejlett 
országokban, melyekbıl kellene a feladatra egy hazai ÚME-t készíteni, 
majd útfelújításoknál megvalósítani. 

18.7.3 
A füves padka visszaállítása 

Ki kellene számolni egyszer azt, hogy a burkolt v. az ún. 
nemesített padka az olcsóbb vagy a füves. Az a gyanúm, hogy 
hosszabb távon a burkolt. Ezért javaslom meggondolni az átállást. Ahol 
nem megy, ott pedig vissza kellene térni az 1,50 m széles füves 
padkára.  
Lássuk be: az ún. nemesített burkolat csak a kivitelezınek jó. 
Nem kell a geotechnikai ÚME szerint megfelelı anyagnyerı helyet 
keresni a padkába, mellyel azt feltöltheti. Az anyagnyerıhely keresés 
idıigényes, hiszen meg kell egyezni a terület tulajdonosával, a 
környezetvédelmi hatósággal, talajmechanikai vizsgálatokat kell végezni 
a megfelelıség igazolására, a beépítés ráadásul idıjárásfüggı. Sokkal 
kényelmesebb a bányameddıt megvenni a bányáktól, messzirıl 
odavinni, hiszen úgy is kifizetjük! Régen a tervezı feladata volt az 
anyagnyerı-hely keresése. A kivitelezı pedig megkapta, innen 
szállítson. 

18.7.4 
Az útmenti fásítás tekintélyét visszaállítani. Már nagyon régen csak 
vágják a fát az útkezelık, nem ültetik, nem ápolják. Ma az a fa a jó fa, 
amely nincs. Ha van, csak az elıbbi bajok vannak vele. Ha igaz a 
klímaváltozás, akkor az árnyék egyre nagyobb érték lesz! Az útjaink 
viszont elsivárosodnak, nyáron elviselhetetlen utazási feltételeket 
nyújtanak az árnyék, a változatosság helyett, mely az úthasználó életét 
tenné elviselhetıvé.  

 
A négy dolgozatomat felkínálom szakmai vitára! 
 
Szeged, 2014. november 13. 
 


