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Miután  írtam  az  új  német,  a  nem  túl  régi  holland  útkategóriákról,  érdemes 
utánanézni az angol előírásoknak is, mert abból is tanulhatunk.

A  fordítást  most  is  a  Google  fordítóval  végeztem,  így  előfordulhat  az  enyémnél 
tökéletesebb fordítás is. Az esteleges félreértésért pedig elnézést kérek.

Az említett három nemzet útkategóriái, úttípusai közül nekem az angol szisztéma a 
legszimpatikusabb, ezért javaslom ebből minél többet átvenni.

Az utak kétféle kategorizálása
Itt is különválik az utak hálózati szempontú és a műszaki szempontú kategorizálása, 
tipizálása,  osztályozása.  Mintha  mi  keverni  szeretnénk  a kettőt.  Az  okát  be nem 
tudom  látni.  Az  angol  is,  és  a  német  is  utólag  kapcsolja  össze  a  kétféle 
kategorizálást. Mi is tegyünk így!

Az utak hálózati szempontú osztályozása
Mint látszik majd, ez a laikusok dolga, feladata. Laikus alatt csak a nem szakembert 
értve. Politikusok, tornatanárok, gyógyszerészek, akik egyébként mind kiváló 
emberek, de nem közutas szakemberek!
A Department for Transport: 
Guidance  on  Road  Classification  and  the  Primary  Route  Network,  January  2012 
szerint:
(http://www.thensg.org.uk/documents/Guidance%20on%20Road%20Classification%20and%20Primary%20Route%20Network.pdf)

„All UK roads (excluding motorways) fall into the following four categories:

A roads – major roads intended to provide large-scale transport links within or between areas. 

B roads – roads intended to connect different areas, and to feed traffic between A roads and 
smaller roads on the network. 

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.”
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Tehát  az  autópályák  után,  azok  alatt,  azok  mellett  vannak  „A”  utak,  „B”  utak, 
minősített, de számozatlan és osztályozatlan, vagy inkább egyéb utak. Néhol még „C” 
és „D” utakról is írnak. 
Az „A” utak azokat a városokat kötik össze, amelyek szerepelnek az elsődleges célok 
listáján.  Ez  is  lista  alku  folyamat  eredményeként  áll  össze.  A  hivatkozott  anyag 
tartalmazza  a  legújabb  városlistát,  mint  az  elsődleges  célpontok  listáját.  Hasonló 
kiemelt cél lehet a repülőtér és a kikötő is. Hasonlót akár mi is legyárthatunk.

Ha valaki az előbbi kategóriák meghatározását keresi, és megpróbálja lefordítani az 
előbbi definíciókat, rájön, hogy azoknak szinte semmi tartalma nincs!
Ennél talán pontosabb meghatározásuk az,  hogy azok az utak tartoznak 
ezekbe a kategóriákba, amelyeket ezekbe besoroltak. Amelyeket ezekbe 
besorolnak! Ez egyfajta önkényességet, nem egyértelműséget takar!
A  besorolás  is  egy  alku  folyamat  végeredménye,  melyet  időszakonként 
felülvizsgálnak. Úgy tűnik, hogy az alkufolyamat részesei  az önkormányzatok és a 
lakosság is, az ún. társadalmi konzultáció intézményével. Természetesen részesei az 
egyeztetési folyamatnak az útügyi szervezetek is. A listát az államtitkár hagyja jóvá a 
folyamat végén.

Számomra különlegesség az, hogy egy útkategória neve az angoloknál egyszerűen 
pl.  csak:  „B”  út!  Ugyanilyen  fogalmakat  használnak  úthálózati  részhalmazaik 
jelölésére a hollandok, amikor csak Type I-ről, type II-ről beszélnek. Tehát semmi 
kiemelt főút, méltóságos főút! Semmi feudális alárendeltség.

Az alábbi térkép mutatja az autópályák (az M-jelűek; itt kék színűek) és az „A” utak 
(itt piros színűek) részhálózatát:

2

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

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


http://www.highways.gov.uk/our-road-network/our-network/

Javaslom:  a  hálózati  kategorizálás  nálunk  is  hasonló  legyen!  Akár 
átvehetjük  az  angolok  négy  szempontját  is,  amellyel  a  városokat 
kiválasztják. Szerintem ez nem mérnöki feladat!

Az utak műszaki szempontú osztályozása, kategorizálása, tipizálása
Szerintem ez viszont mérnöki feladat!
A három alapkategóriájuk (szíveskedjenek figyelembe venni a képeken a balra hajts-
ot!): 

az autópálya, azaz: motorway, (D és M, de előbb a D!),
a két úttestes, a kétpályás út, az osztott pályás út, azaz: dual 
carriageway, (D-AP)
az egypályás út, azaz: single carriageway, (S).

Képekben ugyanez:
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http://www.dft.gov.uk/ha/standards/dmrb/vol6/section1/td2705.pdf

Nagyon lényegesnek tartom, hogy az autópálya és a kétsávos főút között van egy 
közbenső kategória, típus, a kétpályás utak részhalmaza.

Három alapkategóriájuk közül kettő osztottpályás, kétpályás, két úttestes, 
mely mutatja az elválasztó sáv jelentőségét.

Mivel mind az első, mind a második kategória osztottpályás, kétpályás, a középső 
típust  kiegészítik  az  AP  betűkkel  a  különbségtevés  szándékával,  mely  az  all-
purpose=többcélú, rövidítése. 
A többcélúság szerintem abból eredhet, hogy az autópálya inkább egycélú út, mert fő 
funkciója  az  átmenő  forgalom  viselése.  Mint  egy  cső,  melybe  az  elején  bemegy 
valami  és  a  végén  kijön.  Átmenő  –  tehát  országon  is  átmenőként  értelmezve. 
Természetesen  a  középső  kategóriának  is  van  átmenő  funkciója,  ha  a  területet 
mondjuk megyében határozzuk meg, de már inkább forgalomelosztó funkciójú, némi 
helyi  forgalommal.  Csak  az  előbbi  forgalomfajta  arányok  változnak  a  három 
alapkategóriánál.

A  három alapkategórián  belül  alkategóriákat  is  elkülönítenek,  immár  a 
sávszám szerint! A sávszám ilyen előtérbe helyezése is szimpatikus!
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Így ezek jele:

Az autópálya lehet:
2*2 sávos: dual 2 lane = D2M
2*3 sávos: dual 3 lane = D3M
2*4 sávos: dual 4 lane = D4M

A két útpályás út (dual carriageway) lehet:
2*2 sávos: dual 2 lane = D2AP
2*3 sávos: dual 3 lane = D3AP

Én nem építenék D3AP-t, helyette már inkább autópályát!

Az egypályás út (single carriageway) lehet:
2 sávos: single2 = S2

széles 2 sávos: wide single2 =  WS2

A WS2 kétféle náluk. Az egyiknél 10 m széles a burkolat, míg a másiknál van az ún. 
„2+1” út, azaz a háromsávos út. A kapaszkodósáv náluk climbing lane. Az úttípus 
nevében náluk ezért beteszik a climbing lane sections-t. Egy külön angol előírásban 
ezt meg is nevezi: Design of Wide Single 2+1 Roads és erre használja a  WS2+1 
jelet. Ebben megjegyzi: „4.7 Roundabouts are appropriate for junctions 
on WS2+1 roads.”,  azaz a körforgalom megfelelő a 2+1 utakon! Minek kell 
nálunk bekövetkezni  ahhoz,  hogy ezt  elfogadjuk?  Ellen  csak  a mi  nulla 
tapasztalatunk, az ismeretlennel szembeni ellenállásunk áll. Meddig?
http://www.dft.gov.uk/ha/standards/dmrb/vol6/section1/td7008.pdf
Néha  írnak  az  S4-ről,  mely  nálunk az  egypályás  négysávos út,  de  a  rendszerből 
kihagyták.  Valószínűen  náluk  ez  nem  javallott  megoldás.  Megjegyzem,  hogy  ezt 
nálunk is kerülni kellene, ahol lehet meg kellene építeni az elválasztó sávot!  Nem 
rossz irány az, ha mi éppen ezt akarjuk bevezetni?

Mely kapacitástartományban alkalmazhatók az egyes angol kategóriák?
A grafikon x-tengelyén a mi fogalmaink szerinti ÁNF van, de ezerrel elosztva. Az y-
tengelyen  pedig  az  útkategóriák,  az  úttípusok  vannak,  az  előbbi  jelölésekkel,  a 
sávhatárok  nagyságainak  megírásával.  Hasonlót  készítenek a németek is!  Mi 
miért akarjuk megúszni?
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http://www.dft.gov.uk/ha/standards/dmrb/vol5/section1/ta4697.pdf

Látható, hogy milyen keveset tud a „2+1” út, a WS2 az angolok szerint is! Az S2 után 
a következő természetes  lépcső  pedig  a D2AP!  A D2M pedig  magasabb értéknél 
kezdődhetne szerintem. Valami miatt  a  D2M-et  és  a  D2AP-t azonos tartományba 
tette, ami nyilván nem igaz, mert az autópálya magasabb értékű, már a különszintű 
csomópontjai miatt is. 
Ha így igaz, akkor egyből a D3M-et lehet építeni a D2M kihagyásával, mert addig is 
kihúzza a D2AP.

A sávos grafikon mutatja azt is, hogy az angolok milyen kis szerepet szánnak a „2+1”- útnak, 
a  náluk  WS2-nek.  Nagyon  kis  forgalomnagyság  tartományban  tartják  elképzelhetőnek. 
Miközben szerepét viszi az alatta lévő S2 és a felette lévő D2AP.

Az angol ajánlás a körforgalmú csomópont fajtájára
Nagyon örültem, amikor megtaláltam ezt a táblázatot, mert a többsávos 
körforgalmak bevethetőségét tartalmazza. Mi ebben sem hiszünk! Megint 
az ismerethiányunk miatt.
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Egy részlet  a többsávos körforgalom (multi-lane roundabout) részleteiről!  Látható: 
kilépés 2 sávon. A belépő ág is kétsávos, de a körgyűrű előtt háromsávosra bővül, 
mert  így az időveszteség kisebb! Nálunk még nagyobb az esélye, mert mi 
időnk olcsóbb az angoloknál. Ha ott megfelelő ez a megoldás, akkor nálunk 
ugyan  miért  nem?  Látható,  hogy  akkor  bonyolultabb  a  helyzet,  ha 
gyalogos vagy biciklis is van a csomópontban. Az any=bármennyi! Ez nem 
semmi! A signal controlled roundabout pedig talán helyére teszi a magyar 
vitát. A jelzőlámpa csak jelző, a főnév a körforgalom! Jó lenne már 10 év 
után ezt is tudomásul venni!
A  dr.  Fortuijn  úr  által  nekem elküldött  holland  csomópont  kiépítésénél 
mintha ugyanez lenne a szemlélet, a szándék! Erről külön írtam korábban.
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http://www.dft.gov.uk/ha/standards/dmrb/vol6/section2/td1607.pdf

Javaslat:
Véleményem szerint a németek megint eltévedtek az elválasztó sáv nélküli 
háromsávos  úttal,  annak  különszintű,  mellékágon  mindent  lámpázó 
csomópontjaival. A hollandok kétsávos, zöldített kettős záróvonalas főútja 
autóútként  eladva  megint  nem  a  szellem  csúcsa.  Legtöbbre  az  angol 
megoldásokat tartom, és ezt javaslom követnünk.

Szeged, 2013. október 6.

8

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

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

