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Ami egyértelmű
Útkategóriáink között mindenki számára azonosan értett fogalom az autópálya – ahogyan azt 
a németek is értik - és a kétsávos út, akár főút, akár mellékút.

A zavar a kettő között van
Kapacitásban,  szolgáltatási  színvonalban,  építési  költségben  az  autópálya  és  a 
kétsávos út között hatalmas a különbség. Számtalan próbálkozás történt a nagy 
különbség közé beiktatni valamit, egy átmenetet.
Használjuk  a  köztes  térben  a  félautópálya,  az  emelt  szintű  főút,  az  autóút  fogalmát.  A 
továbbiakban az autóúttal foglalkozok. 
Úgy  gondolom,  hogy  a  próbálkozások  között  számtalan  különbség  van,  de  a  lényegi  a 
forgalmi sávok számában van.
Valószínű  az,  hogy  olcsón  kellett  minden  esetben  csinálni  valamit,  ami  majd  úgymond 
autópályává lesz fejleszthető, melyre könnyen kitették a 110 km/órás sebességhatárt.
Az  alábbiakból  kiderül,  hogy  kénytelenek  voltunk  lemenni  már  szinte  az 
autópályává fejleszthető kerékpárútig, vagy földútig.
Szándékom a zavar, inkább a káosz megszüntetésére javaslatot tenni.
A képeket a Google Earth segítségével állítottam elő. A képeken látható sárga csíkot nem 
tudtam eltüntetni. Annak semmi köze az úthoz, tehát az nem egy burkolati jel.

Mi az autóút?
A diplomatikus KRESZ semmitmondó meghatározása szerint:  „Autóút: jelzőtáblával autóútként  
megjelölt út.” Tehát bármi, mint ahogy az alábbiakban látszani is fog.
Kissé alaposabban: 
„Az autóút: gyorsforgalmi út, kizárólag gépjárműforgalomra, külterületen két vagy több, belterületen  
négy vagy több forgalmi sávval, egy vagy - egymástól fizikailag elválasztott - két pályával. Kezdetét és  
végét  Autóút és  Autóút vége tábla jelzi.  … Autóúton  a megengedett legnagyobb sebesség az egyes 
gépjárműfajtákra:

gépjármű fajtája max.  sebesség
[km/óra]

személygépkocsi,  motorkerékpár,
3,5 t-nál könnyebb össztömegű tehergépkocsi 110

3,5 t-nál nehezebb össztömegű tehergépkocsi,
autóbusz, járműszerelvény 70

Ha az azonos forgalmi irányban legalább két forgalmi sáv van, akkor rajtuk a párhuzamos közlekedés 
szabályai  érvényesek.  A forgalmi  okból  szükséges megállást  leszámítva  az autóúton megállni  tilos,  
műszaki hiba esetén is csak a leálló sávban, útpadkán szabad.”
http://hu.wikipedia.org/wiki/Aut%C3%B3%C3%BAt
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A jelzőtáblái az ismert képek:

 

Ezek után nézzük meg, mi mindent is nevezünk ma autóútnak?
A továbbiakban már elkészült, készülő autóutak képeit nézhetjük végig. A szerintem fontos 
megkülönböztető jellemzőket egységes táblázatba írtam be a képek alatt.

A pontatlan, a túl tág definíciónk következményei:

- - - - - - - - - - -

az útszám: M0
a forgalmi sávok szám egy irányban: 3
Van-e fizikai elválasztás középen? igen
Van-e aszfaltos leállósáv? igen
Milyen a padka? füves

Az  egy  irányban 3 forgalmi  sáv  még  a  hazai  autópályákon sem általános.  Ez  az  autóút 
autópályánál  is  magasabb  értékű!  Itt  autópályát  nevezünk  autóútnak.  Ez  egy  lefokozott 
autópálya. Így kellene kinézni a hazai autópályáknak!
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- - - - - - - - - - -

Három autóutat foglaltam egy csoportba a hasonlóságaik miatt.

Itt látszik a leggyakoribb csomópont - fajta.
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Szépen füvesedik a zúzottköves padka, melyet mindenütt segíteni kellene.
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az útszám:

M85, Enese elkerülő,
M86, Vát elkerülő

M2 5-20 km sz. között
a forgalmi sávok szám egy irányban: 2
Van-e fizikai elválasztás középen? igen
Van-e aszfaltos leállósáv? nincs
Milyen a padka? zúzottköves

- - - - - - - - - - -

M0, osztatlan pályás, négysávos, leállósáv nélküli útként, melyre később rakták ki középre a 
beton elemeket,  fizikai  elválasztásként.  Innen indult  az  M0.  A  következő kép  már  ezt  az 
állapotot  mutatja.  Nyilván  szűkíteni  kellett  a  forgalmi  sávokon  a  betonelemek helyigénye 
miatt. Leállósáv továbbra sem épült. Az M0 ebből az állapotból lépett tovább.

- - - - - - - - - - -

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

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


M70 és az M2 autóút

Van  két  egymáshoz  ismét  nagyon  hasonlító  autóút.  A  hasonlóság  alapja  az  utakon 
alkalmazott  sokféle  mintakeresztszelvény,  melytől  mindkettő  olyan  lett,  mint  egy  vegyes 
felvágott. A rövid rész–szakaszok között átmeneti szakaszok vannak, melyeken hol nő, hol 
csökken a sávszám, néha a megengedett sebesség is. Az úthasználónak minden pillanatban 
alkalmazkodni kell, mely nagy többlet lelki teher. A teherviselő képesség pedig nagyon függ a 
vezető pihentségétől,  tűrőképességétől.  Ez egy szakítópróba, melyen a gyengébbek súlyos 
baleseteket okoznak, szenvednek.
A kritikus a mindössze 21 km hosszú M70 autóút, melyen előadtunk mindent, amit lehetett. 
Ugyanezt az M2 nagyjában dupla hosszon adja elő, így a hosszegységre jutó változás közel 
fele az M70-ének.

Van mindkettőn autópályás mintakeresztszelvény, leállósávval. Itt  az  autópályát lefokozzuk 
autóúttá: 

Van mindkettő autóúton osztatlan pályás négysávos szakasz,  persze leállósáv nélkül.  Ezen 
sincs leállósáv. Ha itt nincs szükség leállósávra, másutt miért kell?
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Van mindkettőn háromsávos, azaz  2+1-út, persze az ilyen utak külföldi előírásait  be nem 
tartva. Jól látható, hogy mind a három sáv azonos szélességű, mely súlyos hiba. Itt sincs 
leállósáv és mégis működik.

Háromsávos  szakasz  –  természetesen  szabálytalan  sávszélességekkel  -  az  M2-n.  Ha  ez 
kapaszkodósáv,  akkor  az  miért  nem  igazodik  a  háromsávos  (=2+1)  utak  nemzetközi 
előírásaihoz? A csomópontok nagyon megzavarják a  vegyes mintakeresztszelvényű utakat. 
Sávok lépnek be, szűnnek meg a legváltozatosabb kombinációkban.
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Van  mindkét  autóúton  kétsávos  út,  holland  mintára,  pirossal  kihangsúlyozott  kettős 
záróvonallal, az előzés kizárása céljából. Az M70-en a teljes hossz közel fele ilyen. Ez nem 
más, mint egy záróvonalas főút. Ugyanúgy 90-nel használható, csak előzni tilos a szakaszon. 
Az előzés útjainkon az egyik legkritikusabb, legveszélyesebb művelet. Ha a jármű összetétel a 
kifejthető vagy a megengedett  sebesség  vegyes,  akkor  a  sebességkülönbség miatt  szinte 
állandó az  előzési  kényszer.  Ezek  ezt  zárják  ki.  Kérdés az  ellenkező irányúakat elválasztó 
korlát  nélkül mennyire  bízhatunk a záróvonalban.  Az  M0-on a záróvonal  nem vált  be.  Az 
alábbi képből és a statisztikákból úgy tűnik, hogy itt sem.

Hiába piros, „turbósított” a záróvonal, ha elalszik az egyik sofőr, vétlenek is áldozattá válnak 
fizikai elválasztás hiányában. A hazai utak úthasználói nem arról híresek, hogy betartják a 
forgalmi rendet. Az útnak ehhez is alkalmazkodnia kellene. A főutat nevezzük ki autóútnak, 
énekes madárrá léptetjük  elő  a  verebet.  Nincs leállósáv,  csak  legfeljebb jó földminőségre 
feljavított padka.

Így  kell  előállítani  a  lassú  és  a  gyors  forgalmat!  Legyen  sebességkülönbség  és  lőn 
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sebességkülönbség!  Majd  utána  csicsás  záróvonallal  megakadályozni  az  előzést. 
Kilométereken (itt  éppen 4,1 km-en)  át  lehet  követni a  teherautót,  idegbajt  kapva. Ugye 
nyilvánvaló a diszharmónia a két intézkedés között! Csodák pedig nincsenek.

De  különben  miért  is  menne  90-nel  valaki,  miközben  a  „nemesített  padka”  áldásos 
következményeként ez egy reptéri felszálló pályának néz ki. Jó az aszfalt, senki sincs éppen 
az úton. Miért is nem menjen 120-szal valaki? Mi akadályozza meg?
A kép azt sugallja, hogy hajrá, a tábla pedig azt, hogy mégse. Újabb diszharmónia! Remélem 
hasonló ostobaságot a jövőben nem követünk el!

Miért  is  menne  90nel,  amikor  az  úttengely  geometriája  már  az  autópályáé!  A 
helyszínrajzi ívek sugara, az átmeneti ívek paraméter, a hossz-szelvény, azaz az 
úttengely  már  az  autópályáé! A  mintakeresztszelvény  viszont  kétsávos  főúti.  Újabb 
diszharmónia!

A következetlenség, a diszharmóniák nyomatékos következményei:
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http://hvg.hu/itthon/20110809_m70_autout

http://hvg.hu/itthon/20110803_m70_autopalya_lehet

Van  2*1  sávos  út  kijelölve  repülőtér  méretű  kihasználatlan  felületen.  A  sávszélességhez 
viszonyítva jól látszik a holt tér szélessége. Ezt a pénzt a szakasz más részein kellett volna 
célirányosan  befektetni,  ahol  nem  lenne  holt  a  tőke.  A  szegénység  és  a  pazarlás  képei 
következnek.
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Hasonló használaton kívüli óriásfelület van az M2-n is!
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autópálya kényelméhez szokottakat ismét irritálja.

A sebességhatárokat a 110 és a 80 között rángatták a szakaszon.
Ez  a  „kompozíció”,  azaz  katyvasz,  jogi  nyelven  foglalkozás  körében  elkövetett  szándékos 
veszélyeztetés,  melynek  halál  is  lehet  a  következménye,  tökéletesen  ellentétben  van  az 
önmagát magyarázó út fogalmával.

Súlyosbítja  a  helyzetet  az  M70-esen  az,  hogy  a  21  km-nyi  szakasz  előtt  is 
autópálya, és utána is autópálya van 100 km-eken keresztül! 
Az  ilyen  beiktatás  sajnos  valószínűen  magyar  specialitás,  hiszen  autópálya 
szakaszok közé beterveztek egy túlélő szakaszt, melyet mindenki vérmérséklete, 
pihentsége,  idegállapota  szerint  küzd  le.  Ez  a  szakasz  irritálja  az  autópálya 
kényelméhez szokott vezetőket. Mi ez, ha nem egy csapda! 
Ide vezet, ha fogalmaink pontatlanságát valakik ki is használják.

Az alkotóknak ezek után nem maradt más dolguk, mint munkájukat a maguk által kirakott 
alábbi többnyelvű táblával minősítsék: „Balesetveszélyes útszakasz”.
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Az M2 specialitása az aszimmetrikus mintakeresztszelvény, a jobb oldalon aszfaltos leállósáv, 
vagy aszfaltos padka, míg a jobb oldalon zúzottköve padka.

Legyen intő példa a két autóút arra, hogy mit nem szabad csinálni. Minél előbb fel kellene 
számolni  az  inhomogenitást!  De előtte  le  kellene  videózni  a  szakaszt  és  tanítani  negatív 
példaként.
Úgy látszik, mindenki látta a bajt, csak a szakemberek nem:
„Tüntetés az M70-es miatt: a tömegbaleset volt az utolsó csepp”
http://hvg.hu/itthon/20110623_m70_es_tuntetes

- - - - - - - - - - -
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az útszám: M15 és M19
a forgalmi sávok szám egy irányban: 1
Van-e fizikai elválasztás középen? nincs
Van-e aszfaltos leállósáv? igen
Milyen a padka? füves vagy részben az

Lényegében egy kétsávos fűút mindkettő, csak leállósávval, vagy burkolt padkával turbósítva. 
Ilyennek kellene lenni minden főutunknak. A főút nem autóút, énekes madárnak minősítjük a 
verebet! A záróvonal itt még a hagyományos, de jól látható! Aki ezt nem tartja be, annak 
hiába színezzük ki!

- - - - - - - - - - -
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az útszám: M9
a forgalmi sávok szám egy irányban: 1
Van-e fizikai elválasztás középen? nincs
Van-e aszfaltos leállósáv? nincs
Milyen a padka? zúzottköves

Ez inkább egy  jó burkolatú főút. Érdekessége a balra  fordulók sávja, mely  nem autóutas 
csomópont. Az autóút szintbeni csomópontjai vagy körforgalmúak, vagy csak jobbra kiválást 
és  jobbról  becsatlakozást  engedők.  Hasonló  burkolatminőségű szakasz  van az  M2-n is.  A 
Szent  László  híd  is  csak  kétsávos.  Ez  főút  a  javából  és  nem  autóút.  Autóút,melyen 
körforgalmú csomópont is van!

- - - - - - - - - - -
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az útszám: 61, kaposvári elkerülő
a forgalmi sávok szám egy irányban: 1
Van-e fizikai elválasztás középen? nincs
Van-e aszfaltos leállósáv? nincs
Milyen a padka? füves

Főút  számozású,  jelű  autóút.  Fából  vaskarikák  rendre!  Lényegében  egy  nagyon  rossz 
minőségű kétsávos út, mely 61-es út, azaz főút jelű, de még egy főút szintjét sem üti meg, 
ehhez képest aránytalanul drága autópályás csomópontokkal.

A  képen  látható  két  autópálya  csomópont  között  a  felette  lévő  elöregedett,  szétrepedt 
mellékút! Diszharmónia ez is a javából.
- - - - - - - - - - -

A káosz jellemzője a 44 sz. főút is, mely kiépítési szintje miatt autópálya, sebességhatára 
miatt autóút, útkategóriája pedig mégis főút! 
Valószínűen, hogy ennek Békéscsaba és Gyula  közötti építésével  szerették volna sürgetni, 
kikényszeríteni az M44-et. Drága igyekezet lett. A 44-esnél éppen fordított a helyzet, mint az 
M70-nél. Ott autópályák között van egy főút, míg itt a kétsávos rossz utak között van egy 
rövid autópálya szakasz. Nyilván az egyik sem jó. Ezt hívják ma Magyarországon úthálózat 
fejlesztésnek!

Kinézetre, kiépítésre autópálya, a táblázása szerint autóút, …
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… a kitáblázása szerint pedig főút. Akkor milyen állatfajtát látunk?

Autópálya két szervízúttal! 2*2+2*1=6 sáv a semmiért!
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Ezt hívják ma Magyarországon úthálózat fejlesztésnek!
Azon  sem  csodálkoznék,  ha  egy  kerékpárutat  kineveznénk,  előléptetnék 
autópályává fejleszthető autóúttá!

Javaslatom az útkategóriára
Az autóút rendkívül fontos kategória. Aki ezt meglátja, számára a kiépítés azonnal üzenje, 
hogy autóúton halad, és az ehhez illő szabályok betartásával kell közlekedni. Legyen ez egy 
valódi önmagát magyarázó út, mely minden hókusz-pókusz nélkül kiváltja a kívánt használói 
magatartást. A burkolatszél és az útterület határa között ez az út azonnal megbocsátó útként 
alakítható ki a padka, a részük esésével, hajlásával, az árkok ennek megfelelő kiképzésével, 
mert ezen sáv ilyen kiképzésétől lesz leginkább az! Az előbb látott vegyes felvágottakat pedig 
minél  előbb  meg  kell  szüntetni,  ne  legyen  rejtvényfejtés  az  autóvezetés,  ne  kelljen  az 
autóvezetőnek azzal törődnie, hogy a főútnak látszó út autópálya-e, vagy az autópályának 
látszó út vajon főút-e! Amit javaslok, már ki van találva, működik! 

Autóút csak kétféle legyen Magyarországon 110 km/óra legnagyobb sebességgel:

a) 2*2  sávos  út  középen  fizikai  elválasztó  elemekkel  az  ellenirányú  forgalmak 
szétválasztásával,  leállósáv  nélkül.  Mai  autóutak  is  jól  ellátják  feladatukat  leállósáv 
nélkül.  Bizonyos  távolságonként  leálló  öblöket  kell  építeni.  Legfeljebb  a  földpadka 
kezdeti teherbírásának növelésére zúzottkövezhető, de mielőbb füvesítendő. A minta a 
már  létező  és  működő  M85,  M86!  Holland  mintára,  még  a  forgalmi  sávjainak 
csökkentési lehetőségét is meg lehet vitatni. Így a 2*2 sávos út burkolatának felülete 
még  kisebb  is  lehet  a  háromsávos  úténál.  Ha  a  háromsávos  út  mellé  nem 
szükséges leállósáv,  akkor  mi  miatt  kellene a 2*2 sávos mellé? Legyünk 
következetesek!
Csomópontjai a méreg drága autópályás csomópontok helyett egyértelműen 
a többsávú belépővel és kilépővel rendelkező körforgalmi csomópont! Ez a 
valódi  költségmegtakarítás!  Ehhez  rehabilitálnunk  kellene  a  koncentrikus 
felfestésű  körgyűrűvel  rendelkező  csomópontot,  mint  a  legegyszerűbb 
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kialakítású körforgalmat, melynek ez a besorolás rendjét jelző tábla a titka:

Mi  ezt  kifelejtettük,  és  emiatt  a  kukába  dobtunk  egy  körforgalmi  csomópont  típust. 
Tévedtünk!

A javasolt mintakeresztszelvény:

b) Svéd mintájú háromsávos út, ahogyan ők hívják: a 2+1-út. Terjedelmi okból külön írok 
majd erről az útfajtáról. Ezen sincs leállósáv! Bizonyos távolságonként leálló öblöket 
építenek a svédek. Építeni csak ott javaslom, ahol az ezen út által még elviselhető 
forgalomnagyságnál nagyobb forgalom hosszú távon sem várható. 
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Két feltételt azonban mindenképpen szabni kellene:

1. Nem lehet rajta lassú forgalom.
2. Fix telepítésű, sebességmérő kamerák vannak kihelyezve egymástól 1-2 km-nél nem 

távolabb!

A két változat összehasonlítása:
 Mivel a svédek az új háromsávos útjaikat 14,00 m szélességgel építik és a 2*2 sávos út 

pályaszerkezete is 14,00 m széles, az építési költségben nincs érdemi különbség, 
hiszen  az  egyéb  rárakodó  költségek  (középső  fizikai  elválasztás,  a  burkolatszélek 
korlátai, a csomópontok, vadvédelmi kerítés szükségessége, stb. azonosak.

 Az egyik legveszélyesebb manőver,  az előzés szempontjából kedvezőbb a 2*2 
sávos út, mert ott  az előzés mindig adott, míg a háromsávos útnál csak bizonyos 
szakaszokon.  A háromsávos  út  egysávos szakaszai  miatt  a  háromsávos út 
szolgáltatási színvonala kisebb.

 A háromsávos úton be kell építeni a sávváltási, az átmeneti szakaszokat, melyek közül 
különösen  balesetveszélyes  a  kétsávos  előzési  szakasz  vége.  Ilyen  beépített 
balesetveszély a 2*2 sávos úton eleve nincs. Emiatt valószínűen kedvezőbb a 
2*2 sávos út.

 Mivel  a  háromsávos út fele  egy sávos, míg  a 2*2 sávos út mindenütt  irányonként 
kétsávos, a 2*2 sávos út szolgáltatási színvonala magasabb.

 A  háromsávos  út  autópályává  alakítása  esetén  a  14,00  m-ből  elveszik  a  leendő 
autópálya elválasztó sávjának szélessége. Ugyanez nem fordul elő a 2*2 sávos autóút 
hasonló  átalakításakor.  Ha  a  2*2  sávos  autóút  szélesítési  igénye  „x”,  akkor  a 
háromsávosé „x+elválasztó sáv”. A továbblépés olcsóbb a 2*2 sávos út esetén.

 A háromsávos úton 3 sávon áramlik, a 2*2 sávoson pedig 4 sávon a forgalom. Emiatt 
a 2*2 sávos út kapacitása nagyobb a háromsávosnál.

 Svédország  akár  tetszik  egy  periféria  ország,  nem  úgy,  mint  Magyarország,  mely 
Közép-Európa szívében, a hadak útján fekszik. Míg Svédországban észak felé haladva a 
kapacitásigény gyorsan csökken, itthon minden irányból minden irányba el kell tudni 
jutni, itthon minden irányban majdnem azonos a kapacitásigény akkor is, ha erre ma 
nincs pénzünk. Jól példázza ezt az M0 esete, melyen dr. Törőcsik Frigyes minisztériumi 
főosztályvezető  szerint  annyira  nem  volt  forgalom  a  megépítése  után,  hogy  a 
minisztériumi szakembereknek meg kellett kérni a VOLÁN társaságokat, hogy legalább 
a buszjárataikat tegyék rá. Mára mi is lett belőle? A háromsávos út a periféria, a 
2*2 sávos út a centrum útkategóriája.

A svédek a háromsávos utakra azzal a meglévő adottságukkal kezdték el, hogy valami miatt 
voltak 13,00 m széles kétsávos útjaik, de nekünk szerencsére nincsenek ilyenek. Ami tehát 
logikus lépés volt náluk, nem biztos, hogy logikus nálunk is! Az előbbiek miatt nagyon meg 
kell fontolni a kettőből való választást, kizárni azonban nem kellene a háromsávos út építési 
lehetőségét Magyarországon.

Szeged, 2013. május 31.
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