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A közúti forgalom, mint a település terhe
Az emberek egyre nagyobb része lakik a településeken. A települési környezet az
embernek, mint biológiai lénynek, mesterséges környezet. Ez a csinált, az ember által
elıidézett környezet számtalan elınye mellett legalább annyi hátránnyal, kárral is jár.
Az emberre kártékony elemek közül elsık között lehet a közlekedés, a közúti
forgalom. A forgalom terheli a települést, terheli az embert is. Azaz teher. Lételem,
de mégis teher. Az lenne tehát a helyes gondolkodás – ha számítana a lakókörnyezet
minısége, azaz az egészségünk – hogy a terhet csökkentsük. Természetesen
legalább ekkora veszélynek tartom azt a kémiai vegyület mennyiséget, amit
táplálékkal beviszünk a szervezetünkbe, de ennek elemzése nem a közlekedés
feladata. Gyakran hivatkoznak a nem megfelelı téli főtésünkre is. Hasonló a
hivatkozás a pollenre vonatkozó is, sajnos néha azzal a szándékkal, hogy a
közlekedési bajok hatását csökkentsék, relativizálják. A dolgozatom a közlekedéssel
elérhetı tehercsökkentés egy esélyére igyekszik figyelmet irányítani.

A terhelı és a teher
Van egy kis baj!

https://hu.wikipedia.org/wiki/A_vil%C3%A1gegyetem_t%C3%B6rt%C3%A9nete

A grafikon szerint a Homo sapiens kb. egy millió éve jelent meg, ember tehát azóta
van a Földön. A modern ember is legalább 100 ezer éve igyekszik talpon maradni,
elsısorban mindenhez alkalmazkodva.
Megjelent azonban 1879-ben Benz háromkerekője, tehát kb. 140 éve egy teljesen új
valami, melynek hatása hatalmas az emberi környezetre.

Káros hatását idıben felismerték, hiszen:
„Sajnos a helyi rendırség kevésbé volt megértı a feltaláló törekvését illetıen, és bár
Mannheim városában utazhatott jármővével, a városfalon kívül ez tilos volt számára.”
Ma pedig egyre inkább éppen fordított a helyzet!
http://www.huszadikszazad.hu/index.php?apps=treasury&action=cikk&id=248
http://www.origo.hu/auto/20160128-benz-patent-motorwagen-130-evfordulo-avilag-elso-autoja.html
Elképesztı az autószám növekedése, hiszen már 2014-ben túljutottunk a 2,7 milliárd
autón, hiszen ma kb. 7 milliárd ember próbál a Földön élni.
„A legdrasztikusabb olajdrágulás és folyamatos környezetvédelmi szigorítás, de még
a pénzügyi válság sem volt képes megállítani a globális jármőpark bıvülését.”
Félelmetes a Világ elıtti perspektíva, hiszen:
„Az ezer lakosra jutó autók száma 2005-ben globálisan még 144 volt, tavaly pedig
már elérte a 170-et, ám az átlag mindig is rendkívül szélsıséges értékekbıl állt
össze: az USA-ban közelít nyolcszázhoz, több ázsiai ország pedig még a húszat
sem éri el ez az index, mely nyolc év alatt így is megduplázódott például Indiában. Az
EU és EFTA országokban 570, Japánban és Dél-Koreában 540 az ezer lakosra jutó
autók száma.”
http://www.autoszektor.hu/hu/content/tul-27-milliard-auton
Az ember képtelen ilyen ütemben alkalmazkodni!

A környezeti kapacitás
A közúti forgalommal biztosan bevisszük a településre a légszennyezést, a
zajt, a rezgést, a balesetveszélyt, a megnöveljük a balesetveszély
kockázatát, növeljük a modern ember bizonytalanságát, a nem
gépjármőves helyváltoztatások, elsısorban a gyaloglás, a kerékpározás
akadályoztatását, a feszültséget, azaz a stresszt, a megsérüléstıl, a
megbetegedéstıl való félelmet.
A települési környezet levegıminıségét több jellemzıvel, változóval írják le.
Változókról van szó, mert értékük pillanatról pillanatra más lehet. A gépjármővek
benzint, gázolajt égetnek el, melyek lévén kıolajszármazékok, rengeteg kémiai

anyagból álló turmixok. Turmixok ezért az égéstermékeik is, melyek bejutnak a
szervezetünkbe!
Ilyen változó a szálló por mennyisége, a rákkeltı részecskék, égéstermékek aránya, a
széndioxid és a nitrogénoxidok aránya. A mai logikánk az elıbbi értékekre,
jellemzıkre ún. határértékeket ír elı. Kényes téma a határérték nagysága. Nyilván
értékük felvétele, meghatározása pénzfüggı. Mivel ma jobb nincs, kénytelenek
vagyunk ezt a logikát elfogadni.
Eljutottunk oda, hogy a fentebbi káros jellemzık majd mindegyikének van egy
határértéke, mely fölé nem illene az illetı értéknek emelkednie. Így a környezetünk
állapotát egy határérték sorral, határérték sorozattal (matematikailag egy vektorral)
határozzuk meg.
Azt mondjuk, hogy addig nincs baj, amíg a változók tényleges értékei kisebbek a
felvett határértékeknél.
A környezeti kapacitás kitalálói a légszennyezettségre jellemzı számsort kibıvítik a
zaj, a rezgés, a fajlagos balesetszám határértékével.
Majd végül azt állítják, hogy egy település vagy településrész, egy utca,
egy tér környezeti kapacitása kimerül akkor, ha az elıbbi számsorozatnál
nagyobb érték mérhetı, határozható meg.
Észre kellene vennünk, hogy az életminıségünkrıl van szó!

Bajok a környezeti kapacitás fogalmával
A legfıbb baj az, hogy betartása, figyelembe vétele sokba kerülne a
társadalomnak. Ha viszont megbetegszünk, az fıleg csak az egyénnek kerül sokba,
mintha a társadalom rányomná mőködési költségeit az egyénre.
Ezért: az elıbbi változók értékeit nem mérik, nem teljes körően mérik, nem
folyamatosan mérik, elmaradnak a folyamatos elemzések.
Úgy teszünk, mintha a környezeti kapacitás fogalma nem is létezne!
Majdnem általánosan elfogadottan figyelmen kívül hagyják.
Mintha figyelmen kívül hagynánk a vérnyomásunk, a koleszterin szintőnk,
a cukorszintőnk értékeit! Sajnos a figyelmen kívül hagyás következményei
is ugyanolyan súlyosak!

Hogyan járulhatna hozzá a közúti közlekedés a települési életminıség javításához?
A válasz egyszerő: a gépjármő forgalom nagyságának csökkentésével! Érdemes ezért
különféle forgalomfajtákat elkülöníteni, mert ez lehetıvé teszi a legkártékonyabb
forgalomfajta kiszorítását a településrıl.

Készüljön a környezeti kapacitás módszertanát tartalmazó útügyi mőszaki elıírás
Készüljön el, legyen egyértelmő, legyen használata kötelezı! Nagyon
fontos az, hogy ne csak az új helyzetekre legyen kötelezı a használata,
hanem segítségével legyenek kideríthetı mindazok a mai átkelési
szakaszok, ahol már ma is kimerült a környezeti kapacitás. A környezeti
kapacitás rendszeres és folyamatos vizsgálata legyen ugyanolyan feladata
a közútkezelıknek, mint a baleseti helyzeté!

A közúti forgalom fajtái
A forgalom fajtáiról – és fıleg a gépjármő forgalom fajtáiról - csak akkor van értelme
beszélni, ha minden vizsgálat elıtt lehatároljuk azt a települést vagy településrészt,
amelyrıl beszélni akarunk. Egy településrész forgalomfajtái teljesen mások lehetnek
a település estén. Mindig körül kell tehát határolni azt az emberek által lakott
területet, amelyre vonatkozóan vizsgálódni akarunk. E nélkül értelmetlen a forgalom
fajtáiról beszélni.

A sémán jól láthatóan felvettük elsıként a település vagy településrész határait,
melyen belül van a vizsgálandó terület. A forgalom fajtáit EHHEZ KÉPEST definiáljuk!
A szóba jöhetı gépjármőforgalom fajták:
1. az elkerülı forgalom. A legkellemesebb, legkívánatosabb forgalomfajta, mert
egyáltalán nem érinti a vizsgált területet! Kintrıl indul, kívülre megy, és a
pálya a területen kívül van! Az ideális ez a fajta lenne. Szeged szempontjából
ilyen a Székesfehérvár-Szolnok közötti forgalom, de ilyen a város melletti és
kívüli autópályák forgalma is.
2. Az átmenı forgalom. Az elıbbi szöges ellentéte. A lehetı legkellemetlenebb, a
legtöbb bajt, kárt okozó forgalomfajta. A vizsgált területen kívülrıl indul, azon
kívülre megy, de a jármővek átgázolnak a vizsgált területen. A jármővezetı és
a vizsgált terület lakója két teljesen ellenérdekelt fél, mindkettı a pokolba
kívánja a másikat. Hiszen a jármővezetı lassításra kényszerül, emiatt idıt
veszít. A jármővezetınek kerülgetnie kell a helyi lassú forgalmat. A lakóknak
pedig nı a szennyezés, a kockázat. Szeged szempontjából ilyen forgalom a
fizetıs autópályát elkerülı forgalom mondjuk Makó és Mórahalom között. A
dolgozatom ezen a forgalomfajta ellen szólal meg, agitál.
3. A célforgalom. Kívülrıl indul, de végcélja a vizsgált területen belül van. Ilyen
például az ingázó dolgozók forgalma, amikor este hazamennek.
4. Az eredı forgalom, az elıbbi párja. Bentrıl indul, de célja a területen kívül
van. Az ingázók forgalma, ha reggel dolgozni mennek a településen kívülre.

5. A belsı forgalom. Ha a vizsgált terület Szeged, akkor ez az a forgalomfajta,
mely nem hagyja el a várost. Ilyen pl. a helyi villamosok, trolik forgalma.

Mi a megoldás az átmenı forgalomra, mi a gyógyszer ellene?
Egyértelmő a válasz: az elkerülı út. Elsısorban a települést elkerülı út!
Nem új a fogalom, de nem program!
Ma is készülnek településeket elkerülı utak, de nincs erre egy külön program, amely
mielıbbi kiépítésüket elısegítené, a rangjuknak megfelelıen. Sokkal több elkerülı út
kellene, mint amennyi épül. Ma nincs a jelentıségének megfelelıen kezelve az
elkerülı utak ügye. Állítom: a közutas szakma az elkerülı utak építésével
tudna leginkább hozzájárulni a településeken élık életminıségének
javulásához!
Az autópálya építési program egyértelmően az elkerülı utak programja, azonban
nem elég csak ezt az útkategóriát építeni. Nem, mert a hagyományos kétsávos
elkerülı utakkal sokkal olcsóbban is lehetünk eredményesek. Milyen lépéseket látnék
célszerőnek?
1. A program elsı lépése az lehetne, hogy a kész adatbázisból (OKA) kikeressük
azokat az állami útszakaszokat, melyek ma a belterületeken haladnak át. Ez
nagyon egyszerő.
2. Majd kiszámoljuk azt, hogy mekkora ezek terhe, azaz mekkora a
forgalomnagyság és az milyen hosszon terhel egy települést. A meglévı
adatbázis erre is használható! Erre szolgálhatna mutatószámként a jármő*km
vagy kamion darabszám*km, a teherautó darabszám*km jellemzı, melyet
forgalmi „teljesítménynek” hív a szakma.
3. Meg kellene határozni azon lakosok számát, akiket az elıbbi forgalom súlyt,
akik az elemzett vonal mellett kénytelenek élni. Ehhez már önkormányzati
segítség kellene, mert az országos adatbázis ilyen adatot nem tartalmaz.
4. Költségbecslést kellene készíteni a várható építési költség nagyságára. Ehhez
nyilván tanulmánytervek kellenének, melyekben minden település esetére
kiválasztható lenne az optimális elkerülı úti változat. Itt nagyon nagyok a
hiányok. Ma sajnos a tanulmányterv egy lenézett tervfajta, miközben a
tervezési hierarchiánk legfontosabb eleme! Még azt is meg lehetne próbálni,
hogy a tanulmányterv költségviselésére felkérnénk az önkormányzatokat. Nem
nagy összegekrıl van szó, és közös érdekrıl van szó.
5. Vizsgálni kellene egy másfajta, de újabb tanulmánytervben a korábbi átkelési
szakasz
visszaépítési,
forgalomcsendesítési
lehetıségeit
és
ezek
költségigényeit. Ma errıl szinte sehol sincs szó! Ha véletlenül el is készül egy
elkerülı út, a régi, a korábbi átkelési szakasz úgy marad idıtlen idıkig. Ha egy
elkerülı út elkészül, azzal egy kapacitást viszünk ki a településrıl. A régi
átkelési szakaszon csökken a kapacitásigény. Ez azt jelenti, hogy nincs már
szükség akkora közlekedési felületre. A keresztmetszetet újra lehet osztani,
eddig aszfaltozott felületeket vissza lehet zöldesíteni, járdákat lehet szélesíteni.
6. Fel kellene mérni a meglévı átkelési szakaszba esı épületekre a nehéz
jármőforgalom miatti meglévı vagy várható épületkárokat!
7. Újra kell gondolni a település kerékpáros hálózatát! Ez az elkerülı
utak létesítésének az egyik legfıbb eredménye! Egészen más lehet a

település kerékpáros hálózata, ha van, mintha nincs elkerülı út! Hiszen
kimegy a településrıl az átmenı forgalom. Az átmenı forgalom sofırjei
számára a településen mindenki idegen! Az idegeneket pedig másként
kezeljük, mint a rokonainkat és ismerıseinket. Az belsı, az eredı és
célforgalom sofırjei a településen nem akarják elgázolni a nagyanyjukat, az
unokáikat, a gyerekeiket. Visszamarad egy megszelídült forgalom,
kimegy az agresszivitás! A kerékpárosok zömét vissza lehet vezetni az
utakra, a meglassult forgalom KÖZÉ! Nem kell tehát a zöldsávok rovására az
amúgy is szőken lévı zöldterületeket fogyasztani kerékpárutak építésére. Ha
pedig voltak ilyenek, azokat vissza kell adni újra zöldfelületnek! Az elkerülı
utakat és a település belsı kerékpárút hálózatát egységben kell
kezelni. Lényeges kerékpáros fejlesztés csak így következhet be!
8. Át kell gondolni egy újabb tanulmánytervben a település állami és
önkormányzati úthálózatát az elkerülı út elkészülte utáni helyzetre. Van-e
lehetıség a módosításra, az ésszerősítésre? A cél az lenne, hogy a településen
belül ne maradjon, vagy minél kevesebb maradjon az állami utakból. Ma
mindenki szenved a senkinek sem jó közösködéstıl! Gyakori az, hogy az
önkormányzatok vezetıi helyi gondokat országosként állítanak be, mert így
van remény az országos finanszírozásra.
9. Az elıbbi költségek, a kivitt teher, a fellélegzı érintettek száma alapján
államilag egy objektív rangsor, lista készíthetı, mely tárgyalási alap lehet az
önkormányzatokkal. Ma – különösen a négyévenkénti választások idejében –
szinte általános jelenség a politikusi választási ígéret egy elkerülı út
kihajtására állami, azaz adófizetıi pénzbıl. Kapcsolataikkal sokszor el tudják
érni azt, hogy nem ott épül az elkerülı út, ahol az a legsürgısebb lenne.
Lehetıséget kellene nekik adni arra, hogy kilépjenek az állami rangsorból,
azaz elıbbre kerüljenek, ha saját forrást kínálnak fel!
10. Megegyezések lennének köthetık már a kezdet kezdetén az utak cseréjérıl,
átadásáról-átvételérıl az önkormányzatokkal. Gyakori az ugyanis, hogy az
elkerülı útig érdekes a folyamat az önkormányzatoknak. Elkészülte után már
nyeregben érzik magukat és sokkal magasabb lóról tárgyalva folynak a
tárgyalások a folytatásról, vagy elakad az elıbbi soklépéses folyamat!

Néhány kép arra, hogy az átkelési szakaszok melletti épületvagyont is megviseli a
teherforgalom
Végül néhány képet betettem a Csongrád megyei fıúti és összekötı úti szakaszok
melletti épületekrıl.
Látható a siralmas állapotuk. Ezek a házak nem a mai építési elıírások szerint
készültek! Gazdáiknak soha nem volt pénzük! Mindig csináltak valamit rajtuk, ha lett
egy kis pénzük. Bajok vannak az alapjaikkal, szinte mindig hiányzik a koszorú,
megoldatlan a vízszigetelés. A nyílászárók maguk a kavalkád. Csoda-e, ha
megroggyannak. A bírósági tárgyaláson a közút ügyvédje folyamatosan az elıbbi
építési hibákat hangsúlyozva igyekszik a felelısséget és a kártérítési igényt elhárítani
az államról.
Valóban azonban az a helyzet, hogy ezek a házak elıbb ott álltak, mint ahogy a
teherforgalom melléjük ment. Senki sem kérdezte meg errıl ıket, senki sem kérte
ehhez a hozzájárulásukat. Az is tény, hogy a belterületi út a folyamatosa

burkolaterısítések miatt egyre magasabbra került, míg a házak maradtak a régi
helyükön, rájuk folyva ezáltal az út vize is, mely szintén nagyon állagromboló. Az is
gyakori, hogy a folyamatos szélesítések miatt a jármővek egyre közelebb kerültek a
falakhoz, azokat a folyamatos rezgésekkel rombolva.
Van olyan településünk, ahol a fıutca házai szinte eladhatatlanok, mivel mindenki
szabadulni szeretne a rossz helyen álló házától, de olyan bolond sem akad, aki
megvenné.
Nincs pénze senkinek semmire, miközben éveken át megy az embergyilkos bírósági
folyamat. Ezt azonban még a környezeti kapacitás fogalmába sem tudjuk beépíteni,
pedig ez egy a sok negatív következmény között.
Mi ilyen lakásállománnyal mentük be az EU-ba!
Ha kötelezı lenne vizsgálni a környezeti kapacitás, akkor ide átmenı teherforgalmat
eleve tilos lenne bevinni és fenntartani!
Tessék még ehhez hozzágondolni a gyakori ütıkátyúkat, melyek zaj- és fıleg
rezgésforrások!
Egy üzemmérnökségi kollégánk ilyen környezetben lakott az egyik fıutunk mellett.
Ugrált az ágya, mozgott a fedı a fazékon. zizegtek a poharak. Ablakot nyitni nem
lehetett a zaj és a por miatt, míg a zárt ablaknál a forróság miatt nem lehetett
megmaradni. Éjjel és nappal, karácsonykor és húsvétkor ugyanúgy, mint hét közben!
Meddig lehet ezt kibírni? Sajnos nem sokáig, mert súlyos betegségben meghalt.

„A házon, több helyen átlátni, szinte kettérepedt a méternyi vastag fal … A repedések
az utcafrontról indulva minden helyiséget behálóznak, 30-40 vékonyabb-vastagabb
törésvonal tarkítja a szobákat, a fürdıszobában még a csempe is letört, az ablaknak
pedig már csak a középsı szárnyát lehet nagy nehezen kinyitni. Hiába vakoljuk,
tömjük a repedéseket, két hét múlva ugyan úgy néz ki.”
http://szegedma.hu/hir/szeged/2009/09/szetrepedt-falak-ejjeli-konnyek.html
Szeged, 2016. március 17.

