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A  MMK  Közlekedési  Tagozata  2015.  szept.  30-án  mutatta  be  a  Makadám  Klub 
hallgatóságának az  ún.  „M-gyorsút”  ÚME tervezetét.  Az  alábbi  véleményem ezzel 
kapcsolatos, és az ott elhangzottakon alapul. 
Nekem úgy tőnik,  hogy újra kellene gombolni  a kabátot,  kezdve a KTSZ-ával,  itt 
bemutatott  tőzoltással  csak  a  káoszt  fokozzuk.  Az  újragombolást  csak  szakmai 
vitában tudom elképzelni,  ezért kérem azt, hogy a Közlekedési Tagozat honlapján 
legyen helye a témával kapcsolatos magánvéleményeknek!

1.
Folytatódnak  majd  a  névadások  és  lesz  nem  sokára  Még  Gyorsabb  út  nevő 
úttípusunk is?
A Gyorsút fogalom, szerintem zavaros, mivel egy út soha sem lehet gyors, legfeljebb 
a rajta lévı forgalom. 
Ezen logika szerint lennie kellene Lassú útnak is. Ha mégis bevezetik a Gyorsutat, 
akkor az autópályát, melyen nagyobb a megengedett sebesség, át fogjuk nevezni 
Még Gyorsabb útnak, vagy Sokkal Gyorsabb útnak?

2. Már eddig is baj van az úttípusaink neveivel
Kezdetben volt a fıút és a mellékút. A különbséget elıdeink csak azért tették, mert 
nem volt elég pénz a teljes úthálózat fenntartására, üzemeltetésére. A kapott pénzt a 
kiválasztottra költötték, a többi, mint ma is, mehet a levesbe!
Majd jött az autópálya. Ha logikusak akartunk volna lenni, akkor az autópályát Még 
Fıbb útnak kellett volna nevezni, hiszen szolgáltatása a fıút feletti.
Amikor kiderült, hogy nem tudunk mindenütt autópályát építeni bejött az autóút, fél 
autópálya, a „majdnem”, a „kvázi” autópálya. Az autóút fogalma maga lett a káosz! A 
NKS-ba még bekerült az egysávos autóút is! Gyakorlatilag bármi lehet ma autóút, 
amit annak jelölnek ki.
Errıl itt írtam:

http://www.mernokkapu.hu/fileok/2/Az_autou-1_m_.pdf

Napjaink „majdnem” autópályája, az új csoda, a Gyorsút! Ugyanolyan szerencsétlen 
igyekezet ez, mint amilyenek az elıdei voltak.
Egy  olyan  embernek,  aki  egész  életében  nem hagyja  el  a  megyéjét  a  mellékút 
fontosabb, mint a soksávos autópálya. 
A fıút és az autópálya közötti tartományban ma más kiigazodni is lehetetlen. 
Az elmúlt évtizedek igazolták azt, hogy az autópálya és a fıút közé kell 
valami! Mi nem vagyunk olyan gazdagok, mint a németek, akik szinte mindenütt 
autópályát építenek. Nem lehet mechanikusan lekövetni a német gondolatot.
Helytelen  az  az  eddigi  magyar  gyakorlat  is,  mely  szerint  szinte  üres 
autópályák épültek! Az ide lekötött pénz pazarlás, miközben a 30000 km-



nyi nem autópályát lassan visszafoglalja a természet,  melyen a felújítás 
lassan újraépítés lesz.
Van  kétsávos  utunk  málló,  kihasználatlan  óriás  autópálya  csomópontokkal!  Sıt 
elkészült egy hasonló új szakasz terve is. 
A legutóbbi idıben a fıút és az autópálya közé bekerült a „kiemelt fıút”. Úgy tőnik, 
hogy ez most „A” típusú gyorsúttá lépett elı. 
Fı,  mellék, kiemelt  „A”,  „B”,  azaz feudális  hierarchia.  Nesze nekünk: lesz itt zöld 
autóút is meg kék autóút is! Ezek után várom a lila, a sárga autóutat.  Miért ne? 
Káosz és szubjektivizmus.

3.
Mániánk a sebesség?
Egy út sokfajta szolgáltatása közül tényleg legfontosabb a gyorsaság? 
Nálunk egy 6 m széles  „mellék”útra tett  egyetlen réteg aszfalt  után min. 110-zel 
megy a forgalom, miközben méretes akácfák vannak a padka szélén. 
Hollandiában  viszont  van  irányonként  5  sávos  autópálya,  melyen  100  km/óra  a 
legnagyobb megengedett sebesség. Mégis élnek. 
Nálunk  egy  ilyen  úton  200  km/óra  lenne  a  megengedett  legnagyobb  sebesség. 
Minden útból autópályát akarunk csinálni? 
Az új német úttervezési elıírás már lefokozta magát a tervezési sebességet, ezzel 
szemben a magyar KTSZ-ban még mindig ez a központi fogalom. 
Helyette a németeknél a forgalmi sávok száma, és a csomópontok milyensége a fı 
tényezı. Nyilván, hiszen a kapacitást ez határozza meg! 
A forgalmi sávok száma a kapacitás hordozója. 
Az alábbi ábrán látható út ugyanezen tengelygeometriával (=tervezési sebességgel) 
és irányonként 2 sávval egészen más kapacitású és szolgáltatási színvonalú lenne, 
mint a látható sávszámmal!

https://en.wikipedia.org/wiki/Dual_carriageway



4.
A citrom és a citrompótló?
A gyorsút név valamiféle autópályát sejtet, ami szándékos félrevezetés. Ugyanezt a 
képzetet erısíti az „M” jelzet is! 
A  politika  játéka:  fogadjátok  csak  el  az  olcsóbbat,  hiszen  majdnem 
ugyanolyan, mint a drágább!
Mivel  az  adófizetı  pénze  a  legolcsóbb  pénz,  a  politikusok  a  saját 
választókerületükben mindenhová autópályát akarnak építeni. 
Ez egyrészt értelmetlen, másrészt ezt az állam anyagilag sem bírja.
Ebben a helyzetben a minisztérium citrom helyett egy citrompótlót rendelt meg a 
MAÚT-tól, aki ezt le is gyártotta.
Látható  az  ismertetésbıl  azt  a  kínos  igyekezetet,  mely  szerint  a  gyorsút  alig 
különbözik az autópályától! Nem bírunk elszakadni az autópályától? A Gyorsút „A” 
változata alig különbözik az autópályától, a különbség csak a leállósáv léte/nem léte. 
Ezzel nem lesz megtakarítás!

Miért hisszük azt, hogy a politikusok nem látnak át a szitán? Miért ne vennék észre 
azt, hogy a gyorsút csak egy pótlék. Ha Budapestnek 9-10 autópálya kell, akkor a 
vidéknek miért nem jogos egy sem? 
Szinte hallom: ha Kecskemétnek jár az autópálya, akkor Békéscsabának ugyan miért 
nem?  Ott  jó  a  másodrendő  megoldás  is?  Talán  az  ott  élı  az  állampolgárok 
másodrendőek, vagy így soroljuk be ıket a másodrendőek közé?
A politikusok 10 perc alatt át fognak látni a szitán.

5.
Olyan, mintha objektív lenne, miközben szubjektív!
Kétes  és  alaptalan  az  a  kritériumnak  tőnı  ÚME  rész  is,  ahol  forgalomnagyság 
határokat ad meg az anyag. Mondjuk a 10.000 jármő/nap ÁNF érték felvételével, és 
így az a fölötti és alatti tartomány megadásával. 
Ez elsısorban nem szakmai, hanem gazdasági és politikai kérdés, mely a 
szolgáltatási  színvonal  elhagyásával,  kikerülésével  nem  vagy  nehezen 
tárgyalható!
Ha egy politikus konkrét szakasza mondjuk 9000 vagy 9500 forgalmú, akkor azonnal 
kéri a 10000 fölötti, a számára kedvezıbb, a társadalomnak viszont jóval drágább 
tartományba való átsorolást, hiszen ezek a számok nagyon közeliek. 
Meg fogja kérdezni a mérnököt, hogy miként is lett ez a határszám meghatározva. 
Ekkor szokott kezdıdni a süketelés, a mellébeszélés!
5 perc alatt kiderül, hogy ez a szám önkényes, semmivel sem támasztható 
alá, és azonnal borul az egész, pedig addig rám objektívnek tőnt. 
Rájön  a  trükközésre:  itt  szubjektív  kritériumokkal  próbálnak  a  mérnökök  valamit 
objektívvá tenni, de ez csak egy igyekezet. Ezzel magunkra húzunk politikai döntést. 
A politikus a mérnökkel mondat ki politikai döntést. 
Ennek az ismert következménye lesz:
a mérnök dönt politikai, míg a politikus mérnöki kérdésekben. Ez a mai 
káosz lényege.



6.
Miért hanyagoljuk el a szolgáltatási színvonal fogalmát?
A közút, a közúti közlekedés szolgáltatás, egy a különbözı szolgáltatások 
között. Minden szolgáltatásnak van minısége, amellyel a szolgáltatás jellemezhetı. 
Miért  ne  lenne  akkor  a  csomópontoknak,  a  csomópontok  közötti  szakaszoknak 
szolgáltatási szintje, színvonala.
Természetesen van, csak mintha mi nem akarnánk errıl tudomást venni.
Az USA kidolgozta a HCM-et. Tudtommal a németek kiadták ennek német változatát.
Mi  dönthetünk  úgy,  hogy  átvesszük  az  amerikait,  vagy  a  németet,  vagy  kiváló 
forgalmászaink készítsenek egy magyart. Ez egy külön tudomány.
Ennek  segítségével  egy  konkrét  esetben  ki  lehetne  számolni  azt,  hogy 
ugyanazt  a  forgalmat  az  egyes  úttípusaink  milyen  szolgáltatási  szinten 
képesek levezetni.
De  nem,  mi  a  hasunkra  ütünk,  és  indokolhatatlan,  megvédhetetlen 
forgalomnagyságokat veszünk fel.

7.
Miért nem válik szét az úttípus és az ún. hálózati szerepe?
Az  orvosoknak  vannak  gyógyszereik.  A  gyógyszer  egyértelmően  leírható,  mert  a 
gyógyszernek van kémiai képlete. Ez egy vegyészi remek. A gyógyszer az orvosnak 
egy eszköz, egy lehetıség. Miután megkapja, kap egy információt arra, hogy mely 
betegségeknél javasolják használni, a gyártók mire gondolják hatékonynak. Azonban 
ugyanarra  a  betegségre  többféle  gyógyszer  is  létezik.  Azért  van  az  orvos,  hogy 
betege ismeretében javasoljon a sok gyógyszer ismeretében betegének egyet!  Ez 
tehát  már  nem  mindig  egyértelmő.  Elég  itt  a  Viagrára  gondolni,  melyet 
szívgyógyszerként vezettek be, csak késıbb derült fény arra, hogy másra jobb.
Ugyanez a helyzet az utaknál.
Nálunk a gyógyszer az úttípus, vagy más néven az útkategória, a tervezési 
kategória. Minden elıtt ezeket kell meghatározni. Ez egyértelmő mérnöki 
feladat.
Utána jön az, hogy az egyes úttípusok közül melyiket hol használjunk. Ezt ma az út 
hálózati szerepének nevezik.
Javasolom, hogy minden konkrét esetben a költség és a szolgáltatási szint 
legyen az a kettıs szőrı, amely alapján javasoljuk a konkrét esetben az 
optimális úttípus kiválasztását. 
Mi lenne a menetrend?

• Van egy konkrét forgalomnagyság és összetétel.
• Vannak egyértelmően meghatározott úttípusaink.
• Ki tudnánk számolni úttípusonként az út építési költségét.
• Ki tudnánk számolni úttípusonként a szolgáltatási színvonalat.
• Hozzárendelnénk a szolgáltatási színvonalat az építési költséghez.
• E kettı ismeretében javaslatot tenne a mérnök az optimális megoldásra.
• Ezt le is írná, sıt a médiában kommunikálná.
• Természetesen a politikum ezt is felülírhatja. Amennyiben azonban felülírja a 

mérnöki optimumot, azzal magára vette a következményeket. Lehet bicikliút 
helyett autópályát is építeni! Lehet tovább az üres autópályákat építgetni.



Végre  szét  tudnánk  választani  a  mérnök  és  a  politikus  döntési 
kompetenciáját is és a döntés felelısségét is. Ma itt is össze van keveredve 
minden, melybıl mi rendre vesztesként jövünk ki.
A kettıs kritérium használata mindenben megfelel az értékelemzés ideológiájának, 
amely két lehetıséget ismer:

• vagy legolcsóbban akarja a legjobb minıséget kiválasztani, 
• vagy a legjobb minıséget szeretné a legolcsóbban.

Úgy is mondhatnám, hogy döntésünk elıtt meg kellene magunktól kérdezni: a saját 
pénztárcánkból  is  megépítenénk  valamit.  Ha  esetleg  nem,  akkor  az  egyéb 
szempontok sem fontosak!

8.
Miért  nem ugyanolyan úttartozék  már  a sebességmérı kamera,  mint  a  mőanyag 
vezetıoszlop?
Miért  tartunk  a  korszerő  sebességcsökkentı  eszközök  használatától,  fıleg,  ha 
költsége töredéke az útépítési költségeknek.
Van német szakirodalomban példa arra, hogy az önmagát magyarázó út még inkább 
magyarázta  magát  akkor,  ha  2,5  km-enként  felszerelték  a  teljes  szakaszon  a 
sebességmérı kamerákat.
Ha minden veszélyt jelzı táblát kicserélünk citromsárgára, melynek hatása néhány 
napig tart, miért nem teszünk oda tényleg hatékony eszközt?
Itt  az  alkalom,  hogy  az  új  úttípus  lényegéhez  tartozzon,  kötelezı 
elemként, a sebességmérı kamera, mindjárt az építés során!

9.
Miért nem tesszük helyére az autóút táblát?
A fejlett világban az autóút jelzıtábla semmi mást nem jelent, csak azt, hogy lassú 
jármővel  használni  tilos!  Nálunk viszont egy csomó dolog tapad hozzá,  szerintem 
értelmetlenül.  Mint  ahogyan  a  fıútvonal  táblának  sincs  semmi  köze  a  fıút  nevő 
úttípusunkhoz,  ugyanúgy  le  kellene  tisztázni  az  autóút  táblához  hozzárendelt 
tartalmat.

10.
Miért nem az úttípus „tudása”, funkcionalitása szerint nevezzük el  az úttípusokat? 
Miért nem csökkentjük az úttípusaink számát?
Az alábbi táblázat rövid, de tartozik hozzá egy kicsit bıvebb indoklás, magyarázat, 
meggondolás,  melyet  -  mivel  nem  akarom  megismételni  -  itt  elolvashatja  az 
esetleges érdeklıdı:
http://www.mernokkapu.hu/fileok/2/A_tenyekhez_igazodo_uthalozat.pdf
http://www.mernokkapu.hu/fileok/2/A_tenyekhez_igazodo_uthalozat-2-m.pdf
http://www.mernokkapu.hu/fileok/2/A_tenyekhez_igazodo_uthalozat-3.pdf
http://www.mernokkapu.hu/fileok/2/A_tenyekhez_igazodo_uthalozat-4.pdf

Alább látható az általam javasolt úttípus táblázat, melyet a jobb olvashatóság miatt 
két részre vágtam.
A teljes táblázat:



A táblázat bal oldali része:

A táblázat jobb oldali része:



A táblázatban az egyértelmőség miatt hagytam meg a tervezési sebességet 
ideiglenesen, amíg más csoportazonosítónk nem lesz.

11. A csomópontokról
Ráment  legalább  egy  évtizedem  az  egysávos  körforgalom  ismertetésébe, 
elfogadtatására.
Most  ugye  nem  kell  ugyanezt  a  tortúrát  eljátszani  a  többsávos  körforgalmú 
csomópontokkal?
A többsávos körforgalom nagyon sokféle van a fejlett világban.
Az ÚME tervezet valami miatt ebbıl a gazdagságból csak egyet vesz ki. Miért?

Rém tudományos, de inkább áltudományos, okoskodó a kiválasztott csomópont-fajta 
kifacsart neve! 
Ha jól  emlékszem, valamilyen irányított  irányú,  vagy mi  a  csoda.  Mintha minden 
körforgalom körgyőrőjében nem lenne irányított a forgalom, azaz meghatározott a 
haladási  irány!  Ennek  a  fajtának  a  rendes  neve  a  turbó.  Ha  valakinek  ez  nem 
tudományos, akkor legyen holland típus, mert ez holland találmány.

Kérem a többi többsávos körforgalom megemlítését is, még akkor is, ha némelyiknél 
egy mondatot be kellene a KRESZ-be írni!
A magyar KRESZ-be az alábbi angol ábrát kellene lefordítani, a rajzot pedig tükrözni, 
hogy a körgyőrőben ne legyenek egymást metszı vonalak, pályák. Természetesen a 
csomópont  elıtt  ki  kell  tenni  a  jelzılámpás  csomópontoknál  már  régóta  használt 
osztályozó, a besorolás rendjét meghatározó táblát.



Ha ezt megtennénk, megnyernénk a világ legegyszerőbben tervezhetı, kivitelezhetı 
többsávos  körforgalmú  csomópontját,  a  koncentrikus  kialakításút,  mely  a  lehetı 
legegyszerőbb geometria. Fenntartani is a legkönnyebb.

Egy angol példa az A 2042-rıl, Beaver Green mellıl. A körgyőrő festetlen, benne 
nincsenek a turbót jellemzı félgömbös beton süllyesztett  szegély elemek, érdekes 
alakú beton kiselemes felületek. A csomópont 3 ágán a kihajtás, 4-ágán a behajtás 
2-sávos.  Nincs  ennél  egyszerőbb!  Sejtem,  hogy  a  hazai  tudósok  szerint  nem 
mőködhetne, de mőködik!

Teljesen  elfogadhatatlan  a  jelzılámpás  turbó  kihagyása  is!  Ez  a  legnagyobb 
kapacitású szintbeni csomópont-fajta. Csak nem ez a bőne?

Mielıtt a sokszor hallott „nem ismerik a magyarok” érv elhangzana, meg szeretném 
említeni:  Szegeden  évek  óta  mőködik  spirális  többsávos,  holland  többsávos  és 
jelzılámpás többsávos körforgalmú csomópont is, gond nélkül. Volt egy betanulási 
idıszak és azóta a magyarok mindet probléma nélkül használják!

Mivel az érvényes körforgalmas ÚME-ba a mai napig nem sikerült betenni a turbó 
csomópont pontos és sajátos geometriáját, gyanítom, hogy a hazaiak csak legfeljebb 
majdnem turbó csomópontok, olyanok, mintha turbók lennének.

Természetesen nem azt írom, hogy a fejlett világ csak a körforgalmakat használja az 
osztott pályás utakon. Van bıven különszintő is, sıt van a legprimitívebb is, a mi régi 
hagyományosnak mondott balra forduló sávos szintbeli csomópontunknak megfelelı 
is.

A franciák és az angolok használják a körforgalmakat,  míg az új német szabvány 
szinte mindenhová jelzılámpát tesz. Nem ez az elsı tévedésük!



Errıl itt írtam:

http://www.mernokkapu.hu/fileok/2/Tobbsavos_korforgalmu_csomopontok_Europab
an.pdf
http://www.mernokkapu.hu/fileok/2/Tobbsavos_korforgalmu_csomopontok_Europab
an.pdf
http://www.mernokkapu.hu/fileok/2/holland_turbo.pdf

12. 
Az autópálya és a kétsávos fıút közé javaslom beilleszteni a 2*2 sávos osztottpályás 
utat  körforgalmakkal,  a  teljes  szakaszon  sebességkamerákkal,  a  csomópontok 
kivilágításával!
Angliában is használják az osztottpályás úttípust, ahol dual carriageway (=kéttestő 
út) néven ismerik. A lényeg fizikai elválasztósáv van az ellenirányú forgalmak között.
Ez nem egy alárendelt,  alacsonyabb rendő,  nem egy hitvány megoldás, 
hanem egy hézagkitöltı, közbülsı lépcsı, a fıút és az autópálya között, 
melyet a szakmánk már nagyon régóta keres.
Eddig szerintem az volt a hiba, hogy a közbülsı, a fokozatosságot biztosító 
funkciójú  utat  visszabutított  autópályaként  igyekeztünk  közelíteni,  ami 
miatt mindig akadt egy csomó rossz érzésünk.
Egész más a helyzet viszont akkor, ha egy önálló úttípusra gondolunk a 
fıút és az autópálya között.

Úgy,  mint,  ahogyan  az  általános  iskola  és  az  egyetem  közé  kell  egy 
középiskola!  Ebben  a  mintarendszerben  mind  a  három  elem 
nélkülözhetetlen,  az  egyikkel  nem  lehet  a  másikat  helyettesíteni. 
Mindháromra szükség van, mindegyiknél  mások a célok és az eszközök. 
Senki  sem  akarja  a  gimnáziumot,  a  technikumot  egyetemmé tenni,  de 
mindenki akar egy jó gimnáziumot, egy jó technikumot!

Jellemzıit leírtam a fentebbi táblázatban.
Legyen  egy  olyan  külön  úttípus,  melynek  nem  kell  autópályának,  autópályához 
hasonlónak  lennie!  Nem jó  az,  ha  az  úttípusaink  jellemzıi  nagyon  közel  vannak 
egymáshoz. Nem elég, ha az autópálya és az „A”-gyorsút csak a leállósáv/üzemi sáv 
létében/nem létében különböznek csak!

Miben léphetünk általa elıre?
A körforgalmú csomópontok  korrekt  mőszaki  megoldások abban a tartományban, 
amelyben a szolgáltatási színvonaluk magas. Ha megnı a forgalom, természetesen a 
szintbeliek  lecserélhetık  különszintőekre.  Segítségükkel  kivédhetı  a  csomóponti 
balesetek zöme.
Van  középsı  fizikai  elválasztó  sávjuk,  mellyel  kivédhetık  a  szembe  ütközéses 
balesetek.
Irányonként  van  2  forgalmi  sávjuk,  melyek  lehetıvé  teszik  a  folyamatos  elızést, 
mellyel kivédhetı az elızési balesetek nagy része.
A  hazai  három  legkellemetlenebb  balesettípusra  itt  a  megoldás,  mely  ráadásul 
igazodik az anyagi lehetıségeinkhez is, a végtelen eladósodottságunkhoz.



Tele vagyunk kimerülı kapacitású, sok balesetet termelı fıutakkal. Túl nagy lenne a 
lépcsı, a lépés, ha a válaszunk egybıl az autópálya lenne.

Ez az úttípus szükség esetén autópályává fejleszthetı, hiszen csak a burkolatot kell 
szélesíteni, mely nem számít különleges beavatkozásnak.

Lényeg  a  fokozatosság  elvének  érvényesülése.  Ne  hozzunk  létre  kihasználatlan 
kapacitásokat, ne legyen holt tıke az új építmény miközben a pénzre ezer helyen 
szükség lenne.
Ha  a  magyar  egészségügy,  oktatás  kénytelen  az  ország 
eladósodottságához igazodni,  az  úthálózat  ugyan miért  ne tehetné meg 
ugyanezt?

13. Az autópálya helyett olcsóbb úttípus elfogadtatása
Ez csak egy tipp! 
Mint  elıbb  írtam:  tehet  a  mérnöki  javaslatot  nem  autópályára  a  kettıs  szőrı 
alkalmazásával.

Természetesen a politikus követelheti ez után is az autópályát.
Ilyenkor meg kellene kérdezni:

1. Leteszi-e  a  valósághoz  illı  és  az  álomvilágba  illı  két  megoldás 
költségkülönbségét? Szinte kizárt dolog!

2. Elfogadja-e azt, hogy a különbségbıl kórház, iskola épüljön a birodalmában? 
Szerintem ez már a politikusnak is érthetı és meggondolandó nyomós érv.

Kérem, hogy írásom kerüljön fel a MMK Közlekedési Tagozatának honlapjára az ÚME 
tervezettel  együtt.  Kérem továbbá,  hogy ugyanott  mások is kapjanak lehetıséget 
véleményük közzétételére. Szeretném mások véleményét is olvasni.

Szeged, 2015. október 5.


