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A hazai közutak tervezési elıírása, „szabványa”, „A közutak tervezési szabályzata”, a
KTSZ, nevő útügyi mőszaki elıírás.
Többször, több ok miatt is javasoltam már újragondolását. Most csak egyetlen okot
hozok fel: nem lehet jó elıírás, követelmény, amely alapján az alábbi helyzetek,
állapotok megtervezhetık, elıállhatnak, ami alapján mindez megtehetı.
A mai világ a megbocsátó út ideológiáját tartja követhetınek, azaz: az emberi
esetleges tévedést ne tetézze, a gondot ne növelje az út, amelyen téved, vezetıi
hiba után is legyen nagyobb a túlélés esélye.
A következı képek talán igazolják, hogy útjaink sokszor nem felelnek meg ennek az
elvnek.
Természetes az, hogy a víztelenítést meg kell oldani. Nem kellene viszont annak
természetesnek lennie, hogy ez a feladat csak gyakran nagymérető, trapéz
keresztmetszető árkokkal, meredek rézsőkkel oldható meg.
Néhány képet másoltam ide az elmúlt idıszak baleseteibıl. Mintha a nagy árkok
vonzanák, begyőjtenék az autókat, melyek innen csak külsı segítséggel
szabadíthatók ki, magukat és utasaikat alaposan összetörve.
A téma régi, tehát lett volna idı átgondolni:

https://www.google.hu/search?q=greppel&biw=1680&bih=925&espv=2&tbm=isch&tbo=u&source=
univ&sa=X&ved=0ahUKEwj0nvzVurHKAhUDBywKHU91CsYQsAQIGQ#imgrc=yHMs3jlMP-njCM%3A

De, mintha nem jutottunk volna semmire!
A képek csak a legutóbbi idık baleseteit mutatják. A helyzet súlyos. Végleges
megoldást valószínően a forgalmi sávon tartó elektronika teljes körővé válása hozhat.
De mi lesz addig?

http://www.delmagyar.hu/kepek/6_migranssal_az_autojaban_hajtott_neki_a_renault-nak_az_m5oson_az_arokban_kotottek_ki/2046126/3075732/
http://www.blikk.hu/aktualis/belfold/romma-torte-az-autojat-a-menekulo-embercsempesz-az-m5oson-fotok/6zfdlw4

http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/arokban_kotott_ki_a_volvo_az_55-oson/2460183/

http://www.delmagyar.hu/kepek/ugyanott_csapodott_arokba_egy_auto_mint_tegnap/2045971/30
73508/

http://hvg.hu/cegauto.kozlekedes/20150723_Fotok_festekszallito_kamion_szinezte_be_a

http://hvg.hu/itthon/20150821_Arokba_lokott_egy_autot_egy_kamion

http://hvg.hu/cegauto.kozlekedes/20151230_Fotok_mikrobuszok_utkoztek_frontalisan_me

http://nol.hu/mozaik/nitrogent-szallito-tartalykocsi-es-szemelyauto-karambolozott-1583863

http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/feje_tetejere_allt_egy_auto_a_47-esen/2459221/

http://www.blikk.hu/galeria/helyszini-kepek-a-nitrogenszallito-baleseterol-fotrol-galeria/yp2fj8f

Mint látszik, nagyon „hatékony” ez az ároktípus! De ezt akarjuk, tényleg? Ez így egy
elıre megtervezett károkozás, veszélyeztetés!
Mi kell még? Hány hasonló kell még, hogy végre történjen valami? Ennyi sem elég?

Mit lehet tenni?
A két lehetıség van:
• sekély árok, enyhe hajlású rézsőkkel, szivárgóval,
• koronaszéli fizikai korlát.
Ehhez azonban a víztelenítési elıírásokat is módosítani kellene, a KTSZ mellett, sıt
kellene egy új útügyi mőszaki elıírás, amely az útterület korszerő kialakítási
lehetıségeit taglalná, éppen a megbocsátó út elvének, elvárásainak megfelelıen.
Különben marad az, ami ma is van, itt is felelıs nélkül!
Csak ügyvéd kérdése, és tervezési hibaként bıven fizethet az állam.
A nagy árkok nem csak az új utaknál jelennek meg, hanem a burkolaterısítéseknél
is.
Javaslom továbbá a már elkészült tervek mielıbbi felülvizsgálatát és szükség szerint
módosítását, még akkor is, ha emiatt „drágább” lesz az építés.
Szeged, 2016. január 29.

