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Az Egyesült Királyságban lévı Ilminstertıl északra van egy háromsávos út, az A303. 
Most pusztán egyetlen szempontból néztem meg a szakaszt,  hogy vannak-e rajta 
sebességkamerák és ha vannak, hová tették azokat. 
Az út megnézett, két körforgalmú csomópont közötti szakasza kb. 10 km hosszú.
A vizsgált szakasz Horton Cross melletti körforgalomból indul és a South Petherton 
melletti körforgalomnál ér véget.

Elıször Horton Cross felıl haladunk South Petherton felé.

A  kezdı  csomópontnál  van  az  egysávos  szakasz  kezdete,  ennek  megfelelıen  itt 
végzıdik  a  visszafelé  irány  kétsávos  szakasza.  Látható,  hogy  a  győrő  egyszerő 
koncentrikus festéső!
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Rögtön a csomóponti szakasz végénél, a valóban egysávos szakasz kezdeténél van 
az elsı tábla:

A 2. sebességkamerás tábla éppen ott van, ahol elkezdıdik a kétsávos szakasz, ahol 
véget és az egy sávról a két sávra bıvülés átmeneti szakasza:
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A 3. sebességkamerás tábla éppen ott van, ahol elkezdıdik az egysávos szakasz, 
ahol véget és a két sávról az egy sávra szőkülés átmeneti szakasza:

Ilyen dobozban van a kamera. Lehet, hogy több az „odú”, mint a kamera. Lehet, 
hogy nincs mindegyik beélesítve. A kamerák helyét így lehet váltogatni is.
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Itt ugyan kezdıdik az újabb kétsávos szakasz, de nem tett sebességkamerát:

A 4. sebességkamerás tábla éppen ott van, ahol elkezdıdik az egysávos szakasz, 
ahol véget és a két sávról az egy sávra szőkülés átmeneti szakasza:
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Az  5.  sebességkamerás  táblát  oda  tették,  ahol  teljes  szélességő  már  a  kétsávos 
szakasz, ahol éppen véget ér a szélesség átmeneti szakasz az egyrıl a kettıre:

A két sávval érünk be a körforgalomba, ahol belép még egy 3. sáv is.
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A csomópont felülnézete:

A csomóponti győrő festése spirális!

Ebben  az  irányban  5  db  sebességkamerát  találtam,  ami  10km/5db  =  2  km/db 
sőrőségnek felel meg!

Csak úgy mellesleg, megmutatom az itteni harántsávozást, amellyel a csomóponthoz 
közeledésre  figyelmeztetik  az  autóst.  Ez  szolidabb  kivitel,  mint  az  általános  sőrő 
sraffozás.
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Itt visszafordultam a másik oldalon haladva.

Itt is az egy sávossal indul a vizsgált szakasz.
Itt is a csomóponti festés végénél, a valóban egysávos szakasz kezdeténél van az 
elsı tábla.

A 2. táblát a tiszta kétsávos szakasz kezdetétek tették (igaz a bozót eléggé takarja):
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A 3. tábla a kétsávos szakasz kezdeténél van:

A 4. táblát érdekes módon a két sáv végéhez, a kritikus átmeneti szakasz elejéhez 
tették:
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Az 5. tábla a kétsávos szakasz kezdetéhez került:

Ilyen táblát még nem láttam!
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Jelentése talán: A fáradság (tiredness) ölhet. Tarts szünetet! Lehet, hogy nálunk is 
hasznos lenne?

Visszaérkezés a kezdı csomópontba:

A visszaúton is 5 szakaszt találtam. Így itt is igaz a 2 km/db sebességkamera kirakási 
gyakoriság!

Ez  összecseng  a  német  tapasztalattal,  ahol  egy  szakaszon  2,5-3,0  km-enként 
sebességkameráztak. Meg is lett az értelme, mert az általunk normakövetınek tartott 
németeknél is azonnal 51%-kal csökkent a balesetszám.
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A javaslatom:
ismét kérem, hogy nálunk legyen szerves része az új autóút fogalmának a 
2,0-2,5  km-enként  már  a  kiépítés  során  kirakandó  sebességkamera 
rendszer. 
Ezek költsége az teljes útépítési költségnek elenyészı része, mely ráadásul nagyon 
gyorsan megtérül.
Az  autóúthoz  hozzárendelt  sebességkamara  megfelel  az  önmagát  magyarázó  út 
elvének  is.  Az  önmagát  magyarázó  úttól  elvárjuk  ugyanis  azt,  hogy  kedvezıen 
befolyásolja az úthasználói viselkedést.
A sebességkamera,  mely segít  a  helyes utazási  sebesség megválasztásához,  nem 
ugyanezt teszi?
Ha rajtam múlna, akkor a három sávos út drágán beépített, legbalesetveszélyesebb 
szakaszához  tennék  sebességkamerát.  Ez  a  két  sávból  egy  sávba  való  átmenet 
kezdete,  melyet  a  szakirodalom  kritikus  szakasznak  hív,  ahol  elıfordulhatnak  a 
szembefutások. 

Szeged, 2014. október 13.
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