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Többsávos turbó körforgalom a holland négysávos úton 
dr. Rigó Mihály 

okl. erdőmérnök 
okl. építőmérnök 

 
 
 
A Magyarországon már ismert egysávos körforgalmak mellett léteznek a fejlett 
világban a többsávos körforgalmú csomópontok is. Ezek jellemzője az, hogy a 
középső körgyűrűbe több sávon lehet belépni és több sávon kilépni. Ezen 
körforgalom család egyik markáns típusa a holland turbó körforgalom, melyet holland 
mérnökök fejlesztettek ki 1997-ben, Peter Carton és LGH (Bertus) Fortuijn úr. Az első 
ilyen csomópont 2000-ben készült. Elfogadottságára jellemző, hogy 13 év alatt 
Hollandiában 236 meg is épült. Megjegyzem: a kis Hollandiában eddig 2000 
körforgalom készült el. 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Turborotonde 
 
Elve jól követhető az alábbi sámán: 
 

 
 
A déli csomóponti ágból két sávból lehet belépni a körgyűrűbe. Teljesen hasonló ez a 
jelzőlámpás csomópontok előtti felállási, osztályozódási szakaszokhoz, sávokhoz! 
Ebben tehát nincs semmi új, semmi szokatlan! Ha ott használjuk, megszoktuk, itt 
miért ne viselkednénk ugyanúgy? 
Vannak a csomópont előtt besorolás rendjét jelző táblák, melyek megadják azt, hogy 
a kereszteződés előtt hány sáv lesz majd és még azt is, hogy melyik sávból hová 
lehet majd eljutni. Ugyanígy van ez itt is. 
Az ábrán a déli csomóponti ág kétsávos. A jobb oldaliból előre és jobbra, míg a bal 
oldaliból előre és balra lehet menni. 
Ez a jobbra és a balra iránynak egy-egy lehetőséget ad, míg az egyenesnek két sávot 
is, a forgalmi igény szerint. 
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A titok a körgyűrű geometriájában van. Lényegében egy spirál mentén haladunk a 
körgyűrűben. A spirális mozgás elvezet célunkhoz úgy, hogy a körgyűrűben ne 
kelljen sávot változtatni. 
Ha a példában a jobb oldali sávba állok be, akkor a körgyűrűben ez a sáv elvisz 
először a keleti ághoz, ahol kimehetek jobbra, de mehetek tovább az északi ághoz is, 
melybe kimegy a sáv. A sávnak tehát nincs folytatása a körgyűrűben nyugat felé! 
Ha a déli ágban a belső sávba állok be, akkor a körgyűrűben haladva ebből a sávból 
elsőként az északi ágnál válhatok ki jobbra, vagy továbbmehetek a nyugati ág felé, 
ahol vagy kimegyek jobbra, vagy visszamehetek a déli ág ellenkező irányába. 
Javaslom az ábra többi ágának és sávjának ugyanilyen módon való átgondolását, 
lényegében sávonkénti utazást, gondolatban, mielőtt az olvasó tovább menne. A 
lényeg: a körgyűrűben tilos sávot váltani! 
 
 
Egy hazai példa 
Szeged mellett keresztezi egymást az M43 autópálya és a négysávos 47 sz. főút. Az 
autópálya megy fölül. A főúton, az autópálya két oldalán, egy-egy turbó körforgalmat 
építettünk.  
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Volt egy rövid betanulási idő, amely alatt a közlekedők megszokták, használatát 
megtanulták. Azóta gond nélkül működik! Tudtommal már itthon nem is egy turbó 
működik. Nincs alapja az idegenkedésnek. 
 
 
Egy holland animációk 
http://www.youtube.com/watch?v=kRAf4QqqwAk 
 
A jobb felső sarokban lévő kis helyszínrajz mutatja azt, hogy hol jár az utazó. 
http://www.youtube.com/watch?v=_U10sJJof-s 
 
 
A korábbi többsávos körforgalmak típusbalesete 
 

 
 
A körgyűrűn belül metsződhetnek a járművek pályái. Ezt küszöböli ki a turbó 
körforgalom. Az építészeti megoldás mellett vannak jogi megoldások is. Úgy tűnik 
azonban, hogy az egyszerűbb jogi megoldást, a hazai KRESZ módosítását nehezebb 
véghezvinni, mint az építési megoldást. 
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A turbó körforgalom fajtái, melyekkel a forgalomnagyságokhoz lehet igazodni 
 

 
http://isearch.avg.com/pages/abt/uad/search.aspx?cid=%7B953156DE-1B8C-4C77-8547-
ADA7468F4638%7D&mid=6bd66204c6bb407aa6761e2f1ade2c7a-
58c0099eaf363e721dc8e1eaaa9986d0b871beb0&lang=hu&ds=AVG&pr=fr&d=2012-06-
19%2018:16:55&v=15.2.0.5&pid=avg&sg=0&sap=dsp&q=turborotonde&tc=test3 
 
Megvalósult konkrét holland példák 
 
Az első minta Rotterdamtól északra, Delftől keletre van, az N471 és az N209 utak 
csomópontja 
A bal alsó részen a rotterdami repülőtér kifutópályája látszik. A jobb alsó részi város 
pedig Schiebroek. 
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A két csomópont egymástól kb. 240 m-re van.  
Az alsó csomópont kinagyítva (ez egy típusos többsávos turbó csomópont): 
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Haladás az alsó csomópontba alulról: 
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Behaladás a körgyűrűbe: 
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Kilépés a körgyűrűből: 
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A felső csomópont nagyítva: 
(Látható lesz, hogy ez egy külterületi, jelzőlámpával szabályozott turbó csomópont.) 
Ez a csomópont 2006-ban készült. Az út mentén folyamatos a fejlesztés. Ha valaki 
ránéz az útra, láthatja, hogy a jelzőlámpás csomópont felett újabb turbó 
csomópontok készültek már el, szinte sorozatot alkotva! 
 

 
 
Az alsó csomópont felőli, tehát a déli ág, tovább nagyítva: 
 

 
Ugyanezen szakasz képeken: 
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A szélső két jobbra sáv átvezetése a csomóponton, a csomópont alján: 
Az alábbi képen látszik, hogy 5 forgalmi sáv lép be a körforgalmú 
csomópontba! Ebből kettő elmegy jobbra, kettő előre megy, egy pedig balra fordul. 
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A két előre sáv átvezetése a csomóponton: 
A két előre sávból a körgyűrűben két sáv keresztezése után lehet bejutni az előre 
menő két sávba. Ez a két sáv a jobbra fordulók két sávja felett van. 
Végül látható a balra fordulók sávjának belépése a körgyűrűbe. Messziről nézve 
nehezebbnek látszik a helyzet, mint közelebbről A sávok vonalvezetése egyértelmű! 
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Az alábbi képen látható a jobbra menő két sáv, az előre menő két sáv, és tőle balra a 
balra menő egy sáv. 
 

 
 
A lap alsó szélével párhuzamosan halad a jobbra haladók két sávja. Az előre haladók 
két sávja szép ívvel megy át a csomóponton felfelé, majd 2 sávval kilép a 
csomópontból a kép felső széle közepénél. A balra fordulók sávja pedig ¾ körrel 
befordul balra abba kétsávos szakaszba, amely a kép felső szélén halad balra. 
Minden egyértelmű! Ugyanez a helyzet a többi irányban is. 
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A csomópont nyugati ágának belépése a körgyűrűbe. 
 

 
 
Ezen az ágon is 5 sáv lép be a gyűrűbe. Itt egy jobbra, kettő előre, kettő balra 
fordul. Mindegyiket gyönyörűen bevezetik a körgyűrűbe. 
A csomópont keleti ága, teljesen hasonló a nyugatihoz. Itt is félreérthetetlen a 
vonalvezetés, ideális a kapcsolat a becsatlakozó ág és a körgyűrű között: 
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Ugyanezen elvek szerinti a csomópont északi ága is. 
 
 
Köszönetnyilvánítás 
Most is köszönöm LGH (Bertus) Fortuijn úrnak, hogy felhívta figyelmemet erre a 
csomópontra. 
 
 
A javaslatom 
A többsávos körforgalmak legújabb családtagja a turbó csomópont és 
ennek jelzőlámpás változata, melyet szerettem volna vázlatosan 
bemutatni. 
 
A példa a legújabb holland fejlesztések és építések egyike. 
 
Az új hazai útkategóriák meghatározásakor kérem tudomásul venni ezek 
létezését. Vezessük be a hazai gyakorlatba az alkalmazásukat. Számoljunk 
a nagy kapacitásukkal, magas forgalombiztonságukkal. 
 
Javaslom, hogy az autópálya alatti útkategóriákban legyen ajánlott 
csomópontfajta a többsávos és az egysávos körforgalom. 
 
 
 
Szeged, 2013. szeptember 20. 
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