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IX. FORGALOMSZABÁLYOZÁSI KONFERENCIA 

Pécs, 2014. május 29. 

 



 

Helyszín bemutatása: 5. sz. főút 172+500 km-szelvénye 



Előtte: T-csomópont: szemben a Horgosi út (43103 j.) 

Előtte: T-csomópont: Horgosi út (43103 j.) felől 



Problémák: 
1. T-csomópont kereszteződéssé válik (3 helyett 4 ágú), 

2. Közel a város határa, 
3. Közel van a Szabadkai (5. sz. főút) úton egy vasúti átjáró, 

4. Horgosi úton (43103 j.) jelentős a teherforgalom (Pick gyár), 
5. Vegyes a forgalom összetétele (villamos, tehergépkocsi, szgk., 

kerékpáros, gyalogos) 
6. Beépítési kötöttségek a Horgosi-Szabadkai út sarkán. 



2. Megvalósíthatósági tanulmány: LEHETŐSÉGEK 



1. Bumeráng-hatás: KTI készítette a megvalósíthatósági tanulmányt 
a város részére (villamos szempontjából 2 féle körforgalmas 

változatot vizsgáltunk: szelő, érintőleges) 



2. A kiválasztott változat kockázatai 

„….mindenképpen az érintőleges megoldást támogatjuk a biztonság érdekében 

figyelmeztető jelzőlámpa (sárga villogó, esetleg fedezőjelző) jövőbeni alkalmazási 

lehetőségének megteremtésével. „ 



Kockázat, ami valódi:  jellemző balesetek a körforgalomban 



Baleset-elemzésünk eredménye (2006-2012) 

ELŐTTE: UTÁNA: 

2006. év: 2 2008. év: 2 

2007. év: 1 2009. év: 3 

2008. év: 1 2010. év: 2 

2011. év: 2 

2012. év: 4 

Összesen: 4/3 év = 1,33 

baleset/év 

Összesen: 13/5 év= 2,6 

baleset/év 



 

#   
 Baleset 

 ideje 
Megye 
(KSH) 

Város 
Közút 
száma 

Szelvény 
Kereszt. 

közút 
Súlyo- 
san s. 

Köny-
nyen 

Felület állapot 
Baleset 

természete 

1 
2009.04.01 

3:00 
Csongrád Röszke 5 172+100   0 1 

normál (száraz) 
állapotú úttest 

azonos irányba 
haladó járművek 
összeütközése 

2 
2011.04.30 

16:40 
Csongrád Szeged 43103 0+064   0 1 

normál (száraz) 
állapotú úttest 

egyenesen haladó 
és kanyarodó 

járművek ütközése 

3 
2011.06.08 

19:15 
Csongrád Szeged 95001   5 1 0 

normál (száraz) 
állapotú úttest 

egyenesen haladó 
és kanyarodó 

járművek ütközése 

4 
2011.10.03 

8:45 
Csongrád Szeged 5 0+001 4301 0 1 

normál (száraz) 
állapotú úttest 

keresztező irányba 
haladó járművek 
összeütközése 

5 
2011.10.13 

7:25 
Csongrád Szeged 5 0+173 43103 0 1 nedves egyéb 

6 
2012.04.15 

14:50 
Csongrád  Szeged 43103 000+064   0 1   

egyenesen haladó 
és kanyarodó 

járművek ütközése 

Baleset-elemzésünk eredménye (2006-2012) baleseti adatbázis 
adatai –hová lettek a 2010-es balesetek?-  



Baleset-elemzésünk eredménye, tipikus balesetek 

7x  



Baleset-elemzésünk eredménye, tipikus balesetek 

3x  



Baleset-elemzésünk eredménye, tipikus balesetek 

1x  





 
Alapvetően 3 „általános” témára vonatkoznak a 

megállapításaink: 
 

1) a fedezőjelzők elhelyezésére és hatásosságára; 
 

2) a csomópont típusának „meghatározására”: „körforgalmú 
vagy jelzőlámpás?”; 

 
3) a forgalomtechnikai jelzések megfelelőségére. 

 



1) FEDEZŐJELZŐK MEGLÉTE, ELHELYEZÉSE: 
Probléma: A kiépített fedezőjelzők száma eggyel több, mint a szükséges, hiszen az 5. 

sz. főút városba behaladó irányát a „D” ágat „feleslegesen” fogja meg, ott csak a 
jobbos irányt kellene, hogy érintse a tilos jelzés. Ezt így a körpályán – nem ideálisan -

elhelyezett jelző előjelzőjének kellene tekinteni.  
D ágon a fedezőjelző „feleslegesen” akadályozza az egyenesen és a 
balra haladó forgalmat.  



Probléma1: 
Horgosi úti (C) ágon a fedezőjelző elhelyezése nem megfelelő. 

„Becsalogatja” a veszélyzónára, villogó sárgájával, majd 

„elengedi” a kezét a járművezetőnek.   

 közelítés a Horgosi út felől  



Probléma2: 
Még egy érdekes megfigyelés kapcsolódik ide, hogy éppen egy 

kijelölt gyalogos átkelőhely előtt van a két fogalmú jelző. 
Amennyiben megjelenik egy gyalogos, összekapcsolódik a 
járművezető fejében a kép „a csak a gyalogos-átkelőhelyet 

védő” jelzőlámpa képével és azt gondolhatja, arra (a gyalogos 
védelmére) vonatkozik a jelzés. Majd „gyanútlanul” továbbhalad 

a valódi veszély felé! 

 közelítés a Horgosi út felől  



Probléma 3: 

Nagyon rövid a fedezőjelző váltási ideje, hirtelen kap 

piros jelzést a közlekedő. 

 

Villamosok  a fedezőjelző „védelmében” magas 

sebességgel haladnak. 



2) Csomópont típusa: körforgalom vagy jelzőlámpa? Horgosi úti ágon érkezők 

Probléma 1. 

A körforgalom felé haladva szép a távlati perspektíva, a szem a távolba 

fókuszál. Széles, tágas úton haladhat a forgalom egy útkereszteződés felé 

viszonylag magas sebességgel. 

 

Cél 1. 

A körforgalom felismerhetőségének, észlelhetőségének javítása, a szem távolba 

fókuszálása helyett a körforgalom határozott érzékelhetőségének megvalósulása. 



2) Csomópont típusa: körforgalom vagy jelzőlámpa? Horgosi úti ágon érkezők 

Probléma 2. 

A „Forgalomirányító fényjelző készülék következik” tábla azt a tudatot 

alakíthatja ki a csomóponthoz közeledő járművezetőkben, hogy három 

lencsés forgalomirányító fényjelző készülékkel szabályozott jelzőlámpás 

útkereszteződéshez érkeznek, miközben valójában körforgalom felé 

haladnak, amelynek egyik ágát villamos keresztezi. Ezt erősítik meg az 

„útirány előjelző” táblák is. 

Cél 2. 

Egyértelműen tájékoztassuk a közlekedőt a csomópont típusáról, ugyanis nem 

jelzőlámpás csomóponthoz fog érkezni.. 



2) Horgosi úti ágon érkezők 

Probléma 3. 

A Horgosi úton érkező járművezetők tekintete a körforgalomba való belépés 

előtt balra fókuszál a tanult sémák alapján. Balra figyelnek csak, a körpálya 

fölérendelt forgalmára, hiszen annak kell elsőbbséget adniuk. Eközben 

gyakran a villamos vágányzónáján állnak meg a körpályára való belépés 

előtt. Nem hangsúlyos a „farkasfog”-gal jelölt felállási helyük. 

Rossz a villamos vágányzónájának észlelhetősége is, egybeolvad a 

vágányzóna burkolata az előtte-utána lévő burkolattal. 

Cél 3. 

A villamos vágányzóna felismerhetőségének javítása által a veszélyes helyen 

való megállás helyett a veszély tényleges helye előtt álljanak meg a Horgosi 

úton érkező járművek. 

Javaslat 3. 

A villamos vágányzónájának eltérő (világosabb vagy sötétebb színű) burkolattal 

való ellátása, valamint a vágányzóna KRESZ 158/e. ábra szerinti különösen 

veszélyes helyre figyelmeztető tartós kivitelű burkolati jellel történő ellátása, 

amely a megállás tilalmát hivatott jelezni a járművek számára a vágányzónán. 

 



2) Horgosi úti ágon érkezők 

Probléma 4. 

A körforgalomhoz a Horgosi út felől közeledők nem vesznek tudomást a 

fedezőjelzőről illetve a villamosról. A fedezőjelző oszlopa a Horgosi út felől a 

kijelölt gyalogos átkelőhely előtt helyezkedik el. A járművezetők azt is 

gondolhatják, hogy a gyalogos átkelőhely miatt van ott a jelző. A járművezetők a 

jelző meghaladása után annak pirosra váltásáról nem szereznek tudomást (12. 

ábra), miközben a körpálya széléig előrehaladnak és a körpályán haladóknak 

elsőbbséget adnak, valamint gyanútlanul ráállnak a villamospályára. 

 



Probléma 6. 

Körpályáról a Horgosi útra kihaladva – szokatlan módon – nem „csak” 

gyalogosnak, hanem villamosnak is elsőbbséget kell adni közvetlenül a 

kilépésnél.  

A fedezőjelző nem esik folyamatosan a járművezetők látóterébe, gyakorlatilag 

hatástalan. A körpályára belépés előtti zöld útirányjelző táblákon a Horgosi úti 

ágra vonatkozó „Villamos” veszély és „Forgalomirányító fényjelző készülék” 

veszélyt jelző táblák tartalma túl általános, sőt félrevezető! Azt mutatja, hogy a 

kihajtó ágon „majd a nyíl végén” villamos és jelzőlámpás csomópont veszélye 

várható. Eközben valójában már a körforgalom körpályájának határán fennáll a 

veszély! 

A „Forgalomirányító fényjelző készülék” következik veszélyt jelző tábla a  KRESZ 

szerint  - és a járművezetők fejében is – a „hagyományos jelzőlámpát” jelöli, 

azonban a járművezetők itt „csak” egy fedezőjelzővel találkoznak, illetve ahogy 

azt az előjelző sugallja, majd valahol a Horgosi úti ágon „lesz valami lámpa”.  

3) Általános probléma a VILLAMOS jelzése –hogy érkezhet- 



Cél 6:  

A félrevezető jelzések helyett világossá kell tenni, hogy már a körpályán úgy kell 

haladni, hogy villamos veszélye jelentkezhet a kilépéskor, ahol a villamosnak 

elsőbbsége van. Ez a legfontosabb információ. 

Javaslat 6. 

KÖVETKEZETESEN minden irányból az útirány előjelző táblákra a 

villamossíneket be kell rajzolni! A veszélyt jelző táblák általánosságai helyett 

magát a veszélyt, a villamospálya helyzetét kell megjeleníteni és pálya 

ábravonalára „áthelyezni” a „Villamos” veszélyt jelző táblát (15. ábra). A 

módosított „Útirány előjelző táblá”-t  a D ágra megterveztük, valamennyi ág 

hasonló tábláját ennek mintájára a villamospálya tényleges helyzetét 

megjelölve kell átalakítani.  



Minden ágon JAVASLAT 

   



Javasolt táblaelrendezés 



Előadásom célja volt: 
 

1. Bemutatni, hogy milyen fontosak a felülvizsgálatok, azok eredményei, 
melyekre támaszkodva képet kapunk a valóságról. (Félelem helyett a tényekre 

támaszkodni auditoknál). 
 

2. Az engedélyezés, építés folyamatában NINCS FOLYTONOSSÁG, nincs 
visszacsatolás! Óriási probléma. Valahol fontos információk így elvesznek. 

 
3. Közút-vasút kapcsolata kényes kérdés, együttgondolkodás hiányzik. 

 
4. Önszabályozó a körforgalom vagy szükséges a fedező-jelző?  



KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ  

 

FIGYELMÜKET ! 

 

hoz.erzsebet@kti.hu 

 


