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1. Bevezetés - a kutatási probléma, megválaszolandó kérdések 

1.1. A kutatási probléma műszaki és emberi tényezői  

A többletsávok tipikus elemei a 2x1 sávos külterületi főutak elsőbbségadással 

szabályozott szintbeni csomópontjainak. Alkalmazásuk célja a biztonságos 

kanyarodás és besorolás biztosítása, és a csomópont kapacitásának növelése. A 

hazánkban alkalmazott többlet sáv típusok a balra kanyarodó lassítósáv, jobbra 

kanyarodó lassítósáv, a balra kanyarodó gyorsítósáv és a jobbra kanyarodó 

gyorsítósáv. Előbbi kettő a főirányból történő lekanyarodást segíti, utóbbi kettő a 

mellékirányból a főirányba történő becsatlakozást. Geometriai kialakításuk - 

különösen a hosszuk – a tervezési sebességtől és a forgalomnagyságtól függ. A 

forgalmi áramlatok elválasztása leggyakrabban burkolati jelekkel történik. A 

külföldi utakon és a tervezési előírásokban a hazaitól eltérő alkalmazási feltételeket 

és geometriai paramétereket is találhatunk. 

A balra kanyarodó sávokkal kialakított csomópontok tipikusan olyan helyszínek, 

ahol a sávok funkciója és kialakítása illeszkednek egymáshoz, a járművezetők 

viszont nem ritkán mégsem ennek megfelelően használják azokat. Az előzést tiltó 

tábla ellenére a forgalom elől elzárt területen, a záróvonalat átlépve előzésre 

használják a hosszú, széles útfelületet. Az útügyi tervezési előírásokban általában 

a járművezetők helyes viselkedését feltételezik, a szándékos szabálytalanság 

lehetősége nem szerepel a tervezési szempontok között. 

Az emberi tényező közúti balesetekben játszott szerepének megítélésekor a 

pszichológusok különbséget tesznek hiba és szabálytalanság között. A rendellenes 

viselkedés különböző formáinak más és más pszichológiai okai vannak, így 

megértésükhöz is különböző módon juthatunk el [Reason et al., 1990]. A 

szándékos szabálytalanságok esetén a társadalmi-kulturális környezet és a 

motiváció játszik nagy szerepet, míg a hibák és tévedések a közlekedő személyek 

információfeldolgozási képességének sajátosságaival hozhatók összefüggésbe.  
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A balra kanyarodó lassítósávok alkalmazásával és a közúti biztonságra gyakorolt 

hatásukkal számos tanulmány foglalkozott. [Harwood et al., 2002] [McFarland et 

al., 1979] [McCoy, Hoppe, Dvorak, 1985] [Poch, Mannering, 1996] arról 

számolnak be, hogy balra kanyarodó lassítósávok építésének hatására a balesetek 

száma 15..70%-kal csökken. A kutatási eredmények arról tanúskodnak, hogy a 

balesetszám-csökkenés nagyobb mértékű, ha burkolati jelek helyett épített szigettel 

választják el a forgalmi áramlatokat. [Bauer, Harwood, 1996] és [McCoy, Malone, 

1989] viszont azt találták, hogy egyes balesettípusok gyakorisága nőtt, vagy nem 

változott. 

Jobbra kanyarodó lassítósávok alkalmazása [Harwood, 2002] szerint 2,5..14%-os 

balesetszám-csökkenést eredményez. A tanulmány szerint a csökkenés 

elsőbbségadással szabályozott csomópontokban nagyobb, különösen, ha a főirány 

mindkét ágán épül jobbra kanyarodó lassítósáv. 

A balra kanyarodó gyorsítósávok biztonsági hatását több német kutatási munka 

során vizsgálták [Richter et al. (2012)]. A tanulmányok szerint a balra kanyarodó 

gyorsítósávok különösen beépített területen, alacsony sebesség és nagyobb 

sávhossz esetén gyakorolnak pozitív hatást a forgalom biztonságára, ugyanakkor 

egyes külterületi csomópontokban negatív hatást is megfigyeltek. 

A szakirodalmak között csupán egyet találtam, amely a többletsávok együttes 

alkalmazásának hatásáról számol be. A kutatási jelentés [Harwood et al., 2002] 

szerint balra kanyarodó- és jobbra kanyarodó lassítósávok egy időben történő 

megépítése után 14%-kal csökkent a balesetek száma. 

A szakirodalomban nem találtam eredményeket a külterületi többletsávok 

hosszúságának hatásáról. Balra kanyarodó lassítósávok beépített területen történő 

meghosszabbítása [Harwood et al., 2002] szerint növelte az abszolút 

balesetszámot. 
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1.2. Kutatási célkitűzések 

Az értekezés célja hazai, többletsávokkal kialakított csomópontok biztonsági 

helyzetének megismerése, több többletsáv együttes hatásának vizsgálata, illetve az 

elégségesnél hosszabb többletsávok hatásainak elemzése. 

Doktori értekezésemben a következő kérdések megválaszolását tűztem ki célul: 

- Jobbak-e a baleseti mutatói azoknak a csomópontoknak, ahol több többletsávot 

alkalmaztak? 

- Melyek azok a többletsáv-típusok, amelyek megléte esetén jobbak, illetve 

rosszabbak a csomópontok baleseti mutatói? 

- Melyek azok a többletsáv-kombinációk, amelyek megléte esetén jobbak, 

illetve rosszabbak a csomópontok baleseti mutatói? 

- Az előírás alapján tervezett csomóponti szakasz hossza milyen viszonyban van 

az előzés végrehajtásához szükséges előzési út elméleti hosszával? 

- Milyen viszonyban van az előírás szerinti csomóponti szakaszhossz a 

tényleges csomóponti szakaszok hosszával? 

- Miben hasonlítanak és miben térnek el a szabálytalan előzési manőverek a 

szabályostól? 

- Milyen gyakran előznek szabálytalanul a járművezetők külterületi, szintbeni 

csomópontokban? 

- Milyen tényezők ösztönzik a járművezetőket szabálytalan előzésre? 

- Van-e összefüggés az előzés miatt bekövetkezett balesetek és a szabálytalan 

előzések gyakorisága között? Milyen hatása van a jobbra kanyarodó lassítósáv 

meghosszabbításának a kanyarodó jármű sebességére? 

- Milyen hatással van a jobbra kanyarodó lassítósávon haladó jármű a 

mellékirányban várakozó jármű látómezejére? 
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1.3. Alkalmazott módszerek, a disszertáció felépítése 

A kutatást szakirodalom-kutatással kezdtem, amit a továbbiakban is folyamatosan 

végeztem. A járművezetői hibákkal és szabálytalanságokkal kapcsolatos 

ismeretanyagtól eljutottam a konfliktusmódszer megismeréséig, majd áttekintettem 

a többletsávok alkalmazására és geometriai paramétereire vonatkozó előírásokat. 

Az értekezés egyik célja a hazai többletsávok alkalmazási feltételeinek és 

geometriai kialakításának összehasonlítása a külföldiekkel. Az értekezésben 

többletsáv-típusonként mutatom be a hazai és a külföldi alkalmazási feltételeket, 

tervezési paramétereket, és az alkalmazott forgalomtechnikai eszközöket. 

Az értekezésben összefoglaltam a többletsávok alkalmazásával és biztonsági 

hatásával foglalkozó hazai és külföldi szakirodalmat. Megvizsgáltam, hogy 

vannak-e olyan, a biztonsággal összefüggésbe hozható kérdések, amelyeket a 

szakirodalom nem, vagy csak érintőlegesen tárgyal. 

Az értekezés keretében 63 hazai csomópont baleseti vizsgálatát végeztem el. A 

vizsgált csomópontok közös jellemzője, hogy egyenesben, vagy nagy sugarú ívben 

helyezkednek el, és mindegyikben található legalább egy többletsáv. A 

csomópontok között 29 háromágú és 34 négyágú volt. A helyszíneken összesen 91 

balra kanyarodó lassítósáv, 34 jobbra kanyarodó lassítósáv, 24 balra kanyarodó 

gyorsítósáv és 17 jobbra kanyarodó gyorsítósáv található. A csomóponti baleseti 

mutatók számításánál a hagyományos mutatókon kívül a hosszú, többletsávokkal 

kialakított csomópontokhoz jobban igazodó, szakaszhosszra vonatkoztatott mutatót 

is számítottam. 

A baleseti mutatók alapján összehasonlítottam a különböző többletsávokkal 

rendelkező csomópont-csoportokat, és vizsgáltam a többletsávok együttes 

alkalmazásának hatását is. A baleseti mutatók közötti különbségek szignifikancia-

vizsgálatát is elvégeztem. 
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A konfliktusmódszer mintájára a balra kanyarodó sávokon elkövetett szabálytalan 

előzéseket részletesen vizsgáltam. A balra kanyarodó sávokon elkövetett 

szabálytalan előzéseket helyszíni felmérések során rögzítettem. A 18 hazai 

csomópontban elvégzett felmérés eredményei rámutattak, hogy a szabálytalan 

előzés gyakori, jól megfigyelhető és olykor tényleges konfliktushelyzetet 

eredményező viselkedési forma a külterületi csomópontokban. 

Többváltozós lineáris regresszió-vizsgálatot végeztem az IBM SPSS 2.0 szoftver 

segítségével és megállapítottam, hogy melyek azok a körülmények, amelyek 

jobban ösztönzik a járművezetőket szabálytalan előzések elkövetésére.  

A Google-térkép alkalmazás segítségével a hazaiakhoz hasonló kialakítású, német 

csomópontokat vizsgáltam meg. A vizsgált 44 csomópontban alkalmazott 

többletsávok típusát és főbb paramétereit összehasonlítottam a hazai 

csomópontokkal és a vonatkozó előírásokkal. 

A szabálytalan előzés gyakoriságát helyszíni vizsgálat során öt németországi 

csomópontban is felmértem. 

A vizsgált szabálytalan előzési manővereket összehasonlítottam az előzési 

látótávolság ellenőrzéséhez mértékadónak vett előzési manőverrel. 

Az előzéses balesetek számát becslő modellt állítottam fel „R” statisztikai program 

segítségével. 

A jobbra kanyarodó lassítósávokkal kapcsolatban, egy szakirodalomban korábban 

nem tárgyalt veszélyforrást azonosítottam: a lassító járművek korlátozzák a 

látómezőt a mellékirányban indulásra váró járművezetők számára. A jobbra 

kanyarodó sávokon haladó járművek mozgását és a korlátozott látómező miatt 

kialakuló forgalmi helyzeteket helyszíni felméréssel vizsgáltam. 

Előzetes helyszíni felmérést végeztem a balra kanyarodó sávok használatának 

vizsgálatához. 
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Az elvégzett vizsgálatok és elemzések alapján értekezésemben javaslatot teszek a 

vonatkozó Útügyi Műszaki Előírások módosítására.  

2. Az értekezés téziseinek összefoglalása 

1. tézis: A többletsávok számának és típusának hatásai  

1.1: Csomóponti baleseti mutatók elemzésével megállapítottam, hogy a 

különböző számú többletsávval kialakított csomópontok között nincs 95%-os 

valószínűséggel szignifikáns különbség a fajlagos baleseti mutatók tekintetében. 

 

1. ábra. A csomóponti fajlagos baleseti mutatók alakulása a többletsávok száma szerint 
 

A legnagyobb különbség az egy és a két többletsávval rendelkező csomópontok 

között mutatkozott, bár a két csoport átlaga közötti eltérés csak 85%-os 

szignifikancia szinten igaz.  

A tézishez kapcsolódó publikációk: [Miletics, 2013b] [Miletics & Koren, 2014] 
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1.2: A csomóponti baleseti mutatók elemzésével megállapítottam, hogy a jobbra 

kanyarodó lassítósávokkal és a balra kanyarodó lassítósávokkal rendelkező 

csomópontok átlagos baleseti mutatói jobbak, mint az ilyen sávokkal nem-, vagy 

csak kevesebb ilyen sávval rendelkező csomópontok átlagos baleseti mutatói. 

 

1.3: A csomóponti baleseti mutatók elemzésével megállapítottam, hogy a jobbra 

kanyarodó gyorsítósávokkal és a balra kanyarodó gyorsítósávokkal rendelkező 

csomópontok átlagos baleseti mutatói rosszabbak, mint az ilyen sávokkal nem-, 

vagy csak kevesebb ilyen sávval rendelkező csomópontok átlagos baleseti 

mutatói. 
1. táblázat. Az átlagos baleseti mutatók az alkalmazott többletsávok típusa és száma szerint 

Ágak 
száma Módszer Sávok 

száma 
Átlagos baleseti mutatók többletsáv-típusok szerint 
JKLS JKGyS BKLS BKGyS 

3 

Csomóponti 
0 0.162 0.136 0.115 0.098 
1 0.118 0.146 0.142 0.159 

Rövid szakasz 
0 1.956 1.586 1.362 1.178 
1 1.459 1.926 1.734 1.958 

Hosszú 
szakasz 

0 3.833 3.279 3.732 2.739 
1 2.785 3.363 3.276 3.579 

Pontszám 3 -1 -1 -3 

4 

Csomóponti 
0 0.178 0.162   0.155 
1 0.118 0.105 0.158 0.158 
1 és 2 0.139 0.124 0.155   

Rövid szakasz 
0 1.908 1.854   1.736 
1 1.417 1.216 2.114 2.114 
1 és 2 1.630 1.457 1.782   

Hosszú 
szakasz 

0 2.806 2.597   2.443 
1 1.979 2.178 3.366 3.366 
1 és 2 2.253 2.362 2.554   

Pontszám 0 0 5 -2 
Összesített pontszám 3 -1 4 -5 

A 1. táblázatban az egyes csomópont-csoportokra vonatkozó átlagos baleseti 

mutatók szerepelnek. A baleseti mutatókat [MAÚT 2005] szerint három 

módszerrel számítottam: 
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 csomóponti baleseti mutató (Baleset/1 millió jármű, teljes csomóponti 

forgalommal) 

 rövid szakasz (Baleset/10 millió jármű, a főút forgalmával) 

 hosszú szakasz (Baleset/ 10 millió járműkm, a főút forgalmával, a 

tényleges csomóponti hosszra) 

A cellák színezése azt mutatja, hogy az adott csomópont-csoport baleseti mutatója 

jobb (zöld), egyenlő (nincs szín) vagy rosszabb (piros), mint az ugyanilyen 

többletsáv-típusból egyel kevesebbel rendelkező csomópont-csoport átlagos 

baleseti mutatója. Így például a négyágú, egy jobbra kanyarodó lassítósávval 

rendelkező csomópontok rövid szakaszként számított átlagos fajlagos baleseti 

mutatója 1,417 baleset/10 millió jármű, és ez jobb, mint az ugyanígy számított, de 

jobbra kanyarodó sávval nem rendelkező csomópontok mutatója (1,908). 

 

1.4: Csomóponti baleseti mutatók elemzésével megállapítottam, hogy a 

háromágú csomópontoknál jobbra kanyarodó lassítósáv és bármely más 

többletsáv-típus együttes alkalmazása jó baleseti mutatókat eredményez. Négyágú 

csomópontoknál a balra kanyarodó lassítósávval és jobbra kanyarodó lassító-, 

illetve gyorsítósávval rendelkező csomópontok baleseti mutatói jobbak az 

átlagosnál. A balra kanyarodó gyorsítósávval és egyszerre más többletsávokkal 

rendelkező csomópontok baleseti mutatói a legtöbb esetben rosszak. 
2. táblázat: Összevont baleseti mutatók többletsáv-kombinációk és az ágak száma szerint 

(normál=háromágú, szürke=négyágú) 

Többletsáv típusa JKLS JKGyS BKLS BKGyS 

JKLS   2,495 2,116 2,092 
JKGyS 2,317   2,696 3,000 
BKLS 2,160 2,032   2,848 
BKGyS 2,995 2,584 2,565   
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A 2. táblázatban szereplő összevont baleseti mutatókat a következőképpen 

számítottam: 

Cij=Σm=1..3 (Bmij / MAX(Bmij)i=1..4;j=1..4) 

C összevont baleseti mutató 

B baleseti mutató 

m módszer (m=1: csomóponti; m=2: rövid szakasz; m=3: hosszú szakasz) 

i, j többletsáv-típusok (1=JKLS; 2=JKGyS; 3=BKLS; 4=BKGyS) 

A tézishez kapcsolódó publikációk: [Miletics, 2013b] [Miletics & Koren, 2014] 

2. tézis: Csomópontok geometriai kialakítása 

Megvizsgáltam 63 hazai és 44 német csomópont csomóponti hosszát és a KTSZ 

szerint kiszámítottam a mindkét irányból balra kanyarodó lassítósávval 

rendelkező csomópontok szükséges hosszát. A mért és számított csomóponti 

hosszokat összehasonlítva megállapítottam, hogy a magyar csomóponti szakaszok 

hossza az esetek 84%-ában meghaladta a KTSz szerint szükséges hosszat. A 

magyar csomópontok átlagosan 200 m-rel hosszabbak a német csomópontoknál. 

 

2. ábra.A vizsgált magyar csomópontok hosszának eloszlása 
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3. ábra.A vizsgált német csomópontok hosszának eloszlása 
 

A KTSZ szerint kiszámítottam az előzési látótávolság meghatározásánál alapul vett 

előzési út hosszát is. A számított értékek összehasonlításából megállapítottam, 

hogy az előírás szerint tervezett csomóponti szakaszok hossza 70 km/h vagy ennél 

nagyobb tervezési sebesség esetén nagyobb, mint az előzés végrehajtásához 

szükséges előzési út hossza. Az előírás szerint tervezett csomópontok tehát 

elegendő területet biztosítanak szabálytalan előzési manőverek végrehajtásához. 

3. táblázat. A két balra kanyarodó lassítósávval rendelkező csomópont hossza és az előzési 
látótávolság a tervezési sebesség függvényében 

Tervezési paraméterek 
Tervezési sebesség, km/h 

50 60 70 80 90 100 110 

1. Legkisebb előzési látótávolság, 
Le min. m (t85 = 11s) 

360 400 440 500 560 640 700 

2. Előzési út, Su=Le min/2, m 180 200 220 250 280 320 350 

3. Csomóponti hossz (balra 
kanyarodó sávok + csomóponti 
mag összesen, m) 

135 189 223 259 303 347 391 

A tézishez kapcsolódó publikációk: [Koren & Miletics, 2011a] [Koren & Miletics, 

2011b] [Miletics & Koren, 2011] [Miletics & Koren, 2012] [Miletics, 2013a] 

[Miletics, 2015] 
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3. tézis: Csomóponti előzések jellemzői 

Helyszíni felmérésekkel szabálytalan előzéseket rögzítettem 18 hazai 

csomópontban. Az előzési manőverek hosszának, és időtartamának elemzésével 

megállapítottam, hogy a (szabálytalan) előzések 85%-a a 90km/h-hoz feltételezett 

280 m előzési úthosszon belül zajlott le, valamint az előzések 92%-a az előzési 

látótávolság számításánál alapul vett 11s időn belül befejeződött. A járművezetők 

szabálytalan előzés közben jelentősen túllépik a megengedett sebességet 

(v85=119 km/h). 

 

1. ábra. Előzési manőverek eloszlása hossz szerint 
 

 

2. ábra. Előzési manőverek eloszlása időtartam szerint 
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A tézishez kapcsolódó publikációk: [Koren & Miletics, 2011a] [Koren & Miletics, 

2011b] [Miletics & Koren, 2011] [Miletics & Koren, 2012] [Miletics, 2012a] 

[Miletics, 2015a] [Miletics, 2013a] [Miletics, 2015] 

4. tézis: A szabálytalan előzések részarányát befolyásoló tényezők 

Lineáris regresszió-vizsgálattal megállapítottam, hogy két tényező, a csomóponti 

szakasz hossza és a csomóponti forgalomnagyság szignifikánsan hatással van a 

szabálytalan csomóponti előzések részarányára. A járművezetők gyakrabban 

követnek el szabálytalan előzést nagyobb csomóponti hosszok, illetve kisebb 

csomóponti forgalom esetén a következő összefüggés szerint: 

푬(%) = 	ퟏ, ퟏퟔퟑ	 + ퟎ, ퟑퟖퟒ ∗
푳(풎)
ퟏퟎퟎ

	 − ퟎ, ퟐퟓퟒ ∗ 	
푭(푱 풉⁄ )
ퟏퟎퟎ

 

ahol 

E – a szabálytalan előzések várható részaránya, % (előzési manőverek száma/a 

főúton egyenesen haladó járművek száma) 

L – a csomóponti szakasz hossza, m 

F – a csomóponti forgalomnagyság, J/h 

A csomóponti hosszon és a forgalomnagyságon túl magyarázó változóként 

vizsgáltam a balra kanyarodó forgalomnagyságot, a nehézgépjárművek részarányát 

és a csomópont előtti szabad előzési szakaszok arányát, de ezek nem voltak 

szignifikáns hatással az előzések részarányára. 

A modell felállításához használt előzési részarányokat helyszíni felmérések alapján 

állapítottam meg. A vizsgált helyszíneken A csomóponti előzés bár szabálytalan, 

de a járművezetők 0,2-3,5%-a által alkalmazott viselkedési forma. A modell 300 

J/h és 1000 J/h csomóponti forgalomnagyságok között érvényes. 



14 
 

A tézishez kapcsolódó publikációk: [Koren & Miletics, 2011a] [Koren & Miletics, 

2011b] [Miletics, 2012b] [Miletics, 2015b] [Miletics, 2013a] [Miletics, 2013b] 

[Miletics & Koren, 2014] [Miletics, 2015] 

5. tézis: Az előzéses balesetek számát befolyásoló tényezők 

63 db csomópont geometriai, forgalmi és baleseti adatainak elemzése alapján 

megállapítottam, hogy a csomóponti hossz szignifikáns összefüggésben van az 

előzéses balesetek számával, viszont a forgalomnagyság nincs.  

Az előzéses balesetek száma a következő összefüggéssel becsülhető: 

E(Y) = e∝ ∗ ÁNF∝ ∗ e∑ ∗  

ahol: 

 Y: a balesetszám várható értéke egy csomópontban 

 E(Y): a csomópontokban várható balesetszám-értékek átlaga 

 e: természetes logaritmus alapja 

 α0: metszéspont együtthatója 

 ÁNF: Átlagos Napi Forgalom, J/nap 

 α1: forgalomnagyság együtthatója 

 m: változók száma (forgalomnagyságot nem számítva) 

 βj: j-dik változó (pl. csomóponti hossz) együtthatója 

 xj: j-dik változó értéke 

Együtthatók Várható érték Standard hiba z érték Pr(>│z│) 

α0 -3.070 1.121 -2.739 0.006 

α1 0.045 0.573 0.079 0.937 

β 0.004 0.001 2.674 0.007 

A forgalomnagyság kivétele után a következő modell adódott: 

E(Y) = e , , ∗( ó 	 ) 
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A vizsgálat eredményeiből az a következtetés is levonható, hogy bár a balesetek 

száma általában függ a forgalomnagyságtól, az előzéses balesetek száma nem függ 

tőle. Ez azzal magyarázható, hogy nagy forgalom esetén kevesebben előznek 

szabálytalanul (l. 4. tézis). 

6. tézis: A jobbra kanyarodó lassítósáv kialakításának hatásai 

6.1.: A jobbra kanyarodó lassítósávokon- és az egyenesen haladó járművek 

sebességének vizsgálatból megállapítottam, hogy a lassítósáv-nyitásnál a 

kanyarodó járművek v85 sebessége 17-23%-kal kisebb, mint és az egyenesen 

haladóké. A sebességkülönbség hosszú lassítósáv esetén nem kisebb, mint rövid 

(szabványos) lassítósáv esetén. 

4. táblázat. A jobbra kanyarodó és az egyenesen haladó járművek v_85 sebességeinek 
aránya a jobbra kanyarodó lassítósáv kezdeténél, különböző hosszúságú jobbra kanyarodó 

sávok esetén. 
Jobbra 

kanyarodó sáv 
hossza 

Sebességek sávnyitás 
előtti szakasz 

sávnyitás utáni 
1. szakasz 

sávnyitás utáni 
2. szakasz 

L=120 m 
v_85 egyenes, km/h 92,8 93,3 92,2 
v_85 kanyarodó, km/h 81,2 78,3 73,5 
v_85 arány 0,87 0,84 0,8 

L=140 m 
v_85 egyenes, km/h 100,8 99,1 96,5 
v_85 kanyarodó, km/h 91,2 82,6 82,7 
v_85 arány 0,9 0,83 0,86 

L=180 m 
v_85 egyenes, km/h 122,08 116,35 118,15 
v_85 kanyarodó, km/h 92,81 89,26 87,79 
v_85 arány 0,76 0,77 0,74 

 

6.2.: A jobbra kanyarodó lassítósávon haladó tehergépjármű és a 

mellékirányban várakozó jármű kölcsönös helyzetének geometriai 

szerkesztéséből és a lassuló jármű mozgásának számításából megállapítottam, 

hogy az elindulási látómező – egyenletes lassulást feltételezve – hosszabb jobbra 

kanyarodó lassítósávok esetén hosszabb ideig korlátozott, mint rövid jobbra 

kanyarodó lassítósávok esetén.  
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3. ábra. A jobbra kanyarodó lassítósávon (l_v: a lassítósáv hossza) egyenletesen lassuló 
tehergépjármű által, a biztosítandó elindulási látótávolságból kitakart hossz 

 

A 95 m hosszúságú lassítósávon kétszer annyi ideig (~3,7 s) korlátozott a látómező 

valamekkora mértékben, mint a 35 m hosszúságú lassítósávon (~1,8s). 

3. Összegzés és alkalmazási lehetőségek 

A doktori értekezésben bemutatott vizsgálataim rámutattak, hogy a külterületi utak 

sok többletsávot tartalmazó csomópontjai nem feltétlenül biztonságosabbak, mint a 

kevesebb többletsávval rendelkező csomópontok. Egy veszélyes csomópont 

átalakítása során nem várható javulás a többletsávok számának túlzott növelésétől. 

A egyes többletsávok alkalmazása a szakirodalom és a saját vizsgálatok alapján 

eredményezheti bizonyos balesetek számának csökkenését (például balra 

kanyarodó lassítósávok esetén az utoléréses balesetek). A lassítósávokkal 

rendelkező csomópontok vizsgálataim eredményei szerint biztonságosabbak, mint 

a gyorsítósávokkal rendelkező csomópontok. 

A baleseti vizsgálatok alapján tehát javaslom, hogy a külterületi utak szintbeni 

csomópontjaiban biztonsági okokból legfeljebb négy többletsávot alkalmazzunk, 

amelyek balra- és jobbra kanyarodó lassítósávok. Ha a csomópont 
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forgalomlefolyásának javítása is cél, alapos mérlegeléssel gyorsítósávokat is lehet 

alkalmazni, de négynél több többletsáv alkalmazása ekkor sem javasolt. Négynél 

több többletsávval rendelkező csomópont igénye esetén megfontolandó a 

körforgalom, vagy a jelzőlámpás forgalomirányítás telepítése. 

A többletsávok és a csomópontok hosszának vizsgálatából látszik, hogy a 

gyakorlatban hosszabb többletsávokat és így hosszabb csomóponti szakaszok 

készülnek, mint amit az előírás megkövetel.  

A többletsávok alkalmazása - pozitív hatásuk mellett - együtt járhat új típusú 

konfliktusok, szabálytalanságok megjelenésével, amelyek veszélyforrást 

jelentenek. Az előírás szerinti csomóponti hossz a legáltalánosabb 90 km/h 

tervezési sebességnél elegendő területet biztosít szabálytalan előzések 

végrehajtásához, és a vizsgálatok szerint a járművezetők jelentős része él is a 

lehetőséggel. A szabálytalan előzések nagy sebességgel párosulnak, ami 

önmagában is veszélyforrás. 

A szabálytalan előzés különösen a túl hosszú csomópontoknál gyakori jelenség. A 

szabálytalan előzések teljes forgalomra vetített részaránya a forgalom 

növekedésével csökken. 

A szabálytalan előzésekből származó balesetek szintén gyakoribbak a hosszú 

csomópontokban. Az 500 m-nél hosszabb csomópontok átlagos, előzéses baleseti 

mutatója háromszor akkora, mint az ennél rövidebb csomópontoké. 

A csomóponti szakaszok hosszát a fenti megállapítások alapján csökkenteni kell. A 

tervezési előírásban meg kellene fogalmazni egy felső határértéket a többletsávok 

hosszára vonatkozóan. 

A jobbra kanyarodó lassítósávok a fenti megállapítások alapján hasznos elemei a 

külterületi, szintbeni csomópontoknak. Hosszuk gyakran meghaladja az előírásban 

szereplő értéket. Vizsgálataim azt mutatják, hogy a járművezetők a lassítósáv 

hosszától függetlenül, már a sávnyitás előtt megkezdik a lassítást. A túl hosszú 
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jobbra kanyarodó lassítósávokon ugyanakkor a járművek hosszabb ideig takarják 

ki a főirányt az elsőbbségadásra kötelezett jármű elől. A fentiek alapján a 

lassítósávok hosszának felülvizsgálatát, ill. korlátozását is javaslom. 
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