
Egy-egy nyaralds alkalm6val szinte meg sem lepdd[ink, ha kulfoldon olyan forgalomtech-
nikai megolddssal szembes[il[ ink, amellyel itthon tal6n soha. Erdemes azonban ezeket
megismerni, hiszen pdldaul tobbsdvos, jelzSlilmpds korforgalommal milr hazinkban is ta-
lalkozhatunk, Gy6rben, a vdros lthirl6zatilnak kdt legterheltebb pontjiin.
86r e csomooontok haszndlat6hoz semmr-
lyen [j vagy krilonleges szabitly ismeret6re
nincs szuks6g, a v6ratlan helyzetek elkerU-
l6se 6rdek6ben fontos megismerni azokat
a mflkod6si jellemz6ket, amelyekkel csak
ez a csom6ponttipus rendelkezik, 6s mind
a szokv6nyos keresztez6d6ses tipusO jel-
z6lAmpSs szabiilyoz6stol, mind a (tobbs6-
vos) korforgalomban szerzett tapasztala-
tokt6l elt6rnek
Itthon fgy jelent meg e viszonylag kompli-
k6lt rendszer, hogy a j6rmfvezetSknek
szinte semmilyen gyakorlatuk nincs a tdbb-
s6vos kdrforgalom haszndlatdban. A kev6s
hazai tobbs6vos korforgalmak - a 47-es dt
algy5i csom6pontja kiv6tel6vel - mind fo-
nod6sos tfpusfak, koncentrikus (a korpd-
ly6val p6rhuzamos) s6wezet6ssel. Na-
gyobb forgalom eset6n ezekn6l zavaros 6l-
lapot alakul ki, amelyben a jArmiivezet6t -



A kdrforgalom tiirtdneti {ttekintFs
Magyarorszdgon kordbban m6r miikOdtek jelz6'
l6mp6s szabdlyoz6s0 korlorgalmak, p6ld6ul a bu'
dapesti Kdlvin t6ren, Nagyvdrad t6ren, Man t6-
ren (a jelenlegi Nyugati t6ren) 6s a Flori6n t6ren.
Megsziinteidsiikre, azaz dt6pit6stikre kereszte-
z6d6sekk6 - b6r nem volt sztiks6gszerU (Europa
sz6mos orsz6g6ban tov6bbra is megmaradtak) -
kOzel ugyanabban az id6ben keriilt sor, amikor a
nem jelzcildmp6s korforgalmak felsz6mol6s6ra.
Egyr6szt a korszer[itlen (rel6s) csom6ponti forga-
lomir6nyit6 jelz6berendez6seket a l6nyegesen
rugalmasabb forgalomirdnyitdsra alkalmas i6lve-
zet6s rendszerek v6ltottAk fel, ami a jelz6l6mp6s
forgalomirAnyit6sra 6s a keresztez6d6ses cso-
m6ponttipusra ir6nyitotta a ligyelmet. M6sr6szt
egyre tdbb korforgalomban jelentkeztek forga-
lomlebonyol6d6si zavarok, amelyek gyakran a
csom6pontok,,0nz6r6d6sa" miatt, azok id6nk6nti
teljes b6nul6sdhoz vezetlek. Ennek oka els6dle-
gesen a k0rforgalom akkori els6bbs6gszab6lyo-
zdsAban rejlett, ugyanis az egys6ges nemzetkozi
szabdly, a jobbk6z-szabdly v6delme 6rdek6ben a
k6rforgalommal sem tettek kiv6telt, igy a belep6
forgalom kapott els6bbs6get.

centrikus forgalmis6v-vezet6s[i,
forgalmak viszont a folyamatos t
d6s miatt a legveszelyesebb'c
vdltak. A kdrpdlydn siiitsegesse v6l6 s6w.dltds
miatt bek0vetkez6 balesetek egy 16sz6t jelz616m-
p6s irdnyitdssal meg lehetett volna el6zni. Eld-
szor 1976-ban, AngliAban kis6relt6k mE jelz6-
ldmpdval biztonsdgosabbd 6s jobb 6tereszt6k6-
pessdgfiv6 tenni a nagym6retU kdrforgalmakat,
azonban az irdnyit6s kialakulatlans6ga miatt azo'
kat n6h6ny hetes miikod6s utdn ehdvolitottdk. A
korp6ly6n belUli forgalmi s6w6ltdsok elkertil6se
6s az 6thaladdsi id6 csokkent6se 6rdek6ben
Edinburgh-ban, 1978-ban alkalmaztak el6szdr
spirdlis s6wezet6st. A baleseti statisztikak a be-
vezetds ut6n kedvezden alakultak, de igaz6n j6
eredmdnyt ott 6rtek el, ahol a spir6lis s6wezet6st
a jelzdl6mp6val egytitt alkalmazt6k, ene eldszor
1991-ben, szintdn Edinburgh-ban ker0lt sor.
A N6met Kozleked6si Miniszt6rium 2000-ben ki-

El6szor 1966-ban, Anglidban sikerUlt elfogadtatni
a korpdlya elsdbbsdget. A hetvenes 6vekben ezt
a szabdlyozdst Bretagne tdbb vdros6ban is dt'
vett6k, majd 1 983-ban eg6sz Franciaorszdgban,
egys6gesen bevezettek. Ezzel megkezdcldoft a
korforgalom ldtvdnyos elterjed6se Eu16pdban.
A mErijult korforgalom a legbiztons6gosabb cso-
m6pontok egyik6v6 vdlt, jelentds 6tereszt6kdpes-
s6ggel 6s igen kedvez6 {orgalomlebonyol6ddsi
szinvonallal. MagyarorvAgot 1990-ben 6rte el ez
a hullAm, ekkor epiilt meg Tomp6n az els6 uj ti'

korlorgalom. Az ilyen csom6pontok szdma

m6ponttipus.
A tobbsivos korforgalmak megijulds6t a geo-
melriai kialakitds teszi teljess6, 0gy, hogy olyan
lorm6t kap a csom6pont, amely a legjobban szol-
g6lja a szabdlyoz6stechnikai 6s forgalom6raml6-
si ig6nyeket, p6lddul v6ltoz6 sdvsz6mmal a kor-
pdlydn, vagy nem szab6lyos kor alak0 koz6pszi-
getlel. E megUiult, tobbsdvos, jelz6l6mp6s szab6-
lyoz6sri csom6ponttipus elterjed6se Eur6p6ban
is csak most vette kezdet6t. Az ut6lag ,,l6mpdzott"
korforgalmak szima ezzel szemben mdr igen
nagy, Eur6pa szinte valamennyi nagyvdros6ban
sz6p szdmban taldlkozhatunk vel0k.

adott, a tdbbs6vos kdrforgalmakat vizsgdl6 kuta'
t6si jelent6s6ben, a jelz6l6mp6s ir6nyit6s techni'Iasl Jelenleseoen, a lezorampas rlanyllas Ieonnl'H
kdja ter6n szerzett tapasztalatok eredm6nyek6nt fr
arr6l szdmolt be, hogy ,,a jelz6l6mp6s szabdlyo- ft
z6s0 nagym6retU korforgalmak 6lereszt6k6pes- $
s6ge el6rheti vagy ak6r lei0l is milhatja a k0l6n- $
szintU csom6pontok6t". lly m6don ,,l6trejott" tehdt f,
a legnagyobb 6tereszt6k6pess6gI szintbeni cso- .

l6si folyamat valdjdban csak az egy forgalmi s6'
w, rjqynqvezett kis korforgalmak (kiilsd 6tm616-n, rigynevezett kis k6rforgalmak (killsd 6tm6r6-

k 4045 m6ter) probl6mdj6ra hozott megold6st.
nagym-&etii, " t0bbnyire f on6ddsos tipusi, kon-

2005-ben mdr trill6pte a hdromsz6zal. E megfju-
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az 6ltal6nos s6wiiltiisi (jobbk6z-) szab6-
lyon kivril - semmi nem segiti, ir6nyitja. Az
a kfs6rleti megoldds, amely fgy pr6bal

,,rendet teremteni" a korp6lydn, hogy a k6t-
s6vos bel6p6sek (6s korp6lya) mellett csak
egysAvos kil6p6seket biztosit, l6tv6nyosan
megbukott. A j6rm(vezet6k zom6t - a sz6l-
s6 s6von kialakul6 torl6d6s ellen6re - el-
riasztj6k a kil6p6sn6l v6rhat6 komplik6ci6k,
s6w6lt6si, fon6d6si neh6zs6gek a bels6
s6v haszn6latAtol.
Jelz6ldmp6s szab6lyoz6s eset6n, amikor
tomor j6rmiioszlopok haladnak be a kor-
pAlyAra, nincs lehet5s6g a s6w6ltAsra, igy
nyilvAnval6an fgy kell vezetni a forgalmi
s6vokat, hogy a korpdlydn erre ne is legyen
szuks6g. Az ezt megval6sit6 spir6lis kiala-
kit6sn6l a bel6p6 jdrmfiveket a bels5 forgal-
mi s6vra vezetik, ahonnan minden egyes
torkolat el6tt, sAwAlt6s n6lkul kijjebb kerUl-
nek egy-egy s6wal. Ez a s6wezet6si meg-
old6s nemcsak forgalombiztonsAgi szem-
pontb6l el6nyos, hanem a legnagyobb 6t-
eresztSk6pess6g is igy 6rhet6 el - felt6ve,
hogy az aut6sok szab6lyosan kOzlekednek.
A jelz6lAmp6s szab6lyozAstl korforgalom
vezet6stechnikailag tobbet ig6nyel a j6rmti-

vezet6kt6l, Am ennek eredm6nyeit a gy6-

riek hamar 6s megel6ged6ssel 6szlelhet-
t6k. A kordbbi, keresztez6d6ses tipusti
csom6pont hosszri vdrakoz6si idei6vel
szemben az [j ir6nyft6s az id6kozben meg-
novekedett forgalmat is rovid vdrakozAsi
iddkkel bonyolftja le.

Dr. Makl6ri Jen6


