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forgalmi áramlatok elválasztása nem valósul meg.
–  A körpálya szélessége a legtöbb esetben túl nagy, továbbá a 

járható gyûrû nincs külön felülettel kialakítva, a körpályától 
csak burkolati jellel került elválasztásra. Ez lehetôvé teszi, hogy 
a jármûvek kisebb kitérítéssel vagy akár kitérítés nélkül, nagy 
sebességgel haladjanak át a csomóponton.

–  Nincs kijelölt megállóhely a közösségi közlekedés jármûveinek, így 
azok gyakran a körpályán vagy a be- és kilépô zónában állnak meg.

–  A hiányzó járható gyûrû lehetôvé teszi, hogy a kétkerekûek túl 
közel kerüljenek a középsziget szegélyéhez.

–  A csomóponti ágak vonalvezetése, illetve az elválasztó szigetek 
és a középsziget elhelyezése nem biztosítja az elégséges kitérí-
tést, így a jármûvek nagyobb sebességgel képesek áthaladni a 
csomóponton (1. ábra)

–  A belépô és kilépô sávok száma, valamint többsávos körforga-
lom esetén a körpálya sávjainak száma sok esetben nem egy-
értelmû, mivel burkolati jelekkel nincsenek jelölve.

–  A vizsgált körforgalmaknál egy-két kivételtôl eltekintve a jel-
zôtáblák hiányát tapasztaltuk. A fellelt jelzések sokszor – bár 
jelentésük azonos – különbözô kivitelben, alakban és színben 
fordultak elô. 

konfliktushelyzetek és szABálytAlAn
jármûmozgások

A thai és európai körforgalmak közötti különbségek nem csak a 
geometriai kialakítás eltéréseiben mutatkoztak. Foglalkozni kel-
lett az úthasználók közlekedési szokásaival, valamint a közleke-
dési szokások és a nem megfelelô geometriai kialakítás együttes 
eredményeként jelentkezô konfliktushelyzetekkel is.

A konfliktushelyzetek és a szabálytalanságok rögzítése érdekében a 
geometriai felmérésekkel párhuzamosan az egyes helyszíneken vi-
deofelvételeket készítettünk. A konfliktushelyzetek és a szabálytalan 
mozgások elemzését 15 perces videofelvételek alapján készítettük 
el. A konfliktusba került, illetve a szabálytalanul haladó jármûvek 
arányát viszonyítottuk az egyes ágakon behaladó forgalomnagyság-
hoz. A konfliktushelyzetek és – a jármûvezetôk illetve a gyalogosok 
által elkövetett – szabálytalan manôverek különbözô típusait az elô-
zetes megfigyelések tapasztalatai, valamint a videofelvételek alapján 
definiáltuk. Az egyes forgalmi helyzeteket a definiált típusok szerint 
számoltuk. A definiált konfliktushelyzetek a következôk voltak:
– Jármû–jármû

– hirtelen fékezés
– hirtelen irányváltás
– majdnem baleset

–Jármû–gyalogos
– gyalogos hirtelen megáll vagy futni kezd
– jármû hirtelen fékez
– majdnem baleset

A definiált szabálytalan jármûmozgások a következôk voltak:
–  A csomóponthoz érkezô vezetô nem ad elsôbbséget a körpá-

lyán haladó jármûnek
–  Forgalommal szemben haladás körpályán illetve a kilépô olda-

lon
–  Szabálytalan forduló manôver (U-turn vagy „rövidítés”)
–   Elôzés vagy párhuzamos közlekedés a körpályán, illetve a be- és 

kilépô oldalon
–  Megállás a körpályán
– Gyalogosforgalom a kijelölt gyalogos-átkelôhelyen kívül
– Gyalogosforgalom a körpályán

A konfliktusvizsgálatok és a szabálytalan manôverek vizsgála-
tának összesítése szerint a konfliktushelyzetek aránya az összes 
vizsgált körforgalom viszonylatában 0,5%, a szabálytalan moz-
gások aránya pedig 14,5% volt. A gyakori konfliktushelyzetekbôl 
és szabálytalan manôverekbôl levont következtetések beépülnek 
az új tervezési elôírásokba.

körforgAlom tervezése huA hin városBAn

A projekt keretében, az új tervezési elôírás alapján körforgalom 
épül Hua Hin városban, a település híres vasútállomása elôtti te-
rületen. A helyszínt Dr. Danai Ruengsorn, thai úttervezô mérnök 
javasolta, aki a körforgalmak úttörôjének számít Thaiföldön. Az 
elôkészítô felmérés alkalmával készült helyszínrajz és a forgal-
mi rendet bemutató beszámoló alapján vázlattervet készítettem 
a leendô körforgalom lehetséges elrendezésérôl és a környezô 
útszakaszok csatlakozásának és funkcióinak lehetôségeirôl. A 
vázlattervet kiegészítve és részben átalakítva, elkészítettem az új 
körforgalom forgalomtechnikai helyszínrajzát (2. ábra). A helyszí-
ni felmérések tanulságait is szem elôtt tartva olyan megoldásokat 
választottam, melyek egyértelmûen jelzik a csomópont helyes 
használatát, segítik annak könnyebb megértését. A szabálytalan 
manôverek lehetôségét igyekeztem minimalizálni. Kevés bontási 
munkával, egyszerûen kialakítható körforgalom tervezésére töre-
kedtem. Legutolsó információnk szerint az elkészült terv alapjául 
szolgált a thai partnerek által készített kiviteli terveknek.

összefoglAló

A körforgalom viszonylag új csomóponttípus Thaiföldön, a köz-
lekedôknek idôre van szükségük, míg megtanulják, megszokják 
annak helyes használatát. A kompakt egysávos körforgalmakkal 
kapcsolatban szerzett pozitív európai tapasztalatok valamint a 
thai körforgalmakon végzett helyszíni vizsgálatok eredményei 
is abba az irányba mutatnak, hogy ez a körforgalom-típus biz-
tonságos, és használata könnyebben megérthetô a közlekedôk 
számára. Az EU–Thai Projekt keretében, a magyar- és a német 
elôírásokat alapul véve elkészített tervezési elôírás ezért a kom-
pakt körforgalmak tervezését helyezi elôtérbe.

A projekt hivatalosan véget ért, az új elôírás bevezetése jelenleg 
is folyamatban van. A thai partnerekre azonban még fontos fel-
adatok várnak: el kell fogadtatni az új tervezési szempontokat és 
körforgalom-típust az érintett úttervezô mérnökökkel, valamint 

2. ábra: A tervezett körforgalom forgalomtechnikai helyszínrajza


