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ÖSSZEFOGLALÓ 

 

A gyalogosok mozgása, koncentrált várakozása a települési forgalom különleges része. 

Különböző szituációkban másképp reagálnak a forgalom többi résztvevőjére, attól függően, hogy 

milyen idősek és milyen neműek, egészségesek-e, vagy korlátozottak mozgásukban. Befolyásolja 

őket a forgalom nagysága, az időjárás, egy esetleges baleset, egy nemrég lezajlott sportesemény 

eredménye, vagy akár egy a közelben bekövetkezett havária. Viselkedésük esetenként nehezen 

kiszámítható, illetve magyarázható. 

A közterület konfliktushelyein lebonyolódó gyalogos mozgásokat tárgyaló értekezésemben 

alátámasztom a téma fontosságát, és röviden bemutatom a hazai és nemzetközi kutatók 

legfontosabb eredményeit. Az irodalomkutatásnál nagyobb hangsúlyt kapnak azok a 

következtetések, amelyek alapját képezték az egyes vizsgálataimnak. A gyalogosok viselkedési 

tulajdonságainak ismertetését jelzőlámpával szabályozott gyalogos átkelőhelyeknél, és ezzel 

összefüggésben a gyalogos szabad jelzés hosszának egyszerűsített számítását saját méréseimre és 

a nemzetközi módszertanokra alapoztam. Vizsgálataim kiterjedtek még fix lépcsőkre, kijelölt 

gyalogos-átkelőhelyekre és közúti vasúti peronokra. 

A személyi sérüléses közúti baleseti adatok azt mutatják, hogy a gyalogos balesetek aránya az 

összes balesethez képest jelentős. Védtelen vagy sérülékeny közlekedőknek nevezzük őket, akik 

közül sokan sajnos a KRESZ-t sem ismerik/nem tartják be. A gyalogos balesetek majdnem 

40%-ban ők az okozók. A gyalogos áldozatok szám 2010-ben 192, 2011-ben 124, 2012-ben 156, 

míg 2013-ban 147 volt. 

Az alapvető céloknak a főbb gyalogos mozgástípusok elemzését és az eddig megállapított 

törvényszerűségek finomítását, illetve pontosítását, valamint együttes megjelenítésüket 

tekintettem. A hazai és nemzetközi méretezési módszereket a kiemelt baleseti kockázatú 

létesítményeknél (gyalogátkelőhely, jelzőlámpás átkelő, közúti villamos peronok és lépcsők) 

hasonlítottam össze, figyelemmel a saját eredményeimre. A törvényszerűségeket VISSIM 

gyalogos mikroszimulációval is kiegészítettem.  

A vizsgálataim és méretezési módszerem az általam javasolt hazai szolgáltatási szintek 

bevezetését segítik azon létesítmény típusok esetében, amelyekre jelenleg nincs érvényben 

megfelelő szabályozás. Az értekezés további célkitűzése a szolgáltatási szint fogalmának 

bevezetése jelzőlámpás és jelzőlámpa nélküli gyalogos átkelőkre, illetve közúti villamos 

peronokra, ugyanis a hazai gyakorlatban a közúti villamos peronok utasforgalomra történő 

méretezése meglehetősen elnagyolt. 

A helyszíni mérések, tapasztalatok és mikroszimulációs eredmények alapján javaslatot teszek 

egyes hazai gyalogos létesítmények méretezésére, illetve a meglévők megfelelősége 

ellenőrzésére. 

Kulcsszavak: gyalogos, forgalom, gépjárműforgalom, kijelölt gyalogos átkelőhely, közúti 

vasúti peron, mértezés, VISSIM, mikroszimuláció  
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ABSTRACT 

 

The movements and waiting’s phenomena of pedestrians are a special part of city traffic. 

The pedestrians give different reactions in each situation; these reactions depend on the traffic, the 

age of the pedestrian, the gender, the health and from the disability of roads users. The weather, 

the limit of the traffic volume, an accident or a special event can influence them. I documented the 

importance of the topic in the thesis, and I show the national and the international researcher’s 

results briefly. 

I lay emphasis on those consequences during my research, which are the fundaments of my 

research. The relevant specifications, standards and manuals’ main points are presented in the 

thesis. I built upon my research from international methods in pedestrian’s behavior analysis at 

traffic lights and in longer green time suggestion. I analyzed stairways (effective width), zebra 

crossings and tram line platforms. 

The number of accidents shows us the fact that the ratio of the pedestrian’s accident is significant. 

The pedestrians are vulnerable road users. The pedestrians do not have to know the Highway 

Code (in Hungarian KRESZ). They cause 40% of the pedestrian accident. In 2010 died 192 

pedestrians in Hungary. This value was in 2011 124, in 2012 156 and in 2013 147.  

The fundamental objective of my research was to refine the previous analysis and relationships.  

I compared my results with these data (international and national measurements) at zebra 

crossings, zebra crossings with traffic light, stairways and tram line platforms. In some cases 

I made VISSIM microsimulations. 

My analysis and design method help to improve the national specifications and support to 

introduce Level of Service categories, where there is no standard currently. The other objective of 

the thesis is to introduce level of service categories into zebra crossing’s design and into tram line 

platforms. The Hungarian specifications do not have design method for tram line platforms; it 

gives only a minimum recommended width to the planners. 

Based on measurement, observations and microsimulation running I suggest renewing the 

Hungarian facility design methods. 

 

keywords: pedestrian, volume, vehicle traffic, zebra crossing, stairways, tram line platform, 

design, VISSIM, microsimulation 
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1. A KUTATÁSI TÉMA BEMUTATÁSA 

1.1.  A kutatási téma rövid ismertetése 

A gyalogosok mozgása, koncentrált várakozása a települési forgalom különleges része. 

Különböző szituációkban másképp reagálnak egymásra és a forgalomban résztvevő 

járművekre, attól függően, hogy milyen idősek és milyen neműek, egészségesek-e vagy 

korlátozottak mozgásukban. Befolyásolja őket a forgalom nagysága és sűrűsége, az időjárás, 

egy esetleges baleset, egy nemrég lezajlott sportesemény eredménye, vagy akár egy a 

közelben bekövetkezett havária, illetőleg a mozgás dátuma, időpontja. Viselkedésük 

esetenként nehezen kiszámítható, illetve magyarázható. 

Dolgozatom célja a főbb gyalogos mozgástípusok elemzése és az eddig megállapított 

törvényszerűségek finomítása, illetve pontosítása, valamint együttes megjelenítésük. A hazai 

és nemzetközi méretezési módszereket a kiemelt létesítményeknél (gyalogátkelőhely, 

jelzőlámpás átkelő, közúti villamos peronok és lépcsők) hasonlítottam össze, figyelemmel a 

saját eredményeimre. A törvényszerűségeket VISSIM gyalogos mikroszimulációval is 

kiegészítettem. A vizsgálataim és a javasolt méretezési módszer az általam javasolt hazai 

szolgáltatási szintek bevezetését segítik olyan létesítmény típusokra, amelyekre jelenleg nincs 

érvényben megfelelő szabályozás. 

1.2. Az értekezés célkitűzése 

A helyszíni mérések, tapasztalatok és mikroszimulációs eredmények alapján javaslatot adok 

egyes hazai gyalogos létesítmények méretezésére, illetve a meglévők megfelelőségének 

ellenőrzésére. A méretezéshez és ellenőrzéshez szükséges adatok a közelmúltban végzett 

helyszíni megfigyelésekből származnak, és ezeket beépítve a VISSIM mikroszimulációba 

elemezhetőek a különböző szituációk. A programmal futtatások sorozatokat készítettem, 

amellyel az egyes létesítményekre javasolt méretezési eljárás tetszőleges számú forgalmi 

körülmény mellett ellenőrizhető. Az értekezés további célkitűzése a szolgáltatási szint 

fogalmának bevezetése jelzőlámpás és jelzőlámpa nélküli gyalogos átkelőkre illetve közúti 

villamos peronokra, ugyanis a hazai gyakorlatban a közúti villamos peronok utasforgalomra 

történő méretezése/ellenőrzése sajnos hiányos. A minimális szélső peronszélességet 1,5-1,8 m 

között határozta meg az „Útügyi műszaki előírás” (ÚME, 2009a) és a „BKV Sárga könyv” 

(2002), ebbe a szélességi méretbe a védőkorlát által elfoglalt terület nem tartozik bele. 

Az értekezés másik célkitűzése, hogy a gyalogosok mozgási és várakozási jelenségeit 

megvizsgálva egyes budapesti közúti villamos peronokon a törvényszerűségeket állítson fel. 



PhD értekezés   

Kovácsné Igazvölgyi Zs. 8  

1.3. Az értekezés felépítése  

A dolgozat 8 fő fejezetből áll. Az értekezés 1. fejezetében alátámasztom a téma fontosságát, és 

röviden bemutatom a hazai és nemzetközi kutatók legfontosabb eredményeit. 

Az irodalomkutatásnál nagyobb hangsúlyt kapnak azok a következtetések, amelyek alapját 

képezték az egyes vizsgálataimnak. A 2. fejezetben ismertetem a legfontosabb szabványok, 

előírások és kézikönyvek hangsúlyosabb pontjait. A részletes hazai és nemzetközi 

alkalmazások és módszertanok összehasonlítása a későbbi fejezetekben és alfejezetekben 

találhatóak. A 3. fejezetben a gyalogosok és a közúti forgalom lefolyását leíró modelleket 

mutatom be. Az alkalmazott PTV VISSIM szoftver által használt gyalogos viselkedési 

paramétereket foglalom össze, ill. a legfontosabb használatos definíciókat és az eddig ismert 

gyalogos viselkedési tapasztalatokat mutatom be. A dolgozat ebben a fejezetében röviden 

ismertetem a saját méréseket és alkalmazott modelleket.  

A 4. fejezetben a gyalogosok viselkedési tulajdonságait mutatom be jelzőlámpával 

szabályozott gyalogos átkelőhelyeknél. Ebben a fejezetben ismertetem a gyalogos szabad 

jelzés hosszának egyszerűsített számítását, amelyeket a méréseimre és a nemzetközi 

módszertanokra alapoztam, és itt tárgyalom a szabálytalan átkelés lehetséges okait és az 

ezeket elkövető gyalogosok legfontosabb viselkedési tulajdonságait. Az 5. fejezet 

alfejezeteiben létesítménytípusonként rendeztem az eredményeimet. Vizsgálataim kiterjedtek 

fix lépcsőkre, kijelölt gyalogos-átkelőhelyekre és közúti villamos peronokra. A 6. fejezetben 

összefoglalom a téziseket, és kitérek a tézisek gyakorlati jelentőségére; a 7. fejezetben a 

további kutatási lehetőséget fogalmazom meg. A 8. fejezet a felhasznált irodalmak és 

kapcsolódó saját publikációim listáját tartalmazza. 

1.4. Téma időszerűsége, a témaválasztás indoklása 

Fontos kihangsúlyozni, hogy az utazásunk során mindenki gyalogos rövidebb vagy hosszabb 

távolságon (1. ábra).  

 

1. ábra: Gyaloglás szerepe a közlekedési munkamegosztásban a közösségi közlekedési 

kapcsolatok létrehozásában [forrás: saját szerkesztés] 
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Az utazási láncban gyalogosan közelítjük meg a közösségi közlekedési megállókat, a parkoló 

autónkat, a taxi állomást vagy a kerékpártárolót. Amikor a közforgalmú közlekedés mellett 

döntünk, sok esetben átszállásokra kényszerülünk. Az átszállás során általában gyalogolnunk 

kell, sokszor nagy távolságokat, ráadásul nagy kitérítéssel, esetenként kiemelt, vagy 

süllyesztett műtárgyakon. Az átszállás kapcsán létrejövő gyaloglási kényszert nem szabad 

egyéninek tekinteni, mert nagyobb tömegekről, csoportokról beszélünk. A közösségi 

közlekedési megállókat is gyalogosan érjük el. A nagy forgalmú csomópontokban a 

metróépítések kapcsán, Budapesten is sok esetben csak különszintű létesítményekkel 

szolgálták ki az utasokat.  

Az 1970-es években az volt a trend, hogy a motorizált forgalom kapott prioritást. Ma ez 

változott, ugyanis egyre több példát is lehet arra találni, hogy szintbeli kapcsolatokat adnak 

vissza a gyalogosoknak. Ez a beavatkozás az akadálymentes közlekedést jelentősen 

támogatja, hiszen belátható, hogy lift vagy hosszú alacsony lejtésű rámpa beépítése nem 

mindig megoldható, a beruházási költséget nem is említve. Ilyen át/visszaalakításra nagyon jó 

példa a Kálvin tér (2. ábra), a Corvin negyed, a Blaha Lujza tér vagy a Kvassay csomópont. 

Bár utóbbinál a gyaloglási távolság több mint 120 méter a HÉV és a 2-es villamos között. 

 

2. ábra: Kálvin tér 2005-ben és 2010-ben [forrás: google.earth alapján saját szerkesztés] 

Az új szintbeli átkelések fogadtatása jó volt Budapesten. Remélhetőleg a tiltott helyen történő 

gyalogos balesetek száma csökkenni fog, hiszen aluljáró helyett (jelzőlámpás) 

gyalogátkelőhelyet vehetnek igénybe az utasok. A Kálvin tér 2006-ban még 5+1 ágú nagy 

csomópont volt, most 4 ágú. A zöld nyilakkal jelölt szakaszon új jelzőlámpás gyalogos 

átkelőhelyet alakított ki a városüzemeltetés. A kisívben jobbra kanyarodó járművek sok 

esetben közös fázisban haladnak az őket párhuzamosan keresztező gyalogos forgalommal. Ez 

jelentős visszaduzzasztással jár a nagy gyalogos forgalom miatt. A jelenség bizonyítja, hogy a 

gyalogosok inkább várakoznak és szintben kelnek át. A kritikus átkelőn az átlagos várakozási 

idő 29 s, amely a HCM amerikai méretezési útmutató (HCM, 2000 és HCM, 2010) szerint 

2006-ban 5+1 ágú csomópont 2014-ben 4 ágú csomópont

Aluljáró elérése
Új szintbeli gyalogos átkelés
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LOS C szolgáltatási szint
1
 kategóriának tekinthető. A kézikönyv szerint LOS C esetében az 

időveszteség kicsi, és előfordul, hogy néhány gyalogos szabálytalanul kel át. 

Ezekkel az új beruházásokkal a gyalogosok kitérítési hányada csökken. A kitérítési hányad 

(németül Umwegfaktor) definícióját Knoflacher bécsi kutató professzor vezette be 

(Knoflacher, 1995). Ő ezt úgy definiálta, mint a szükséges gyaloglási távolság az adott két 

pont között és légvonalbeli távolságának hányadosa. A hányados 6 szolgáltatási szint 

kategória alapján minősíti az útvonalakat. 15%-os többletút még elfogadhatónak minősül, és 

30 % feletti többlet már a legrosszabb kategóriába sorolható. A szolgáltatási szint kategóriák 

száma megegyezik az amerikai mértezésben alkalmazottakkal. Az ’A’ szolgáltatási szint a 

legjobb, ’E’ szolgáltatási szint a legrosszabb kategóriát jelöli. Az ’F’ szint, amikor a 

szolgáltatás elfogadhatatlan (nincs szolgáltatás). Knoflacher azt javasolja, hogy a tervezés 

során ’A’ vagy ’B’ szolgáltatási szintet legalább figyelembe kell venni a kitérítési hányad 

esetében. 

A gyalogosok sokszor kiszámíthatatlanul közlekednek, a KRESZ szabályait nem mindig 

tartják be. A gyalogos balesetek
2
 majdnem 40%-ában őket jelölik meg feltételezett okozóként. 

2008 és 2012 közötti baleseti adatok rövid elemzését elvégeztem, az eredményeket a 

következő alfejezetben mutatom be. Fontosabb megfigyeléseim, hogy a több sávot keresztező 

jelzőlámpás átkelőnél a gyalogosok egy része a szabad jelzés alatt nem ér el az átkelő 

kétharmadáig, valamint a gyalogosok egy része pedig meg sem várja a szabad jelzést.  

 

3. ábra: 47-49 villamos Astoria közúti vasúti megálló reggeli csúcsban, még az M4 metró átadása 

előtt [forrás: Igazvölgyi, 2014] 

                                                 
1
 LOS = Level of Service 

2
 Útmutató a személysérüléses közúti közlekedési baleset statisztikai adatfelvételi lap kitöltéséhez c. útmutató 3. bekezdés: 

„A-3 Gyalogosok elütése balesetekbe (1000 kódszám) soroljuk azokat a baleseteket, amikor a baleset létrejöttében a 

gyalogosnak valamilyen szerepe volt, függetlenül attól, hogy a gyalogos a baleset első vagy későbbi szakaszában lett a 

baleset sérültje. Ide tartozik, amikor a jármű vagy annak rakománya, vagy a jármű által mozgásba hozott tárgy gyalogosnak 

ütközik, függetlenül a gyalogos közúti helyzetétől (gyalogjárda, villamosmegálló, kert stb.). Nem tartozik ide az olyan 

esemény, amikor a gyalogos öngyilkossági szándékból lép a mozgó jármű elé, s rajta kívül más nem sérül meg. Amennyiben 

az „öngyilkos” gyalogoson kívül az esemény más résztvevője is megsérül, akkor az eseményt balesetként kell kezelni, de az 

„öngyilkost” az áldozatok között nem kell feltüntetni, csak okozóként.” 
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A közlekedési létesítmények túlzsúfoltak, sokszor alulméretezettek, a közúti villamos peronok 

hasznos felülete hazánkban nem igazodik az igényekhez. A zsúfolt közúti villamos peronok 

vizsgálata is mindenképpen indokolt (3. ábra). 

1.4.1. Gyalogos balesetek jelentősége, rövid elemzése, trendek most és 30 évvel ezelőtt 

A KSH személyi sérüléses közúti közlekedési baleseti adatok azt mutatják, hogy a gyalogos 

balesetek aránya jelentős az összes balesethez képest. Védtelen vagy sérülékeny 

közlekedőknek hívjuk a gyalogosokat. Szilárd burkolat nem védi őket, kiszámíthatatlanul 

közlekednek. Több közlekedésbiztonsági kampány is felhívja erre a figyelmet. A kampányok 

jelentősége fontos, viszont hatékonyságuk nehezen mérhető. A nemzetközi áttekintés 

(Igazvölgyi, 2012a) rávilágított arra, hogy ez a probléma nem csak hazánkat érinti, hanem 

világszerte is gondot okoz. A baleseti adatok a kampány előtt és után nem állnak mindig 

rendelkezésre. Kutatásom kezdetén a részletes baleseti adatok 2011-2012-ig álltak 

rendelkezésre, ezért az összehasonlító vizsgálatokat ezekre végeztem el. Az értekezés 

készítése közben egyes elemzéseket kiegészítem a legfrissebb baleseti adatokkal. 

A WHO
3
 2004-es jelentése szerint a férfiak háromszor nagyobb eséllyel sérülnek meg. 

A gyalogos balesetek elemzésével hazánkban több hazai tanulmány is foglalkozott, 

melyekben ajánlásokat tettek a balesetek számának csökkentésére. A Közlekedéstudományi 

Intézet egy korábbi tanulmányában (Holló et al. 1980) a hazai gyalogos balesetek típusait 

elemezte. Egyik javaslatuk az volt, hogy az útkanyarokban kijelölt gyalogos átkelőhelyeket 

szüntessék meg.  

Hazánk még az EU csatlakozás előtt vállalta, hogy 2010-re 30%-kal csökkenti a halálos 

balesetek és a balesetben elhunytak számát 2001. évhez képest (Magyar közlekedéspolitika, 

2004). Az EU Fehér Könyv (2004) 50%-os csökkentést írt volna elő 2020-ra. 2001-ben 

közlekedési balesetben 1239 személy veszítette életét (ebből 355 gyalogos), ez a szám 

2010-ben 740 fő volt (ebből gyalogos 192 személy), amely 40 és 46%-os csökkenés.  

Gyalogosként meghalt közúti sérültek aránya 2012-es évet megelőző 10 évben csökkenő 

tendenciát mutat. 2011-ben ez az arány jelentősen lecsökkent, de 2012-ben újra megugrott, és 

az arány 25% körül volt, amely legutóbb 2008 és 2010-ben volt. Viszont 2012-ben 

(124 áldozat) a 2011-es évhez (156 áldozat) képest a gyalogos halottak száma és aránya is 

jelentősen megemelkedett. Az összes közúti balesetben elhunyt áldozatok száma viszont 

folyamatosan csökkent 2006 óta. Az elmúlt 13 év adatait a 4. ábra szemlélteti. A gyalogos 

                                                 
3 WHO = World Health Organisation - The world health report 2004 - changing history 
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balesetek 91-92%-a lakott területen történik. A balesetek súlyossága lakott területen 

folyamatosan csökkent hazánkban 2011-ig.  

 

4. ábra: Közúti balesetben elhunyt személyek száma 2000 és 2012 között [adatok forrása KSH] 

2013-ban 15 691 személyi sérüléses közúti baleset történt, amelyben 591 ember vesztette 

életét. 2014-ben a balesetek száma 15 847 volt, amelyben 626 ember vesztette életét, ebből 

133 áldozat sajnos gyalogos volt. Sajnos utóbbi 9 áldozattal több, mint 2012-ben. 

Egy 1995-ben készült cikkben (Holló et el., 1995) az 1994-es baleseti adatok kiértékelését 

ismertetik. Ekkoriban a sérüléses balesetek 30%-a gyalogos baleset volt, ez hosszabb távon 

mutatkozó csökkenő tendencia része, mert 1986-ban a balesetek 38%-a gyalogos baleset volt, 

2012-ben pedig már csak a balesetek 16 %-a volt gyalogos baleset.  

A gyalogos balesetekben majdnem 40%-ban (az összes közúti balesethez viszonyítva 6 %) az 

ok
4
 gyalogos hibájára vezethető vissza, mint például a tiltott helyen vagy tilos jelzésen való 

átkelés stb. A vizsgált 5 év 2008-2012 azon gyalogos baleseteinek arányát mutatja be az 

1. táblázat, amikor a gyalogos volt az okozó. A gyalogos balesetek száma is összességében 

csökkent. 

ÉV 
Összes közúti 
baleset száma 

Gyalogos 
elütése 

Esetek száma, amikor 
a gyalogos az okozó 

A gyalogos 
az okozó 

2008 19 174 3 267 1390 43% 

2009 17 864 2 804 1104 39% 

2010 16 308 2 678 1003 37% 

2011 15 827 2 486 961 39% 

2012 15 174 2 365 939 40% 

2013 15 691 2 468 981 40% 

1. táblázat: Gyalogos balesetek aránya az összes balesethez képest 2008 és 2012 között 

Magyarországon [adatok forrása: KSH, 2.5.12. adattábla] 

                                                 
4
 A bekövetkezett baleseteknek általában nem egy hanem több oka van. A KSH adatbázisban csak az elsődleges 

okot tűntetik fel.  
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A halálos balesetek száma 2011-hez képest majdnem 30 áldozattal megnőtt 2012-re, és az 

összes balesethez képest 1%-al nőtt a halálos balesetek száma. Fontos kihangsúlyozni, hogy 

az összes balesetszám mellett a halálos kimenetel részaránya segít, hogy teljesebb képet 

kapjunk a közlekedésbiztonság helyzetéről. A gyalogos balesetek 33%-a kijelölt gyalogos 

átkelőhelyen történt 2012-ben Magyarországon, 2003 óta ez az arány 25% felett volt, 

2011-ben pedig meghaladta a 35%-ot. Ez is azt támasztja alá, hogy ezen gyalogátkelő típust 

kiemelten kell kezelni.  

A 4 legtöbbet előforduló balesettípusból kettő kijelölt gyalogos átkelőhelyhez kapcsolódik. 

Az elmúlt 10 év 4 leggyakoribb baleset típusait a következő ábra (5. ábra) szemlélteti (KSH).  

 

5. ábra: A négy leggyakoribb gyalogos baleset: gyalogos elütés útkereszteződésen kívül [1004], 

gyalogos elütése útkereszteződésben kijelölt gyalogos – átkelőhelyen [1003], gyalogos elütése nem 

útkereszteződésben kijelölt gyalogos átkelőhelyen [1007], gyalogos elütése útkereszteződésben 

nem kijelölt gyalogos-átkelőhelyen [1008] 

A 2. táblázat a fent említett 4 balesettípus előfordulásának számát és arányát tartalmazza. 

A 4 leggyakoribb gyalogos balesettípus 35 évvel ezelőtt is a 4 leggyakoribb közé tartozott a 

vizsgált 4 évben 2008-2012 között (Holló et al., 1980). Az 1970-es években a 

4 legjellemzőbb típus a gyalogos balesetek 84 %-át lefedte. Ez a gyakoriság 2008 és 2012 

között csak átlagosan 56 % volt, amely azt jelenti, hogy más gyalogos balesettípusok relatív 

gyakorisága  nagyobb, mint 35 évvel ezelőtt.  

Fontos kiemelni, hogy az összes gyalogos baleset 1979-hez képest csökkent. A kijelölt 

gyalogátkelők számának növekedése pozitív hatással volt a tendenciára az elmúlt 

évtizedekben. Az 1003-as kóddal jelölt gyalogos balesettípus (Gyalogos elütés nem 

útkereszteződésben kijelölt gyalogos átkelőhelyeken) relatív gyakorisága jelentősen 

növekedett az 1976-1979 közötti adatokhoz képest, amely azt támasztja alá, hogy kiemelten 

kell kezelni ezen gyalogos átkelőhelyek biztonságát.  
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Vizs-
gált év 

Gyalogos 
elütése 

útkeresztező-
désen kívül. 

[1004] 
előfordulás 
aránya és 

száma 

Gyalogos elütése nem 
útkereszteződésben 

kijelölt gyalogos-
átkelőhelyen [1003] 

előfordulás aránya és 
száma 

Gyalogos elütése 
útkereszteződésben 

kijelölt gyalogos-
átkelőhelyen [1007] 
előfordulás aránya 

és száma 

Gyalogos 
elütése 

útkeresztező-
désben nem 

kijelölt 
gyalogos-

átkelőhelyen. 
[1008] 

előfordulás 
aránya és száma 

1976 41% 2 273 9% 482 17% 934 17% 928 

1977 38% 2 307 9% 515 21% 1 255 16% 941 

1978 39% 2 462 8% 522 22% 1 385 14% 884 

1979 39% 2 457 8% 526 22% 1 369 14% 903 

 2008 24% 790 12% 394 14% 459 7% 240 

2009 20% 572 12% 340 15% 430 9% 265 

2010 18% 500 11% 305 16% 429 9% 256 

2011 18% 453 12% 308 18% 444 10% 237 

2012 17% 396 12% 278 17% 398 10% 245 

2. táblázat: A 4 leggyakoribb baleset típus 1976-1979 és 2008-2012 évek között [KSH, Holló et al., 

1980] 

A rendelkezésre álló 2013-as adatok is azt mutatják, hogy továbbra is ez a 4 leggyakoribb 

típusú gyalogos baleset. Az 1004-es kódhoz 454, az 1007-eshez 450, az 1008-ashoz 321, míg 

az 1008-as kódcsoporthoz 228 gyalogos baleset volt köthető. 

A gyalogos hibájából 5 legfontosabb okot emel ki a KSH kiadvány, amelyeket a 3. táblázat 

foglal össze. A „vigyázatlan, hirtelen lelépés az úttestre” (412) ok a leggyakoribb, ezután a 

sorban a „tilos jelzésen” (137) vagy a „tiltott helyen való átkelés” áll. 

Ok 

Halálos 
sérüléses 
balesetek 

száma 

Súlyos 
sérüléses 
balesetek 

száma 

Könnyű 
sérüléses 
balesetek 

száma 

Összes 
gyalogos 

baleset szám 

Vigyázatlan, hirtelen lelépés az 
úttestre [kód: 411] 

14 135 263 412 

Tilos jelzésen való átkelés [kód: 
412] 

3 41 93 137 

Tiltott helyen való áthaladás 
[kód: 413] 

5 32 83 120 

Álló jármű vagy oszlop előtt 
való áthaladás [kód: 414] 

5 34 89 128 

Zavaró magatartás áthaladás 
közben [kód: 415] 

3 13 27 43 

3. táblázat: Gyalogos feltételezett hibájából eredő gyalogos balesetek okai 2011-ben , balesetek 

kimenetelei [KSH, 2011, 38. táblázat] 
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Tilos jelzésen való átkelés miatt bekövetkezett gyalogos balesetek kimenetelei 2011-ig 

kedvezően alakultak. Míg 2008-ban a tilos jelzéses balesetekből 10%, 2011-ben már csak 1% 

volt halálos. A súlyos sérüléses balesetekben ilyen tendencia nem megfigyelhető. A balesetek 

súlyossága és relatív gyakorisága azt mutatja, hogy a szabálytalan átkelések arányát tovább 

kell vizsgálni, a gócpontokban pedig ellenőrizni kell a tilos és a szabad jelzés hosszát, átkelő 

típusát. Ha vannak törvényszerűségek, akkor ezek a jelzőlámpás csomópont gyalogos 

méretezésébe beépíthetőek. A tilos jelzés hosszának, az átkelő típusának vizsgálata belterületi 

közutakon kiemelt feladat. A dolgozatban a vizsgálatot bemutatom. Érdekesség, hogy 2000 és 

2011 között Norvégia és Dánia érte el a legnagyobb gyalogos balesetszám csökkenést 

64-67%-ot (IRTAD, 2013). 

1.4.2. Ausztriai és magyar gyalogos balesetek néhány jellemzőjének összehasonlítása  

Az ausztriai statisztikai hivatal honlapján5 a legfrissebb adatok mellett megtalálható egy 

részletes elemzés a 2010-es évre vonatkozóan (Basic Fact Sheet, 2010). Ezeket az adatokat a 

2012-es magyar gyalogos baleseti adatokkal összevetve készült egy rövid elemzés néhány 

baleseti jellemző tekintetében. 2010-ben Ausztriában 98, míg Magyarországon 2010-ben 192 

(2012-ben 124) volt a gyalogos áldozatok száma 

Az ausztriai balesetben megsérültek 8%-a gyalogos, az áldozatok aránya ennél sajnos jóval 

magasabb, 18%. Magyarországon ez az arány 25%. Ausztriában több gyalogos baleset történt 

(3836), de azoknak a súlyossága sokkal alacsonyabb. A halálos baleset6 fogalma mindkét 

országban megegyezik; viszont az osztrák statisztikában a súlyos és a könnyű sérültek7 

arányát nem különböztetik meg. 

A két ország lakos számában jelentős különbség nincs, a közlekedési kultúrában és 

motorizációban azonban igen. A legfontosabb jellemzőket az EUROSTAT adatbázisból 

kigyűjtöttem, amelyeket a 4. táblázat tartalmaz. A 65 évnél idősebb korosztály arányában 

szinte nincs különbség a két ország között. A közúti balesetek számának további 

összehasonlításához elengedhetetlen, hogy a legfontosabb jellemzőket ne hasonlítsam össze. 

Ausztria motorizációs foka jelentősen nagyobb, 528 szgk/1000 lakos, míg ez hazánkban 

299 szgk/1000 lakos érétkű. A halálos közúti balesetekből és a teljes közúthálózat hosszából 

ill. a lakosszámból képzett fajlagos mutatók az alábbiak: 

                                                 
5 ausztriai statisztikai hivatal honlapja: http://www.statistik.at/web_en/ 

6 Baleset következtében 30 napon belül elhunyt áldozat (”getötete”) 

7 Az osztrákoknál a súlyos és a könnyű sérültet egy kategóriába sorolja, a kategóriát „sérült” azaz „verletzte”-nek nevezik 
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Magyarországon 312 kilométer közútra, míg Ausztriában 235 kilométerre jutott egy közúti 

áldozat 2011-ben. Ugyanez gyalogos áldozatok vonatkozásában hazánkban 1608 km, míg 

Ausztriában 1411 km. A lakosszámra vetített gyalogos áldozatok számában viszont hazánk áll 

rosszabbul, mert 52 157 lakosra juta egy áldozat, míg ez az osztrákoknál ez a szám 

85 220 lakos. 

Jellemzők Magyarország Ausztria 

Lakosszám (2010) [fő] 

65-nél idősebb lakosság aránya [%] 

10 014 324 

16,6 

8 351 643 

17,6 

1000 lakosra jutó személygépjárművek száma (2010) 
[db] 

299 528 

Áruszállítás (2010) 

[ezer tonna] 

[millió tonna/km] 

 

199 848 

33 721 

 

331 034 

28 659 

Járműteljesítmény az országos közutakon (2009) 
[millió jkm] 

36 121 74 767 

Személyszállítási módválasztás (2010) Szgk. [%] 68,6 78,7 

Teljes közúthálózat hossza (2011)  [km] 199 445 122 788 

Közúti balesetben elhunytak száma [fő] 

2010 

2011 

2012 

 

740 

638 

605 

 

552 

523 

531 

Közúti balesetben elhunyt gyalogos [fő] 

2010 

2011 

2012 

 

192 

124 

156 

 

98 

87 

81 

Közúti balesetben elhunyt (2012) 

65 évnél idősebb [fő] 

Fiatalabb, mint 15 év [fő] 

 

146 

20 

 

150 

8 

4. táblázat: Ausztria és Magyarország közúti balesetek és legfontosabb nemzeti jellmezők 

összehasonlítása [forrás: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database] 

Az osztrák gyalogos balesetek 92%-a lakott területen történt, amely megegyezik a magyar 

adatokkal. Az összes gyalogos sérült és áldozatok számát összehasonlító grafikont a 6. ábra 

mutatja be. A gyalogos sérültek majdnem 40%-a 60 év feletti korosztályba tartozik, míg az 

osztrákoknál kiemelten veszélyeztetett korosztály a 0-14 éves és a 75 év feletti korcsoport 

volt. 
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6. ábra: Gyalogos elütések eloszlása korcsoportonként sérült és halálos kimeneteli bontásban 

Ausztriában és Magyarországon [adatok forrása: KSH, Basic Fact Sheet 2010 Fußgänger] 

Ausztriában a legtöbb gyalogos baleset 10-13 és 16-18 óra között következik egy napon belül. 

Az összes gyalogos sérült és áldozatok számát a baleset időpontja szerint szemlélteti a 7. ábra 

24 órás bontásban. A két görbe trendje hasonló, a csúcsok a déli 12 órát kivéve ugyanott 

vannak.  

 

7. ábra: Gyalogos elütések eloszlása egy napon belül Ausztriában (2010) és Magyarországon (2012) 

[adatok forrása: KSH, Basic Fact Sheet 2010 Fußgänger] 

Az osztrák közlekedési programban (SRSP, 2004) a gyalogátkelőkön végzett baleseti elemzés 

kimutatta, hogy következményei vannak annak, hogy az osztrák Közúti közlekedés rendjének 

szabályai (StVO8) 1994. évi módosításával teljes elsőbbséget adtak a gyalogosoknak a kijelölt 

gyalogos átkelőkön. Sajnos jelentősen megnőtt a balesetek száma ennél a létesítménytípusnál. 

Közel 70-ről csaknem 110-re emelkedett 1996-ra a gyalogos sérüléses balesetek száma, amely 

több mint 50%-os növekedés. A jelzőlámpás átkelőkön viszont csökkenést mutattak a baleseti 

adatok (80-ról 60-ra csökkent a sérüléses balesetek száma).   

                                                 
8 Straßenverkehrs-Ordnung ~ Közúti közlekedés szabályairól szóló rendelet 
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2. GYALOGOS MOZGÁSI JELENSÉGEKKEL FOGLALKOZÓ JELENTŐSEBB 

SZAKIRODALMAK ÁTTEKINTÉSE 

2.1. Jelentősebb hazai szakirodalom és kutatások 

Jelentősebb hazai szakirodalomként 1980-as évekből kell első körben megemlíteni a Városi 

közlekedési kézikönyvet (1984) és a Metró kézikönyvet (Ábrahám et al., 1982). 

A kézikönyvek ajánlásokat tesznek gyalogos létesítmények méretezésére. Előbbi ismerteti a 

gyalogossáv, mozgólépcső, fix lépcső kapacitásait. A kézikönyvek két szolgáltatási szintet 

határoznak meg: I. és II. szolgáltatási szint (megfelelő és eltűrhető). A gyalogos forgalom 

fundamentális diagramjai mellett a korabeli kutatások aktuális eredményeit is megtalálhatjuk 

az előbbi kötetben. Az ajánlásokat a jelenleg érvényben lévő Útügyi műszaki előírásokban 

felhasználták. 

Két a gyalogos mozgások jellegzetességét vizsgáló kutatás a BME Út és Vasútépítési 

Tanszékén készült az 1980-as években (ÚVT, 1978 és ÚVT, 1981). Lépcsőkön, 

mozgólépcsőkön, folyosókon és gyalogátkelőhelyen készítettek vizsgálatokat. 

Az eredményeket a későbbi fejezetekben lépcsőkre és jelzőlámpás gyalogos átkelőhelyekre 

vonatkoztatva be fogom mutatni. A gyalogos forgalom legfontosabb három paraméterét, 

úgymint sebesség, sűrűség és forgalomagyság közötti alapösszefüggések törvényszerűségei az 

évek alatt nem változtak. Az összefüggéseket az 5. és a 6. fejezetben ismertetem. 

2.2. Jelentősebb hazai kutatók és munkásságaik 

Berényi János 1988-as kandidátusi értekezésében (Berényi, 1988) önálló mérések alapján 

vizsgálta a forgalomáramlás alapvető jellemzőit, amelyekhez fotó- és videotechnikai 

berendezéseket használt fel. A mérések alapján analitikus matematikai modellt készített, 

amely az áramlat jellemzésére két paramétert használ, és különböző létesítmények (folyosó, 

járda, lépcső) méretezésére szolgál, figyelembe véve a szolgáltatási szinteket. A különféle 

elemből összetett létesítményeknél számítógépes sztochasztikus szimulációt alkalmazott. 

Eredményeit a Metró kézikönyv és a Városi közlekedési kézikönyv gyalogosforgalmi 

létesítmények méretezését és tervezését érintő fejezeteiben a szerzők felhasználták. 

Juhász János közlekedésmérnök egy saját magatartási közlekedési szimulációs modellt 

(SIMPAS) készített a közúti gyalogátkelőhelyek környezetében történő forgalomáramlás és a 

gyalogos átkelés baleseti kockázatának vizsgálatára (Juhász, 1998). A SIMPAS egy rövidítés: 

Simulation du Passage Piéton. A modell és a számítógépes program segítségével 

meghatározta a különböző forgalomtechnikai kialakítású gyalogátkelőhelyek esetén adódó 
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gyalogos várakozási időket és a járművek időveszteségét. A részletes eredményeket a PhD 

értekezése tartalmazza (Juhász, 2007). Elvégezte a közúti átkelőhelyek minősítését a baleseti 

kockázatok szempontjából. Megállapította, hogy a forgalomnagyságok növekedésével 

arányosan növekednek a veszteség- és várakozási idők, így a szabálykövetés aránya csökken, 

a kockázatvállalás mértéke emelkedik.  

Berta Tamás 1993 és 2003 között időszak gyalogos baleseteit vizsgálta meg (Berta, 2005). 

Megállapította, hogy a biztonság növelésére ajánlható az eltérő burkolat és/vagy a 

keresztirányú sebességcsökkentő csíkok és/vagy a kijelölt gyalogos-átkelőhelytájékoztatást 

adó jelzőtábla gyémántfóliás háttérrel való kiemelése a környezetből. Ezek a beavatkozások a 

láthatóságot és az észlelhetőséget javítják. A gépjárművek sebessége mérsékelhető, ha lejtő 

irányban sebességcsökkentő csíkokat alkalmazunk és az ellenkező irányból pedig optikai 

szűkítést hajtunk végre. 

Egy Európai Unió által támogatott projektben a gépjárművek elsőbbségadási hajlandóságát 

mérték fel kijelölt gyalogos átkelőhelyeknél (SOL, 2010-2013). Az idekapcsolódó 

eredményeket az 5. táblázat tartalmazza
9
. A KRESZ 34. § és  43. § kimondja, hogy a 

gyalogosnak van elsőbbség, és azt is, hogy zebrán tilos előzni
10

. A gyalogosok az esetek 18%-

ban kikényszerítette az elsőbbségadást.  

Szituáció Elsőbbséget megadja, 

% 

A járművezető nem áll meg az érkező gyalogosnak 27 % 

A járművezhető nem áll meg a várakozó gyalogosnak 15 % 

A járművezető megáll az érkező gyalogos előtt 30 % 

A járművezető megáll a várakozó gyalogosnak 10 % 

A gyalogos kikényszeríti az elsőbbségadást 18 % 

5. táblázat: Gépjárművek elsőbbségadási hajlandósága kijelölt gyalogos átkelőhelyeknél [forrás: 

SOL Projekt] 

                                                 
9
 http://hirek.logportal.hu/sol-%E2%80%9Esave-our-lives-kozlekedesbiztonsagi-konferencia-budapesten 

10
 34. § (8) Tilos előzni: a) kijelölt gyalogosátkelőhelyen és közvetlenül a kijelölt gyalogosátkelőhely előtt; 

Továbbá kiemelném, hogy: 43. § (1) Kijelölt gyalogosátkelőhelyen a járművel a gyalogosnak elsőbbséget kell 

adni. Útkereszteződésnél a bekanyarodó járművel - kijelölt gyalogosátkelőhely hiányában is - elsőbbséget kell 

adni a gyalogosnak, ha azon az úttesten halad át, amelyre a jármű bekanyarodik. (2) Azt a helyet, ahol az (1) 

bekezdés értelmében a gyalogosnak elsőbbsége van, a jármű vezetőjének csak olyan sebességgel szabad 

megközelítenie, hogy a jármű vezetője az elsőbbségadási kötelezettségének eleget tudjon tenni. A jármű 

vezetőjének a kijelölt gyalogos-átkelőhelyet csak fokozott óvatossággal és olyan sebességgel szabad 

megközelítenie, hogy a járművel, amennyiben szükséges, a gyalogos átkelőhely előtt meg is tudjon állni.  
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Budapesten egy kis mintán (n=105) azt tapasztaltam a budapesti Bertalan Lajos utcai kijelölt 

gyalogos átkelőhelynél, hogy a járművezetők 65 %-a adta meg összességében az elsőbbséget 

a gyalogosnak. 

1981-ben készült vizsgálat illetve az ebből készült tanulmány (FKBT, 1990) kimutatta, hogy a 

kijelölt gyalogos átkelőhelyen a gyalogosok sebessége alacsonyabb, mint a jelzőlámpás 

átkelőnél. A mérés során 1.44 m/s átlagsebességet állapítottak meg, amely eredmény a 

korabeli osztrák kutatással hasonló eredményt adott kijelölt gyalogos-átkelőhelyre 

(Schopf, 1985). 

A gyalogos közlekedés fontosságára hívta fel a figyelmet egy kampány, amelyet úgy hívnak, 

hogy „Mindenki gyalogosnak születik”. A kampány során (és 2015-ben is) a közlekedési 

résztvevők a veszélyesnek ítélt csomópontokat, átkelőket és szituációkat jelölhették be egy 

interaktív térképen. Jelölések a következők lehetnek: „túl rövid a zöld”, „veszélyes 

útszakasz”, „jelzőlámpa indokolt lenne” ill. „túl rövid a zöld”. Egy kis területre a budapesti 

XI. kerületben összehasonlító vizsgálatot készítettünk. A veszélyes pontok jelölése és a 

baleseti adatok azt mutatták ki, hogy az esetek többségében a veszélyesnek ítélt pontok a 

baleseti adatokkal azonos helyen voltak.  

Elmondható, hogy a gyalogosok érzik a veszélyeket. A „túl rövid a zöld” pontokat a kiemelt 

helyeken kiértékeltük, és azt állapítottuk meg, hogy a zöld idő sajnos nem elegendő a 

hosszabb átkelőnél a gyalogosoknak. A kétfázisú átkelésre tervezett gyalogos program 

fogadtatása nem jó (Igazvölgyi&Juhász M., 2013). A rövid elemzést a 4.2. fejezetben 

ismertetem. 

2.3.  Jelentősebb nemzetközi kutatások, disszertációk és kiadványok 

rövid ismertetése 

Egy ausztrál tanulmány azt vizsgálta, hogy a mobiltelefon használat hogyan befolyásolja a 

gyalogosok viselkedési tulajdonságait gyalogos átkelőknél. Azt állapították meg, hogy a 

mobiltelefon használata alacsonyabb átkelési sebességet eredményez a nők esetében 

jelzőlámpás átkelőknél, míg a férfiak esetében ugyanaz figyelhető meg a jelzőlámpa nélküli 

átkelőkön. A német származású Thobias Kretz több kutatási eredményét a német PTV cég a 

VISSIM mikroszimulációs modellbe beépítette. Egy 2012-es Johanssonnal való közös 

kutatása (Johansson et  al., 2012)  ismerteti, hogy a nagyobb gyalogos tömegek hogyan 

modellezhetőek, és hogy hogyan kalibrálták a gyalogosok mozgását. A gyalogos modell 

alapjait Helbing és Farkas fektették le még 1995-ben. Eredményeiket publikálták, és a 

VISSIM szoftverbe beépítésre kerültek (Helbing et al., 1995, Johansson, Helbing  2007). 
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Az általuk meghatározott paraméterek azt az erőteret írják le, amely a gyalogos mozgását 

befolyásolja, ezt az angol szakirodalom „Social Force”-nak nevezi. A paraméterek a 

gyalogosokat érő hatásokat egyesítik, figyelembe véve a bizonyos távolságban lévő gyalogos 

vagy akár egy akadály hatását is. A viselkedési paramétereket alapbeállításként a szoftver 

tartalmazza. A vizsgálataim során ezeken nem módosítottam. Későbbi kutatásokban, kritikus 

helyszíneken, ahol speciálisan viselkednek a gyalogosok, ott a hazai gyalogosokra jellemző 

értékek felülvizsgálhatóak, de jelen vizsgálatokhoz tartottam szükségszerűnek.  

Kretz korábbi kutatásaiban a menekülés közben választott útvonalakat elemezte, kalibrálta 

(Kretz et a., 2012). Kikérdezéseket végeztek egy hotel kiürítésével kapcsolatban és 

mikroszimulációs futtatássorozatokat hajtottak végre.  Kutatásomban evakuációval nem 

foglalkoztam. Kretz további kutatási lehetőséget adtak arra, hogy ne csak a legrövidebb, 

hanem költség alapon a leggyorsabb útvonalat is figyelembe lehessen venni a gyalogos a 

szimuláció során. (Kretz et al., 2011).  Ugyanebben az évben kutatásai arra is lehetőséget 

adtak, hogy a szolgáltatási szinteket ne csak terület alapon lehessen megjeleníteni, hanem 

minden individuális gyalogosra külön-külön (Kretz, 2011) sebesség, sűrűség és az elvárt 

sebességtől való eltérés számbavételével a Voronoi-diagramok alapján.  

A Voronoi-diagram a gyalogosra jutó egységnyi felületet nem négyzetként, hanem egy nem 

szabályos poligonként kezeli (Steffen et al., 2010). A poligon úgy jön létre, hogy az adott 

gyalogos középpontját összekötjük a mellette lévő gyalogos középpontjával, és a képzeletbeli 

vonalra felező merőlegest állítunk, a merőlegesekből a gyalogosok körül egy képzeletbeli 

poligon alakul ki. A poligon alkalmazása a szoftverben gyors és precízebb megoldást ad a 

gyalogos sűrűség megállapításánál. Fontos kihangsúlyozni, hogy a saját méréseim kézi 

feldolgozásánál ilyen sűrűség mérést nem hajtottam végre, viszont adott esetben nem a teljes 

létesítményre, hanem a létesítmény egy adott felületén számoltam meg a gyalogosokat. Ilyen 

kritikus felület például a jelzőlámpás átkelés során a felfestés közepe, mert a szabad jelzésre 

két irányból elinduló gyalogosforgalom az átkelő közepén találkozik, keresztezik egymás 

útját. A zsúfoltság itt a legnagyobb. 

Egy svájci kutató a Transporttechnik kiadványban a gyalogos összefüggéseket mutatja be 

(Weidmann, 1993). Hasonlóan Knoflcher ausztriai kutatóhoz ismertette a legfontosabb 

gyalogos paramétereket, főbb létesítményeken az összegyűjtött tapasztalatokat. A könyvben 

(Knoflacher, 1995) és Schopf disszertációjában (Schopf,  1985) több érdekes összefüggést is 

találunk. Az eredmények azt mutatják, hogy a gyalogosok sebessége a testmagasságuk 

arányában hogyan oszlik meg, illetve a sebességük az időjárástól, az általuk alakult csoport 

méretétől és a lejtő meredekségétől is függ. A legfrissebb kapcsolódó kutatásnak Winnie 
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Daamen (Daamen, 2004) holland kutató PhD disszertációja mondható. Ő a gyalogos 

mozgások jellegzetességeit vizsgálta vasúti átszálló állomáson. 

2.3.1. A német és az osztrák szabályozás rövid bemutatása 

A Handbuch für Bemessung von Strassenverkehrsanlagen (továbbiakban HBS) (HBS, 2001) 

kézikönyv ajánlásai több helyen azonosságot mutatnak a magyar szabvánnyal. A gyalogosok 

sebességét jelzőlámpás átkelőkön a zöldidő méretezéséhez 1,34 m/s-nak veszi fel, ahogy a 

magyar szabvány is. Az átlagos időveszteség alapján szolgáltatási kategóriákat határoz meg. 

Ugyanazon jelzőlámpás átkelőhelynél a kerékpáros, gyalogos és gépjármű által elszenvedett 

többletidő nem egyforma. Míg 35-50 s időveszteség gépjárműnél LOS C, addig a gyalogosnál 

az már LOS F, a legrosszabb szolgáltatási szint. A gyalogosok még eltűrhető szolgáltatási 

szintje jelzőlámpás átkelőknél 20-25 s nagyságú időveszteség.  

A magyar szabályozás gyalogosra nem, viszont a gépjárműre megadja a szolgáltatási szint 

kategóriákat. Elemzéseim során készített mikroszimulációs modellből nyert adatokkal a 

gyalogosokra vonatkoztatva szolgáltatási szint kategóriákat javasolok bevezetni jelzőlámpa 

nélküli és jelzőlámpa nélküli közbenső szigettel ellátott gyalogátkelőhelyekre az 

5.2. fejezetben. 

2.3.2. Highway Capacity Manual 2000 és 2010  

A tengerentúli legfontosabb két kézikönyv a Highway Capacity Manual (továbbiakban HCM) 

és Transit Capacity and Quality Service Manual (továbbiakban TCQSM). A HCM 2000 és 

HCM 2010 kézikönyv is alaposan részletezi a gyalogos létesítmények szolgáltatási szint alapú 

tervezését, méretezését és ellenőrzését. A megelőző évtized legfontosabb kutatási eredményeit 

a kézikönyv szerkesztői felhasználták. Így került implementálásra Fruin, Zupan és Pushkarev 

ill. Oedin mérései adatai. Fruin a hat szolgáltatási szint kategóriát gyalogos folyosóra és 

várakozási felületekre először alkalmazta (Fruin, 1971). A szolgáltatási szinteket betűkkel 

jelölik ’A’-tól ’F’-ig. Az ’A’ a legjobb az ’F’ a legrosszabb, utóbbi tulajdonképpen már nem 

is szolgáltatási szint, mivel teljes forgalom leállással, torlódással jár. A kategóriákat az 

elérhető gyalogos sebességgel és a hozzá tartozó mozgástérrel fejezik ki. Folyosóra, 

várakozási felületre, lépcsőre és sorbanállásra a HCM-ben közölt kategóriákat a vizsgált 

létesítményeknél mutatom be, ahol összehasonlítom a más nemzetközi ajánlásokból származó 

szolgáltatási szinteket. A kézikönyv ismerteti sebesség-sűrűség-forgalomnagyság 

paraméterekre épülő alapösszefüggéseket, úgynevezett fundamentális diagramokat. 

A diagramokat kiegészítettem más hazai és nemzetközi mérések eredményeivel, ahol a 

vonatkozó legfontosabb definíciókat és összefüggéseket is ismertetem.  
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A gyalogos testének mozgásához a képzeletbeli buffer (ütköző) zóna méretének 

meghatározására is ajánlást tesz a kézikönyv. A buffer zóna különböző méreteit hat 

szolgáltatási szint kategóriába sorolta (8. ábra). Fruin mérései során megállapította, hogy a 

gyalogos testének mélysége 28 és 33 cm között van, míg a vállszélessége 55-58 cm között 

van. A vállszélesség alapján a legtöbb méretezési eljárás 75 cm-es gyalogossávot feltételez. 

Ez a méret LOS E komfortzónába tartozik Still szerint. Az ’A’ és ’B’ szolgáltatási szintekhez 

1,1-1,5 méter széles zóna tartozik. 

 

8. ábra: A gyalogos bufferzónájának 6 szolgáltatási szintje [forrás: Still, 2010] 

A kézikönyv széleskörűen tárgyalja a különböző létesítmények méretezéseit és ellenőrzéseit, 

példákon keresztül mutatja be az egyes lépések fontosságát. Fontos megemlíteni, hogy a 

HCM 1985 már foglalkozott a jelzőlámpás átkelőhelynél a gyalogos várakozási felület 

méretezésével.  

A HCM 2000 szerint a gyalogosforgalom sebessége nagymértékben függ a gyalogosok kor 

szerinti összetételétől. Szabad áramlás esetén a felnőtt gyalogosok átlagsebessége 1,5 m/s. 

Ha az idősek aránya a gyalogosok között 20 % körüli, akkor az átlagsebesség 1,2 m/s-re 

mérséklődik, és minden további 10 %-os idős gyalogos aránynövekedés 0,1 m/s-os 

átlagsebesség csökkenést eredményez. HCM 2000 és HCM 2010 szolgáltatási szint fogalmai 

megjelennek a Magyar Útügyi Műszaki Előírásban a lépcsőkre és folyosókra vonatkozó 

szabályozásban. A HCM folyosóra, járdára (folyamatosan hosszirányú mozgás) és várakozási, 

sorbanállási jelenségekre 6-6 kategóriát határoz meg. Folyosón 2,2-3,7 m
2
/fő mozgástér, 

23-33 fő/min/m fajlagos forgalom LOS C (9. ábra), míg várakozó tömegben 0,6-0,9 m
2
/fő 

mozgástér felel meg a LOS C szolgáltatási kategóriának (10. ábra). Belátható, hogy a 

gyalogosok mozgásához sokkal több mozgástérre van szükség. 
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’A’ szolgáltatási szint 

Mozgástér > 5,6 m
2
/fő; Forgalom ≤ 16 fő/min/m 

A gyalogosok a kívánt pályán mozoghatnak, és mozgásukat a 
többi gyalogos nem befolyásolja. Sebességüket szabadon 
választhatják meg, gyalogosok között konfliktusok nem 
valószínűek.  

’B’ szolgáltatási szint 

Mozgástér: 3,7 - 5,6 m
2
/fő; Forgalom: 16-23 fő/min/m 

Elegendő terület áll rendelkezésre a szabad 
sebességválasztáshoz, mások megelőzésére és a 
konfliktusok elkerülésére. Ennél a szintnél a gyalogosok 
kezdenek tudatában lenni a többiek jelenlétének és a 
mozgásuk irányának megválasztásakor már figyelembe 
veszik a környezetükben közlekedőket. 

 

’C’ szolgáltatási szint 

Mozgástér: 2,2-3,7 m
2
/fő; Forgalom: 23-33 fő/min/m 

Elegendő terület áll rendelkezésre, hogy normál gyaloglási 
sebességgel lehessen haladni, és ki lehessen kerülni az 
azonos irányban haladókat. Az ellenkező, illetve keresztező 
irányú forgalmak kisebb konfliktusokat okozhatnak, és a 
sebességet és a forgalomnagyságot kismértékben 
csökkenthetik. 

 

’D’ szolgáltatási szint 

Mozgástér: 1,4-2,2 m
2
/fő; Forgalom: 33-49 fő/min/m 

Az egyéni sebesség megválasztásának és más gyalogosok 
megelőzésének lehetőségei korlátozottak. Az ellenkező, vagy 
keresztező irányú forgalmak nagyobb valószínűséggel 
okoznak konfliktust, gyakrabban teszik szükségessé a 
sebesség és az útvonal módosítását. Ez a szolgáltatási szint 
egy megfelelő lefolyású forgalmat jelent, azonban a 
gyalogosok közötti súrlódások, kölcsönhatások valószínűek. 

 

’E’ szolgáltatási szint 

Mozgástér: 0,75-1,4 m
2
/fő; Forgalom: 49-75 fő/min/m 

Gyakorlatilag minden gyalogos korlátozott a normál haladási 
sebességében, gyakran kell igazodni a többi közlekedőhöz. A 
rendelkezésre álló mozgástér már nem elegendő a lassabb 
gyalogosok kikerüléséhez. Az ellenkező, vagy keresztező 
irányban való haladás csak extrém nehézségek árán 
lehetséges. A forgalom nagysága megközelíti, eléri a 
járda/gyalogút kapacitását. 

 

’F’ szolgáltatási szint 

Mozgástér: ≤  0,75 m
2
/fő; Forgalom: változó 

A haladási sebesség jelentősen korlátozott, az előrejutás csak 
lassan lehetséges. Gyakoriak a nem kívánt érintkezések más 
gyalogosokkal. A keresztező, illetve szemben haladó 
mozgások gyakorlatilag lehetetlenek. A forgalom instabil. A 
terület jobban hasonlít egy várakozási területre, mint forgalmi 
folyamra. 

 

9. ábra: HCM - folyamatos mozgást biztosító létesítmények szolgáltatási szintjei [forrás: HCM 2000] 
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’A’ szolgáltatási szint 

Átlagos mozgástér > 1,2 m
2
/fő 

A várakozási területen belül szabadon lehet állni és 
járkálni más várakozók zavarása nélkül. 

 

’B’ szolgáltatási szint 

Átlagos mozgástér: 0,9..1,2 m
2
/fő 

A várakozási területen belül szabadon lehet állni és 
kissé korlátozottan járkálni más várakozók zavarása 
nélkül.  

’C’ szolgáltatási szint 

Átlagos mozgástér: 0,6..0,9 m
2
/fő 

A várakozási területen belül szabadon lehet állni és 
korlátozottan járkálni más várakozók zavarása nélkül. Ez 
a sűrűség még megfelel a személyes komfort 
kívánalmainak. 

 

’D’ szolgáltatási szint 

Átlagos mozgástér: 0,3..0,6 m
2
/fő 

A várakozási területen belül érintkezés nélkül lehet állni, 
a járkálás lehetősége nagyon korlátozott. Hosszú idejű 
várakozás esetén ez a szint már nem nyújt kellő 
komfortot. 

 

’E’ szolgáltatási szint 

Átlagos mozgástér: 0,2..0,3 m
2
/fő 

Az egy helyben álló emberek közötti fizikai kontaktus 
elkerülhetetlen, a járkálás már nem lehetséges. Ezen a 
szinten csak rövid ideig lehet várakozni súlyos 
kényelmetlenségek nélkül. 

 

’F’ szolgáltatási szint 

Átlagos mozgástér: ≤  0,2 m
2
/fő 

Gyakorlatilag minden várakozó közvetlen fizikai 
kontaktusban áll a mellette lévőkkel. Ez a szint 
különösen kényelmetlen. Nincs lehetőség a várakozók 
közötti mozgásra. Ilyen sűrűségű nagy tömegben fennáll 
a pánik lehetősége. 

 

10. ábra: HCM – várakozást és sorbanállást biztosító létesítmények szolgáltatási szintjei [forrás: 

HCM 2000] 

2.3.3. További nemzetek szabályozásának és tervezési útmutatóinak főbb jellemzői 

Egy Japán kutatás három szolgáltatási szint kategóriát határozott meg a gyalogos átkelők 

értékelésére (Muraleetharan et al, 2004). A három kategóriát 1, 2 és 3-as szintnek nevezték 

el, ahol ’1’ a legjobb szolgáltatási szint. Négy jellemző alapján lehet besorolni a létesítményt:  

 felálló terület nagysága a kereszteződésben (gyalogosok várakozási felületet), 

 keresztezés típusa (osztott pályás, kijelölt gyalogátkelő és nem kijelölt gyalogos 

keresztezés), 
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 kanyarodó konfliktusba kerülő forgalom (nincs kanyarodó forgalom, csak balra 

kanyarodó forgalom van
11

, balra és jobbra kanyarodó forgalom is van), 

 elszenvedett időveszteség (kevesebb, mint 10 s, 10-40 s között ill. 40 s felett). 

A London Transport közlekedési vállalat kézikönyve (TfL, 2010) is szolgáltatási szinteket 

alkalmaz, viszont a HCM-től eltér a kategóriák száma. Öt alapkategória létezik (A, B, C, D és 

E). Egyes létesítményeknél az alapkategóriákon belül további alkategóriákat határoznak meg, 

például A
+
, A és A

-
. Elfogadható és eltűrhető szolgáltatási szintnek minősülnek az A és B 

szintek. Járdán ’A’ szintnek az felel meg, ha a mozgás akadályoztatottsága 22% alatt van,  az 

50%-ig terjedő akadályoztatottság pedig LOS B. A kézikönyv mindegyik kategóriát színes 

fotókkal is illusztrálja, amely a tervezőket nagymértékben segíti.  

 

11. ábra: London for Transport kézikönyv ajánlásai a közbenső szigeten kialakuló szolgáltatási 

szintekre (forrás: LfT, 2010) 

A HCM kézikönyv szolgáltatási szint kategóriáinak értékei fentiekkel lényegében azonosak, a 

különbség csak annyi, hogy a londoni A (A+, A, A-) és B (B+, B, B-) kategóriák együttesen a 

HCM LOS ’A’ kategóriájának felelnek meg. Ez azt jelenti, hogy a szigetország az USA 

magas szolgáltatási szint kategóriáit preferálja. A másik jelentős különbség a két fázisú 

jelzőlámpás gyalogos átkelőhelyeknél van. Erre a létesítmény típusra a brit kézikönyv újszerű 

módon a kialakuló sorok függvényében határozza meg a szolgáltatási szinteket. 

A szolgáltatási szinteket a 11. ábra szemlélteti. A közbenső szigeten akár 3 sor is képződhet 

még az eltűrhető szolgáltatási szinten. Ilyen torlódás kétfázisú átkelőre figyelhető meg, de 

fontos kihangsúlyozni, hogy a felálló terület ezen esetekben nagyobb, és korláttal is védik a 

gyalogosokat.  

                                                 
11

 A balra kanyarodó forgalom azért számít kevésbé veszélyes konfliktusnak, mert Japánban a “balra hajts” elv 

érvényesül. 

A                         egy sor B                         két sor C három sor

D                       négy sor E           több mint 4 sor
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3. GYALOGOS MOZGÁSI ÉS VÁRAKOZÁSI JELENSÉGEKET LEÍRÓ 

DEFINÍCIÓK ÉS ALAPÖSSZEFÜGGÉSEK VALAMINT AZ 

ALKALMAZOTT MODELLEK ISMERTETÉSE 

3.1. Legfontosabb definíciók - sebesség, sűrűség, mozgástér, szolgáltatási 

szint, fajlagos forgalom - bemutatása 

Az alábbi fejezetben ismertetem a témámhoz tartozó legfontosabb definíciókat, amelyek a 

gyalogos mozgásokat leíró alapösszefüggésekben is szerepelnek. Ahogyan a közúti 

gépjárműforgalomnál, úgy a gyalogos forgalomnál is előállíthatóak a fundamentális 

diagramok. Megfigyelhető a forgalomlefolyásban egy zavart állapot. A legfontosabb 

fogalmak a sebesség, sűrűség, mozgástér, forgalom és fajlagos forgalom. A definíciók a 

következők: 

 Csúcsóra-tényező: a gyalogosforgalom speciális forgalom, nemcsak a 

csúcsnegyedórában határozzuk meg, hanem 5, 10, 20, 30 ill. 60 perces bontásban is 

meg kell vizsgálni (ÚME, 2009). Szükség esetén a 2 perces csúcsot is figyelembe kell 

venni adott létesítményeknél. A német szabályozás (HBS, 2001) csúcs 2 és csúcs 15 

perccel történő számítást javasol. Berényi János mérések alapján új csúcsóra-

tényezőket javasolt bevezetni. A belvárosi járdákon az óraforgalom 30%-a is le tud 

zajlani a csúcs 15 percben, illetve 15%-a a csúcs 5 percben forgalomvonzó 

létesítmények közelében (6. táblázat). 

Forgalom-
számlálás 
időtartama 

(min) 

Számlált 
gyalogos 

(fő) 

HBS 
15 min 

cs. 
tényező 

HBS 2001 
15 min 
csúcs-

forgalom 

ÚT 2-1-211. 
(15 min 
csúcs-

forgalom) 

HBS 
2 min cs. 
tényező 

HBS 2001 
2 min 
csúcs-

forgalom 

ÚT 2-1-211. 
(2  min 
csúcs-

forgalom) 

60  3000 0,30   900     900 0,06  180     180 

30 1500 0,55 825     875 0,10 150     175 

15 750 1,00  750       0,18  135       

10 500 1,40 700     700 0,25  125     170 

5 250     560     160 

6. táblázat: A német és a magyar gyalogos csúcsforgalmi tényezők [forrás: ÚME, Berényi (1988), 

HBS (2001)] 

 Sebesség: s (m/s) az irodalmi adatok azt mutatják, hogy a legnagyobb gyalogos 

sebesség 4 m/s körül van, valamint az átlagsebességek 0,6 és 2 m/s között vannak. A 
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sebességekben különbség van a hivatásforgalomban, a bevásárló forgalomban és a 

szabadidős forgalomban. 

 Sűrűség: D (fő/m
2
) megadja, hogy hány fő tartózkodik a vizsgált időpontban egy 

egységnyi felületen. 

 Mozgástér: M (m
2
/fő) megmutatja, hogy hány négyzetméter jut egy gyalogosra, a 

sűrűség reciprok. 

A három legfontosabb paraméterből Older (1968), Fruin (1971), Oeding (1963) és Navin& 

Wheeler (1969) felírták a folytonossági alapegyenletet, amely a következő összefüggést adja a 

fajlagos forgalomra: 

 Fajlagos forgalom: f (fő/min/m)=s (m/s) x D (fő/m
2
) x 60   (1) 

Folyamatos mozgást lebonyolító létesítmény szolgáltatási szintjei a fajlagos forgalom alapján 

is megadhatóak. A magyar, a német és az amerikai módszertanból a két legfontosabb 

létesítményre az alábbi 7. táblázatban mutatom be a különböző szolgáltatási szinteket. 

A magyar szabályozás a ’C’ szintet még megfelelőnek javasolja. Az ’E’ szintet még 

eltűrhetőnek tekinti. 

  Sűrűség  

(fő/m
2
) 

Sebesség  

(m/s) 

Fajlagos forgalom  

(fő/min/m) 

Szabályozás 

megnevezése 

LOS Folyosó Lépcső Folyosó Lépcső Folyosó Lépcső 

ÚT 2-1.211  C- megfelelő 0,45-0,75 0,75-1,10 1,2-1,1 0,5 41 30 

E- eltűrhető 1,10-2,15 1,55-2,70 0,9-0,6 0,4 58 53 

HBS 2001  C- megfelelő 0,25-0,40  1,2  9-15  

E- eltűrhető 0,7-1,8  1,4  27-54  

HCM2010   0,27-0,45 0,63-0,96 1,2-1,25  22-33 20-26 

 0,71-1,3 1,36-2,2 0,75-1,13  49-75 36-49 

7. táblázat: A magyar, német és az amerikai gyalogos létesítmények (lépcső és folyosó) szolgáltatási 

szint kategóriái [forrás: ÚME, HBS] 

A gyalogos átlagsebességek (szabad áramlási sebesség, amely befolyásolatlan) nemzetenként 

és létesítmény típusonként is nagyon eltérőek. Irodalomkutatásom során az alábbi 

sebességadatokat dolgoztam fel, amelyet a 8. táblázatban foglalok össze. Az adatok forrását 

a szerző megnevezésével (amennyiben megtalálható volt) jelöltem meg. 

  



PhD értekezés   

Kovácsné Igazvölgyi Zs. 29  

Forrás Évszám 
Átlag-

sebesség 
 (m/s) 

Helyszín (ország v. 
ország kódja) 

Hankin &  Wright 1958 1,6 UK 

Older 1968 1,3 UK 

Hoel - férfiak 1968 1,55 USA, Pittsburgh 

Hoel - nők 1968 1,45 USA, Pittsburgh 

Institute of Transportation Engineers 1969 1,2 USA 

Navin & Wheeler 1969 1,32 USA 

Henderson 1971 1,44 AUT 

Fruin 1971 1,4 USA 

O'Flaherty & Parkinson 1972 1,32 UK 

Sleight 1972 1,37 USA 

Tregenza 1976 1,31 UK 

Kamino 1980 1,46 Franciaország 

Kamino 1980 1,5 Osaka, Japan  

Roddin 1981 1,6 USA 

Budapest - járda 1981 1,28 HUN - Budapest 

Polus 1983 1,32 Izrael 

Pauls 1987 1,25 USA 

Koushki 1988 1,08 Szaúd-Arábia 

FHWA 1988 1,2 USA 

Morrall et. al. 1991 1,25 Sri Lanka 

Morrall et. al. 1991 1,4 Canada 

Tanariboon &  Guyano 1991 1,22 Tájföld 

Daly et al. 1991 1,47 UK 

Weidmann - férfiak 1993 1,41 Németország 

Weidmann - nők 1993 1,27 Németország 

Koushki &  Ali 1994 1,18 Kuwait 

Virkler & Elayadath 1994 1,22 USA 

Lam et al. 1995 1,19 Hong-Kong 

Gerilla 1995 1,18 Fülöp-szigetek 

Knoflacher 1995 1,45 Ausztria 

Sarkan & Janardhan 1997 1,46 India 

CROW 1998 1,4 Hollandia 

Young 1999 1,38 USA 

HBS 2001 (szabvány) - átlagsebesség 2001 1,34 Németország 

Daamen 2004 1,41 Hollandia 

8. táblázat: Gyalogos átlagsebességek a nemzetközi irodalomban és a legnagyobb sebességek a 

British Council adatbázisából [forrás: Daamen, 2002, HBS, 2001] 

A legfontosabb fundamentális diagram a sebesség – sűrűség összefüggés (12. ábra). 

A 6 legfontosabb kutatási eredmények azt mutatják, hogy az alap szabad áramlási sebesség 
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(minimális forgalom mellett) 1 és 1,5 m/s között van. A sűrűség növekedésével a sebesség 

csökken. A gyalogosok egymást megzavarják és a résztvevők feltorlódnak. A görbék alapján 

elmondható, hogy 4 és 5,5 fő/m
2
 sűrűség környékén a forgalom leáll. A különböző kutatások 

között az eltérés jelentős, attól függően, hogy mely létesítményen (lépcső vagy járda) és 

milyen típusú forgalomra készültek. Lépcsőn a szabad áramlási sebesség 1 m/s-al is 

alacsonyabb lehet. 

 

12. ábra: Gyalogos sebesség- sűrűség összefüggés [források: Hoogendoorn (2002), Városi 

közlekedés (1984)] 

A gyalogosok sebessége és a fajlagos forgalom között is hasonlóan megtalálható egy szoros 

összefüggés, ahogyan a gépjárműforgalom esetében is. A forgalom növekedésével a sebesség 

lecsökken. A maximális fajlagos gyalogos forgalom 85-90 fő/min/m körül van (13. ábra). 

Ennél nagyobb forgalmat egy gyalogossáv elméletileg nem tud lebonyolítani. A maximális 

forgalom felett a forgalomlefolyás instabillá válik. 

 

13. ábra: Sebesség- forgalom összefüggés (források: Pushkarev, 1975) 
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Egy gyalogos sávszélessége a közlekedéstervezési gyakorlatban 0,75 m. A létesítmények 

effektív szélességénél ennek a sávszélességnek a kétszeresét kell minimálisan figyelembe 

venni, hogy a kétirányú forgalom lebonyolódása biztosítható legyen. 

3.2. Alkalmazott modellek rövid ismertetése 

Az alábbi két fejezetben ismertetem a két alkalmazott modellt, amelyeket felhasználtam a 

mikroszimulációk során. Belterületen a gépjárművek mozgását a Wiedemann74, míg a 

gyalogosokat a Helbing-Farkas modellel képeztem le a VISSIM szoftverben. 

3.2.1. Közúti járműveket leíró modell belterületen – Wiedemann 1974 

A közlekedők viselkedési tulajdonságait leíró szimuláció a gépjárművekre vonatkozóan a 

Wiedemann elméletére épül (Wiedemann et al. 1992) belterületi közutakon. A forgalmi 

szimuláció alapjait meghatározó legfontosabb paraméterek, mint például a forgalom-

összetétel, a járművek lassulás-gyorsulás változásának mértéke, a hálózaton az általuk 

választott sebességeloszlásuk stb. megadható a modellben (9. táblázat). 

Paraméter Értéke 

Minimális előretekintési távolság/Look ahead distance min 0.00 m 

Maximális előretekintési távolság /Look ahead distance max 250.00 m 

Megfigyelt járművek száma /observed vehicles 4 

Minimális hátratekintési távolság /Look back distance min 0.00 m 

Maximális hátratekintési távolság /Look back distance max 150.00 m 

Átlagos távolság várakozás közben /Average standstill distance 2 m 

Additív része a biztonsági távolságnak /Additive part of safety distance 2 

Multiplikatív része a biztonsági távolságnak /Multiplic. Part of safety 
distance 3 

Max. gyorsulás (szgj) /Max. acceleration (car) 3.50m/s
2
, 250 km/h 

Elvárt gyorsulás (szgj) /Desired acceleration (car)  3.50m/s
2
, 250 km/h 

Max. lassulás (szgj) /Max. deceleartion (car) -7.10 m/s
2
, -5.10 m/s

2
 

Elvárt lassulás (szgj) /Desired deceleration (car)  -2.75 m/s
2
, -2.75 m/s

2
 

9. táblázat: Gépjárművezetők viselkedésének legfontosabb paraméterei (Wiedemann, 1974) 

A fenti táblázatban részletezett paramétereket építették be a VISSIM mikroszimulációs 

modellbe. Kutatásom során a szimulációs vizsgálataimat a VISSIM 5.4 illetve a közúti 

villamos peronok esetén VISSIM 6.0 szoftverrel készítettem. A VISSIM szoftvert a német 

PTV Group cég fejlesztette ki. A VISSIM egy rövidítés német nyelven: ‘Verkehr in Städten - 

Simulation’, amely magyarul azt jelenti: „A városi forgalom szimulációja” (PTV, 2009). 
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3.2.2. Gyalogosok mozgását leíró modell – „Social Force” 

A gyalogosok általános mozgási jellemzői azokból a Helbing-Farkas modellekből 

származnak, amelyeknek a paramétereit a 10. táblázat ismertet, (Helbing et al., 1995, 

Johansson, Helbing, 2007). A paraméterek azt az erőteret írják le, amely a gyalogos mozgását 

befolyásolja. 

Paramé-

ter neve 
Tau 

React-

ToN 

ASoc-

Iso 
Lambda 

ASoc-

Mean 

BSoc-

Mean 
VD Noise 

Side-

Pref 

É
rt

é
k
 

0,4 8 1,6 0,3 0,4 2,8 3 1,2 nincs 

10. táblázat: Gyalogos viselkedés legfontosabb paraméterei (VISSIM alapbeállítás) 

Ahol: Tau - tehetetlenségi (inercia) paraméter, ReactToN- a mozgást befolyásoló gyalogosok 

száma, ASocIso – ’A’ és ’B’ erőt befolyásoló paraméter, Lambda – erők összegzéséhez 

szükséges paraméter (befolyásoltság), ASocMean – erő mértékének meghatározása, 

BSocMean – erő tartománya, VD – ’social force’- „társadalmi erő”, Noise – véletlenerő 

nagyságának mértéke, SidePref – oldalválasztás (jobb/bal).  

A gyalogosok esetében beállítható az elvárt sebességeloszlás, amelyre törekednek szabad 

áramláskor a közlekedők, ugyanígy meghatározható a gyalogosforgalom összetétele is. 

3.3. Gyalogosjellemzők vizsgálatának alkalmazott módszertanai  

A legfontosabb gyalogos jellemzők meghatározására a hagyományos módszereken kívül 

számos modern technikai eszköz is rendelkezésünkre áll.  Az adatok pontossága és a mérés 

gyorsasága nagyon fontos. A személyiségi jogok védelme miatt közterületen képrögzítés csak 

különleges engedélyekkel lehetséges. A nyilvános webkamera képei sok esetben késnek, és 

csak bizonyos időközönként frissülnek, részletes megfigyelésre nem alkalmasak. 

Az infradetektorok (például beléptető rendszerek) az áthaladások számát, foglaltságot is 

képesek mérni. Azonban ilyen adatok nem álltak rendelkezésemre. 

A hagyományos kézi forgalomszámlálás lassú és nagy forgalomnál jelentősen megnöveli a 

forgalomszámláló személyzet létszámát. Ezt a módszert csak kisebb forgalmú villamos 

peronoknál alkalmaztam. Videokamerával rögzített képek utólagos feldolgozása lehetőséget 

ad a jellemzők részletes felvételére (sebesség, sűrűség, nem, kor stb). A kameraképeket egy 

speciális videolejátszó programmal állítottam elő (VirtualDub 1.9.11), mert ezzel akár 
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századmásodperc pontossággal lehetett a különböző pillanatokban megállítani a felvételt
12

. 

Természetesen ez csak akkor volt lehetséges, ha a videó felbontása, és képkockák száma is 

elér egy bizonyos méretet.  

A sebességmérésekhez a felvételeken az áthaladás pontos időtartamait gyűjtöttem ki Excel 

táblázatba. A távolságokat kézi mérőszalaggal mértem le, centiméteres pontossággal. Lépcsők 

esetén a lépcsőfokok mérete szerinti centiméter pontosságú referencia pontok alapulvételével 

végeztem az elemzést. A haladási sebesség (lejtő menti távolság a Pitagorasz-tétel 

segítségével számítható) mellett, kiszámítható volt a sebességnek vízszintes és függőleges 

komponense (14. ábra). A sűrűség meghatározására a videó képeken (referenciaterületen) 

megszámolható gyalogosok szolgáltak. A számítás során a gyalogosok számát egység 

pontossággal adtam meg, az ebből számított sűrűséget viszont nem kerekítettem. 

 

14. ábra: Lépcsőn a gyalogos sebesség mérés kiértékelésének módszertana [forrás: saját fotó] 

Jelzőlámpás gyalogos átkelőhelynél a legfontosabb paraméter a sebesség volt. Az átkelő 

hosszát rendszerint kézi mérőszalaggal határoztam meg, ill. egyes csomópontokban 

rendelkezésre állt geodéziai felmérés. Az átkelési sebesség kiszámítására az az időtartam 

szolgált, ameddig a gyalogos a felfestésen tartózkodott. Ehhez a kezdet az az első időpont 

volt, amikor a gyalogos a felfestésre lépett, a befejező másik időpontot pedig az az időpont 

jelentette amikor a túloldali szegélyre lépett fel (15. ábra). 

 

15. ábra: Jelzőlámpás gyalogos átkelőhelyen  a gyalogos sebesség mérés kiértékelésének 

módszertana [forrás: saját fotó]  

                                                 
12

 A gyalogos sebesség méréshez a századpontosság nem szükséges. 

01:02.15 01:04.33

04:25.42 04:32.31
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4. GYALOGOSOK VISELKEDÉSI TULAJDONSÁGAI JELZŐLÁMPÁS 

GYALOGOS ÁTKELŐHELYEKEN 

4.1. Gyalogosok szabálytalan átkelése jelzőlámpás gyalogos átkelőhelyen 

– főbb jellemzők, viselkedési tulajdonságok és szankciók 

A szabálytalan átkelések büntetése külföldön szigorúbb, Szingapúrban akár börtön vagy 

komoly pénzbüntetés is járhat érte. Több nemzetközi szabályozás azt tartalmazza, hogy 

kijelölt átkelő közvetlen közelében (20-50 méter, de akár 100 méter is lehet) csak a kijelölt 

átkelőhelyet vehetik igénybe a gyalogosok, ellenkező esetben büntethetőek. Magyarországon 

ilyen korlátozás nincs. Gyakran tapasztaljuk, hogy zebra közelében vagy tilos jelzés ellenére 

szaladnak át gyalogosok (16. ábra). Jelen fejezet a tilos jelzésen történő átkelés 

törvényszerűségeit vizsgálja. Az elemzés előtt bemutatásra kerülnek ezen balesetek 

legfontosabb jellemzői. 

 

16. ábra: Hungária körút 2x3 sávos út 3 sávos pályáján szabálytalan átkelés [forrás: saját fotó] 

A nemzetközi tapasztalatok is azt mutatják, hogy a gyalogosok szabálytalan átkelését nagyon 

sok dolog befolyásolhatja (rohanó életmód, gépjármű központú szemlélet a tervezésben, 

kultúra stb.). A különböző hatások között nehéz megmondani, hogy melyik az, amelyik 

leginkább készteti arra a gyalogosokat, hogy szabálytalanul, a zöld jelzést nem megvárva, 

átkeljenek. 

4.1.1. Hazai és nemzetközi vizsgálatok szabálytalan gyalogos viselkedésére 

A GRSP (Global Road Safety Partnership– Partnerség a Közlekedésbiztonságért) szervezet 

kikérdezést hajtott végre hazánkban a gyalogosok közlekedési szokásairól 2008-ban, 

amelynek eredményeit egy hazai publikáció is összefoglalta (Bérces et al., 2009). A kutatás 

legfontosabb eredményei a következők:  
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 „A gyalogosok 46 százaléka a jelzőlámpa tilos jelzése ellenére is át szokott kelni az 

úttesten.  

 A megkérdezettek 99%-át soha nem büntették meg gyalogosként szabálytalanságért.  

 A válaszadók legnagyobb része (28%) a szigorúbb büntetéseket (pénzbüntetés, 

jogosítvány bevonás), 17%-a még több figyelmeztető jelzés (további jelzőlámpák, 

táblák, felfestések) kihelyezését tartaná célravezetőnek a zebrán történő balesetek 

megelőzése érdekében.” 

A csak villamosforgalmat keresztező gyalogos átkelők jelen elemzési tapasztalatai azt 

mutatták, hogy még kis időveszteség esetén is átkelnek tilosban a gyalogosok. A bécsi 

megoldás, amikor a villamos beérkezése után rögtön zöldre vált a villamos peront és a közutat 

keresztező gyalogos jelzőlámpa hazánkban is megoldást nyújthat. Németországban, Frankfurt 

am Main-ban a középvezetésű villamos pályákon való átkelést csak jelzőtáblával és egy 

figyelemfelhívó felfestéssel (17. ábra) szabályozzák. A közúti átkelést továbbra is jelzőlámpa 

szabályozza. Baleseti adatokat ennek kapcsán nem találtam a szakirodalomban. 

 

17. ábra: Közúti villamos keresztezés gyalogosok részére, jelzőlámpa nélkül [forrás: saját fotó] 

Barna szabálytalan gyalogos átkelést vizsgált villamosmegálló és vasúti megállók, állomások 

környezetében (Barna, 2009). Arra a megállapításra jutott, hogy a gyalogos mozgását 

jelentősen befolyásolja az infrastruktúra. A befolyásoló tényezők a kitérítés mértéke, a 

töltés/bevágás nagysága, az útvonal hossza, a komfortérzet, az attraktivitás és időjárás. 

Javaslata szerint a módszertan további vizsgálatokkal alkalmazható lehet közúti átkelések 

értékelésére is. Vizsgálataim során csak jelzőlámpás gyalogos átkelőhelyen történő 

átkeléseket elemeztem. 

Egy Hawaii-on készült tanulmány nemcsak a gyalogos, hanem velük összefüggésben a 

járművezetők szabálytalanságait is vizsgálta (Kimm et. al. 2008). A viselkedési 

tulajdonságokat kiértékelték, statisztikai próbák alá vetették őket, és arra a megállapításra 

jutottak, hogy a járművezetők szabálytalanabbak, mint a gyalogosok. A statisztikai F és U 



PhD értekezés   

Kovácsné Igazvölgyi Zs. 36  

próbákat a méréseim kiértékelésénél én is alkalmaztam de csak a gyalogosok jellemzőinek 

vizsgálatához. 

2006-ban egy nagyon érdekes tárgyhoz kapcsolódó tanulmány született (Hatfield et. al, 2007). 

Arra voltak kíváncsiak, hogy a mobiltelefon használata hogyan befolyásolja a gyalogosok 

viselkedési jelmezőit jelzőlámpás és jelzőlámpa nélküli gyalogos átkelőhelyeken. A 39-ből 

csak 7 férfi volt, aki a tilos jelzés ellenére kelt át, és közben telefonált. A női gyalogosoknál 

sebességcsökkenést tapasztaltak telefonálás közben, miközben jelzőlámpás átkelőn haladták 

át (szabályosan). Ugyanez a jelenség a férfiaknál jelzőlámpa nélküli átkelőhelyeken volt 

megfigyelhető. Az indiai gyalogosok között megfigyelték, hogy a férfiak szabálytalanabbak, 

mint a nők (Tiwari et al., 2007),(Jain et. al, 2014),(Diaz, 2002). 

 Egy 2006-os német tanulmány az átkelőknél felszerelhető visszaszámlálós berendezések 

hatásait vizsgálta. A szabálytalan átkelés aránya az eszköz felszerelése előtt 21% volt, utána 

lecsökkent 16,7 %-ra. A csökkenés nem jelentős. Ráadásul volt olyan átkelő, ahol a maradék 

tilos idő kijelző felszerelése után még többen keltek át a tilos jelzés ellenére 16 és 17 óra 

között (Schlabbach & Celikkan, 2006) (Schlabbach, K, 2010) 

4.1.2. A vizsgálat indokoltsága és a szabálytalan átkelésből eredő balesetek rövid 

összefoglalása 

Magyarországon 2012-ben 939 gyalogos balesetben a gyalogost tűntették fel személyi 

sérüléses balesetnél, mint okozót, ebből 107 esetben tilos jelzésen kelt át a gyalogos (több 

mint 11 %). A tilos jelzésből eredő halálos balesetek 48%-a Budapesten történt. A gyalogosok 

sérülékeny közlekedők, amelyet a baleseti adatok is alátámasztanak. Tiltott helyen való 

átkelés során az átlagos baleseti súlyosság
13

 28-ról 34-re, míg a tilos jelzésen való 

áthaladásból eredő gyalogos baleseti átlagos súlyossága 27-ről 33-ra növekedett 2011-hez 

képest. 2008-2012-ig 5 év gyalogos baleseteit összegyűjtve vizsgáltam meg. A balesetek a 

napszakon belül több időpontban is sűrűsödnek (18. ábra). 

                                                 
13

 Az átlagos baleseti súlyosság számításához az alábbi súlyszámokat vettem figyelembe: könnyű sérüléses 

esetében 5, súlyos sérüléses esetén 70, míg halálos baleset esetében 130. 

A súlyszámok alkalmazása a közlekedésbiztonság területén eltérő. Dr. Juhász János 1-5-10, míg Prof. Holló 

Péter 1-10-100 súlyszámokat javasolt korábbi tanulmányaiban, addig a 2005-ben megjelent MAÚT tanulmány 1-

3-5 súlyszámokat javasol [Csomópontok és útvonalak balesetveszélyességi értékelési módszertanának 

kidolgozása (Közúti baleseti góchelyek azonosítása)], amelyek alkalmazásával a különbség egy-egy vizsgált 

időszak között jobban mérhető lenne. 
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18. ábra: Tilos jelzés közben bekövetkezett balesetek száma 2008 és 2012 között [forrás: KSH 

adatok alapján saját szerkesztés] 

Köztudott, hogy a kora reggeli csúcs 7-9 óra, a délutáni 16-18 óra között van hazánkban. 

A gyalogos hivatásforgalom is körülbelül ezt az eloszlást követi. A legtöbb halálos baleset 

14 órakor következett be ezt követően 22 óra körül. Az összes baleset szempontjából kritikus 

időszak a 17 óra, amely viszont a csúcsóra része. Összességében elmondható, hogy a reggel 7 

és este 23 óra között fordulnak elő inkább ezen típusú balesetek. A súlyozott baleseti összeg is 

rámutat a csúcson kívüli 14-től 16 óráig tartó időszakra, amelyre oda kell figyelni ilyen 

szempontból is. A hét napjain az eloszlás azt mutatta, hogy csütörtökön és pénteken történik a 

legtöbb ilyen baleset, ez az összes baleset 38%-a. 

4.1.3. Mérés módszertana, vizsgált jellemzők és helyszínek 

Fontos kihangsúlyozni, hogy jelen vizsgálat során csak azokat az átkeléseket tekintettem 

szabálytalannak, amelyeket tilos jelzés alatt kezdtek meg a gyalogosok, mert azon 

gyalogosok, akik a szabad jelzés alatt érkeztek, azokról nem lehet eldönteni, hogy 

szabálytalanok lettek volna akkor is, ha tilos jelzést kapnak. 
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Vizsgált helyszínek 2012 és 2014 között 

15 budapesti helyszínen készítettem forgalomfelvételt csúcsidőszakban és csúcsidőszakon 

kívül. A helyszínek az alábbiak: Kálvin tér, Blaha Lujza tér, Móricz Zsigmond körtér, 

Hungária körút (Stadionok 2 helyszín), Kőbányai út (Középiskola) (19. ábra), Stefánia út-

Thököly csomópont, Kőbánya alsó vasútállomás, Margitsziget villamos megálló, Budafoki út- 

Bertalan Lajos utcai csomópont, Tétényi út- Etele úti csomópont, Pillangó utca Metrómegálló, 

Keleti pályaudvar (Thököly út), Bartók Béla út- Csíky utca csomópont és Újbuda központ 

(4-es villamos végállomás). A videófelvételek 5-10-15 percesek voltak a forgalom 

függvényében. Az elemzés során arra kerestem választ, hogy mi a legfőbb kiváltó oka a 

szabálytalan gyalogos átkelésnek. Ok lehet-e az átkelő számított idővesztesége, az átkelő 

hossza vagy az alacsony forgalom?  

 

19. ábra: Szabálytalan fiatalok a középiskola mellett a Kőbányai úton reggel 8 óra előtt [forrás: 

Igazvölgyi] 

Kritikus követési/elérési időköz fogalmának ismertetése 

A követési időközt két jármű vagy két gyalogos között szokás mérni, amely azt fejezi ki, hogy 

a két jármű eleje (vagy vége) mekkora idő-különbséggel lép át egy adott ponton. 

A szabálytalan gyalogosátkelések elemzésénél bevezettem egy új fogalmat, a kritikus 

követési/elérési időközt (20. ábra). A fogalom definíciója: az a kritikus időtartam, amíg a 

jármű eléri a szabálytalan gyalogos és a legközelebbi gépjármű által határolt 

konfliktusterületet. Ez rövidebb, mint a megállási látótávolsághoz tartozó időtartam. 

Természetesen ideális esetben ekkor a gyalogos a konfliktuszónát már elhagyta. 
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20. ábra: Kritikus követési (elérési) időköz fogalma [forrás: Igazvölgyi] 

A számított átlagos időveszteség jelzőlámpás átkelőhelyen 

Szabálytalan átkelés vizsgálatával tanszékünk egy hallgatója is foglalkozott a diploma 

dolgozatában (Varga, 2010). Legfontosabb eredménye az volt, hogy minél több idő telik el az 

utolsó áthaladt gépjármű és a zöld jelzés között, annál nagyobb arányban indulnak el még a 

zöld jelzés előtt a gyalogosok. 

A saját mérési módszertanom az alábbi volt. A különböző budapesti helyszíneken az 

átkelőhely geometriáját felmértem (sávszám, átkelés hossza, átkelés típusa). A helyszínek 

bejárása után 5-15 perces videofelvételeket készítettem. A felvételek során ügyeltem arra, 

hogy a nagyobb gyalogosforgalomnak háttal és takarásban legyek. A felvételekből a 

periódusidő és zöldidő visszamérhető volt. Ebből az átlagos időveszteséget határoztam meg, 

amelyet az amerikai és a német méretezési eljárás is tartalmaz, amelyet a következő 

formulával (2) írhatunk le: [HBS is ezt használja, de a német szolgáltatási szint kategóriák 

szigorúbbak, alacsonyabb időveszteségek tartoznak ugyanazon szolgáltatási szint 

kategóriákba] 

dp =
0.5×(C-g)

2

C
 (HCM, 2010),       (2) 

ahol    dp: átlagos gyalogos időveszteség (s)  

  g: zöld idő(s)  

  C: periódusidő 

Fontos itt tisztázni az időveszteség definícióját. Az időveszteség megmutatja, hogy mennyi az 

a többletidő, amelyet a gyalogos, vagy más jármű az akadályoztatása, ill. jelzőlámpa 

működése miatt, az akadályozás nélküli esethez képest elszenved. Az ideális utazási időtől 

való eltérést szemlélteti, általában szekundumban adják meg. Az akadályoztatás oka lehet 

növekvő forgalom, szűkület, gyalogátkelő. A fenti formulával kiszámított időveszteség alapján 
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a HCM a jól ismert hat különböző szolgáltatási osztályba sorolja az átkelést. A különböző 

szolgáltatási szintek legfőbb jellemzőit is megadja a kézikönyv, amelyeket összefoglalva az 

11. táblázat mutat be. Jól látható, hogy LOS B és LOS C szolgáltatási szintek azok, 

amelyekre általában a tervezés során törekszünk. „B” esetében 10-20 s, „C” esetében 20-30 

szekundum időveszteség fordul elő, utóbbi esetében az időveszteség kicsinek mondható, 

mégis előfordul szabálytalan átkelés. A 60 szekundum feletti már „F” szolgáltatási szinten 

minden gyalogos szabálytalanul kel át.  Míg a német szabályozás 20-25 s időveszteséget tart 

elfogadhatónak (HBS, 2001), a hazai tapasztalat azt mutatja, hogy 30 szekundumnál többet 

nem szeretnek várakozni a gyalogosok jelzőlámpás átkelőnél. Egy nagy forgalmú 

kereszteződésnél és egy hosszabb periódusidőnél elkerülhetetlen, hogy hosszabb várakozási 

idők ne alakuljanak ki. Vidéki városokban már több helyen tapasztalható, hogy csak minden 

második periódusban ad szabad jelzést a program a gyalogosoknak. A tervezés során 

törekedni kell az időveszteség minimalizálására. 

 

HCM 2010 HBS 2001. 

LOS 

kategóriák 

Gyalogos 

időveszteség (s/fő) 
Leírás 

Gyalogos 

időveszteség (s/fő) 
Leírás 

A < 10 nagyon kicsi az időveszteség, nincs 

szabálytalan átkelés 

< 15 alacsony 

B 10-20 kis időveszteség, szinte nincs 

szabálytalan átkelés 

15-20  

C 20-30 közepes időveszteség, szabálytalanok 

aránya alacsony 

20-25 még 

eltűrhető 

D 30-40 nagy időveszteség, szabálytalanok 

aránya közepes 

25-30  

E 40-60 jelentős időveszteség, a szabálytalan 

átkelés aránya magas 

30-35  

F > 60 túl nagy az időveszteség, szabálytalan 

átkelés aránya a legnagyobb 

>35 nagyon 

magas 

11. táblázat: Szolgáltatási szint kategóriák jelzőlámpás gyalogosátkelőnél az amerikai és a német 

szabályozás alapján [HCM, HBS] 

„F” és „U” statisztikai próbák alkalmazása 

A különböző vizsgált tulajdonságokon belül mintánként két csoportot képeztem: szabályosak 

vagy szabálytalanok halmazának nagyságát. A minták varianciáját F próbával ellenőriztem a 

következő (3) formulával (szignifikancia szint p<0,05 jelen esetben): 

   𝐹 =
𝑠1

2

𝑠2
2,  (Brandt, 1983)        (3) 

 ahol: 

  F a próba értéke, 

  si pedig a varianciák. 
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Amelyik minta a próbán megfelelt 0,05 szignifikancia szintre, azt fogadtam csak el, és 

vetettem alá U próbának, amely megmutatta, hogy a különbség szignifikáns-e a szabályosság 

aránya. 

A szabályos és a szabálytalan gyalogosok sebességeinek összehasonlítása két helyszínen 

A szabálytalan gyalogosok sebességének jellemzői (s85%=2,00 m/s, s50%=1,35 m/s, 

smax=3,5 m/s, ρ=0,35 m/s) mások, mint a szabályosoké (s85%=1.6 m/s, s50%=1,25 m/s, 

smax=2,5 m/s, ρ=0,46 m/s). A részletes kiértékelést csak két helyszínre végeztem el (N=263). 

A szabályos gyalogosok sebességeloszlása egyenletesebb (21. ábra). Az 50%-os 

előforduláshoz tartozó sebességekben 8 %-os különbség van a két gyalogos típus között. 

Azt tapasztaltam, hogy a szabálytalanok közül többen szaladnak, vagy sietnek az átkelőn. 

 

21. ábra: Gyalogos sebességek eloszlása (szabályos és szabálytalan) a vizsgált helyszíneken 

[forrás: Igazvölgyi] 

A mért kritikus követési időközök ismertetése a szabálytalan átkelés során 

A gyalogosok 87%-a a járműoszlop utolsó járműve után lépett le a szegélyről. A többiek nagy 

része sajnos jelentős kockázatot vállal (22. ábra). A 19 másodpercnél nagyobb kritikus 

követési időközök között nem tettem különbséget (több esetben nem is tudtam volna), mert 

vagy az utolsó jármű volt a járműoszlopban, vagy tilos jelzést kaptak a járművek. A legtöbb 

szabálytalan gyalogos 3-6 s kritikus követési időközzel kelt át [teljes mintanagyság 1186 fő]. 

A felvételeken konfliktushelyzet (kürt stb.) nem volt. A jármű lassítását szemből nehéz volt 

érzékelni. 
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22. ábra: Kritikus követési időköz gyakorisága és eloszlása szabálytalan gyalogos átkelés során 

[forrás: Igazvölgyi] 

A csak villamos keresztezésű jelzőlámpás gyalogos átkelőknél a szabálytalansági ráta 

tapasztalatom szerint sokkal magasabb volt. A minta nagysága ezen átkelő típusnál kicsi 

(n=155, 95%-uk 19 másodpercnél nagyobb kritikus követési időközben haladt át a 

vágányokon), de az eddigi mérések azt mutatták, hogy ha villamos 4-5 szekundumon belül 

volt, akkor a gyalogosok már nem kísérelték meg a szabálytalan átkelést. Fontos kiemelni, 

hogy ezek az átkelők megállók előtt vagy után helyezkedtek el, rendszerint ott, ahol a városi 

forgalom és a jelzőlámpák miatt a járművek (személygépjármű, busz és tehergépkocsi) 

50 km/h kisebb sebességgel haladnak be vagy ki a megállóból. 

A szabálytalan átkelés okainak vizsgálata 

Az első feltevés az volt, hogy a növekvő útpálya szélessége a szabálytalan gyalogosok aránya 

csökkenő tendenciát mutat. A determinációs együttható értéke alapján összefüggés nincs. 

A mérési eredményeket ábrázoltam (23. ábra), és a grafikon azt szemlélteti, hogy a növekvő 

átkelő hossz esetében alacsonyabb a szabálytalanok aránya (R
2
=0,2). Az átkelők között van 

közbenső szigetes átkelő, viszont ezek egyfázisú átkelők, amelyeket az átkelés szempontjából 

félpályának számít, hiszen a szabálytalan gyalogos kétfázisban is átkelhet.  
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23. ábra: A szabálytalan átkelés és az átkelő hossza közötti összefüggés [forrás: Igazvölgyi] 

A másik feltevést, azaz azt, hogy az időveszteség okozza a szabálytalan átkelést, a vizsgálatok 

cáfolják. A lineáris regresszió összefüggést mutatott ki (R
2
=0,2). Az időveszteséget a korábbi 

fejezetben bemutatott módon számítottam ki (24. ábra). 

 

24. ábra: A szabálytalan átkelés és az átlagos számított időveszteség közötti összefüggés [forrás: 

Igazvölgyi] 

A legerősebb összefüggés szerint a keresztező forgalom növekedése jelentősen csökkenti a 

szabálytalan átkelők arányát  (25. ábra).  A logaritmikus függvénykapcsolat korrelációs 

tényezője R
2
=0,5. Az összefüggés képlete a következő (4): 

  y=-0,2 x ln(x)+1       (4) 

Fontos kihangsúlyozni, hogy a forgalmak felszorzott értékek. Későbbi kutatás során több 

forgalmi kombinációra lehetne elvégezni a méréseket, amelyek alátámaszthatják az 

összefüggés szorosságát még több forgalmi szituációra.  

y = -0,4 ln(x) + 1
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25. ábra: A szabálytalan átkelés és a keresztező gépjárműforgalom mértéke közötti összefüggés 

[forrás: Igazvölgyi] 

Az U-próba során figyelembe vett 6 tulajdonság: 

 Nem (férfi/nő) 

 Korosztály (gyermek, fiatal/középkorú, idős ~65+) 

 Keresztezett forgalom típusa (egyirányú vagy kétirányú forgalom) 

 Közvetlen kapcsolatban áll közösségi közlekedés megállóval (igen, nem) 

 Beépítettség mértéke (magas, alacsony) 

 Napszak (csúcsidőszak, nem csúcsidőszak) 

A statisztikai elemzés eredményeit a 12. táblázat tartalmazza. A gyermekek és fiatalkorúak 

aránya túl alacsony volt a mintákban, ezért az elemzés során őket nem tudtam figyelembe 

venni, pedig erre az idősek után a második legvédtelenebb korosztályra jobban oda kell 

figyelni. 1186 gyalogos jellemzőiből állítottam össze a mintát. A szabályos gyalogosnak azt 

tekintettem, akik megvárták a szabad jelzést. Az idősebb korosztály mintái az F próbán 

megfeleltek, viszont az U próba azt az eredményt mutatta, hogy nem szignifikánsan több idős 

kel át szabálytalanul, mint szabályosan (p=0,1936 >0,05, inszignifikáns). 

A nemek vizsgálata azt az eredményt adta, hogy a férfiak közül többen szabálytalankodnak, 

mint akik szabályosak (p=0,0049 < 0,05, az eredmény szignifikáns). A nők között többen 

vannak a szabályosabbak. A keresztezett forgalom (egyirányú és kétirányú) típusa szerinti 

eredmények nem mutattak különbséget.  

Beépítettség szempontjából a magasabb beépítettségű helyszíneken a szabálytalanok aránya 

szignifikánsan magasabb (p=0,00012 <0,05). A közösségi közlekedési megálló közvetlen 

kapcsolatának megléte azt az eredményt adta, hogy ha megálló nem csatlakozik közvetlenül 

az átkelőhöz, akkor magasabb a szabálytalan átkelések aránya (p=0,00001 <0,05). 

y = -0,2ln(x) + 1
R² = 0,5
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A csúcsidőszak és a csúcsidőszakon kívüli szabályos és szabálytalan átkelések aránya között 

szignifikáns különbség nincs. 

 

12. táblázat: Szabályos és szabálytalan gyalogosokon végzett statisztikai próba eredménye 

különböző jellemzők alapján [forrás: Igazvölgyi, 2014]  

4.1.4. Eredmények, összefüggések 

A vizsgált helyszínek között van olyan villamos keresztezés, amelyen a gyalogosok 99%-ban 

szabálytalanul, a tilos jelzés ellenére is átkelnek (Örs vezér tere Zugló és Kőbányai megálló). 

Az egyik kritikus helyszín az Örs vezér terén található a zuglói oldalon. Az átkelő egyik 

oldaláról álló, kiinduló helyzetből érkeznek a villamosok, mert ott megállóhely van. 

A méréseim azt mutatták, hogy az 56 szekundumos piros idő indokolatlan, a 3-62-es számú 

villamosok áthaladásához mintegy 10-15 szekundum hosszúságú piros jelzés elegendő lenne, 

akkor, ha a jármű a megállóból indulna. A csak villamost keresztező gyalogos átkelőkön 

megítélésem szerint tovább kell vizsgálni a jelzések hosszát. Néhány esetben, ahol a pálya 

egyenes, jól belátható, ott indokolatlan lehet a jelzőlámpás szabályozás. 

  
Szabálytalan 
gyalogosok 

száma 
% 

Szabályos 
gyalogos-
ok száma 

% 
F próba 

eredménye 

F próbán 
megfelelt

? I/N 

U 
próba 

p értéke megjegyzés 

Teljes minta 
nagysága 307 - 879 szignifikancia szint  p<0.05 

Nem 

Férfi 169 55% 402 46% 0.000008 I 2.81210 p=0.0049  szignifikáns 

Nő 138 45% 477 54% 0.000001 I -2.81210 p=0.0049  szignifikáns 

Korcsoport 

Gyermek 25 8% 35 4% 0.196 N       

Fiatal és 
felnőtt 221 72% 698 79% 0.00000002 I 2.6803 p=0.00736 szignifikáns 

Idős, ~65+ 61 20% 146 17% 0.00236 I -1.2955 p=0.1936 inszignifikáns 

Keresztezett forgalom típusa 

Egyirányú 237 77% 712 81% 0.000005 I -1.4344 p=0.1527 inszignifikáns 

Kétirányú 70 23% 167 19% 0.255 N       

Közvetlen kapcsolatban áll közösségi közlekedés megállójával 

Igen 227 74% 767 87% 0.00001 I -5.4534 p< 0.00001 szignifikáns 

Nem 80 26% 112 13% 0.044 I 5.4534 p< 0.00001 szignifikáns 

Beépítettség mértéke 

Magas 198 64% 456 52% 0.00006 I 3.8269 p=0.00012 szignifikáns 

Alacsony 109 36% 423 48% 0.215 N       

Napszak 

Csúcsidőszak 194 63% 514 58% 0.0006 I -1.4505 p=0.145706 inszignifikáns 

Nem 
csúcsidőszak 113 37% 365 42% 0.0066 I 1.4505 p=0.145707 inszignifikáns 
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A villamosok és más közösségi közlekedési eszközök megállóinak környezetében két tipikus 

jelenség tapasztalható, amelyeket Bécsben már a lámpaprogramok áthangolásával orvosoltak. 

A két jelenség: a villamos megérkezése után a megállóban leszálló jelentős utasforgalomnak 

amikorra az átkelőhöz érkezne még 10-15 másodpercet legalább várakoznia kellene. 

A vizsgált helyszínek között a Szent Gellért téren a villamos és közúti forgalmat a gyalogosok 

két fázisban keresztezik. Még piros jelzést mutat nekik a villamos pályát kontrolláló 

jelzőlámpa, amikor a második fázisú közúti forgalom által biztosított szabad jelzés 

gyakorlatilag megkezdődött, amely arra sarkallja őket, hogy ha nem jön villamos, átkelhetnek, 

ez pszichológia.  

A másik jelenség is hasonló okokra vezethető vissza. A konfliktus lényege az, hogy a 

megállóhoz közelítő gyalogos ugyan megpillantja az éppen a megállóba beérkező villamost, 

de ő még nem kelhet át, mert a jelzőlámpája ezt nem engedi. Bécsben viszont a villamos 

beérkezése után a gyalogosjelző rögtön zöldre vált. Ez a beavatkozás mindkét jelenséget 

tudná orvosolná nálunk is. 

 

Mérésekkel igazoltam, hogy a szabálytalan gyalogos átkelésnek nem az elszenvedett 

időveszteség vagy átkelő hossza az oka. Viszont a keresztező gépjárműforgalom és a 

szabálytalan gyalogosok arányára illesztett logaritmikus függvénykapcsolat 

determinációs együtthatója közepes erősségű kapcsolatra utal.  

Jelzőlámpával szabályozott kijelölt gyalogos átkelőhelyek vizsgálata alapján 

megállapítottam, hogy a szabálytalan gyalogosok 87%-a a járműoszlopban haladó 

utolsó jármű után kel át. A kritikus időköz fogalom bevezetésével rámutattam, hogy 

nagy kockázatot vállalnak a szabálytalan gyalogosok.  
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4.2.  Jelzőlámpás gyalogátkelőhely zöldidejének felülvizsgálata 

4.2.1. Hazai és nemzetközi méretezési módszertan és szabályozás összehasonlítása 

Sok esetben előfordul a jelzőlámpával szabályozott átkelőhelyeken, hogy a gyalogosok egy 

része, és nemcsak az idősebb korosztály nem tud szabályosan átkelni a zebrán. A vonatkozó 

alapelvek - Városi közlekedési kézikönyv (1984) - szerint a gyalogos jelzéseket úgy kell 

méretezni, hogy: 

 „a szabad jelzés alatt az első gyalogos 1,2 m/s sebességgel átérjen, 

 1 m/s sebességgel az úthossz kétharmadát megtehesse, 

 a villogó zöld jelzés kezdetekor elinduló gyalogos 1,5 m/s sebességgel átérjen, 

 1,3 m/s sebességgel átérjen, mielőtt a keresztező forgalom első járműve a gyalogos 

átkelőhelyet elérné.” 

Az ÚT 2-1.211 szerint (20. oldal) az átkelési idő meghatározásánál v=1,34 m/s átlagos 

sebességet kell feltételezni, ez nagyon hasonló a német szabályozáshoz. Viszont több 

tanulmány (Knoblauch et al., 1995) (Hoxie et. al, 1994) (Langlois et al., 1997) kimutatta, 

hogy az átkelési sebességet még az 1,2 m/s-os sebességgel is túlbecsülhetjük, ha a 

mozgásukban korlátozottak aránya jelentős. A mozgáskorlátozottak sebessége a fogyaték 

súlyosságától függően 0,5-0,7 m/s is lehet.  

A Magyar Útügyi Műszaki Előírásban pontosan ez szerepel: „Gyalogosok részére a 

legrövidebb folyamatos zöld jelzés úgy számítandó, hogy a zöld jelzés időtartama alatt az 

elsőnek elinduló gyalogos 1,0 m/s sebességgel (leglassúbb gyalogos) az átkelőhely 2/3-áig 

eljusson. Különleges esetben is azonban a szabad jelzés elején induló gyalogosoknak 1,2 m/s 

sebességgel az átkelőhely felén túl kell jutnia.”  

A gyalogosforgalom korábbi budapesti mérési eredményei alapján a gyalogosok átlagos 

sebessége a járdán 1,28 m/s, járdaszigeten átszállóhelyeken 1,39 m/s, gyalogos utcán 

1,12-1,26 m/s és a jelzőlámpás átkelőhelyen 1,39-1,48 m/s. A jelzőlámpás átkelőhelyeken a 

sebességeket megvizsgáltam, illetve kiértékeltem, melyet a következő fejezetekben 

ismertetek. A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy az átkelési idő alul van méretezve, 

nemcsak az idősek nem érnek át biztonságosan. Tim a 65 év feletti korosztálynál a 15%-os 

sebességet 0,92-1,16 m/s között állapította meg. (A 15%-os sebesség azt jelenti, hogy az idős 

korosztály 15%-a, ezzel vagy ennél alacsonyabb sebességgel tud csak átkelni.) 

(Tim et. al, 2006) 

A gyalogosok várakozási idejét a jelzőlámpás forgalomirányítás fázisidő terve határozza meg, 

a gyalogosok várakozási ideje és a járműforgalom nagysága között csak közvetett az 
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összefüggés. Állandó fázisidők esetén a gyalogosok átlagos várakozási ideje is állandó. A 

gyakorlatban a fázisidő terv a forgalomnagyságok figyelembe vételével készül, így a 

gyalogosok átlagos várakozási idejét a járműforgalom nagysága közvetett módon 

befolyásolja. A gépjármű forgalomnagyság növekedésével arányosan nő a periódusidő, illetve 

a járművek zöld jelzéseinek hossza, amelynek hatására a gyalogosok átlagos várakozási ideje 

is emelkedik. Összességében elmondható, hogy a méretezés jelenleg gépjármű-orientált. 

A zöld gyalogos jelzésen a gyalogosok átkelésének baleseti kockázata nulla, amennyiben 

kanyarodó járművel nem kerül konfliktusba. Baleseti kockázatot csak a szabályszegő 

gyalogosoknál, a tilos jelzés ellenére, vagy nem a kijelölt átkelőn történő átkelésnél lehet 

értelmezni. A szimulációs számítások során ezeknek az eseteknek az aránya elenyésző, az 

ebből fakadó átlagos kockázat mértéke igen kicsi. Ezzel szemben, mivel a járművek 

sebessége az átkelőhelynél a zöld járműjelzésnél nagy, a szabálytalanul átkelő gyalogosok 

baleseti kockázata a legmagasabb (Juhász, 2007). 

Nagy Britanniában és az Egyesült Államokban 1,2 m/s (Langlois et. al, 1997) sebességgel 

méretezik a gyalogos szabad jelzést. Az amerikai méretezés 1,07 m/s (3,5f ft/s) sebesség 

alkalmazását is megengedi. A tanulmányok rámutattak, hogy az idősebb korosztály számára 

ez a sebesség túl magas. 

4.2.2. Gyalogosok jellemzőinek vizsgálata jelzőlámpás gyalogátkelőhelyeknél 

A Mindenki gyalogosnak születik c. kampány során a közlekedők csomópontokat, átkelőket 

jelölhettek / jelölhetnek meg térképen. A jelöléskor megjelölhették, hogy mi a panaszuk, ilyen 

észrevétel volt, hogy rövid a zöld jelzés, veszélyes útszakasz, vagy nincs zebra. A budapesti 

XI. kerületben pár helyszínen ellenőriztük egy korábbi cikk kapcsán szerzőtársammal, hogy 

mekkora sebességgel kell haladniuk a gyalogosoknak, a sebesség mennyivel tér el az Útügyi 

Műszaki Előírástól
14

 (13. táblázat). A 17 panaszból 9 volt jogos, mert 1,0 m/s-al nagyobb 

sebességgel kell haladnia a gyalogosnak ahhoz, hogy elérje az átkelő 2/3-át. További 

elemzésben a közlekedők hiba-jelöléseit a baleseti adatokkal összehasonlítva, arra a 

megállapításra jutottunk, hogy a gyalogosok érzik a veszélyt, mert több esetben is 

kirajzolódtak azok a helyszínek, ahol gyalogos balesetek fordultak elő 2008 és 2012 között 

(Igazvölgyi és Juhász M., 2013). 

  

                                                 
14

 Önkormányzati utak esetében az ÚME nem kötelező érvényű, csak ajánlásnak minősül. 
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Helyszín 

Átkelő 
becsült 
hossza 

[m] 

Szabad 
jelzés 

hossza 
[s] 

Számolt 
gyalogos 
sebesség 

[m/s] 

2/3 
távolság  

2/3 távolsághoz 
szükséges 
sebesség 

[m/s] 

Bartók B. út - Karinthy F. út 22 14 1,6 14,7 1,0 

Bartók B. út (Móricz Zs. körtér) 31 11 2,8 20,7 1,9 

Kosztolányi D. tér (Bocskai út) 30 18 1,7 20,0 1,1 

Október 23. utca - Bercsényi utca 35 18 1,9 23,3 1,3 

Bartók B. út - Csíky utca 23 10 2,3 15,3 1,5 

Kosztolányi D. tér (Bartók B. út) 32 35 0,9 21,3 0,6 

Irinyi J. utca - Budafoki út 37 20 1,9 24,7 1,2 

Irinyi J. utca (Petőfi híd budai hídfő) 

24 10 2,4 16,0 1,6 

7 12 0,6 4,7 0,4 

7 10 0,7 4,7 0,5 

Október 23. utca - Fehérvári út 

36 - - - - 

10 13 0,7 6,4 0,5 

12 20 0,6 8,0 0,4 

Október 23. utca - Kőrösy J. utca 31 12 2,6 20,6 1,7 

Irinyi J. utca - Karinthy F. út 

30 16 1,9 20,0 1,3 

11 41 0,3 7,0 0,2 

17 33 0,5 11,3 0,3 

13. táblázat: Mindenki gyalogosnak születik c. kampány „túl rövid a zöld” panaszok jogosságának 

vizsgálata [forrás: Igazvölgyi és Juhász, 2013] 

A jelzőlámpás átkeléseknél a szabálytalan átkelések vizsgálatát az előző fejezetben 

bemutattam. A jelzőlámpák rövid szabad jelzését legjobban azzal tudtam kutatásomban 

alátámasztani, hogy megmértem a gyalogosok szabad áramlási sebességét. A mérések során 

megkülönböztettem a sávszámok alapulvételével az átkelők hosszát. A statisztikai kiértékelés 

után, a nemzetközi irodalomkutatás eredményeit figyelembe véve javaslatot teszek a szabad 

jelzések hosszának kiszámítási módjára. Az első hipotézis ebben a témakörben az volt, hogy a 

hosszabb gyalogátkelőn nagyobb sebességgel kelnek át a gyalogosok. A videó felvételek 

kiértékelése után, előállítottam a különböző átkelő hosszokra a sebesség értékeket. Összesen 

790 gyalogos adatot dolgoztam fel. A mintában előfordult idős és fiatal egyaránt. 

A szabálytalan átkelők sebességadatait nem vettem figyelembe, hogy ne torzítsa a mintáimat. 

A felvételek csúcsórában és csúcsórán kívül készültek Budapesten. 

A forgalomfelvételkor 3 gyalogos-típust különböztettem meg: gyermek, fiatal és középkorú 

(jó fizikai erőnlét); valamint az idősebbek és felnőtt-kisgyermekkel közlekedők, akik a 

mozgásukban jelentősen akadályozva voltak. Gyalogosok 13 %-a az utóbbi kategóriába 

tartozott. Az értékeket a 14. táblázatban foglaltam össze. Az első oszlop az átkelő hosszát 

tartalmazza. A második oszlop az átlagsebességeket tartalmazza. Az átlagsebesség, a 15%, 

25%-os és 50%-os sebesség értékekig növekvő tendenciát mutatnak a sávszám 
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növekedésének függvényében. A 15%-os előfordulás azt jelenti, hogy a gyalogosok 15% 

haladt át maximum ezzel az átlagsebességgel az átkelőn. 

Átkelő 
hossza 

(forgalmi 
sávok száma) 

vátl.  
(m/s) 

N - minta 
nagysága 

(fő) 

vmin 
(m/s) 

v15% 

(m/s) 
v25% 

(m/s) 
v50% 

(m/s) 
v75% 

(m/s) 
v85% 

(m/s) 
vmax 
(m/s) 

2 sáv 1,39 233 0,71 1,03 1,08 1,26 1,52 1,72 4,40 

2,5 sáv 1,36 185 0,68 1,07 1,08 1,29 1,50 1,52 3,73 

4 sáv 1,38 95 0,97 1,13 1,16 1,28 1,39 1,55 4,10 

5 sáv 1,47 209 0,60 1,22 1,27 1,37 1,53 1,62 4,18 

6 sáv 1,56 68 0,86 1,14 1,26 1,44 1,69 1,92 3,73 

14. táblázat: Gyalogosok sebességértékei budapesti jelzőlámpás gyalogos átkelőhelyeken [forrás: 

Igazvölgyi, 2014]
15

 

A könnyebb áttekinthetőség érdekében két grafikonon is ábrázoltam az értékeket. A 26. ábra 

a 14. táblázat értékeit szemlélteti a szórással kiegészítve. 

 

26. ábra: Gyalogosok sebességértékei budapesti jelzőlámpás gyalogos átkelőhelyen grafikusan 

szemléltetve [forrás: Igazvölgyi] 

A következő ábra szemlélteti azt a feltevésemet (27. ábra), hogy a növekvő sávszélesség 

növekvő sebességet mutat az átlagsebesség, a 15%-os és az 50%-os előfordulás 

vonatkozásában. A mérési pontokra a lineáris regresszió erős összefüggést adott. A 15%-os 

előfordulás adta a legerősebb összefüggést (R
2
>0,9). Felmerül a kérdés, hogy a méretezés 

során a gyalogosok hány százalékának kell biztonságos átkelést biztosítani a teljes átkelési 

hosszon? A 15%-os előfordulás alapján 1,03-1,26 m/s, az 50%-os előfordulás alapján pedig 

1,26-1,44 m/s átkelési sebességet kell figyelembe venni az átkelésre a szabad jelzés hosszának 

                                                 
15

 A 2,5 sáv ebben az esetben azt jelenti, hogy a buszmegállók közelében két esetben is a buszöböl miatt 

sávbővítést alakítottak ki, ezáltal az átkelési hossz több mint két sáv (7,5 m). 
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megállapításakor. Az 50%-os előfordulásokra illesztett lineáris függvénykapcsolat a 

következő:  

y=0,0424x+1,1633         (5) 

Az egyenlet determinációs együtthatója erős összefüggésre utal (R
2
>0,8). 

Méréseim során a legkisebb sebesség 0,6 és 0,75 m/s között volt. 

Egy osztrák tanulmányban (BASt Heft 217) azt mérték, hogy 0,8-1,2 m/s között van a 

gyalogosok sebessége. Ennek alapján 1,0 m/s sebességet javasolnak sziget nélküli átkelőkre, 

ahol mozgásukban korlátozott gyalogosok nem használják az átkelőt. Vakoknak és látásukban 

korlátozottaknak az átkelési sebességként 0,8 m/s-et fogalmaztak meg, de ezzel a sebességgel 

a szabad jelzés alatt a teljes átkelőn át kell jutni. 

A közbenső szigettel ellátott átkelőknél lehetőséget kell biztosítani az egyfázisú átkelésre is. 

 

27. ábra: Gyalogosok átlagsebessége, 15 ill. 50%-os előfordulása jelzőlámpás gyalogátkelőhelyen 

[forrás: Igazvölgyi] 

Egy hazai helyszínen rendelkezésemre állt korábbi mérés, ezeket ábrázoltam a következő 

grafikonon (28. ábra). A korábbi méréseket a BME Útépítési Tanszéke készítette az 1980-as 

évek elején. Az átkelés során mért sűrűségek között a legnagyobb sűrűség 1 fő/m
2
 volt (az is 

csak rövid ideig), mert a gyalogosok kitértek egymás elől. A mérések azt is kimutatták, hogy 

a haladási irányban 0,75-0,85 m, arra merőlegesen 0,65-0,75 m távolságot, tehát kb. 0,4 m
2
 

területet igényel egy gyalogos.  

A Kossuth téri jelzőlámpás gyalogos átkelőhelyen (1981) a részletes adatok kiértékelésénél 

arra lettek figyelmesek, hogy az 1,2-1,3 m/s sebességgel haladó csoportok átlagsebessége 

0,9-1,0 m/s-ra csökken a két gyalogos irány találkozásánál. A részletes sebességi adatokat 

fotótechnikával dolgozták fel. 

y = 0,0446x + 1,2582 
R² = 0,785 

y = 0,0424x + 1,1633 
R² = 0,8386 
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28. ábra: Gyalogosok sebességek összehasonlítása a Blaha Lujza és a Kossuth téri gyalogos 

átkelőn [forrás: BME ÚVT, 1981] 

A 30 évvel ezelőtti 50%-os sebesség eloszlás 1,16 m/s, méréseim során 2 sávon az 50%-os 

előforduláshoz tartozó sebesség 1,26 m/s, amely azt mutatja, hogy ma gyorsabban 

közlekednek összességében a gyalogosok. Ennek oka a rohanóvá váló életmód is lehet. 

A saját mérési eredmények és a nemzetközi tapasztalatok alapján a méretezésnél a teljes 

átkelő hosszát javasolom figyelembe venni. Az angol „start up time” kifejezés, amely azzal a 

jelenséggel kapcsolatos, hogy nem rögtön a szabad jelzés elején lépnek le a gyalogosok a 

zebrára (a méretezés során pedig én is az első gyalogosra történő méretezést javasolom) nem 

elhanyagolható, de jelen vizsgálatban ezt nem elemeztem. Átlagosan 2-3 másodpercet lehet 

erre számolni.  

Mérésekkel igazoltam, hogy a jelzőlámpás gyalogos átkelőnél a gyalogosok sebessége a 

tervezés során túlbecsült. A leglassúbb gyalogos sebességre 0,75 m/s-ot javasolok alkalmazni, 

amely érték a szabad jelzés méretezéséhez és a közbenső idő számításához használható fel. 

Egy példán keresztül a különbség a következő lenne Budapest, Bartók Béla út- Csíky utca 

csomópontban. 

Jelenleg: átkelők hossza 23 m, szabad jelzés hossza 12 s, több mint 4 forgalmi sáv és két 

vágány villamos, amely azt jelenti, ha az első gyalogos a szabad jelzés alatt az átkelő 

kétharmadáig el akar érni, akkor 1,28m/s-al kell gyalogolnia.  

15,3/12=1,28 m/s         (6) 

A német kutatás alapján 15 s-nak kellene lennie a szabad jelzésnek, ugyanis nincs közbenső 

sziget (7). 

3+(23*0,5)/1=14,5 s        (7) 

A összefüggés alapján, az átkelő feléig kell 1,0 m/s sebességgel eljutnia gyalogosnak, de egy 3 

szekundum konstans időt a formula szerint hozzáad. 

Az általam javasolt szabad jelzés hossza: 20 s  (8)  

15,3/0,75=20,4 s         (8) 
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4.2.3. Eredmények, legfontosabb összefüggések 

Mérésekkel igazoltam, hogy a jelzőlámpás gyalogos átkelőnél a gyalogosok sebessége a 

tervezés során túlbecsült. A leglassúbb gyalogos sebességre 0,75 m/s-ot javasolok 

alkalmazni. 

A mérési eredményeim alapján megállapítottam, hogy az 50 % és 15%-os előfordulási 

gyakorisághoz tartozó gyalogos szabad áramlási sebességek a sávszám növekedésével 

lineárisan növekednek. A függvénykapcsolatok determinációs együtthatója szoros 

kapcsolatra utal, előbbinek értéke R
2
=0,84, utóbbinak R

2
=0,92. 
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5. TOVÁBBI VIZSGÁLT LÉTESÍTMÉNYEK 

5.1. Közterületi gyalogos lépcsők effektív szélességi méretezésének 

felülvizsgálata 

5.1.1. Fix közterületi lépcsők hazai és nemzetközi méretezésének összehasonlítása 

A lépcsők áteresztőképességei különbözőek a hazai és a nemzetközi szakirodalomban. Első 

lépésben áttekintettem a fellelhető kapacitásokat és méretezési, illetve ellenőrzési 

módszereket. 

Fix lépcső áteresztőképességének irodalmi adatai az alábbiak: 

 Metró Tervezési Irányelv (MTI) 2000 fő/h/m, egy irányban felfelé 2200 fő/h/m 

 Oeding 2700 fő/h/m (d=0,6 fő/m
2
) 

 Feuchtinger 1700 fő/h/gyalogossáv (0,6 m) 

 Eilmess 3700 fő/h/m (75% lefelé, 25% felfelé) 

 Gyalogos aluljáró tervezési irányelvek (GYATSZ) I és II. szolgáltatási szint 

 le 2500-3000 fő/h/m, fel 2200-2700 fő/h/m, kétirányú 2000-2400 fő/h/m 

 Berényi  (1988) lépcsőn fel 3100 f/h/m, le 2200 fő/h/m 

 HBS fel 2880 fő/h/m (0,80 fő/m/s), le 3060 fő/h/m (0,85 fő/m/s) [sebesség fel 

0,61 m/s, le 0,69 m/s] 

A jelenlegi ÚME méretezési javaslata 6 szolgáltatási szint kategóriát állapít meg, a kategóriák 

Fruin javaslatával egyeznek meg. A jellemző értékeket a 15. táblázat tartalmazza. 

 

Szolgáltatási 

szint jele 

Sűrűség – d 

(fő/m2) 

Sebesség 

(m/s) 

Teljesítőképesség 

k (fő/h/m) 

A 0,55 0,7 1300 

B 0,55-0,75 0,5-0,6 1300 

C- megfelelő 0,75-1,10 0,5 1800 

D 1,10-1,55 0,4-0,5 2200 

E- eltűrhető 1,55-2,70 0,4 3200 

F 2,70 0,3 - 

15. táblázat: Szolgáltatási szint jellemző kategóriái lépcsők esetén a magyar útügyi és műszaki 

előírásban [forrás: ÚME] 

A korábbi GYATSZ azt javasolja, hogy az alábbi képlettel határozzuk meg a lépcső hatékony 

szélességét (a forgalmak irányát nem különbözteti meg): 
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𝑠𝑧 =
𝐹

𝑣∗𝐷
,           (9) 

ahol:  sz: lépcső hatékony szélessége (m), 

  F: mértékadó forgalom (fő/s), 

  v: a tervezési sebesség (m/s)  0,5 m/s, 

  D: a tervezési sűrűség (fő/m2)  1,4 fő/m2. 

Ez a sebesség a magyar és az amerikai méretezési módszertanban LOS C, míg a sűrűséget 

alapul véve a magyar útügyi műszaki előírásban LOS D, a HCM-ben LOS E.  

Az alábbiakban egy példán keresztül bemutatom, hogy milyen széles lépcső lenne elegendő a 

két hazai méretezési eljárásnak. A budapesti mérések 1970-es évek körül az Örs vezér terén a 

metró bejáratához kapcsolódó 8,5 méter széles (8,0 m effektív szélesség) lépcsőn 16 500 fő/h 

forgalmat számláltak (4,6 fő/s, 34,5 fő/min/m). A GYATSZ méretezés alapján ez a lépcső csak 

6,6 m hasznos szélességű (korlátok, faltól tartandó holttér távolság ebbe nem számít bele) 

kellene, hogy legyen. Azaz 41,7 fő/min/m fajlagos forgalmat tudna így a lépcső az előírás 

szerint lebonyolítani, amely a HCM szerint LOS E kategória. A Metró tervezési irányelv 

(1969) ezzel ellentétben viszont azt állítja, hogy 2502 fő/h/m fajlagos forgalmat ilyen méretű 

létesítmény nem is tud lebonyolítani. 

Az ÚME kétirányú forgalomra v=0,5 m/s és d=1,2 fő/m
2
 sűrűséggel f=36 fő/min/m fajlagos 

forgalommal (max 50 fő/min/m) méretezi a lépcsőket. A HCM szerint ez a fajlagos forgalom 

a LOS D szolgáltatási szint alsó határához tartozik. Ez a szolgáltatási szint nem megfelelő. 

5.1.2. Mérési eredmények ismertetése (gyalogos sebesség, sűrűség), a lépcső effektív 

belépési szélességének felülvizsgálata 

Fentiek alapján nyilvánvaló volt, hogy a méretezések felülvizsgálatát helyszíni mérésekkel 

kellett kezdenem. A forgalomfelvétel itt is videó kamera képek feldolgozásával készült. 

A kiértékelésnél két gyalogos csoportot különböztettem meg: fiatalok és középkorúak (jó 

fizikai állapot), valamint az idősek, kisgyermeket kísérők, babakocsival közlekedők (rosszabb 

fizikai állapotban lévők, illetve mozgásukban korlátozottak). Csúcsidőben és csúcsidőn kívül 

is készítettem felvételeket. Csúcsidőben az idősek aránya 5 % alatt volt a nagy forgalmú 

létesítmények közelében. Csúcsidőn kívül arányuk egy-egy esetben a 15-20%-os is elérte. 

A méretezés szempontjából azonban a csúcsidőszak volt a mérvadó. A csúcs-kétperces 

forgalom nagysága 429 fő volt az Örs vezér téri metró bejárati lépcsőnél (HÉV szerelvény 

megérkezése után). Egy órában 12 HÉV szerelvény is érkezik a térre. Ez a lépcső és aluljáró 

köti össze a nagy utasforgalmú kötöttpályás közlekedés végállomását (M2 és H8, H9). Volt 
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több olyan időpillanat is, amikor 7 gyalogos haladt át egy keresztmetszeten egy másodperc 

alatt (29. ábra), amely túltelített forgalomra utal. 

 

29. ábra: Örs vezér tere, reggeli csúcsóra (7 fő/s/keresztmetszet [8,0 m effektív szélesség] is 

előfordul) 

Csúcsidőben 200-250 gyalogos lépte át a lépcső egy vizsgált keresztmetszetét csúcspercben 

(3,3-4,2 fő/s). A nagy forgalmú lépcső mellett az aluljáró egy másik lépcsőjén végeztem el a 

részletes vizsgálatot. Mértem a gyalogosok sebességét, a mérés során az átlagos sűrűséget, 

illetve megkülönböztettem az irányokat és a két gyalogos csoportot. A lefelé irány sebesség-

sűrűség diagramját úgy állítottam elő, hogy az azonos sűrűségkategóriákhoz tartozó 

sebességátlagokat ábrázoltam, majd az adatokat reprezentáló pontokra lineáris regresszióval 

egyenest illesztettem. Az egyenes egyenlete a következő: 

 y=-0,2107x+1,007          (10) 

A determinációs együtthatója R
2
=0,849, amely szoros összefüggésnek tekinthető (30. ábra). 

Az illesztett görbe trendje az irodalmai adatokkal megegyezik. A 30. ábra meglévő magyar 

szabályozás szolgáltatási szint kategóriáit is tartalmazza. Jól látható, hogy a sűrűség 

növekedése sebességcsökkenést eredményez lépcsők esetében is. 
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30. ábra: Örs vezér tere (villamos megálló), reggeli csúcsóra – gyalogos sebesség-sűrűség 

összefüggés lefelé 

A sebességeloszlást a 31. ábra szemlélteti. Az eredmények azt mutatják, hogy lépcsőn lefelé 

a gyalogosok 40%-a 0,75 m/s sebességgel haladt és halad most is, a gyalogosok 60%-a 

gyorsabb, mint 1981-ben. A nagyobb eltérés a jelenlegi és az 1981-es mérés között a felfelé 

haladó irány sebességeloszlásában van. Az adatok eloszlása azt mutatja, hogy mindkét 

adatsorban a gyalogosok 70%-a 0,7 m/s sebességgel, vagy annál alacsonyabb sebességgel 

halad. A felfelé haladó gyalogosok 30 %-a gyorsabban halad, mint 1981-ben. 

 

31. ábra: Örs vezér tere (villamos megálló), reggeli csúcsóra – gyalogos sebesség eloszlás 

irányonként és BME ÚVT 1981-es mérés összehasonlítása 

A méréseimben a két korcsoport sebességei között is különbség van (32. ábra). Az azonos 

irányok között 0,3 m/s sebességkülönbség állapítható meg az 50 %-os gyakoriságú sebesség 

esetében. Felfelé a gyalogosok sebességeloszlása szűkebb tartományba esik (n=374). 

y = -0.2107x + 1.007
R² = 0.849
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32. ábra: Örs vezér tere (villamos megállóhoz vezető lépcsőn mért szabad áramlási sebesség 

eloszlások irányonként és korosztályonként) 

A 25 és 50%-os eloszláshoz tartozó sebességeket és az irányonkénti szórásukat a 16. táblázat 

tartalmazza. Az eredményekből megállapítottam, hogy a kétirányú forgalom esetén 

csúcsidőben a gyalogosok 50 %-a maximum 0,70 m/s, míg a 25 %-uk maximum 0,65 m/s 

sebességgel halad. Nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy ezen sebességek lejtő irányú 

sebességet jelentenek. A horizontális sebességet zárójelben tűntettem fel. 

Irány 
Gyalogos-

csoport 

50 %-os gyalogos 
sebesség (m/s) 

(horizontális 
sebesség) 

25%-os előfordulási 
sebesség (m/s) 

(horizontális sebesség) 
Szórás (m/s) 

Le fiatal 0,89 (0,81) 0,78 (0,71) 0,21 

Le idős 0,68 (0,62) 0,50 (0,46) 0,17 

Fel fiatal 0,67 (0,61) 0,62 (0,57) 0,17 

Fel idős 0,47 (0,43) 0,41 (0,37) 0,06 

Kétirányra csúcsidő 0,70 (0,64) 0,65 (0,59)  

16. táblázat: Gyalogosok szabad áramlási sebességek irányonként az Örs vezér terén a villamos 

megálló melletti lépcsőn 

A méretezéshez a 0,55 fő/m
2
 sűrűséget (LOS B) javasolom alkalmazni (I. kategóriájú 

létesítményekre). Az Örs vezér téri nagy forgalmú lépcső javasolt méretezése (jelenleg 8,0 m 

effektív szélessége, az alábbiak szerint végezhető el. A tervezési sebesség a 25 %-os 

előfordulási gyakoriságú kétirányú sebességgel egyezik meg (amely szinte megegyezik az 

50 %-os előfordulási gyakoriságú sebesség lejtőirányú komponensével), 0,65 m/s. A 8 m 

effektív szélességű lépcsőn 0,75 m gyalogosszélességgel számolva 10 gyalogos fér el (11). 

𝑠𝑧 =
𝐹  (

𝑓Ő

𝑠
)

𝑣 (
𝑚

𝑠
) 𝑥  𝐷(

𝑓Ő

𝑚2)
=

4,2

0,65 𝑥 0,55
= 11,8 𝑚       (11) 
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Az általam javasolt méretezési módszer szerint 15 gyalogos férne el egymás mellett ezen a 

helyszínen. A korábbi GYATSZ két kategóriába sorolta a lépcsőket. A kiemelt nagy forgalmú 

(I.) és az alacsony forgalmú létesítmények (II.) méretezését továbbra is megkülönböztetve, a 

II. kategóriára az alábbi értékeket javasolom figyelembe venni. Megengedhető sűrűség 

0,75 fő/m
2
, tervezési sebesség 0,65 m/s. Utóbbi módszerrel a magyar előírás szerint a 

megfelelő és az eltűrhető kategóriák között üzemel a létesítmény. 

5.1.3. Eredmények, legfontosabb megállapítások 

Zsúfolt közterületi fix lépcsőn végzett gyalogos méréseimet összehasonlítottam korábbi 

vizsgálatokkal, és a mértékadó nemzetközi méretezési módszertanokat áttekintve a 

jelenleg érvényben lévő méretezési eljáráshoz javasoltam tervezési sebességeket I. és II. 

kategóriájú létesítményekre. A forgalomfelvétel és a gyalogos sebességek részletes 

kiértékelése után a korábbi hazai méretezési eljárást felülvizsgáltam, és a mérési 

eredményeim alapján új tervezési sebességet javasolok alkalmazni a méretezés során. 

 

5.2.   Kijelölt önálló gyalogátkelőhelyek alkalmazásának szimulációs 

vizsgálata közbenső szigettel és közbenső sziget nélkül 2x1 sávos 

belterületi utakra 

5.2.1. Hazai és nemzetközi ajánlások kijelölt gyalogos átkelőhely létesítésére és 

szabályozására 

A kijelölt gyalogos átkelőhelyek nagyobb keresztmetszeti szélességek esetén közbenső 

szigettel, kisebb sávszám mellett középsziget létesülnek. Véleményem szerint az esetek egy 

részében indokolatlanul építünk ki jelzőlámpás átkelőt. Röviden bemutatom a korábbi és a 

jelenlegi szabályozásokat. A korábbi magyar szabályozás jelzőlámpás átvezetést ajánlott 

1500 J/h kétirányú forgalom felett, míg 1200 gy/h forgalom alatt van a kétirányú gyalogos 

forgalom. Jelzőlámpás átkelő kell például 4000 gy/h és 1100 J/h forgalmak keresztezésére 

(33. ábra). 
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33. ábra: A gyalogoskeresztezés és – létesítmény típusa a forgalom függvényében (KM, 1984) 

A jelenleg is érvényben lévő 41/2003. (VI. 20.) GKM rendelet – A Jelzőlámpás 

Forgalomirányítás Szabályzata (FISZ) című melléklete (8.3. melléklet) szerint ott szükséges 

jelzőlámpás átkelő kijelölése (GKM, 2003), ahol: 

ezáltal a forgalom lefolyásának minősége kedvezőbbé tehető; 

forgalombiztonsági okok és a baleseti statisztikák ezt indokolják; 

a forgalomnagysággal kapcsolatos (34. ábra) (35. ábra) összefüggések közül 

legalább az egyik teljesül. 

Az első feltétel szerint a keresztezett útpálya szélessége és a járműforgalom ill. a kialakuló 

átlagos várakozási idő függvényében jelzőlámpa javasolt 800 J/h járműforgalom felett, az 

útpálya legalább 10 m széles, valamint 17 m széles útpályán 700 J/h forgalom felett.  

 

34. ábra: Az útszélesség és a 4 óra tartósságú kétirányú járműforgalom nagysága (forrás: GKM, 

2003) 

A másik feltétel alapján a keresztezett forgalmak függvényében kell ellenőrizni az átkelési 

hosszt és az átlagos várakozási időt. Például 700 E/h járműforgalom és 500 gy/h forgalom 
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találkozása 7,0 m széles átkelési hossznál és 20 s átlagos várakozási időnél jelzőlámpa 

felszerelését igényli a rendelet szerint. 

 

35. ábra: 4 óra tartósságú kétirányú járműforgalom és az azt keresztező kétirányú gyalogosforgalom 

nagysága (forrás: GKM, 2003) 

A jelenleg érvényben lévő ÚME 8,5 m pályaszélességig ad ajánlást átkelések megoldására. 

A különbség az, hogy három különböző sebességkategória alapján lehet a típusok közül 

választani (36. ábra). A tervezőnek több esetben is mérlegelni kell. Például 1200 J/h 

gépjármű forgalom 50 gy/h keresztező gyalogos forgalom kiszolgálható közbenső szigettel 

ellátott kijelölt gyalogos átkelővel és jelzőlámpás átkelővel is 50 km/h megengedett sebesség 

esetében. 300 gy/h, vagy annál nagyobb gyalogos forgalmat 50 km/h sebességnél és 1200 J/h 

forgalom mellett csak jelzőlámpával lehet átvezetni. A szabályozás megegyezik a német 

szabályozásban alkalmazott ajánlással (EFA, 2002). A feladat nagyságát érzékelteti, 

Budapesten 2014-ben több mint 1000 darab jelzőlámpás csomópont működött. 

 

36. ábra: A jelenleg érvényben lévő ÚME és a német szabályozás ajánlása gyalogos keresztezés 

típusának kiválasztása a forgalmak és sebességek függvényében 8,5 méter széles pályaszélességig 

(forrás: ÚME, 2009 és EFA, 2002) 
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Juhász PhD dolgozatában (Juhász, 2007) a saját SIMPAS (Simulation de Passage Piéton) 

gyalogos átkeléseket szimuláló modelljének eredményei azt mutatták, hogy az átlagos 

várakozási idő növekszik a gépjármű forgalom növekedésével. A legkisebb várakozási idők a 

középszigettel kialakított kijelölt gyalogos átkelőhelyeknél alakultak ki. A SIMPAS esetében 

a járművezetők szabálykövetése, valamint a gyalogosok kockázatvállalásának mértéke 

paraméterként adható meg. A szabálykövetés a szimuláció pontosságát befolyásolja, mert az 

elsőbbség meg nem adása hazánkban és külföldön is probléma.  

Egy nemzetközi tanulmány három eszköz hatását vizsgálta (Huang, 2000). Ezek közül az 

egyik egy műanyag hajlékony oszlop volt, figyelemfelhívó felirattal. A méréseik azt mutatták, 

hogy az oszlop kihelyezése előtt 69,8 %-ban, utána 81,2 %-ban adták meg a járművezetők az 

elsőbbséget a gyalogosnak. A gyalogosok számára a mértékadó irodalmi adatok szerint a 

biztonságos követési időköz, amelyben át tudnak kelni, két sáv esetében 9 s, ha átlagosan 

1,2 m/s gyalogos sebességgel számolunk. A HCM és az amerikai Green Book publikálta 

ezeket az értékeket (HCM, 2010). Így ezeket (17. táblázat) az értékeket alkalmaztam a saját 

szimulációs modellek építése során. 

Sávok száma Gyalogos biztonságos követési 
időköz (s) ha 1,2 m/s átlagos 

sebességet feltételezünk 

2 9,0 

4 15,0 

17. táblázat: Minimális követési időköz, amelyben a gyalogos biztonságosan tud átkelni kijelölt 

gyalogos átkelőhelynél [forrás: HCM 2000] 

Mérési módszertan, hazai tapasztalatok bemutatása 

A modellek megfelelő működését aktuális mérésekkel lehet csak biztosítani. Ehhez az alábbi 

méréseket végeztem el. Megmértem a jelzőlámpa nélküli átkelők forgalomlebonyolódását egy 

és kétirányú gyalogos forgalom esetében. Gyalogos sebességeket mértem három helyszínen 

Budapesten: Bertalan Lajos u., Budafoki út és Etele út. A fentiekben már jeleztem, hogy a 

gyalogosok 60 %-a 1,5 m/s sebességgel, vagy ennél lassabban haladt át az átkelőn (n=321, 

szórás=0,26 m/s). A minimális sebesség 0,8 m/s, a maximális 2,2 m/s volt a helyszíneken. 

A gyalogosok 31%-a 2, 3 ill. 4 fős csoportokban kelt át, és a járművezetők 63%-a adott 

elsőbbséget az érkező gyalogosnak a vizsgált helyszíneken. Az átlagsebességet 

elfogadhatónak találtam, mert több nemzetközi kutató is ehhez nagyon közeli értéket állapított 

meg (Weidmann,1993) (Schopf, 1985). Egy korábbi (Berta, 2005) részletesebb mérésen 

alapuló kívánt sebesség-eloszlást adtam meg a mikroszimulációs vizsgálat során a 

gépjárművek részére, ugyanis gépjárművek sebességet nem tudtam mérni. A gépjárművek 
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választott minimális sebessége 27 km/h, a maximális 65 km/h volt a modellben, ahol 50%-os 

elsőbbségadási hajlandóságot adtam meg, feltételezve a mai helyzet további javulását. 

A gyalogos és a gépjármű idővesztesége 

A gyalogos és gépjármű időveszteséggel több kutató is foglalkozott. Smith és társai 

(Smith et al., 1987) az átkelő hosszának függvényében adták meg a forgalom függvényében 

az átlagos gyalogos időveszteséget. A korábbi amerikai tanulmány a sávok számát nem 

különböztette meg (FHWA, 1998). Ez a dokumentum Virkler és Rodin eredményeit is 

tartalmazza. Ezeket és Juhász eredményeit összehasonlítottam a saját eredményeimmel, mely 

a fejezet végén található (45. ábra).  

A mikroszimulációs eredményeket a HCM LOS skálája alapján értékeltem ki. 

Az időveszteség alapján a HCM ebben az esetben is 6 szolgáltatási szint kategóriát állapít 

meg. Az eredmények és a mérések bemutatása előtt elengedhetetlen, hogy az időveszteség 

fogalmát ismét idézzem.  Az időveszteség megmutatja, hogy mennyi az a többletidő, amelyet a 

gyalogos, vagy más jármű az akadályoztatása, ill. jelzőlámpa működése miatt, az akadályozás 

nélküli esethez képest elszenved. Az ideális utazási időtől való eltérést szemlélteti, általában 

szekundumban adják meg. A kategóriákat más nemzet kategóriáival (holland kézikönyv) is 

összehasonlítottam. A HCM 10-20 s, míg a holland kézikönyv (DHV, 2005) 10-15 s átlagos 

gyalogos időveszteséget
16

 tart elfogadhatónak, fontos megjegyezni, hogy a hollandok csak 

5 kategóriát nevesítenek, de a még eltűrhető kategória az ő esetükben is LOS C. Elmondható, 

hogy a hollandok kisebb időveszteséget engednek meg az egyes szolgáltatási kategóriákban 

(18. táblázat). 

 HCM  2010 DHV (2005) 

LOS 
Átlagos gyalogos 

időveszteség (s/gy) 
Leírás 

Átlagos gépjármű 

időveszteség (s/j) 

Átlagos gyalogos 

időveszteség (s/gy) 

A < 5 alacsony 0-10 0-5 

B 5-10  10-15 5-10 

C 10-20 eltűrhető 15-25 10-15 

D 20-30  25-35 15-30 

E 30-45 magas 35-50 >30 

F >45 túl magas >50  

18. táblázat: HCM és a DHV szolgáltatási szint kategóriái jelzőlámpa nélküli átkelőkre [forrás: DHV, 

2005, HCM 2000] 

                                                 

16
 “Additional travel time (recently second) experienced by a driver, passenger, cyclist, or pedestrian beyond 

that required to travel at desired speed” (HCM 2010).  
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A helyszíni mérések után a VISSIM mikroszimulációs szoftverben létrehoztam egy-egy 

modellt 50%-os elsőbbségadási hajlandósággal. A program előnye az, hogy bármilyen 

forgalomra ellenőrizhető az adott létesítmény. A mérés során a gyalogos és a gépjárművek 

átlagos időveszteségét gyűjtöttem ki, és értékeltem. Az eredményeket a nemzetközi 

irodalomban talált értékekkel összevetettem. Célom a gyalogosok és a gépjárművek 

idővesztesége alapján homogén gépjárműforgalom esetén javaslatot tenni arra, hogy mely 

esetekben lehet 2 sávos közúti keresztmetszetekre jelzőlámpa nélküli átkelőt létesíteni. 

5.2.2. Mikroszimulációs modell ismertetése, vizsgálat eredményeinek bemutatása 

A szimuláció geometriáit a 37. ábra és a 38. ábra szemlélteti. A közbenső sziget 2,0 m széles 

a második esetben, az ezen történő átkelés során (38. ábra) a gyalogosoknak csak egyszerre 

egy áramlatot kell kereszteznie. A járművezetőknek pedig a túloldalról elinduló gyalogosnak 

nem kell a KRESZ értelmében elsőbbséget biztosítania. A sávok szélessége 3,5 m (ebbe a 

szegélytől mért biztonsági távolság is benne van), a gyalogos zebra szélessége 3,0 m mindkét 

esetben. 

  

37. ábra: Kijelölt gyalogos átkelőhely közbenső 

sziget nélkül 

38. ábra: Közbenső szigettel ellátott kijelölt 

gyalogos átkelőhely modellje 

Az elsőbbségadási viszonyokat kétféle módon lehet a VISSIM-ben modellezni. Az egyik a 

’conflict area’ (konfliktuszóna). Ebben az esetben mozgásgeometrián alapuló tiszta 

elsőbbségadási viszonyokat lehet beállítani. Ezzel a módszerrel az egyirányú közutakon 

kialakítható létesítményeket vizsgáltam (Igazvölgyi, 2013b), a részletes beállítások egy német 

kutatásból származtak (Bönisch&Kretz 2009). A másik lehetőség az elsőbbségadási 

viszonyok definiálására, a ’priority rule’ opcióval lehetséges. Ezt azért alkalmaztam, mert két 

gépjárműtípust definiáltam. 

A modellekben az elsőbbségadási viszonyokat és az elvárt gyalogos- ill. járműsebességet 

adtam meg, a többi beállítás megegyezett az alapbeállításokkal. A modulnál be kell állítani, 

hogy mely esetekben kinek van elsőbbsége. A járműnek minimálisan 6,5 s, a gyalogosnak 

9,0 s kritikus időköz kell (HCM, 2010), hogy egymás előtt áthaladjanak a résztvevők. Ha a 



PhD értekezés   

Kovácsné Igazvölgyi Zs. 65  

konfliktus-területen van a jármű, vagy a gyalogos, akkor az elsőbbséget megkapja. A pontot, 

ahol az elsőbbségi viszonyról döntenek a közlekedési résztvevők egy piros vonallal jelezi a 

program. A járművezető a zebra felfestése előtt, a gyalogos a szegélynél áll meg, ha megadják 

ill. nem adják meg neki az elsőbbséget (piros vonal) (39. ábra) 

 

39. ábra: ’Priority rule’ beállítása a VISSIM-ben 

Az alkalmazott elvárt sebesség eloszlásokat az alábbi két ábra szemlélteti a 40. ábra és a 

41. ábra. 

  

40. ábra: Gyalogos sebesség eloszlás 

(Wiedemann, 1993) 

41. ábra: Gépjármű sebesség eloszlás 

(Berta, 2005) 

A szimulációkat 200 és 600 gy/h kétirányú gyalogos forgalommal futattam le. 

A gépjárműforgalom 50 E/h-től növekedett folyamatosan 1600 E/h-ig. A járműforgalom 

homogén, csak személygépjárművekből áll. Az időveszteséget a gyalogosok esetében 

1,5-1,5 méterrel szélesebb területen mértem a programmal. Az átlagos gépjármű 

időveszteséget értékelve arra a következtetésre jutottam, hogy az időveszteség azonos 

gyalogos forgalmak mellett exponenciálisan növekszik.  

A közbenső sziget pozitív hatással van a gépjármű időveszteségekre, a vizsgálatok során a 

közbenső sziget esetén 15 s alatt maradt végig az időveszteség (42. ábra). A mérési pontokra 
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exponenciális görbét illesztettem, a korreláció szorossága R
2
=0,9 felett volt. A közbenső 

sziget nélküli átkelőhely a gépjárművek számára LOS C szolgáltatási szinten üzemelt 

1000 E/h-ig. Középszigettel kialakított átkelőhely esetén ez az érték 1400 E/h. Ebben az 

esetben a LOS D szolgáltatási szintet egyszer sem érte el a gépjárművek idővesztesége. 

Az eredmények alapján 600 gy/h gyalogos forgalom esetén, 1100 E/h forgalom alatt közbenső 

sziget sem indokolt. 200 gy/h gyalogos forgalomra közbenső sziget 1600 E/h forgalomig nem 

indokolt. A zebra előtti 100 méteren mérőpontokat helyeztem el. A szakaszon számoltam a 

programmal a megállások számát. A várakozásnak megfelelően közbenső sziget esetén a 

megállások és az állással töltött idő kevesebb volt, mint a középsziget nélküli esetben. Fontos 

kihangsúlyozni, hogy ezekre a forgalmakra a magyar és a német szabályozás már jelzőlámpás 

kialakítást javasol (ÚME, 2009, EFA, 2002).  

A jelzőlámpás kialakítás azonban indokolatlan megállásokat is generál, hiszen a gyalogos 

forgalom sem egyenletesen érkezik az átkelőhöz. Az indokolatlan megállás és elindulás pedig 

zaj és levegőszennyezéssel jár. 

 

42. ábra: Átlagos gépjármű  időveszteség két különböző gyalogos forgalomra közbenső szigettel és 

sziget nélküli kijelölt gyalogos átkelőhelyre 

A vizsgálat során a gyalogosok időveszteségét is mértem, akik érzékenyebbek erre a 

paraméterre. Az átlagos gyalogos időveszteség exponenciálisan növekszik (43. ábra). 

A determinációs együttható 0,8 fölött van mindkét esetben, mindkét típusú gyalogos 

forgalomra. Közbenső szigettel az átlagos időveszteség 0,1 és 4,0 s közötti, amely LOS A 

szolgáltatási szintnek felel meg. Középsziget nélküli átkelő esetén LOS B szolgáltatási szint 

érhető el 1000 E/h forgalom felett.  600 gy/h gyalogos forgalom esetén, 500 E/h gépjármű 

forgalomig a középsziget előnye nem jelentős. 
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43. ábra: Átlagos gyalogos időveszteség kijelölt gyalogos átkelőhelynél közbenső szigettel és 

nélküle 600 és 200gy/h forgalomra 

A maximális gyalogos időveszteségek azt mutatják, hogy a középszigetnek további előnyei 

vannak. 400 E/h-ig a különbség nem jelentős, azonban 1000 E/h forgalomig a maximálisan 

előforduló időveszteség már 15 és 28 s között van (44. ábra). 

 

44. ábra: Maximális gyalogos időveszteség kijelölt gyalogos átkelőhelynél közbenső szigettel és 

nélküle 

Az átlagos gyalogos időveszteség értékeket összehasonlítottam más kutatók eredményeivel. 

Smith (Smith et al., 1987) és Virkler (Virkler, 1996) módszertanához hasonlóan az 

exponenciális trend mindegyik esetben megfigyelhető. 800 E/h gépjárműforgalom felett az 

említett két kutató által meghatározott gyalogos időveszteség között a különbség csökken. 

Mindkét grafikonomat 15-18 adatpontra illesztettem. Egy adatpont 5 különböző futtatásból 

képzett átlagokból származik (45. ábra). Egy futtatásnál a program az összes áthaladt 

gyalogos és gépjármű időveszteséget egy .txt fájlból beolvasva számítottam ki az átlagokat, és 

az adatsorban előforduló legnagyobb gyalogos időveszteségeket. Az 5 különböző futtatást 

során 5 különböző véletlen szám beállítással hajtottam végre.  
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45. ábra: A mikroszimulációk során mért átlagos gyalogos időveszteség a járműforgalom 

függvényében, összehasonlítás hazai és nemzetközi adatokkal 

5.2.3. Eredmények, összefüggések 

A kétsávos közúton önálló gyalogos átkelőhely típusának kiválasztását elősegítő 

módszertan dolgoztam ki, amely 50%-os elsőbbségadási hajlandóságot és 50 km/h 

átlagsebességet feltételez. A mikroszimulációs vizsgálat azt mutatta ki, hogy 

jelentősebben kisebb időveszteséget eredményezett mindkét résztvevő csoport számára a 

középszigettel történő kialakítás. Az átalagos gyalogos időveszteség exponenciálisan 

növekszik a gépjármű forgalom növekedésével.  

A hazai méretezési módszertanba javasolom az alábbi eredményeket átültetni az 

amerikai HCM időveszteség alapú szolgáltatási szint kategóriái alapján: 

 600 gy/ó/kétirányú gyalogos forgalomig jelzőlámpás gyalogátkelőhely létesítése 

nem indokolt, ha a forgalom 1200 j/ó/két iránynál nem nagyobb.  

 1100 j/h és 1600 j/ó/kétirányú gépjárműforgalom között 600 gy/ó/kétirányú 

gyalogos forgalomig a középsziget is kielégíti a LOS B szolgáltatási szintet. Jelzőlámpás 

kialakítás nem indokolt. 
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5.3. A keresztező gyalogosforgalom hatása a forgalmi sáv kapacitására 

jelzőlámpás csomópontban jobbra kanyarodó gépjárműforgalomnál  

A jelzőlámpás csomópontokban a gyalogosforgalom növekedésével a jobbra kanyarodó sáv 

kapacitása csökken közös fázis esetén. Az ÚME a sávok típusa (pl.: egyenes és egyenes-

jobbra kanyarodó) szerint adja meg a telített forgalomnagyságot, amelyet akkor lehet 

használni, ha előzetes mérési eredmények nem állnak rendelkezésre. Ezek a tényezők a 

gyalogosforgalom és a kanyarodó sugár nagyságát is figyelembe veszik. A gyalogosforgalom 

esetében az előírás kategóriái: nincs, kicsi, közepes vagy nagy a gyalogosforgalom – fontos 

kihangsúlyozni, hogy számszerű értékek nincsenek megadva. 

5.3.1. Korábbi vizsgálatok ismertetése 

A gyalogos közlekedés területén számos nyitott kérdéssel találkozhatunk, nem igazán 

ismertek a hazai gyalogosok viselkedését leíró jellemzők. Ezek megismerését szolgálják a 

témában egyre gyakrabban – de még mindig nem túl nagy számban – megjelenő publikációk 

(Bérces et al, 2009, Barna, 2009, Oláh et al, 2009, Juhász, 2007). Különösen érdekesek a 

gyalogos közlekedés azon területei, ahol a közúti és a gyalogosforgalom közvetlen 

interakcióba lép egymással, például a jelzőlámpás csomópontokban a gyalogos zöld jelzést 

keresztező jobbra kanyarodó forgalom. Sok esetben tapasztaljuk ezeken a helyeken, hogy a 

keresztező gyalogosoknak elsőbbséget adó, jobbra kanyarodó járművek visszatorlódnak, az 

adott irány kapacitása – feltételezhetően – nem éri el a várt értéket. Egy konkrét példán 

keresztül kívántam megvizsgálni, hogy a gyalogosforgalom nagyságának a függvényében 

hogyan változik az egyidejű jobbra kanyarodó forgalom rendelkezésére álló sáv kapacitása. 

A jelzőlámpás csomópontok gyalogosforgalmát részleteiben vizsgáló irodalmi adat kis 

számban volt fellelhető. (Teknomo, 2002, Daamen, 2004).  A kutatások általánosságban 

vizsgálják a gyalogosforgalom hatását. Tian és Feng (2006) a SimTraffic szimulációs modell 

használatával vizsgálták a gyalogosforgalom hatását a jelzőlámpás csomópontok kapacitására, 

és mérték a kereszteződésben elszenvedett időveszteséget. Megállapították, hogy a rövidebb 

periódusidő és a növekvő gyalogosforgalom nagyobb kapacitást biztosított a járműforgalom 

számára.  

Azonban a jobbra kanyarodó járművek által keresztezett gyalogosforgalom kérdésével nem 

foglalkoztak. A londoni köz1ekedési intézet (London for Transport) 1650 E/ó/sáv értékben 

határozta meg a jobbra kanyarodó sáv forgalmát, amely több mint 10%-kal kisebb, mint az 

ÚME által javasolt alapérték (DT, 2006). 



PhD értekezés   

Kovácsné Igazvölgyi Zs. 70  

5.3.2. Helyszíni mérés és a vizsgálat módszertanának bemutatása 

Minden szükséges információ kinyerhető volt a felvételekből (forgalom és annak összetétele, 

elsőbbségadási viszonyok, szabálykövetés, konfliktuszóna nagysága és elhelyezkedése) 

(46. ábra). A kiválasztott helyszín a budapesti Kálvin tér. Fontos szempontnak tekintettem a 

helyszín kiválasztásánál, hogy a járművezetők lehetőleg szabályosak legyenek, az átkelőt jól 

beláthassák, a forgalom viszonylag homogén legyen (nehéz-tehergépjármű nincs ezen a 

szakaszon), és a sávból csak jobbra lehessen kanyarodni. A kiválasztás fő oka az volt, hogy a 

torlódás mértéke itt már akkora, hogy a többi sáv kapacitását is befolyásolja.   

 

46. ábra: Kálvin tér - VISSIM modell felépítése, legfontosabb elemei 

A geometriai adatok és a jelzőlámpa programja a szimulációban megegyezett a valóságossal. 

A 6 m széles gyalogátkelő öt forgalmi sávot keresztez közbenső sziget nélkül, a felfestés 

(zebra) tengelyében a keresztezési hossz 20,5 m. A forgalmat („input”) óraforgalomban adtam 

meg a modellben. A gyalogosforgalom nagysága folyamatosan változott a futtatások során. 

Az így kapott értékpárok alapján láthatóvá vált, hogy a gyalogosforgalom mértékének 

növekedése milyen mértékben csökkenti a kanyarodó járművek számára fennmaradó 

kapacitást. 

A szimuláció során a gyalogosforgalmat folyamatosan növeltem és a szoftver által kigyűjtött 

adatokat külön fájlban tároltam. A kiértékelés után az összefüggő adatokat grafikusan is 

megjelenítettem. A szimulációban a járművek szabálykövetőek, de ha a gépjármű eleje (akár 

várakozás közben) áthaladt a STOP vonalon, akkor piros jelzés ellenére is át fog haladni, és 

végrehajtja a kanyarodó mozgást. A gyalogosoknak is minden jármű elsőbbséget ad a zebrán, 

ha nincs meg az elegendő határidőköz, amelyben mozgását le tudja bonyolítani. 
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5.3.3. A helyszíni és a mikroszimulációs vizsgálat összehasonlítása  

A helyszíni vizsgálat eredménye és a vizsgált két fázis kapacitásszámítása az ÚME 

alapján 

A vizsgált helyszín esetében korábbi mérések nem állnak rendelkezésre, ezért a szabvány által 

előírt adatok felhasználásával lehetett megállapítani a kanyarodó sáv teljesítőképességét. 

A kanyarodás 0,9-es csökkentő szorzójával és a gyalogosforgalmat figyelembe vevő 

szorzótényezővel kellett a telített 1850 E/h/sáv kapacitását csökkenteni. A gyalogos forgalom 

nagynak tekinthető, ezért az ÚME alapján 0,5 értékű szorzótényezőt alkalmaztam. A sáv 

számított kapacitása csak a szabad jelzést tekintve 167 E/ó/sáv. A jobbra kanyarodó gépjármű 

és a párhuzamos gyalogosforgalom közös fázisának kapacitása 115 E/ó/sáv volt (143 E/ó/sáv 

akkor, ha a sárga jelzésben elinduló járműveket is figyelembe vesszük). Az eltérés a 

szabványtól -52 E/ó/sáv (-24 E/ó/sáv). Az átkelőre szinte folyamatosan érkező gyalogosok 

miatt több esetben azt lehetett tapasztalni, hogy az átkelő mellett várakozó jármű csak a 

gyalogos villogó zöld jelzése végén tudott bekanyarodni. 

A mikroszimulációs vizsgálat eredménye 

A gyalogosforgalom és a kanyarodó járműforgalom viszonya során nem számolni a teljes 

periódusidő figyelembevételével a forgalomnagyságokat, mert akkor más csomópontokban 

mérési eredményei nem lennének összevethetők egymással. Az alábbiakban ezért a megadott 

forgalmi adatok kizárólag a zöldidőn belüli időszakra vonatkoznak. Az eredmények a vizsgált 

18 s hosszúságú gyalogos zöld jelzés esetére vonatkoznak. A szimulációból kapott különböző 

gyalogosforgalmakra kapott sávkapacitásokat kigyűjtve és ábrázolva elegendő pont adódott 

(47. ábra), amelyre logaritmikus regressziós görbét illesztve a korreláció szorossága jó 

(R
2
=0,9689).  

 

47. ábra: Kálvin tér helyszíni és mikroszimulációs eredmények összehasonlítása [forrás: Igazvölgyi, 

Barna, Kisgyörgy, 2014] 

y = -223.3ln(x) + 1714.6
R² = 0.3997

y = -291.4ln(x) + 2034.2
R² = 0.9689
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R² = 0.9848
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A mérési eredményeim természetesen kevesebb pontból állnak, és kevésbé egyenletesen 

helyezkednek el (logaritmikus összefüggés, R
2
=0,3997). Egyértelmű, jól leírható összefüggés 

van a jobbra kanyarodó irány kapacitása és a keresztezett párhuzamos gyalogosforgalom 

között. 

A fent bemutatott vizsgálat mellett nem csak a vizsgált helyszín 18 s hosszúságú zöldidejével 

készült szimulációs vizsgálat, hanem 22 s hosszúságú zöldidővel is. Ennek eredményei is azt 

mutatják, hogy a hosszabb zöldidő ~10 fő/min nagyságú gyalogosforgalom alatt érdemben 

nem változtat a jobbra kanyarodó irány sávkapacitásán. Azonban nagyobb gyalogosforgalmak 

esetén a zöldidő növelése jelentős mértékben növelheti a jobbra kanyarodó járművek számára 

a zöldidőn belül rendelkezésre álló kapacitás mértékét. A 18 s szabadjelzés során a 

gyalogosforgalom növekedésének hatására a zöldidő kapacitása logaritmikusan csökken, 

amely az alábbi egyenlettel írható le (12). 

  y=-291.4ln(x)+2034.2  (R2=0,9689)      (12) 

5.3.4. Eredmények, összefüggések 

A közös gyalogos és jobbra kanyarodó gépjármű fázis kapacitása a jelentős 

gyalogosforgalom miatt nagyon lecsökken (jobban, mint azt az előírás becsüli). Arra a 

megállapításra jutottam, hogy a zöldidő növelése ~10 fő/min gyalogosforgalom alatt 

jelentősen nem változtat a jobbra kanyarodó járművek irányának kapacitásán, azonban 

nagyobb gyalogosforgalmak esetén a zöldidő növelése jelentős mértékben növelheti a 

jobbra kanyarodó járművek számára a zöldidőn belül rendelkezésre álló kapacitás 

mértékét. 

A jobbra kanyarodó mozgás alapkapacitása ~1830 E/ó (gyalogosforgalom nélkül). A sáv 

minimális kapacitása 700 E/ó 18 s hosszúságú szabad jelzés esetén. 

A mérések alapján az egy fázisra jutó gyalogosforgalmak nagyságát az alábbiak szerint 

javasolom konkretizálni, a jobbra kanyarodó sáv esetén: 

 alacsony gyalogos forgalom: 0-10 fő/min/kétirány, (kanyarodósáv kapacitás max. 

10%-kal csökken) 

 közepes gyalogos forgalom 10-20 fő/min/ kétirány, (kanyarodósáv kapacitás 10-

40%-kal csökken) 

 magas gyalogos forgalom 20 fő/min/kétirány, (kanyarodósáv kapacitás több mint 

40%-kal csökken). 
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5.4.  Közúti vasúti peronok forgalmi helyzetének, szolgáltatási szintjeinek 

vizsgálata 

5.4.1. A vizsgálat indokoltsága, a különböző szolgáltatási szintek bemutatása 

A Budapesten gyakori zsúfolt peronok és tömött villamosok (48. ábra) ösztökéltek a 

vizsgálatokra. Az alábbiakban bemutatom a vizsgált budapesti helyszíneket, ismertetem a 

forgalomszámlálási eredményeket, a legfontosabb definíciókat és a nemzetközi gyakorlatban 

használt szolgáltatási szint kategóriákat. 

 

48. ábra: Zsúfolt villamos a Fővám tér előtt Újbuda felé (0.36m2/fő) (Igazvölgyi, 2013) 

A hazai szabályozás, a nemzetközi ajánlások, kézikönyvek, peron méretezési eljárások 

ismertetése után, javaslatot fogalmazok meg a megállóhelyi peronok szükségesnek tartott 

szélességére. A javasolt méretek megfelelőségét VISSIM mikroszimulációs programmal 

ellenőriztem.  

5.4.2. Nemzetközi és hazai méretezési módszerek rövid ismertetése, összehasonlítása 

Egy nemzetközi tanulmány összefoglalja, hogy milyen széles peronok alkalmazása célszerű 

nagyvárosi villamos és gyorsvasúti megállóhelyeken (STMP, 2008). Kuriózumként említhető, 

hogy az Abu Dhabi-ra készült döntés-előkészítő tanulmányban 5 m széles szélső peront és 

10 m széles szigetperont javasoltak kiépíteni, amelyek 2 és 6 méter széles légkondicionált 

kabinoknak biztosítanak majd helyet. A fülke és a peron széle között 3 m  ill. 2-2 méter marad 

szigetperon esetén. Néhány szempontunkból fontosabb más előírásban az alábbi szélességeket 

javasolják kiépíteni: 

 UK (Office of Rail Regulation) – min. 3 m szélsőperon + 1,5 m szabadon tartandó tér, 

 Hong Kong (tuen Mun LRT system) eredetileg 2 m széles volt, 

 Dublin (LUAS tramways) 3 m szélső, 4 m szigetperon, 

 Dublin (Metro North Line) 3,5 m szélső, 7 m szigetperon. 
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A vonatkozó irodalom Fruin (Fruin, 1971) mérőszámait a mai napig használja. A kutató a 

maximális mozgásteret 1,08 m
2
/fő-ben állapította meg (0,93 fő/m

2
 sűrűségnek felel meg). Azt 

is meghatározta, hogy torlódásos kapacitás (zsúfolt) 2,15 fő/m
2
-től kezdődik, ill. 3,59 fő/m

2
 

sűrűség esetén már veszélyesen magas a torlódás mértéke. 

A vizsgált országokban a különböző mozgásformákra eltérő szolgáltatási szint kategóriákat 

határoztak meg, és alkalmaznak jelenleg is, melyeket a legjobban a 49. ábra szemléltet. 

A kategóriákat a sűrűség alapján képezi a színes ábra. Az első két kategóriát Fruin (Fruin, 

1971) definiálta, és a magyar szabvány is ezeket javasolja figyelembe venni folyosóra 

(járdára) és lépcsőre. Weidmann több mint 6 kategóriát állapított meg Pushkaverrel együtt 

(FSV, 1994). Azon szerzőknél, ahol nincs feltüntetve a létesítmény funkciója, ott az nem 

került meghatározásra. A német szabvány is 6 szolgáltatási szintet határoz meg várakozási 

felületekre, lépcsőkre, sorban állási szituációkra és folyosókra.  

Folyosóra szigorúbb a német szabályozás, mint az amerikai, míg sorban állásnál, annál 

magasabb határértékeket tekint már C, D, E, F LOS kategóriáknak. (Weidmann 

Transporttechnik, Brilon et al). Verkehrstechnik Heft 71-ben publikáltak várakozási 

felületeken mért eredményeket, amelyeket közösségi közlekedési megállókban készítettek. 

A mérések azt mutatták, hogy az általuk mért maximális 6,6 fő/m
2
–es sűrűség csak nagyon 

extrém szituációkban alakulhat ki. A megállókban 2,0-2,7 fő/m
2
 sűrűségek voltak 

megfigyelhetőek. Fellelhetők a buszpályaudvarokra, illetve peronokra nagyon alacsony 

értéket javasló tanulmányok, szabályozások (VÖV, 1998; DB, 1993), melyek mértékadó 

értéke 0,67 fő/m
2
 (folyosó üzem esetén ez az érték a D szolgáltatási szintnek felelne meg).  

  

49. ábra: Nemzetközi viszonylatban alkalmazott szolgáltatási szint kategóriák (Fruin, HCM, HBS, 

Weidemann alapján saját szerkesztés) 

jelmagyarázat: B

fő/m
2

Fruin - folyosó és magyar 

szabv.
Fruin-lépcső és magyar 

szabv.

Fruin-sorképződés

HBS-folyosó, járda 0,4

HBS-várakozás

HCM-folyosó
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Weidmann und Brilon
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A peronok nemcsak várakozásra vannak kijelölve. Ugyanis, a gyors utascsere érdekében 

elegendő helynek kell rendelkezésre állnia ahhoz, hogy a felszállók és leszállók 

elkeveredjenek, illetve a leszállók elhagyják a peront. 

A hazai peron méretezésre az ÚME (ÚME, 2009) és a BKV Sárgakönyv ad ajánlást 

(BKV, 2000). Míg a BKV sárgakönyv szélsőperonra min. 1.3-1.5 métert17 javasol addig a 

szabvány 1,8-2 m minimális méretet ír elő. Viszont közbenső peron esetén pont fordítva van, 

mert ott a szabvány a megengedőbb, min. 3 m szélességet is engedélyez, a BKV sárgakönyv 

pedig min. 4 métert javasol a legkisebb alkalmazható szélességként. Az esőbeálló mellett 

min 1,5 méteres sávszélességet kell kihagyni. A BKV a biztonsági sávtól javasolja a 

1,5 méteres minimális várakozó zóna kialakítását. 

Tekintsük példaként Budapesten a Szent Gellért teret, ahol 3,00 méter széles a peron és 

esőbeálló van. Itt esős időben viszont nem fér el (konfliktusmentesen) két szembe jövő 

gyalogos esernyővel (50. ábra).  

 

50. ábra: Szent Gellért tér- peronon elhelyezett akadályok hatása (Igazvölgyi, 2014) 

A Handbuch für die Bemessung von Strassenverkehrsanlagen (HBS, 2001) az akadályok 

hatását nem pontszerűen veszi figyelembe. Például egy jegykiadó automata 5-5 méter 

hosszban befolyásolja a gyalogosforgalmat, és jelentős holtteret generál az akadályra 

merőlegesen is, amelyet a méretezés során figyelembe kell venni; értéke akár 0,5-1,0 métert is 

elérheti. Werner et al. által szerkesztett német kiadvány min 3,8 méter széles szélsőperont 

javasol (Werner et al, 2011). 

                                                 
17

 Új építésűnél min. 1.50 m 
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Az amerikai módszertant a TCQSM (Transit Capacity and Quality of Service Manual Part 7) 

és (Paul et al, 2004) tartalmazza. Röviden összefoglalva a számítás 5 lépésben összeadja a 

különböző mozgásformák helyigényeit, majd azokat a peron hosszának elosztásával adódik a 

peron szélessége. Adott szolgáltatási szinthez egy javasolt peron szélesség-intervallum adódik 

a számításból. A várhatóan a peronon várakozó maximális utasszám és a le- és felszálló 

utasok számát kell a számítás során a különböző lépésekben igényelt területté konvertálni. 

A számba veendő területek: várakozási felület, folyosó (nem állnak gyalogosok), nem 

használt terület (akadályok, szemetes stb), ütköző (buffer) zóna (~0,5m széles biztonsági sáv) 

és a sorbaállási felület (liftek, mozgólépcsők előtt). Ezt a módszertant alkalmazva 

kiszámítottam a peronok szélességeit az alábbiakban ismertetett 4 vizsgált helyszínen. 

5.4.3. Korábbi budapesti mérések 

Bokor Rita mérései alapján készült szakmérnöki diplomájában is rámutatott arra, hogy a 

közbenső sziget (jelen esetben ez egy villamos peron meghosszabbítása) számos esetben nem 

elegendően széles. A sziget mérete 1,80 m, „a gyalogos a háta mögött közlekedő járművekre 

nem figyel, az előtte lévő úttesthez képest tartja a biztonságosnak ítélt távolságot” (51.ábra). 

 

51.ábra: Szűk közbenső szigeten várakozó gyalogos (forrás: Igazvölgyi) 

A középső járdasziget méretezésénél figyelembe kell venni a felálló gyalogosok számát, az 

útvonal jellegét és ennek megfelelő biztonsági sávot, az észlelhetőség mértékét. Az ÚME 

szerint a középső sziget mérete akkora legyen, hogy ott a gyalogosoknak 2,50 m, de legalább 

1,60 m felállási hely álljon rendelkezésre. Ez a budapesti 47-49-es villamos vonalán sok 

esetben sajnos nem teljesül. 

A peronok méretezése hazai gyakorlatban sajnálatosan rendszerint csak az ott közlekedő 

járművek hossza és a minimális szélesség megadásával történik. 
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Vizsgált helyszínek Budapesten – rövid bemutatás és szolgáltatási szint 

 Kálvin tér 

2013. október 2-án, szerdai napon csúcsidőben készült a forgalomszámlálás. A számlálásból a 

csúcsnegyedóra kiválasztása után, szerelvényenként kiértékeltem az adatokat. A legfontosabb 

eredményeket a 19. táblázat tartalmazza. Jelenlegi szolgáltatási szint LOS D. Ahhoz, hogy 

legalább LOS C szolgáltatási szintet biztosítsunk az amerikai számítás alapján 5,3 és 

8,2 méter között kellene lennie a peronszélességnek. A peron jelenlegi szélessége 5,6 m (ezt 

viszont csökkenti a sodrási határ és az oszlopsorok, melyeket az első két ajtón leszálló utasok 

/Astoria felé/ nem tudnak kikerülni.), hossza 33 m, mindkét végén jelzőlámpás gyalogátkelő 

található. Egyik végén 4 m széles lépcsőn keresztül juthatnak el az utasok az aluljárón 

keresztül az M3 metró felé. Az utasforgalom 70%-a a lépcsőn keresztül érkezik a peronra; 

csúcsidőben nagyon zsúfolt (52. ábra). 

 

52. ábra: Kálvin téri villamos peron reggeli csúcsban (Igazvölgyi, 2014) 

Fővám tér  

A téren a villamosmegálló a metróberuházással és a Szabadság-híd felújításával 

összefüggésben (2008) megújult. Ennek során a szélső peronokat (53. ábra) átépítették 

közbenső szigetes peronra. A peron jelenlegi szélessége 5,4 méter. A közbenső szigettel az 

átkelésre várakozók kiszolgálása magasabb színvonalú lett. Jelenleg a peron jó szolgáltatási 

szinten üzemel (LOS B), a szélesítés nem indokolt a forgalomszámláskor mért utasforgalom 

alapján. 

 
 

53. ábra: Fővám tér az átépítés előtt és után  (forrás: ujbudatérinfó) 
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Szent Gellért tér 

A villamosmegálló két szélső peronból áll. 2005 előtt épült át, korábbi helyén (Szabadság 

hídhoz közelebb, a Gellért szállóval szemben) közbenső peron és szélsőperon is ki volt építve. 

Jelenleg a peronszélesség 3,00 méter. A tényleges szélességben a védőkorlát és a biztonsági 

sáv is benne van, az effektív szélesség 2,4 méter, és a hosszúsága 50 méter. A jelenleg, a 

vonalon közlekedő szerelvények 26 méter hosszúak. A Móricz Zsigmond körtéri irányt 

kiszolgáló peronon a leszálló forgalom a jelentősebb, ezért a méretezés szempontjából ez a 

mértékadó. A Fővám téri irány peronján a várakozó utasforgalom a jelentősebb (54. ábra). 

A megálló forgalma azért jelentős, mert több villamos viszonylat is megáll ebben a 

megállóban (47, 49, 18, 19, 41), és csúcsidőben 1-1,5 percenként érkezik egy-egy szerelvény. 

A peron mindkét végén jelzőlámpás gyalogátkelőhely szolgálja ki a peronokat. 

 

54. ábra: Szent Gellért tér Fővám tér felé (forrás: Igazvölgyi, 2013) 

A ’leszálló’ peronra végeztem el a méretezést, amely azt az eredményt adta, hogy több mint 

1,5 méterrel kellene szélesebbnek lennie a jelenleginél (19. táblázat). A peron szolgáltatási 

szintje jelenleg LOS E. Megfigyeléseim alapján elmondható, hogy a szolgáltatási szintet 

jelentősen befolyásolja a jelzőlámpa szabad jelzésére várakozó gyalogosok torlódása. 

Súlyosbítja az a helyzetet, hogy a vágányokon a gyalogosok jelentős része szabálytalanul, a 

tilos jelzés ellenére kel át. 

Astoria 

Az Astoriánál a Fővám tér irányába vezető vágány melletti peront vizsgáltam. Jelenleg a 

peron szélessége 3,8 m, hosszúsága 38 m. A csúcsidőszakot a reggeli csúcsban, 8 óra előtt 

mértem (55. ábra). A képem forgalomi zavarban készült, amikor 5 percig nem érkezett 

szerelvény. Megfigyelésem szerint az utasforgalom egy ideig növekedett, mert a zsúfolt 

peronról sokan átmentek a buszmegállóba, és választottak másik módot az utazásukhoz. 

Csúcsidőben, normál körülmények között a peron szolgáltatási szintje LOS D volt. 
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A méretezés alapján már kisebb peronszélesítéssel is a LOS C szolgáltatási szint lenne 

elérhető. 

 

55. ábra: Astoria (2013. Október) – egy villamosjárat kimaradt (Igazvölgyi, 2013) 

 

Forgalomszámlálás és a méretezett peronszélességek összefoglalása a TCQSM alapján 

    Kálvin tér   Fővámtér 
Szent Gellért  
Bertalan Lajos 
utca felé  

Astoria  

Összes felszálló utas a csúcs 15 
percben 

602 utas 340 utas 180 utas 760 utas 

Összes leszálló utas a csúcs 15 
percben 

567 utas 380 utas 825 utas 100 utas 

A jármű érkezésének pillanatában 
várakozó utasok száma 

95 utas 57 utas 15 utas 103 utas 

Peron szükséges területe 
'LoS C' esetén 

min 147 m
2
 135 m

2
 123 m

2
 114 m

2
 

max 207 m
2
 190 m

2
 187 m

2
 151 m

2
 

LoS C:  min és max peron 
szélesség 

5,3 m 5,2 m 4,7 m 4,4 m 

8,2 m 7,3 m 7,2 m 5,8 m 

19. táblázat: A részletesen vizsgált 4 peron TCQSM alapján méretezett peronszélességei 

(Igazvölgyi) 

5.4.4. VISSIM mikroszimulációs vizsgálat eredményeinek ismertetése 

Ellenőrzés VISSIM mikroszimulációval a Kálvin téren 

Egy korábbi cikkben (Igazvölgyi, 2014b, Igazvölgyi 2015a) mikroszimuláció segítségével a 

Kálvin téren vizsgáltam a peron akadályok nélküli szélesítésének hatását. Az alábbiakban 

jelentősebb akadályok (két pad) gyalogosokra gyakorolt befolyását mutatom be úgy, hogy az 

amerikai méretezési módszertannal kiszámolt peronszélesség javaslatot a szoftver 

segítségével kontrollálom. Értékelésként az alábbi LOS értékeket választottam (20. táblázat).  
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LOS 
Folyosó, járda 

(fő/m
2
) 

Sorbanállási felület 

(fő/m
2
) 

A <0,31 <0,83 

B 0,31-0,43 0,83-1,08 

C 0,43-0,72 1,08-1,54 

D 0,72-1,08 1,54-3,59 

E 1,08-2,15 3,59-5,38 

F >2,15 >5,38 

20. táblázat: Fruin szolgáltatási szint kategóriák folyosóra és várakozási felületekre  

A mikroszimulációs vizsgálatok a PTV VISSIM programjával készültek. A programba a 

forgalomszámlás adatai kerültek be input adatként. Fontos kihangsúlyozni, hogy a 

forgalomfelvétel még a 4-es metró átadása előtt készült. Az átadás óta további 

forgalomfelvételt is végeztem, de annak feldolgozása egyelőre nem mutatta ki a peronokon az 

utasforgalom drasztikus csökkenését. 

A főbb geometriai adatok az út és vasútépítési tervekről származnak. A forgalomlefolyást a 

felületen mért pillanatnyi maximális sűrűséggel szemlélteti legjobban a program. A sűrűség 

növekedését sötétedéssel jelző színes ábrák alapján beazonosíthatóak a kritikus pontok. 

A jelenlegi peronszélesség ellenőrzése azt az eredményt adta, hogy a Fővám tér felől érkező 

szerelvény mellett a jelentős leszálló utasforgalom LOS E szolgáltatási szintet is elér. A két 

pad visszaduzzasztó hatása jól megfigyelhető (56. ábra). Jól látszik egyrészt az, hogy az 

utasok koncentrálódnak az ajtók környezetében, másrészt az is, hogy jelzőlámpás átkelőnél 

várakozók akadályozzák a peron ürülését. 

 

56. ábra: Kálvin téri peron (2013-as állapot) 

Az első modell az 5.6 m méter széles peron (biztonsági sávval szélesített) szolgáltatási szintjét 

ellenőrzi. Az eredményt az 57. ábra szemlélteti. A jelzőlámpánál a várakozási felület 

továbbra is zsúfolt, de a szélesítés miatt a leszálló utasokat és a lépcső forgalmát már kevésbé 

zavarja. A padsorok akadályozó hatása kisebb, mint az előző modellben. A padsorok a 

szimuláció során nem voltak mindig megjeleníthetők. 
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57. ábra: Kálvin téri peron- 5,6 m széles + biztonsági sáv 

A második 7,5 méteres szélesítésre készített modell (58. ábra) szemlélteti a legjobban, hogy a 

jármű ajtainál tapasztalható sűrűsödéseken kívül a peron szolgáltatási szintje a legtöbb 

felületen jobb, mint LOS C. A padsorok itt már jelentősen nem befolyásolják a 

forgalomlefolyást. A jelzőlámpák várakozó felületein továbbra is elégtelen a szolgáltatási 

szint. Ráadásul több utas is ér oda gyorsabban, hogy a szabad jelzésre várakozzon.  

 

58. ábra: Kálvin téri peron – 7,5 m széles + biztonsági sáv 

A mikroszimulációs vizsgálat tehát alátámasztja azt a tényt, hogy a villamos peron szélessége 

a Kálvin téren jelenleg nem elegendő. Az ideális szélesség a vizsgált forgalomra 7 méter 

feletti. A fentiek igazolják, hogy a számítással méretezett peronszélességek közötti döntést 

nagymértékben elősegíti a VISSIM szimuláció, ráadásul úgy, hogy a program a kisebb 

kritikus helyeket is megmutatja. Az akadályokat nem lehet elhanyagolni, viszont fontos 

hangsúlyozni, hogy ezekkel kapcsolatban további vizsgálatokra van szükség, ugyanis a 

különböző akadályok hatása a gyalogosokra különböző. A későbbiekben vizsgálni lehetne a 

hosszabb peron hatását is a forgalomlefolyásra, mert akkor az egyszerre beérkező 

szerelvényekről leszálló utasok feltehetően egyenletesebben oszlanának el a peronon. Ennek a 

várakozókra gyakorolt hatása mindenképpen pozitív lehet. Hátrányként említendő a 

gyaloglási távolságok és közöttük a metróhoz vezető úthosszak növekedése.  

A peronhoz csatlakozó létesítmények kapacitásának ellenőrzését a peronnal együtt kell 

vizsgálni, ugyanis egy adott esetben 1,8 méter széles felálló terület csúcsidőben nem 

elegendő, mint jelzőlámpás középsziget. A gyalogosforgalom pontszerűen, de nagyobb 

hullámokban érkezik (59. ábra) (60. ábra). 
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59. ábra: Móricz Zsigmond körtér- szűk közbenső sziget (Igazvölgyi 2012) 

A jelzőlámpás gyalogátkelővel kiszolgált peronok végén a lámpaprogramok miatt kisebb 

torlódások voltak megfigyelhetőek. Ezek a jelenségek több másik helyszínen is 

megfigyelhetőek a szűk közbenső szigeteken (Szent Gellért tér, Gárdonyi tér). A Szent Gellért 

téri 1,8 m széles felálló terület csúcsidőben nem elegendő (60. ábra). 

 

60. ábra: Szent Gellért tér- szűk közbenső sziget (Igazvölgyi 2012) 

A fentiekben részletezett vizsgálataim, a fénykép és videó felvételek azt mutatták ki, hogy 

normál körülmények között az utasok a jármű hosszánál egy kicsit hosszabb felületen 

várakoznak a szerelvény beérkezésére. Az utasforgalom növekedésével ez a felület egyre 

hosszabb lesz, és kialakul az effektív peronhossz (He), amely egyenlő a jármű hossza plusz 

2-2 m elől és hátul. Az effektív peron felületbe nem tartozhat bele a korlát, a jegykiadó 

automata és egyéb kiegészítők, pl. utcabútorok által elfoglalt terület felület. 

Az effektív hossz meghatározása után kiválasztjuk, hogy mely szolgáltatási szint kategóriára 

akarjuk méretezni a peron effektív szélességét (SZe). Az adott szolgáltatási szintnek megfelelő 

sűrűség és az effektív hosszból ez meghatározható (13). 
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A méretezési képlet a következő: 

SZe =

F (fő)

D (
fő

𝑚2)

He (m)
, ahol        (13) 

SZe= a peron effektív szélessége (min és max) [m], 

F= a szerelvény beérkezésekor várakozó utasok száma [fő], 

D= sűrűség az adott szolgáltatási szinten (min, max) [fő/m2], 

He= peron effektív hossz [m]  (jármű hossza meghosszabbítva 4 méterrel) 

 

A felszálló utasok száma az előzetes forgalmi becslésekből kinyerhető. Ezen utasok 

összességének „lazán” kell elhelyezkedni a peronon, hogy az utascsere során, amikor egy 

adott pillanatban a leszálló és a felszálló utasforgalom a peronon helyezkedik el (amíg még 

éppen nem kezdődik el a beszállás), akkor extrém torlódás ne alakuljon ki. A várakozó utasok 

mellett tartalék hely is kell a kiszálláshoz szükséges hely biztosításához. Ez egy keveredő 

mozgás, amelynél az esetenként 1,5-2 fő/m
2
 sűrűség is megengedett. A méretezés során a 

leszálló utasforgalmat is szükséges figyelembe venni, különösen akkor, ha az a megálló 

egyben egy szükségleszállóhely, ’fordító” megálló is (mint pl. a Szent Gellért téri megálló). 

A vizsgálatok alapján 6 szolgáltatási szint kategóriát javasolok bevezetni hazai alkalmazásra. 

Az „F” szintet a Szent Gellért téren, az effektív peron hosszon elhelyezkedő 54 utas jelent, 

amelynél több ott márt nem tudott felett már több utas nem tudott a jármű várható közelében 

várakozni (21. táblázat). 

Szolgáltatási 
szint, LOS 

D - Sűrűség [fő/m2] Kategória leírása 

A =< 0,15 
Szabad mozgás, konfliktusmentes várakozás és 
utascsere 

B 
0,15 < D = < 0,3 

 
Az utascsere szinte konfliktusmentes 

C 0,3 < D =< 0,45 
A peronon a várakozók felülete elegendő, az 
utascsere elfogadható szolgáltatási szinten történik 

D 0,45 < D =< 0,6 

A várakozási felület nem elegendő, de még az 
effektív hossz mentén várakoznak az utasok, 
utascsere lassabb a várakozók nagyobb sűrűsége 
miatt az ajtók környezetében 

E 0,6 < D =< 0,75 
Zsúfoltság a peronon, a peron kiszolgálása, 
feltöltődése nem megfelelő 

F 0,75  < D 
Zsúfoltság, konfliktus az utascsere során, a peron 
kiszolgálása már a várakozó utasnak sem 
megfelelő 

21. táblázat: Javasolt szolgáltatási szint kategóriák a peronok méretezéséhez 
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Közúti villamos peronokon speciális gyalogos mozgási és várakozási jelenségek figyelhetőek 

meg. Egy-egy szerelvény beérkezése után az érkezők leszállnak, a várakozó utasok elkezdik a 

felszállást. A mozgáshoz a várakozásnál lényegesen több mozgástérre van szükségük. A 

peronokat a mértékadó utasforgalomra kell méretezni, amely forgalom kétirányú és 

folyamatosan telítődik. Irodalomkutatásom kiterjedt a mértékadó amerikai és európai 

szabványokra, kézikönyvekre, melyeket összehasonlítottam és értékeltem.  

Jelenleg nincs peronokra vonatkozó hazai méretezési javaslat, csak egy minimális méretet 

adnak meg a szabványok (Útügyi Műszaki Előírás és a BKV Sárga könyv) szélső és közbenső 

szigetes peronra ill. csak azt rögzítik, hogy mindenképpen figyelembe kell venni az 

utasforgalom nagyságát.  

A törvényszerűségek megállapítására több budapesti helyszínen készítettem utasszámlálást 

(leszálló, felszálló, szerelvény beérkezésekor várakozó utasok szám stb.). Megállapítottam, 

hogy a szolgáltatási szint ezeken a peronokon nem megfelelő. A kategóriák definiálásához a 

gyalogos méretezések meghatározó kutatójának, Fruin-nak a mérőszámait használtam fel. 

A számlálás alapján készített mikroszimulációkkal igazoltam, hogy a várakozó utasok nem 

egyenletesen oszlanak el a peron mentén, a szerelvények ajtói környezetében összesűrűsödnek 

(ezt az amerikai méretezési módszertan nem veszi figyelembe). A peronhoz kapcsolódó, azt 

kiszolgáló létesítmények (lépcsők, folyosók) jelentősen befolyásolják a peronon kialakuló 

szolgáltatási szintet (a peronon lévő akadályok /bútorok, oszlopok, szemetes/ az amerikai 

méretezési módszertanban figyelembe vannak véve, de csak a „nettó” felületükkel, a 

körülöttük lévő holtteret nem veszik figyelembe). Ezeket az akadályokat az utasok, sokszor 

elég speciális módon, kerülgetik.  

A legnagyobb csúcsforgalomból kiindulva a vizsgálatok alapján a peronok megfelelősségének 

ellenőrzésére sűrűség számítást és szolgáltatási szinteket javasolok bevezetésre.  

5.4.5. Eredmények, legfontosabb megállapítások 

Helyszíni mérésekkel és mikroszimulációs vizsgálatokkal igazoltam, hogy több 

budapesti közúti vasúti peron szolgáltatási szintje nem megfelelő. 

Méretezési módszertant dolgoztam ki a különböző szolgáltatási szintekre, amelynek 

alapját az általam elvégzett mérések képezték. Az általam javasolt méretezési 

módszertannal a peron effektív (hasznos szélessége) határozható meg. 
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6. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK, TÉZISEK 

6.1.  1. TÉZIS: Szabálytalan gyalogos mozgások elemzése jelzőlámpás 

átkelőknél  

Mérésekkel igazoltam, hogy a szabálytalan gyalogos átkelésnek nem az elszenvedett 

időveszteség vagy átkelő hossza az oka. Viszont a keresztező gépjárműforgalom és a 

szabálytalan gyalogosok arányára illesztett logaritmikus függvénykapcsolat 

determinációs együtthatója közepes erősségű kapcsolatra utal.  

Jelzőlámpával szabályozott kijelölt gyalogos átkelőhelyek vizsgálata alapján 

megállapítottam, hogy a szabálytalan gyalogosok 87%-a a járműoszlopban haladó 

utolsó jármű után kel át. A kritikus időköz fogalom bevezetésével rámutattam, hogy 

nagy kockázatot vállalnak a szabálytalan gyalogosok.  

A szabálytalan átkelést jelzőlámpás gyalogos átkelőhelyeken elemeztem (mértem és kiértékeltem az 

általam készített videofelvételekről), és összefüggést kerestem a szabálytalan átkelés ténye, az 

átkelés során várható időveszteség, valamint az átkelő hossza között. A szabálytalanul átkelő 

gyalogosok és a követő (keresztező) gépjárművek követési időközeit lemérve az adódott, hogy nagy 

kockázatot vállalnak a gyalogosok. Az az időköz, amikor a gyalogosok még lelépnek, 

2-3 másodperc. A gyalogosok 87%-a járműoszlopban haladó utolsó jármű után lép le a szegélyről. 

Mérésekkel igazoltam, hogy a szabálytalan gyalogosok átlagsebessége 8%-kal nagyobb, mint a 

szabályos gyalogosoké. 

A szabálytalan átkelésre nem az ösztönzi a gyalogosokat, hogy a jelzőlámpánál az átlagos 

időveszteségük nagyobb. Viszont közepesen erős függvénykapcsolat adódott az alábbi 

összefüggésre: a csökkenő gépjárműforgalom mellett növekvő a szabálytalan átkelési arány 

(R
2 
> 0,5). Feltevésem szerint az átkelő hossza eltántorítja a gyalogosokat a szabálytalankodástól. 

Viszont összefüggés nem volt a szabálytalan átkelés aránya és az időveszteség, ill. az átkelő hossza 

között a vizsgált mintáimban (R
2 
< 0,3). 

Statisztikai próbák segítségével megállapítottam, hogy szignifikánsan több férfi volt arányaiban 

szabálytalan, mint szabályos. A nők esetében az ellenkezője volt megfigyelhető. A kutatásom során 

tapasztalt nemzetközi új megoldások hazánkban is megoldást nyújthatnak a városi vasúti átkelőkön 

[jelzőlámpa átváltása a villamos beérkezése után (Graz), és jelzőtábla és figyelmeztető felfestés 

alkalmazása városi kötöttpályás átkelőkön (Frankfurt am Main)]. 

Tézishez kapcsolódó publikációk: [5] [7] 
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6.2.   2. TÉZIS: Gyalogosok tervezési sebességének felülvizsgálata 

jelzőlámpás gyalogos átkelőhelyeknél 

Mérésekkel igazoltam, hogy a jelzőlámpás gyalogos átkelőnél a gyalogosok sebessége a 

tervezés során túlbecsült. A leglassúbb gyalogos sebességre 0,75 m/s-ot javasolok 

alkalmazni. 

A mérési eredményeim alapján megállapítottam, hogy az 50 % és 15%-os előfordulási 

gyakorisághoz tartozó gyalogos szabad áramlási sebességek a sávszám növekedésével 

lineárisan növekednek. A függvénykapcsolatok determinációs együtthatója szoros 

kapcsolatra utal, előbbinek értéke R
2
=0,84, utóbbinak R

2
=0,92. 

A korábbi méréssekkel összevetve eredményeimet megállapítható, hogy az idő elteltével 

az 50 %-os előforduláshoz tartozó sebesség az elmúlt 30 évben majdnem 10 %-kal 

növekedett. 

Jelzőlámpás átkelőhelyeknél a jelenleg általános gyalogos zöldidő hosszúság rendszeresen 

kevésnek bizonyul a biztonságos átkeléshez. Ez főleg az idősebb korosztályt érinti 

hátrányosan. Csúcsidőn kívüli időszakban az idősek aránya a forgalomban nem 

elhanyagolható. Az idősek, a kisgyermekkel közlekedők, ill. a mozgásukban korlátozottaknak 

számára több idő kell a biztonságos átkelésre. Az áthaladásra szánt méretezési sebesség túl 

nagy. Az idősebb korosztály biztonságos áthaladása különösen több sávon ezzel nem 

biztosítható. Amennyiben közbenső sziget van, akkor a gyorsabb gyalogosoknak (50%-os 

előfordulás) az egyfázisú átkelést javasolom biztosítani. Az általam javasolt tervezési 

sebesség a szabad jelzés és a közbenső idő számításánál használható fel. 

 Tézishez kapcsolódó publikációk: [12] [7] [1] 

 

6.3.   3. TÉZIS: Közterületi fix lépcsők szélességi méretezésének 

korrekciós javaslata 

Zsúfolt közterületi fix lépcsőn végzett gyalogos méréseimet összehasonlítottam korábbi 

vizsgálatokkal, és a mértékadó nemzetközi méretezési módszertanokat áttekintve a 

jelenleg érvényben lévő méretezési eljáráshoz javasoltam tervezési sebességeket I. és II. 

kategóriájú létesítményekre. A forgalomfelvétel és a gyalogos sebességek részletes 

kiértékelése után a korábbi hazai méretezési eljárást felülvizsgáltam, és a mérési 

eredményeim alapján a fent említett kategóriát az alábbiak szerint javasolom méretezni. 
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𝐒𝐙 =
𝐅  

𝐯 ∗   𝐃
 

ahol: SZ: lépcső hatékony (hasznos) szélessége (m) 

F - a fajlagos forgalom (fő/s) 

v – általam meghatározott tervezési sebesség (m/s)  v25%=0,65 m/s   

D- sűrűség (fő/m2)  I. kat. 0,55 fő/m2 , II. kat. 0,75 fő/m2 

 

 A közterületi lépcsőkön végzett részletes sebességmérésekből megállapítható, hogy a lépcsőn 

felfelé haladáskor a sebesség jelentősen szűkebb tartományban van a lassúbb (ill. 

mozgásukban korlátozott gyalogos, ill. kisgyermekkel közlekedő felnőtt) gyalogos csoport 

esetében. Eredményeimet összehasonlítottam az irodalom áttekintése során gyűjtött 

adatokkal. A gyalogosok 40%-a lefelé lassabban halad, mint 1981-ben, 60%-uk gyorsabban, 

mint 30 évvel ezelőtt. A felfelé iránynál is ugyanez mondható el, 70%-uk lassabban gyalogol 

most, viszont a 30%-uk jelentősen gyorsabban halad, mint 1980-as években. 

A csúcsidőszakban a lassúbb gyalogosok jelenléte alacsony (<5%), a méretezéskor őket nem 

szükséges figyelembe venni. 

Nagy forgalmú létesítmények közelében a méretezés nem megfelelő csúcsforgalomra, a 

csúcs-ötperc és a csúcs-kétperc forgalmát is meg kell vizsgálni. A korábbi gyalogos 

aluljárókra vonatkozó tervezési irányelvek két kategóriába sorolták a létesítményeket. A két 

kategóriát javasoltam megtartani a kutatásom során, amelyet I. és II. számmal jelöltem meg. 

Az I. kategóriájú létesítmények frekventált helyen, nagy forgalmú létesítmények közelében 

létesülnek, és a LOS B szolgáltatási szintre javasolom méretezésüket. A II. kategóriájú 

létesítmények LOS C szolgáltatási szint kategóriájúak, és a kisebb forgalmú, egyenletesebb 

forgalom-eloszlású létesítmények csoportját jelentik. Fontos hangsúlyozni, hogy a számítás 

eredménye a lépcső effektív (hasznos) szélességet adja meg. Ehhez a szélességhez a korlátot 

és a korláttól tartott távolságot hozzá kell adni. 

Tézishez kapcsolódó publikáció: [12] 

 

6.4.   4. TÉZIS: Kétsávos közúton önálló gyalogos átkelőhely 

típusának kiválasztását elősegítő módszertan kidolgozása 

A kétsávos közúton önálló gyalogos átkelőhely típusának kiválasztását elősegítő 

módszertan dolgoztam ki, amely 50%-os elsőbbségadási hajlandóságot és 50 km/h 

átlagsebességet feltételez. A mikroszimulációs vizsgálat azt mutatta ki, hogy 

jelentősebben kisebb időveszteséget eredményezett mindkét résztvevő csoport számára a 
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középszigettel történő kialakítás. Az átalagos gyalogos időveszteség exponenciálisan 

növekszik a gépjármű forgalom növekedésével.  

A hazai méretezési módszertanba javasolom az alábbi eredményeket átültetni az amerikai 

HCM időveszteség alapú szolgáltatási szint kategóriái alapján: 

 600 gy/ó/kétirányú gyalogos forgalomig jelzőlámpás gyalogátkelőhely létesítése 

nem indokolt, ha a forgalom 1200 j/ó/két iránynál nem nagyobb.  

 1100 j/h és 1600 j/ó/kétirányú gépjárműforgalom között 600 gy/ó/kétirányú 

gyalogos forgalomig a középsziget is kielégíti a LOS B szolgáltatási szintet. 

Jelzőlámpás kialakítás nem indokolt. 

Jelzőlámpás önálló gyalogos keresztezések két sávon történő létesítése nem indokolt minden 

előforduló esetben. Állításom igazolására adott gyalogos forgalmak vizsgálatához mikroszimulációs 

modellt készítettem egyirányú és kétirányú különálló gyalogos átkelőhelyekre, eltérő elsőbbségi 

viszonyokkal (járművezetők 50 %-a ad elsőbbséget). A mikroszimulációs futtatások köre 

különböző gyalogos és gépjármű forgalmak kombinációit (homogén gépjárműforgalom) 

tartalmazta. A VISSIM programmal mért átlagos gyalogos időveszteségeket összehasonítottam 

nemzetközi kutatások korábbi eredményeivel. A függvénykapcsolat trendje azonos, a különbség az 

eltérő elsőbbségadási hajlandóságok okozhatják. 

 

61. ábra: A mikroszimulációk során mért átlagos gyalogos időveszteség a járműforgalom 

függvényében, összehasonlítás hazai és nemzetközi adatokkal 

A szolgáltatási szint kategóriáknál fontos, hogy követve a HCM módszertanát, a gyalogosok és a 

gépjárművek által elszenvedett időveszteségek együttes figyelembevétele történjék. Mindenképpen 

rögzíteni szükséges, hogy a triviálisan szükséges feltételek (megállási látóháromszög, átkelőhelyet 

és sebességcsökkentést jelző tábla) megfelelő geometria (sávszűkítéses - ezzel a kritikus terület 

szűkítése) és figyelemfelhívó felfestés hiányában, azaz a közútkezelői oldal bekapcsolása nélkül a 

rendszer nem fog hibátlanul működni. 

Tézishez kapcsolódó publikációk: [3] [4] 
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6.5.   5. TÉZIS: Javaslat közúti vasúti peronok szolgáltatási 

szintekre történő méretezés bevezetésére Magyarországon 

Helyszíni mérésekkel és mikroszimulációs vizsgálatokkal igazoltam, hogy több 

budapesti közúti vasúti peron szolgáltatási szintje nem megfelelő. 

Méretezési módszertant dolgoztam ki a különböző szolgáltatási szintekre, amelynek 

alapját az általam elvégzett mérések képezték. A mértezés során legalább ’C’ 

szolgáltatási szintet kell biztosítani. A 6 kategória a következő: 

 

22. táblázat: Javasolt szolgáltatási szint kategóriák a peronok méretezéséhez 

A méretezési képlet a következő: 

SZe=
F

D

He
,  

ahol:    SZe= a peron effektív szélessége (min és max) [m], 

F= a szerelvény beérkezésekor várakozó utasok száma [fő], 

D= sűrűség az adott szolgáltatási szinten (min, max) [fő/m2], 

He= peron effektív hossz [m] (jármű hossza 4 méterrel meghosszabbítva) 

A törvényszerűségek megállapítására több budapesti helyszínen készítettem utasszámlálást 

(leszálló, felszálló, szerelvény beérkezésekor várakozó utasok száma stb.). Megállapítottam, 

hogy a szolgáltatási szint ezeken a peronokon nem megfelelő. A számlálás alapján készített 

mikroszimulációs vizsgálatokkal igazoltam, hogy a várakozó utasok nem egyenletesen 

oszlanak el a peron mentén, a szerelvények ajtói környezetében összesűrűsödnek. A peronhoz 

Szolgáltatási 
szint, LOS 

D - Sűrűség 
[fő/m2] 

Kategória leírása 

A =< 0,15 
Szabad mozgás, konfliktusmentes várakozás és 
utascsere 

B 
0,15 < D = < 0,3 

 
Az utascsere szinte konfliktusmentes 

C 0,3 < D =< 0,45 
A peronon a várakozók felülete elegendő, az 
utascsere elfogadható szolgáltatási szinten 
történik 

D 0,45 < D =< 0,6 

A várakozási felület nem elegendő, de még az effektív 
hossz mentén várakoznak az utasok, utascsere 
lassabb a várakozók nagyobb sűrűsége miatt az ajtók 
környezetében 

E 0,6 < D =< 0,75 
Zsúfoltság a peronon, a peron kiszolgálása, 
feltöltődése nem megfelelő 

F 0,75  < D 
Zsúfoltság, konfliktus az utascsere során, a peron 
kiszolgálása már a várakozó utasnak sem megfelelő 
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kapcsolódó, azt kiszolgáló létesítmények (lépcsők, folyosók) jelentősen befolyásolják a 

peronon kialakuló szolgáltatási szintet. 

A vizsgálatok alapján 6 szolgáltatási szint kategóriát javasolok bevezetni hazai alkalmazásra. 

Az „F” szintet a Szent Gellért téren, az effektív peron hosszon elhelyezkedő 54 utas jelent, 

amelynél több utas már nem tudott a jármű várható közelében várakozni. A legnagyobb 

csúcsforgalomból kiindulva a vizsgálatok alapján a peronok megfelelőségének ellenőrzésére 

sűrűség számítást és szolgáltatási szinteket javasolok bevezetésre.  

Tézishez kapcsolódó publikációk: [13] [6] 

 

 

6.6.    6. TÉZIS: Jobbra kanyarodó sáv kapacitásának meghatározása 

a keresztező gyalogos forgalom mértékének függvényében 

Mérésekkel meghatároztam, és igazoltam a kanyarodó sáv személygépkocsi kapacitását 

~1830 szgk/ó (E/ó). A gyalogosforgalom növekedésével a sávkapacitás logaritmikusan 

csökken. A mérések alapján az egy fázisra jutó gyalogosforgalmak nagyságát az 

alábbiak szerint javasolom pontosítani, keresztező jobbra kanyarodó sáv esetén: 

 alacsony gyalogos forgalom: 0-10 fő/min/kétirány, (kanyarodósáv kapacitás maximum 

10%-kal csökken) 

 közepes gyalogos forgalom 10-20 fő/min/kétirány, (kanyarodósáv kapacitás 

10-40%-kal csökken) 

 magas gyalogos forgalom 20 fő/min/kétirány, (kanyarodósáv kapacitás több mint 

40%-kal csökken). 

Jobbra kanyarodó sáv kapacitására a jelenlegi szabályozás csak közelítő értéket ad meg, és a 

keresztező gyalogos forgalom mértékével nem foglalkozik. A mérések alapján 

megállapítottam, hogy egyértelmű, jól leírható és mérhető összefüggés van a jobbra kanyarodó 

irány kapacitása és a keresztezett (párhuzamos) gyalogosforgalom között jelzőlámpás 

csomópontokban. A mérés és a VISSIM mikroszimuláció egyaránt azt mutatta, hogy a jelenleg 

érvényben lévő útügyi műszaki előírásban a javasolt sávkapacitás a valóságostól jelentősen eltér. 

A közös gyalogos és jobbra kanyarodó gépjármű fázis kapacitása a jelentős gyalogosforgalom 

miatt nagyon lecsökken (jobban, mint azt az előírás becsüli).  

Tézishez kapcsolódó publikáció: [9]  
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7. TOVÁBBI KUTATÁSI LEHETŐSÉGEK 

Az eredményekkel a gyalogos kapcsolatok szolgáltatási szintje és ezzel forgalombiztonságuk 

növelhető. Közúti vasúti peronok esetében érhető el a legszámottevőbb változás, ugyanis 

ezekre a létesítményekre hazánkban méretezési módszer nincs. A közös jelzőlámpás és 

gyalogos fázis alkalmazásánál a járművek visszatorlasztó hatásától nem lehet eltekinteni. 

A vizsgálati eredmények felhasználhatóak a későbbiek során hasonló kialakítású jelzőlámpás 

csomópontok kapacitásszámításához. 

A jelzőlámpás gyalogos átkelő szabad jelzésének méretezési javaslata nagymértékben növeli 

a gyalogosok biztonságérzetét, csökkenti baleseti kockázatukat. A zöld idők növekedése 

azonban a járműforgalom szempontjából kapacitáscsökkenéssel jár. A jelzőlámpás átkelőknél 

előforduló szabálytalan gyalogos átkelések elemzése a későbbi forgalombiztonsági 

kampányoknál vehető figyelembe. Ugyanis a kampányoknál a célcsoport és a helyszínek 

kiválasztása kiemelt fontosságú. A 2x1 sávos közutakon, a különálló gyalogos átkelők 

esetében nem minden esetben szükséges jelzőlámpás kialakítás. A kijelölt gyalogos 

átkelőhelyek középszigettel való kiegészítésével is nagymértékben csökken a résztvevők 

idővesztesége. Fontos hangsúlyozni, hogy a jelzőlámpás átkelőhely mindkét résztvevő 

számára indokolatlan megállásokat indukál közepes forgalomig, a megállások, várakozások 

alatt a károsanyag-kibocsátás pedig szükségtelen terhelést jelent. 

A különszintű mozgásokkal összefüggő kitérítési hányadhoz, a vesztett magasságok 

elemzéséhez kapcsolódóan további kutatási lehetőségek vannak. Amennyiben mindenképpen 

szükséges ez a kitérítés, abban az esetben ezt valamilyen eszközzel támogatni kell. Ilyen 

megoldás lehet a mozgólépcső beépítése már a 3 méter szintkülönbség esetén is, és mindkét 

irányban. A budapesti M3 metró vonalán a komfortérzetet jelentősen növelné, ha az 

aluljáróból a metróvonalon történő gyalogos forgalom átbújtatását nemcsak hegymenetben 

biztosítanák (pl. Árpád-híd, Gyöngyösi utca megállók).  

A közösségi közlekedés peronjain olyan további beavatkozásokat lehet a jövőben 

megvizsgálni, mint például a peronon felfestett, kijelölt várakozási felületek, valamint annak 

jelölése, hogy a szerelvény beérkezése után várhatóan hol lesznek az ajtók. Ezek a 

megoldások külföldön már léteznek, ki és beszálláskor a tolakodást csökkentik, az utascsere 

sebességét növelik. A peronok kapcsán a nagyobb forgalmú buszmegállók várakozás felületét 

is érdemes lenne felülvizsgálni. A további kutatás során az akadályok hatásait is lehetne 

pontosítani, ezek például az esőbeállók elhelyezése és kialakítása (oldalfal plusz akadályt 

jelent), szélső peronok esetében a folytonos védőkorlát forgalom befolyásoló szerepe. 
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