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1. Bevezető
Komoly problémák vannak a mai közlekedési rednszerrel: a levegő- és zajszennyezés, az egyre több
közúti

baleset,

a

földhasználat

problémái,

a

közlekedés

létesítményei

által

okozott

akadályoztatások, a torlódások és a parkolási feszültségek a rendszer szerves részét képezik. A mai
közlekedési rendszerünk nem fenntartható. E problémák egy része a közeljövőben megoldódik: az
elektromos járművek elterjedése jobb levegőminőséget és kevesebb zajt jelent majd. Egy lépéssel
később az autonóm járművek megjelenése és elterjedése sokkal jobb közlekedésbiztonsági
helyzetet eredményez. A földhasználati problémák és az akadályoztatás azonban továbbra is
velünk maradnak, az első számú közlekedési probléma viszont egyértelműen a torlódás lesz.
A városi-elővárosi területek rendszeres torlódása a nagyvárosi élet egyik legkellemetlenebb
jelensége, a legzavaróbb torlódások a hálózat főútjain és a csatlakozó úthálózatukon vannak. A
járművezetők a túlterhelt időszakok helyett új útvonalakat és/vagy új időszakokat keresnek és
általában nem a tömegközlekedést választják a torlódások helyett. Az általánosan zsúfolt állapot
következtében a forgalom és a torlódás időben és térben szétterjed, így a torlódások egyre
gyakoribbak és egyre nagyobb területeket érintenek.
A rendszeres torlódások kezelése régi és jogos igény. Széles körben elfogadott, hogy a legjobb
megoldás a kereslet befolyásolása és a személygépkocsi-használat részarányának csökkentése. Az
ígéretes megoldások ellenére azonban a személygépkocsik használata a városközpontokon kívül
nem csökken.
Kutatásom szerint a rendszeres torlódások működése gyökeresen eltér az eddig feltételezettől, ezért
új keretrendszert dolgoztam ki, amely leírja ezt a működést. Ez a keretrendszer lehetővé teszi, hogy
új forgalommenedzsment megoldásokat keressünk és új célokat tűzzünk ki. Javaslatom lényege,
hogy ne a forgalmi igényekhez igazítsuk a közúti infrastruktúrát (mert ez ma már lehetetlen), hanem
a forgalmi igényeket igazítsuk a meglévő infrastruktúra lehetőségeihez. Ennek eszköze az optimális
torlódó forgalom koncepciója, amely oldja a rendszeresen torlódó hálózatok forgalom
dinamikájának önsorsrontó hatásait, jobb utazási minőséget és megbízhatóbb úthálózati működést
biztosít. A kutatási eredmények olyan elméleti kérdésekhez vezettek el, mint például a szabad
útvonalválasztás korlátozhatósága.
3

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐMÉRNÖKI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

2. Célkitűzés
Jelenleg nincsenek jó megoldásaink a rendszeres torlódásokra. Kivételként a nagyszabású
infrastrukturális beruházások említhetők, de ezek nem fókuszai az értekezésnek és nem segítenek a
probléma általános megoldásában sem. A létező eszközeinkben rejlő lehetőségek kihasználása a
mainál jóval nagyobb politikai bátorságot igényelne, a szükséges korlátozások népszerűtlensége
komoly akadályt jelent. Mivel ebben hosszú távon sem várható változás, ezért minden új
megközelítés fontos lehet. Az értekezésben felvázolt célok és a bemutatott eszközök alapvetően a
szükséges korlátozások bevezetésének megkönnyítését szolgálják. Ennek a ténynek különös
jelentősége van, mert a 2020 előtti motorizációs “fejlődés” a járvány lecsengése után valószínűleg
folytatódni fog, így új megoldások keresése kétségkívül időszerű.
A kutatás az elméleti és a gyakorlati kutatások határmezsgyéjén mozog, még le nem írt közlekedési
jelenségeket mutat be, amelyek új lehetőségeket és eszközöket kínálnak mind a kutatók, mind a
tervezők számára úgy elméletben, mind gyakorlatban. Olyan koncepciót vázoltam fel, amely
egyetlen elméleti rendszerbe integrálja a rendszeres torlódások jelenségeit. A koncepció a
gyakorlatban is alkalmazható a forgalom szabályozásában és lehetőséget kínál más tudományok,
például a pszichológia, a szociológia vagy a verseny-, és játékelmélet bevonására a torlódások
kezelésébe.
Az eredmények széles körű forgalmi adatgyűjtésen (forgalomszámlálás, utazási idő mérése) és azok
elemzésén alapulnak. A mérések és elemzések egyik legfontosabb eredménye az volt, hogy szinte
semmit sem tudunk az ilyen hálózatok forgalmi jelenségeiről és a torlódó forgalom dinamikájáról.
Minél több adat gyűlt össze, annál láthatóbb volt a kutatási hiány mind az adatok, mind a
módszerek tekintetében.
Az értekezés fő célja, hogy tudományosan megalapozott eszközöket biztosítson a kutatók és a
tervezők számára és megossza a létrejött a tudást erről az érdekes, de kevéssé ismert rendszerről.
Egy új, működö megközelítés kialakítása sürgető, mert a személygépkocsik száma és használata
még a környezettudatos országokban is gyorsan növekszik.
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3. Tudományos eredmények
3.1.

A rendszeresen torlódó hálózatok forgalomlebonyolódása

A forgalmi működésnek és a speciális forgalmi jelenségeknek alapvetően formálniuk kell a
rendszeresen torlódó hálózatok tervezését. Különösen fontos, hogy ez a forgalmi működés - a
torlódások kialakulását és fennmaradását, okait és következményeit tekintve - gyökeresen eltér
attól, ahogyan erre eddig gondoltunk. A torlódó hálózat lényege nem az, hogy a sorok egyre
hosszabbak lesznek, hanem sokkal meghatározóbban az, hogy a főutak torlódásait sokan, a
torlódások kialakulásával pedig még többen megpróbálják kikerülni és a torlódást okozó
keresztmetszethez menekülőutakon kívánnak eljutni. E keresztmetszet környezetében aztán
általában előnyös feltételekkel tudnak be- vagy visszacsatlakozni a torlódó sorba.

1. ábra: A koncepció néhány eleme

Ez a működési mód jó néhány, a közlekedők előtt valamennyire ismert, szakmailag érdekes forgalmi
jelenséget eredményez, amelyek formálják és meghatározzák a torlódó hálózatok működését,
egyben választ is adnak arra a kérdésre, hogy miért működnek másképp ezek a hálózatok, mint
amire a teljes közúttervezési módszertan alapozódik. E jelenségek többsége később külön tézisként
is megjelenik. A torlódások alatt az egyébként kapacitív főutak forgalmának sebessége lecsökken,
miközben a menekülőutakon és az azokhoz kapcsolódó csomópontokban látványosan
megnövekszik

a

forgalom,

aminek

következményeként

megváltoznak

a

járművezetők

elsőbbségadási szokásai, ami azt is jelenti, hogy a szabályozáshoz képest új hierarchia jelenik meg.
A torlódó hálózatok forgalmi dinamikáját a torlódások felépülésének lépéseivel lehet a legjobban
leírni. Ez a felépülés tipikusan egy hat lépésből álló folyamat, amely folyamat létezése ismert, de
részletes leírása eddig nem történt meg.
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2. ábra: A csúcsidei forgalom térbeli szétterjedése (forrás: European Conference of Ministers of
Transport, Transport Research Centre, 2007.)

A hat lépés a következő:
1. A városi és városkörnyéki területeken sok autós a torlódások előtt kíván eljutni céljához, ami
nagyon magas forgalomnagyságokhoz vezet a torlódások előtti időszakban. E forgalmak miatt
kezdenek el feltöltődni a csomópontok és lelassulni a forgalom.
2. A legkisebb kapacitással bíró keresztmetszetben gyorsan kialakulnak az első sorok.
3. A járművezetők egy része el kívánja kerülni a torlódásokat, sokan közülük eleve a
menekülőutakon tervezik az utazásukat.
4. E járművezetők jelentős része a menekülőutak használatával a torlódás elejére, a torlódást
okozó keresztmetszet közelébe igyekszik és ott csatlakozik vissza. Ez a lépés változtatja meg
alapvetően a hálózati dinamikát.
5. A menekülőútként használt mellékutcákon és csomópontokban másodlagos torlódások jönnek
létre, szélsőséges esetben az egész hálózat torlódni kezd.
6. A torlódást tápláló forgalom a csúcsidőszak végével csökkenni kezd, a forgalom visszaáll a
normális állapotába.
E dinamika kártékony volta több helyen is tettenérhető. Egyrészt a kapacitív főutakról nem ilyen
mértékű forgalomra kiépített utcákba és csomópontokba terheli át a forgalmat, másrészt a torlódó
sor elejére visszacsatlakozó járművek a főút forgalmát lassítják, ezzel további járművezetőket
inspirálnak a menekülőutak használatára.
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3. ábra: A forgalmi működés változása a nagy forgalmú, de nem torlódó és a torlódó állapot között
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3.2.

A forgalmi irányok életképességének koncepciója

A forgalmi működés legfontosabb mozgatóereje a torlódó úthálózatokon a forgalom változása a
torlódás során: a torlódó főhálózati elem forgalma csökken, eközben a mellékutakról érkező
forgalom növekszik, amit az alternatív úthasználat táplál. A vitalitás fogalma ezt a jelenséget írja le.
Az Ia. tézis a jelenséget írja le, az Ib. tézis pedig számszerűsítésre ad javaslatot.

Ia. tézis
Megalkottam és számszerűsítettem a vitalitás fogalmát. Egy forgalmi irány vitalitása azt mutatja
meg, hogy egy forgalmi irány milyen mértékben képes a saját forgalmát a torlódást okozó
keresztmetszetbe eljuttatni. A rendszeresen torlódó hálózatokon minden forgalmi iránynak van egy
képessége, amelyet a forgalmi irány elhelyezkedése, kialakítása és szabályozása határoz meg. Ezt
a képességet vitalitásnak neveztem el. A vitalitás időben változik, a torlódás szintjének változásával
párhuzamosan. A vitalitás számszerűsítésére az adott irány forgalomnagyságának és a torlódást
okozó keresztmetszet forgalomnagyságának hányadosa szolgál. A vitalitás mértékegysége a
százalék (%). [4]

4. ábra: A életképesség koncepciója

Az értekezés a forgalmi irányok életképességére, annak a torlódások során bekövetkező
változására és különösen a forgalmi tervezésben való alkalmazhatóságára összpontosít. A forgalmi
8
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irányok életképessége a rendszeresen torlódó hálózatok tanulmányozására új megközelítés, amely
számszerűsíti a torlódások hálózati hatásait.
A torlódást okozó keresztmetszet kapacitása véges. Ennek eredményeként, ha az egyik irány
életképessége nő, a többi irány összesített életképessége csökkenni fog. Ha a mellékutak összesített
életképessége növekszik, akkor a főhálózati elem életképessége csökkenni fog, e két érték egymás
reciproka. Az életképesség fogalma fontos szerepet játszhat a rendszeresen torlódó úthálózatok
leírásában és megértésében.
Az életképességet a helyszín lokációja, kialakítása és forgalomszabályozása határozza meg. Az
életképesség egyes forgalmi irányokban nagyon gyorsan növekszik a torlódások kialakulása után,
szoros összefüggésben a menekülőutak használatának gyors felfutásával.
Az életképesség fogalma számszerűsíti a forgalom hálózati különbségeit a torlódó és a nem torlódó
állapotokban. A forgalmi irányok életképessége szorosan összefügg a torlódás mértékével, ezért jó
eszköz lehet a forgalom működésében bekövetkezett változások leírására és számszerűsítésére.
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3.3.

Az életképesség és a torlódás szintje közötti összefüggés

Ib. tézis
Igazoltam, hogy szoros kapcsolat van a mellékutak összesített életképessége és a főhálózati
elemen mérhető sebességek között, amely a torlódás mértékét jelzi. A két elemzett tényező közötti
kapcsolat egy nagyjából vízszintes és egy határozott függőleges résszel jellemezhető grafikonként
írható le, ahol a függőleges szakasz a toródás kialakulását, a vízszintes szakasz pedig a torlódás
alatti fázisváltozásokat írja le [4].
Az összefüggést két rendszeresen torlódó úthálózatra mutatom be a disszertációban (a budapesti
Egér út és a diósdi Balatoni út példáján). Az első grafikon a főút sebességét és a mellékirányok
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összesített életképességét mutatja be a torlódás időszaka alatt.

Idő
A főút sebessége (km/h)
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5. ábra: A mellékirányok összesített életképességának és a főút sebességének változása a torlódás alatt a
diósdi Balatoni úton (saját forrás)

A dinamika jobb megértése érdekében ugyanezen adatokat más formában is feldolgoztam. A
következő ábra alapján a torlódás kialakulása alatt, amikor a főút sebessége 52,6 km/ó-ról 15,9
km/ó-ra csökkent, csak kevés változás volt a mellékutak összesített életképességében. Azonban
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BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐMÉRNÖKI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

amint a sebesség elérte ezt az értéket, azaz kialakult a torlódás, a főút sebessége már alig változott,
viszont a életképesség 32-64% közötti értékek között mozgott, azaz volt olyan időszak, amikor a főút
forgalma a torlódást okozó keresztmetszetben alig érte el az egyharmados arányt.

60
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6. ábra: Összefüggés a a főút sebessége és a mellékutak összesített életképessége között a budapesti Egér
úton, egy munkanap reggeli torlódásban

A diósdi Balatoni úton is hasonló eredményekre jutottam. Az életképesség lényegében mérhetővé
teszi a forgalmi szerep változását, mérése és számítása lehetővé teszi a kedvezőtlen forgalmi
folyamatok feltárását.

Az eredmények alapján korrelációs vizsgálatot is végeztem. A függvényeknek két jól elkülöníthető
szakasza van (a torlódás kialakulása (stabil) és a torlódó (instabil) állapot), a teljes grafikon mellett
ezeket a szakaszokat külön is vizsgáltuk.
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3.4.

A menekülőutak használatának jelentősége

A hálózati szintű torlódások kialakulásában komoly probléma az alternatív útvonalakat használó
járművezetők számának megállapítása. Ennek meghatározásához becsültem az összes alternatív
útvonalat használó járművezető számát a vizsgált hálózatokon.
II. tézis
Forgalmszámlálásokkal és számításokkal igazoltam, hogy a forgalom növekedése a vizsgált
alternatív útvonalakon a torlódás során jelentős, a három esetben 21%, 50%, illetve 73%. Az
elemzések szerint az alternatív útvonalhasználat a rendszeresen torlódó úthálózatokon nem
mellékhatás, hanem fontos alakító erő a rendszeres torlódások kialakulásában [5].
A tézis igazolásához a Nagykörút Szent István körúti szakaszának, a budapesti Egér útnak és a diósdi
Balatoni útnak a mérési eredményeit használtam fel. A három helyszínen 21%, 50% és 73%-os
növekedést becsültem a menekülőutak forgalmának növekedésében a torlódások időszaka alatt.

A budapesti Nagykörút A budapesti Egér út

A mellékutak forgalomnagyságnövekménye (jármű/óra)

A diósdi Balatoni út

Podmaniczky utca-

Balatoni út-

Interspar körforgalom-

Margit híd közötti

Bazsalikom utca

Szabadság utca közötti

szakasza (2003)

közötti szakasza

szakasza

361

1320

870

21%

50%

73%

1720

2650

1190

A mellékutak forgalomnagyságnövekménye a kulcskeresztmetszet forgalmához
képest
A kulcs-keresztmetszet
forgalomnagysága (jármű/óra)

1. táblázat: A forgalom átrendeződése a főút és a menekülőutak között a három vizsgált rendszeresen
torlódó helyszínen (saját forrás)

A mérések legfontosabb tanulsága, hogy a rendszeresen torlódó hálózatokon nemcsak a forgalom
sebessége változik a torlódások alatt, hanem az utak szerepe is. A mellékutak feladata alapvetően
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a helyi forgalom kiszolgálása. A mérések alapján a torlódás megváltoztatja a helyi utak funkcióját
és rajtuk megjelenik a főhálózati elem forgalma, ami jóval nagyobb lehet, mint az eredeti
funkcióhoz tartozó forgalom, így a keresztmetszetek és a kereszteződések kialakítása gyakran már
nem megfelelő ehhez a forgalomhoz.
Az úthálózat forgalmi tervezése szempontjából az alternatív útvonalak használata nem a megoldás,
hanem a probléma része. Az alternatív útvonal-használat nem mellékhatás, hanem a rendszeresen
torlódó hálózatok egy lényeges tulajdonsága. Az elemzés eredményei szerint mellékutak
életképességének növekedése mögött az alternatív útvonalak növekvő használata áll.
Bár az alternatív útvonalak széles körű használata a torlódásokban korábban sem volt ismeretlen, a
jelenség jelentőségét és a hálózati hierarchia átrendeződését eddig nem vizsgálták. A szakirodalom
áttekintése alapján az alternatív útvonalak használata nem tartozik a kedvelt kutatási területek
közé.

3.5.

A torlódó sor forgalomfelszívó és forgalomáteresztő képessége

A rendszeresen torlódó hálózatok forgalmát elsősorban az alternatív útvonalhasználat alakítja.
Ez a jelenség azért kiemelten fontos, mert az alternatív útvonalak használói nagyon könnyen
tudnak be-, illetve visszacsatlakozni a sorok elejére a torlódást okozó keresztmetszet közvetlen
közelében. A forgalmi működés nagy titka is itt rejlik: a be-, illetve visszacsatlakozás könnyűsége
a teljes rendszer kulcsmomenntuma és mozgatórugója. Ezt a „könnyűség”-et részletesen is
megvizsgáltam. A jelenség a korábban leírt vitalitás újabb aspektusának tekinthető.

III.a tézis
Megalkottam

a

forgalmi

folyam

forgalomfelszívó-

és

forgalomáteresztőképességének

koncepcióját. A forgalomfelszívó- és a forgalomáteresztőképesség a forgalmi folyam
attribútuma, leírja a becsatlakozás és a keresztezés nehézségét. Ez a két jellemző jelentősen
megváltozik a torlódó állapotban a normál forgalomhoz képest. [11]
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Az eredmények a budapesti Balatoni út 1-es vasútvonal felett átívelő hídjának felújítása alatti
megváltozott forgalmi helyzetben felvett adatokon alapulnak. Három forgalmi állapot
összevetése történt meg: a kis forgalom, a nagy sebességű nagy forgalom és a torlódó forgalom
volt a fókuszban. Az összevetés alapja a becsatlakozáshoz és a keresztezéshez szükséges

Átlagos várakozási idő [sec]

várakozási idők mérése és elemzése volt.

14
12
10
8
6
4
2
0
nincs forgalom

kis forgalom

közepes
forgalom

nagy forgalom
(289 jármű/15
perc)

torlódás (211
jármű/15 perc)

A főút forgalma [jármű/15 perc]
a főút elhagyása jobbra kisíves mozgással
a főút elhagyása balra nagyíves mozgással a orlódással ellentétes irányból
becsatlakozás a főút forgalmába balra nagyíves mozgással a mellékútról

7. ábra: A forgalomfelszívó és -áteresztő képesség változása. A szaggatott vonalak a valószínűsíthető, de
nem vizsgált állapotokat jelzik. (saját forrás)

A várakozási idők mind a becsatlakozásra, mind a keresztezésre vonatkozóan jelentősen,
esetenként akár tízszeres mértékben alacsonyabbak voltak a torlódó főúti forgalom esetében.
A torlódó sornak gyakorlatilag nincs ellenállása sem a keresztező, sem a becsatlakozó forgalmi
áramlatok ellenében, azaz mind a forgalomfelszívó-, mind a forgalomáteresztő képessége
magas. A nagy sebességgel és nagy forgalommal jellemezhető forgalmi állapotban ezek az
értékek sokkal alacsonyabbak, a nagy volumenű egyben magas sebességű forgalmi áramlatok
képesek megvédi magukat a lelassító hatásoktól.

14

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐMÉRNÖKI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

3.6.

A beengedések szerepe és fontossága

Az előző fejezetben említett mérések során azt találtuk, hogy a főhálózati elemen közlekedő
járművezetők által a becsatlakozni és keresztezni kívánó járművezetők részére nyújtott
beengedő gesztusai alapvető tényezők e mozgások végrehajthatóságában. Ez a jelenség
egyben az életképesség egy újabb aspektusa is.

III.b tézis
Igazoltam, hogy a torlódások során a főhálózati elemen közlekedő járművezetők elsőbbségről
lemondó, beengedő gesztusainak jelentős szerepe van a becsatlakozó és keresztező
mozgásokban. Torlódó állapotban a beengedések száma lényegesen magasabb volt. A
forgalmi adatokkal való összehasonlítás egyértelműen azt mutatja, hogy a torlódó sor esetében
szinte minden becsatlakozó és keresztező mozgás megkövetelte ezt a beengedő gesztust. [11]
Az eredmények alapján a beengedés a torlódó forgalom és az azzal való interakciók alapvető
tulajdonsága és mozgatója. A mérések alapján a torlódó sorban a becsatlakozáshoz és a
keresztezéshez szükséges időközök túlnyomó többsége nem a forgalom dinamikájából adódik,
hanem a főhálózati elemen közlekedő járművezetők tudatos beengedő gesztusainak
eredménye, ami megkérdőjelezi az időközökről szóló szakirodalom eredményeit.
A szakirodalomban ezzel a jelenséggel kapcsolatosan található egy fontos cikk, annak
megállapításait figyelembe vettük. A problémakört a sorok áteresztő- és felszívó képessége
kapcsán bemutatott mérés segítségével jártam körbe. Azokat a járművezetők közötti
interakciókat számláltam és vizsgáltam, amikor valaki lemondott az elsőbbségéről valaki más
javára. A nem torlódó állapotban 11 ilyen esetet találtam, a torlódó esetben ezzel szemben 78at. A legfontosabb megállapítás, hogy a torlódó állapotban a legtöbb keresztező és
becsatlakozó mozgás meg sem valósulhatott volna e segítség nélkül, amire az alárendelt
járművek vezetői számítanak is.

15

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐMÉRNÖKI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

A beengedések száma
[beengedés/15 perc]

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
nincs forgalom

kis forgalom

közepes
forgalom

nagy forgalom torlódás (211
(289 jármű/15 jármű/15 perc)
perc)

Forgalom a főúton

a főút elhagyása jobbra kisíves mozgással
a főút elhagyása balra nagyíves mozgással a orlódással ellentétes irányból
becsatlakozás a főút forgalmába balra nagyíves mozgással a mellékútról

8. ábra: A beengedések száma a vizsgált csomóponti mozgásokban. A szaggatott vonalak a
grafikonok valószínű lefutását mutatják a nem mért tartományban (saját forrás)

A beengedés gesztusa nagyon fontos szerepet játszik a torlódó sorba való becsatlakozás és
annak keresztezése során. Ezekben a mozgásokban az elsőbbséggel bíró járművezetők segítő
gesztusai szükségesek és elkerülhetetlenek is. A legfontosabb azonban az, hogy a beengedés
gesztusa biztonságossá és kényelmessé teszi mind a két mozgást.
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3.7.

Javasolt forgalommenedzsment célok a rendszeresen torlódó hálózatok
hálózattervezéséhez

Jelenleg paradigmaváltás zajlik a hálózattervezésben, a régi megoldások a mai forgalmi
körülmények között már nem működnek, de új megoldások még nem kristályosodtak ki. A régi
megoldások és a növekvő forgalom együttesen paralizálják a tervezőket. Ezért új stratégiai és
operatív célok szükségesek.
Új stratégiai célok kitűzését javaslom a torlódó hálózatok tervezéséhez az alábbiak szerint:


A rendszeresen torlódó hálózatok önpusztító forgalmi dinamikáját meg kell szüntetni



A torlódó hálózatok tervezésénél a mai tervezés forgalomnagyságra fókuszáló céljai helyett
a forgalom minőségét jellemző célok, mint például az utazási sebesség elérésére javasolt
fókuszálni.

Operatív szinten a következő célok kitűzését javaslom:


A fő forgalmat a főúton kell tartani, a menekülőútkeresés motivációit fel kell számolni



A főút forgalmának a lehető leggyorsabb, de még torlódó állapota kívánatos



A lakóutcákat meg kell védeni a menekülőút használattól, a növekvő forgalom miatt
veszélyessé váló kereszteződések helyzetét rendezni kell



Figyelemmel kell lenni a keresztező és fonódó forgalmak igényeire is.
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3.8.

Az optimális torlódó forgalom kialakítása

IV. tézis
Megalkottam az optimális torlódó forgalom koncepcióját. Kialakítottam egy tervezési eljárást az
optimális torlódó forgalom segítségével a javasolt stratégiai és operatív célok eléréséhez. Az
optimális torlódó forgalom egy tervezetten torlódó forgalom, amelynek kialakítása öt tervezési
lépést igényel [10]:
1. A tervezett hálózat működésének és dinamikájának teljes feltárása szükséges
2. Meg kell határozni az optimális torlódó forgalom tervezett sebességét, a járműsűrűséget és
ezekből következően a főúton egyidejűleg tartózkodó járművek számát
3. Meg kell határozni a torlódást okozó keresztmetszeten kilépő járművek számát és ennek alapján
a hálózatra beengedett járművek számát
4. A belépő járművek tervezett számát szét kell osztani a belépési pontok között
5. A kiépített rendszert tesztelni és finomhangolni szükséges.

Az optimális torlódó forgalom alkalmazásának küszöbértéke
Az optimális torlódó forgalom kialakításának küszöbértékéhez módszertanilag a túlzott torlódások
koncepcióját használtam fel. Egy torlódás akkor túlzott, ha a torlódások által a társadalomnak
okozott határköltség meghaladja a torlódások csökkentésére fordított határköltségeket.
Bemutattam,

hogy

a

tervezés

során

ennek

használata

általában

kívül

esik

a

reális

forgatókönyveken. Javaslatom szerint az általánosan elterjedt önpusztító forgalmi dinamika
felszámolása önmagában jelentős előrelépés, mert tervezhetővé teszi az utazásokat, átjárhatóvá
teszi a városokat anélkül, hogy új forgalmakat vonzana, ezért az optimális torlódó forgalom
kialakítása minden rendszeresen torlódó hálózaton javasolható.
Továbbgondolva az útvonalra kifejlesztett elméletet, egy nagyváros egy-egy jól lehatárolható
területe, vagy akár az egész nagyváros közúti forgalma is tervezhető ilyen módon. Az elképzelés
olyan alapelveket kérdőjelez meg, mint például a szabad útvonalválasztás.
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4. Alkalmazási területek
A disszertáció a torlódó hálózatok tervezésének és kutatásának megalapozását szolgálja, ahol ma
a tervezők lényegében eszköztelenek. A bemutatott keretrendszer, az életképesség koncepciója
és a leírt speciális forgalmi jelenségek a forgalmi tervezés során felhasználható eszközök.
A torlódások előtti extrém forgalomnagyságok, a torlódások kialakulásának forgatókönyve és a
menekülőutak használatának figyelemreméltó mértéke segíthet mélyebben megérteni a
torlódásokat és a későbbiekben új eszközök kialakításához adhatnak támogatást.
A forgalmi irányok életképessége és a torlódó főút sebessége közötti összefüggés új, hálózati
léptékű megközelítési lehetőséget kínál.
A torlódó sorok speciális attribútumai, mint a forgalomáteresztő és -felszívó képesség és a
beengedések szerepe új megvilágításba helyezi a forgalmi mikromenedzsment lehetőségeit.
A javasolt célok és az optimális torlódó forgalom kialakítása koncepcionális eszközt ad a tervezők
kezébe.
Végül az optimális torlódó forgalom tervezési metódusa hálózati léptékű tervezést tesz lehetővé.
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