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I.  MEGBÍZÁS 

 

A Gyula Város Önkormányzata Gyula, Petőfi tér 3. sz. megbízásából Molnár 

Csaba mérnök osztályvezető Úr a 2017. szeptember 26-án kelt levelében 

megrendelte az 

 

5700 Gyula, Béke sgt.-Árpád utca-Eötvös utca csomópontban  

tervezett körforgalom kialakításához kapcsolódó 

szakértői feladatok ellátását. 

 

A szakértői feladat ellátásához rendelkezésemre bocsájtotta a Tóth Gábor 

tervező Úr által elkészített „Pályázati terv” dokumentációt, a korábban 

megküldött, kettő körforgalom-változat méretarányos helyszínrajzokat, a 

2017. 04. 03-án és 2017. 04. 06-án megtartott forgalomszámlálási adatokat. 

A feladat teljesítését felvállaltam azzal a kikötéssel, hogy észrevételeimet, 

véleményemet  

 

a közlekedési mérnöki-, közlekedési baleseti szakértői  

kompetencián belül, baleseti szakértői gyakorlati tapasztalataim 

felhasználásával készítem el és terjesztem elő. 

 

Tóth Gábor tervező Úr által készített kettő db (2 db) helyszínrajzot 

kialakításával, méreteivel, méretarányaival kontroll nélkül átveszem, annak 

minden elemével, hiteles méretadataival.  

A megrendelő által kijelölt Serfőző Tamás Úrral egyeztettem, a 

megrendelőben konkrétan meghatározott feladatokkal kapcsolatos korábbi 

részletek vonatkozásában, aki hozzájárult, hogy Tóth Gábor tervező Úrral 

felvegyem a kapcsolatot, szakmai kérdések tisztázása céljából, továbbá 
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szakmai kérdésekben további információkat, adatokat kaphassak, 

folyamatosan egyeztessek a feladat megoldása során, s időben tisztázhassam 

az esetlegesen felvetődő eltéréseket. 

Az előzőekben felsoroltak tisztázását azért tartom szükségesnek, hogy a 

feladatot a megjelölt határidőn belül el tudjam végezni.  

 

II. MŰSZAKI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNYEM ELKÉSZÍ-

TÉSÉNEK MÓDSZERE 

 

A szakértői tevékenységem e témakörben tulajdonképpen a kétféle 

körforgalom változatban a heterogén jellegű (autóbusz, tehergépkocsi, 

nyerges vontató, személygépkocsi stb.) közúti járművek megadott útvonalon, 

megadott irányból a körforgalomba behajtással, abból megadott irányba 

kihajtással 20 km/ó maximális sebességen belül az útszakaszon hogyan 

helyezkednek el, melyek azok a helyek és helyzetek, ahol veszélyeztethetik 

a gyalogjárdán közlekedő, ott elhelyezkedő gyalogosokat, a 

közlekedésbiztonság maradéktalan betartása megvalósul vagy sérül a 

közlekedési nyomvonalakon. 

Ahhoz, hogy a két eltérő geometriai adatokkal bíró változatot egymáshoz 

viszonyítsam közlekedésbiztonsági szempontból, ezen belül a gyalogosok 

biztonsága szempontjából kedvezőbbet el lehessen dönteni, egy teljes körű 

elemzést kell elvégezni. 

A két változaton azonos járművet kell azonos sebességgel lefuttatni, s a 

gyalogosokra kedvezőtlen járműhelyzeteket ki kell emelni. 

Az így párhuzamba helyezett képsorok alkalmasak az elemző értékelésekhez. 

Az egyes járműmozgások bemutatásához bescannelt kétféle méretarányos 

helyszínrajzon a magyarországi igazságügyi közlekedési baleseti szakértők 
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által használt Virtual-Crash 2.2 verzió balesetelemző szimulációs program 

adatbázisaiból használtam fel a járműveket. 

 

A Virtual Crash 2.2 verzió használatára jogosultsággal rendelkezem.  

A program adatbázisában szerepelnek autóbuszok, tehergépkocsik, nyerges 

vontatók, pótkocsik, személygépkocsik gyártmány és típus bontásban. 

A program „validált”, tehát a járművek geometriai adatai (szélesség, hossz, 

nyomtáv, tengelytáv stb.) életszerűek, valósak, arányosak az úttest adataival. 

Feltétlen ki kell emelni, hogy az irányváltáskor történő elkormányzás 

paraméterei a valós jármű elkormányzás paramétereivel egyezőek. A 

járműmozgások paraméterei függvények, diagramok formájában is 

kimutathatók. 

Ez azért lényeges adottsága a szimulációs programnak, mert a bescannelt 

méretarányos helyszínrajzon a járművek úgy helyezkednek el az úttesten, 

mint a valóságban, csak a rajzon ábrázolt járműmozgás, vagy járműhelyzet 

kicsinyítve jelenik meg. Az egyes kiemelt pontok közötti távolságok 

hitelesek, azok értékei az ábrákon kimutathatók. 

 

Ez az adottsága a programnak garantálja a hiteles járműmozgást az úttesten, 

vagy az úttest egyes kiemelt szakaszán az úttest szélétől vagy az úttest mellett 

kialakított gyalogjárda szélétől való elhelyezkedését a járműnek. 

Az ábrázolás bemutatására célszerűen 2 dimenziós, illetve 3 dimenziós képek 

jeleníthetők meg. 

 

III. A MEGBÍZÓ ÁLTAL MEGHATÁROZOTT FELADAT 

 

A korábban megküldött tervdokumentációkon, a kétféle helyszínrajzon, a 

tervezett csomópontban meg kell vizsgálni 
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 a gyalogosok és gépjárművek biztonságos közlekedését, figyelembe 

véve, hogy a körforgalomban teherautók, nyerges vontatók és csuklós 

autóbuszok is közlekednek, illetve  

 van-e elegendő hely a fenti gépjárművek részére a körforgalomba 

történő beközlekedésre és onnan történő kihajtásra, fordulásra azzal, 

hogy a kialakítást követően a gyalogos forgalom biztonsága ne legyen 

veszélyeztetve. a gyalogosok is biztonságosan el tudjanak közlekedni. 

A megbízás szerint a nyerges vontatók közlekedésére számítani kell az Árpád 

utca irányából az Eötvös utca irányába, valamint az Árpád utca irányából a 

Béke sugárút Vasútállomás felé vezető irányába is. 

 

IV. SZAKÉRTŐI MEGÁLLAPÍTÁSOK, ELEMZÉSEK 

 

A csomópont kialakítására készült méretarányos helyszínrajzok: 

1. változat 

2. változat 

 

Az 1. változat szerint a közúti járművek által kijelölt útszakaszok szélső 

nyomvonalán mindössze egy helyen érintik közvetlenül a gyalogosok által 

igénybevett gyalogjárdát, az érintkezés egy pontra koncentrálódik. 

Ez az érintkezési pont az Árpád utca déli oldala, vagyis a Kossuth tér irányába 

eső oldalon van.  

A helyszínrajzon jelöltem ezt az érintkezési pontot. 

Az 1. változati terv szerint az úttest szélső vonala és a gyalogjárda közötti 

távolság 

 

0,5…2,8 m 

között változik. 
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1.változat. 

2.változat. 
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A 0,5…2,8 m széles sáv esetleg lehetőséget ad egy a járműveket és 

gyalogosokat elválasztó védelmi műtárgy kialakítására is. 

 

A 2. változat szerint a közúti járművek által kijelölt útszakaszok szélső 

nyomvonalai négy (4) helyen közvetlen érintik a gyalogjárda szélső vonalát. 

A négy hely közül három helyen szinte hozzá simul a közút szélső vonala a 

gyalogjárda úttest felé eső szélső vonalához. Egy helyen pontszerűen éri el a 

gyalogjárda úttest felé eső vonalát. 

A közút szélső vonala és a gyalogjárda úttest felé eső vonala között – az 

előzőeken kívül – az oldaltávolságok  

 

0,4…1,2 m 

között változnak. 

A geometriai viszonyok ezeken a helyeken nem teszik lehetővé gyalogosokat 

elválasztó védelmi műtárgy kialakítását. 

A gyalogosok közlekedésbiztonságának szempontjából a két változat között  

 

jelentős biztonsági tényező különbség van, 

 gyalogos biztonság szempontjából az 1. változat előnyösebb. 

Kedvezőtlen út- és időjárási viszonyok között, pl.: havas, jeges állapotú 

úttesten közlekedő járművek esetében ez az előny az 1. változat javára még 

tovább növekszik. Ívpályán haladó járművek menetstabilitásának megtartása 

szempontjából „tapadás” a garancia.  

Szakértői gyakorlati tapasztalati méréseim szerint a száraz állapotú, aszfalt 

burkolatú úttesten az úttest és a gumiabroncs között az ún. „tapadási” tényező  

µ = 0,7…0,8 

Havas, jeges burkolaton a „tapadási” tényező jelentősen lecsökken, akár 

 

µ = 0,2…0,35 
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értékre is. 

Ha figyelembe vesszük azt, hogy mindkét változat esetében a járművek 

ívpályán haladnak, a kisodródás veszélye mindkét változat esetében 

fennállhat, különösen akkor, ha a járművek relatíve túllépik a biztonságos 

sebességet. 

Ezen nem kívánatos, de nem kizárható szituációban a közút és 

gyalogjárda közötti távolság tartásának igazolható jelentősége van. 

Az alábbi ábrán bemutatom azt a közlekedési szituációt, mikor az úttest 

havas-felfagyott, ónos esős állapotú, s a személygépkocsi a körforgalom 

ívpályán haladva, annak középső szakaszán 20 km/ó sebességről hirtelen 

gázadással gyorsít, a szgk.-nál megindul a tapadás csökkenés, a szgk. elveszti 

menetstabilitását, s megkezdődik a súlypontján átmenő függőleges tengely 

körüli rotációs mozgás és a gépkocsi elhagyja a forgalmi sávot, felhaladhat a 

gyalogjárdára. 

1. sz. ábra. 

Ezért bír kiemelt jelentőséggel az úttest és a gyalogjárda közötti távolság. 

Mindkét változatra vonatkozóan a 20 km/ó engedélyezett sebességnél 

nagyobb sebességi érték nem ajánlott! 

A körforgalomból be- illetve kihajtó ágak szélessége 
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3,00…3,50 m. 

 

A körpálya sugara a jármű súlypontjának ívpályán haladása esetén 

 

R = 4,5 + 
2

5,5
= 7,25 m. 

 

Az ívpályán haladás kisodródás határsebessége száraz állapotú úttesten 

 

V1 = 25…27 km/ó 

 

havas, jeges, felfagyott állapotú úttesten 

 

V2 = 13…16 km/ó. 

 

Mindkét változatban készült helyszínrajzon, ki van alakítva a Béke sugárút- 

Árpád utcai külön jobbra kanyarodó sáv. 

Az 1. sz. változat esetében a jobbra kanyarodó sáv szélessége 

 

4,00 m, 

a 2. számú változat esetében a jobbra kanyarodó sáv szélessége szűkebb, azaz 

3,50 m. 

A Béke sugárútról a jobbra kanyarodó sávot az Árpád utcába szükség esetén 

igénybe vehetik 3,5 t feletti tehergépkocsik, esetleg tűzoltóautó, melyek 

geometriai kialakításaik közül a kb. 7…8 m hosszúságú, 2,5 m szélességű – 

átlag méretű – járművet betöltve mutatom be a kanyarodó sávban elfoglalt 

helyzeteit, 15 km/ó állandó kanyarodási sebesség mellett. 

1. változat esetében: (2. sz. ábra.). 
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2. számú ábra. 

2. változat esetében: (3. sz. ábra.). 

3. számú ábra. 

Elemezve a két ábrán elfoglalt ugyanazon méretű tehergépkocsi helyzeteit, a 

gyalogjárdától felvett oldaltávolságait megállapítható, hogy a 2. sz. ábrán a 

4,00 m szélességű, ívelt forgalmi sávban a tehergépkocsi mindkét útszegélytől 

kellő távolság tartható, a vezetőnek jobbak az esélyei, hogy járművét a sáv 

közepén tartsa, és a gyalogjárda szélét 1,7…4,5 m-nél kisebb távolságra ne 

közelítse meg. 
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A 2. változat (3. sz. ábra) esetében ez nem mondható el. Az ív felvétele a 

tehergépkocsi vezetője részéről kiemelt figyelmet követel, s így is a 

gyalogjárda szélétől mindössze 0,4…0,5 m távolságot tud tartani. 

A gyalogosok közlekedésbiztonsági szempontjait, a járművezető ívpályán 

való vezetésének szempontját is figyelembe véve az 1. számú változat 

kedvezőbb. 

Az már a tervező kompetenciájába tartozik, hogy a 2. változat kedvezőbb 

pozícióba hozható-e a jelenleg kialakítotthoz képest Ez a kérdés már nem 

tartozik az én szakterületembe. 

Ezt követően számba veszem azokat a haladási mozgási viszonyokat és 

azokat a járműtípusokat, mellyel a megbízóm a feladatot konkrétan 

meghatározta. 

IV/1. Tehergépkocsival közlekedés: 

Az adatbázisból egy olyan tehergépkocsit használok fel, melynek típusa: 

Mercedes Benz, hossza 9,00 m, szélessége 2,5 m, tengelytáv: 4,90 m. 

Haladási irány: Béke sgt., Kossuth tér felől – Vasútállomás irányába, sebesség 

15 km/ó, állandó. 

1. változat (4. sz. ábra) 

4. számú ábra 
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2. változat (5. sz. ábra) 

5. számú ábra 

 A két változatban lefuttatott járműmozgásban, közlekedésbiztonsági 

szempontból nincs számottevő különbség. 

Haladási irány: Béke sgt. - Vasútállomás felől – Kossuth tér irányába, 

sebesség 15 km/ó állandó. Jármű ua. 

1. változat (6. sz. ábra) 

6. számú ábra 
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2. változat (7. sz. ábra) 

7. számú ábra 

A két változatban lefuttatott jármű gyalogjárdától való távolsága 

vonatkozásában megállapítható, hogy a 2. változatban a tehergépkocsi jobb 

széle a Béke sgt. gyalogjárdától mindössze 

 

0,40…0,60 m-re 

halad el. 

Az 1. változat esetében a gyalogjárdától 

 

1,40…1,50 m-re 

halad el a tehergépkocsi jobb szélső pontja. 

A két változat közül az 1.-es változat kedvezőbb a gyalogos forgalom, a 

gyalogosok biztonsága szempontjából. 

 

Haladási irány:  Béke sgt.-Vasút állomás felől - Eötvös utcába kanyarodva, 

sebesség 15 km/ó állandó. Jármű ua. 

1.változat: (8.sz ábra.). 
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8.számú ábra. 

2.változat: ( 9.sz. ábra.) 

 

 

9.számú ábra. 

A két változatot elemezve megállapítható, hogy a viszonylag hosszú (9-10 m) 

tehergépkocsival az Eötvös utcába történő jobbra bekanyarodás kivitelezhető, 

de kiemelt gépkocsi vezetői figyelmet kíván, a szűkös ívsugár miatt.  
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Az 1. változat esetében vizsgálni kell, hogy a jobbra kanyarodó ív görbületi 

sugara (rádiusza) növelhető-e, mely megkönnyítené a bekanyarodási 

manővert. Ennek eldöntése a tervező hatáskörébe tartozik. 

A 8.számú ábrán nyíllal jelöltem. 

A 2.változat esetében az Eötvös utcába történő bekanyarodás során a tgk. 

jobboldali szélső pontjai szinte súrolják a gyalogjárda ívét, érinti a 

gyalogjárda szélső kontúrját. A 9.sz ábrán jelöltem ezt a gyalogjárda szakaszt. 

 

Ha és amennyiben az 1. változat tervmódosítására nincs lehetőség, még ez 

esetben is kedvezőbb kialakítású az 1. változat, a gyalogosok biztonsága 

szempontjából.  

 

Haladási irány: Árpád utcából – Eötvös utcába. Eötvös utcából – Árpád 

utcába, sebesség 15 km/ó állandó. Jármű ua. 

1.változat: (10.sz ábra.). 

 

 

10.sz ábra. 
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2.változat: (11.sz ábra.). 

 

11.számú ábra. 

Az 1. változat szerint mindkét irányból el tud úgy haladni a tgk., hogy 

forgalmi sávjából nem lép ki, a gyalogjárdát  

1,00…2,50 m-re 

közelíti meg a tgk oldalsó síkja. 

A 2. változat ábráján nyilakkal jelöltem azt a szakaszt, ahol a tgk. hosszan 

érintve halad az Eötvös utca gyalogjárdájának úttest felé eső széle 

környezetében, tehát a gyalogjárdán éppen ott közlekedők közvetlen 

környezetében.  

A két változat közül az 1.változat a gyalogos közlekedés biztonsága 

szempontjából kedvezőbb. 

 

IV/2. Nyerges-vontatóval  közlekedés: 

Az adatbázisból egy olyan vonó gépkocsit használok fel, melynek típusa: 

Volvo FL-210 4x2F, hossza 5,80 m, szélessége 2,5 m, tengelytáv: 2,80m. A 

pótkocsi tipusa: Semi- trailer/2 axles, hossza:11,0 m. Sebesség: 15km/ó 

állandó 

Haladási irány: Árpád utca- Vasútállomás, Béke sgrt.- úton. 
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1.változat: (12. sz. ábra.). 

 

12.számú ábra. 

2.változat: (13. számú ábra.). 

 

13.számú ábra. 

Az 1. változat szerint a nyerges vontató a gyalogos forgalom közvetlen 

veszélyeztetése nélkül fel tud haladni az Árpád utcából a Béke sgrt.-ra, a 

Vasútállomás irányába. 

A 2. változatnál a nyerges pótkocsijának jobb hátsó kereke kanyarodás 

közben érinti a gyalogjárda úttest felé eső szélét.  

Bíróság 
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Következésképpen az 1. változat kedvezőbb közlekedésbiztonsági 

szempontból. 

Haladási irány: Árpád utca- Eötvös utca. Sebesség: 15 km/ó. 

Jármű:ugyanaz. 

1.változat: (14.sz.ábra.). 

 

14. számú ábra. 

2.változat. (15.sz. ábra.). 

 

15. számú ábra. 
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Az 1. változat lehetővé teszi, hogy a nyerges vontató ne csak a Vasútállomás 

felé, hanem az Eötvös utcára is át tudjon közlekedni. 

Ezt azért dolgoztam ki, hogy ha és amennyiben a Nyomdából kiközlekedő 

járműnek egy Béke sgrt. –úton valamilyen akadály miatt nincs lehetősége 

elhaladni, választhatja az Eötvös utcát továbbhaladásra. 

A 2.változat nem teszi lehetővé az Eötvös utcába való áthaladást, szabályos 

körülmények között. 

Erre hivatkozással az 1. változat abszolút előnyt élvez a 2. változattal 

szemben. 

 

IV/3. Autóbusszal közlekedés: 

Az adatbázisból egy olyan autóbuszt használok fel, melynek típusa: 

Mercedes-Benz /Oc 500, hossza 12m, szélessége 2,5 m, tengelytáv: 6m. 

Sebesség: 15km/ó állandó 

Haladási irány: Kossuth tér - Vasútállomás, Vasútállomás- Kossuth tér, Béke 

sgrt.- úton. 

1.változat: (16.sz.ábra.). 

16. számú ábra. 
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2.változat: (17.sz.ábra.). 

17. számú ábra. 

Az 1. változatnál az autóbusz külső szélső pontja és a gyalogjárda között van 

annyi távolság, hogy egy gyalogosok védelmére van lehetőség valamilyen 

biztonságot szolgáló műtárgy kialakítására. 

A 2. változat esetében az autóbusz jobboldali szélső pontja és a gyalogjárda 

közötti távolság mindössze: 

0, 15…0,20 m.  

 

IV/4. Pótkocsis tgk.val közlekedés: 

Az adatbázisból egy olyan vonó gépkocsit használok fel, melynek típusa: 

Mercedes-Benz 1114, hossza 9m, szélessége 2,5m, tengelytáv: 5m. A 

pótkocsi tipusa: HW 80-11, hossza 6m, tengelytáv: 3,6m, a szerelvény teljes 

hossza 16m. Sebesség: 15km/ó állandó 

Haladási irány: Arpád út-Vasútállomás, Vasútállomás-Kossuth tér. 
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1.változat: (18.sz.ábra.). 

18. számú ábra 

2.változat: (19.sz.ábra.). 

19. számú ábra. 

A két változat közül a 1. változat nagyobb biztonsági környezetet jelent a 

gyalogosok szempontjából. 

A 2.változatban a szerelvény érinti a gyalogjárda belső szélét. 
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IV/4. Személygépkocsival közlekedés: 

1. változat: (20.sz. ábra.) 

 

20.számú ábra. 

Haladási irány: A Béke sgrt-on minden irányban. Az adatbázisból választott 

szgk. típusa: Mercedes Benz/500, Hossza:5,11 m, szélessége:1,87m. 

Sebesség: 20 km/ó állandó. 

2.változat: ( 21. sz. ábra.). 

 

21. sz. ábra. 
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Mindkét változatban a személygépkocsik közlekedése a gyalogosok 

biztonságát nem veszélyeztetik. 

 

V. ELEMZÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA:  

A rendelkezésre álló adatok, információk szerint az ügyben szereplő 

közlekedési csomópont körforgalmi csomóponttá átrendezése azért lett 

időszerű, mert a jelenlegi csomópontban az Árpád utcából illetve a vele 

szembeni Eötvös utcából a Béke sugárútra, vagy a Béke sugárúton való 

áthaladás – különösen csúcsidőben – során sokat kell várakozniuk a 

járműveknek, a járművek az alárendelt úton feltorlódnak. 

A jelenlegi állapotot a következő négy fotó ábrázolja: 

 

Béke sugárút, Vasútállomás felől. 
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Béke sugárút, Kossuth tér felől. 

 

Árpád utca - Béke sugárút útkereszteződés. 
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Eötvös utca – Béke sugárút kereszteződés. 

A Gyulai Polgármesteri Hivatal szakmai vezetői – előzetes tanulmányozás 

alapján a problémás helyzetet úgy kívánják megoldani, hogy a csomópontba 

két változatban terveztette meg a körforgalmi csomópontot. 

A két változat jelentősen eltér, melynek részletezését az előző fejezetekben 

ismertettem. 

Szakvéleményemben 20 ábrán keresztül bemutattam, hogy a két változat 

közül melyik az, amely 

kedvezőbb körülményeket biztosít a járművezetőknek és a 

gyalogosoknak egyaránt. 

A járművek – járművek között a jelzőtáblák kihelyezésével a közlekedésben 

elvárható összhang biztosítható. 

A tervezett körforgalmi csomópontban a gyalogos közlekedést, a gyalogosok 

biztonságát nem szabad figyelmen kívül hagyni. 

A gyalogosok biztonsága a járművekkel, de különösen a nagyobb méretű 

járművekkel szemben akkor tekinthető megnyugtatónak, ha a járművek 
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számára megvalósított úttest és a gyalogosok számára megvalósított 

gyalogjárda közvetlenül nem érintkeznek, azok között legyen biztonsági zóna, 

s ebbe a zónába be lehessen építeni olyan fizikai műtárgyat, mely, ha teljesen 

nem is tudja megakadályozni a gyalogosok és a járművek közvetlen 

érintkezését, de valamilyen szinten akadályt jelent. Ennek további elemzése 

már a Tervező Úr kompetenciája. 

 

Ennek a feltételnek az 1. változat megfelel, a 2. változat már közel nem felel 

meg. A 20 darabszámban, vázolt ábra szerint a 2. változat mindössze két 

esetben fordult elő, hogy az 1. változattal azonos körülményeket biztosít.  

A járművek és a gyalogosok közötti ún. „biztonságos oldaltávolság” 

kiemelten fontos adat a közlekedésbiztonsági tényezők között. Közlekedési 

balesetek vizsgálatakor egyes speciális esetekben az eljáró hatóságok 

vizsgálják, hogy meg volt-e a kellő oldaltávolság.  

Ez a fogalom a Kresz jogszabályban is szerepel. Bizonyos esetekben a 

biztonságos oldaltávolságot konkrét számadattal is meghatározzák.  

 

Szakértői gyakorlati tapasztalataim igazolják, hogy előfordultak olyan 

közlekedési balesetek, amikor baleseti okként bizonyított volt a kellő 

oldaltávolság hiánya. 
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22. sz. ábra. 

 

 A tervezett csomópontban a gyalogjárdák szélessége 2,00 méter. A 

gyalogjárdákat gyalogos csoportok is igénybe vehetik, pl.: gyermek- illetve  

iskolai tanulói csoportok.  Ez esetben a gyalogjárda szinte teljes szélességben 

el van foglalva. 

 

Ha és amennyiben ilyen szituációban halad el ott a jármű, a gyalogos szinte 

közvetlen kapcsolatba kerülhet a járművel. A biztonságos oldaltávolság nem 

biztos, hogy minden esetben rendelkezésre áll. Ezeket a helyeket az ábrákon 

vastag nyíllal jelöltem. De ha van a jármű és a gyalogos között célirányosan 

kialakított védelem, a gyalogos biztonsága nagyságrendekkel kedvezőbb.  

Hivatkozva a szakvéleményben felsoroltakra  

az 1. változat nagyobb biztonságot feltételez. 

  

Békéscsaba, 2017. október 9. 

Zentai György 

 

okl. autómérnök 

okl. közlekedési mérnök 

igazságügyi közlekedési baleseti szakértő 


