
A RENDŐRSÉG FELELŐS

A NAGYVAROSOK FORGALMI DUGÓIÉRT?
Az öszi-téli időszakban a nagyvá

rosok fö útvonalain sokszor alakul ki
forgalmi dugó. Ilyen esetekben igen
gyakran a rendőrséget teszik felelőssé.
A rendőröket hibáztatják azért, hogy
a forgalomszervezés felmondja a szol
gálatot.

Ha a valóságot alaposabban meg
vizsgáljuk megállapítható, hogy a
rendőrség a forgalmi torlódásokért
egyáltalán nem - a nagyvárosokban
pedig különösen nem - hibáztat
ható.

A meglevő úthálózat a kiépített
ség színvonalához mérten bizonyos
mennyiségü járma átbocsátására al
kalmas. Ha a forgalom nagysága ezt
a mennyiséget jelentösen túllépi, a
forgalmi hálózatban „infarktus" áll
elő . A városi úthálózat teljesítőképes
ségét különösen érzékenyen befolyá
solják az időjárási tényezök (eső, hó).
Mivel a kedvezötlen külsö körülmé
nyek hatására az átbocsátóképesség
jelentés mértékben csökken, az út
kereszteződések annyira megterhe
lődhetnek, hogy állandó jellegü for
galmi torlódások alakulnak ki. Ha ez
a telítettség bizonyos szintet meg
halad, a rendöri „karjelzés" sem
segíthet a dugó feloldásában. Az
összehangolt lámparendszerek ma
már a forgalmi igényeknek leginkább
megfelelő programok alapján mü
ködnek, azaz egy adott csomópont
legkedvezöbb szabályozását bizto
sítják.

Ezenkívül a rendörség állományi
okokból is csak bizonyos kereszté
zödésekbe állíthat a forgalom gyor
sítását elösegíteni hivatott rendőrö
ket. De ök is csak akkor avatkoz
hatnak be, ha tevékenységükkel nem
idéznek elö valamelyik szomszédos
csomópontban forgalmi dugót.

A forgalmi torlódásokat gyakran
a közlekedés résztvevő i teremtik meg
hibás viselkedésükkel. A dugóban való
várakozási idöt szükségtelenül meg
nyújtják. E hibák legjellemzöbbje a
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már eltorlaszolt kereszteződésbe való
értelmetlen behajtás. Emiatt a jelző
lámpás útkeresztezödésben a kereszt·
irányú forgalom számára az áthala
dási idő szükségtelenül megnyúlik,
mert a zöld fázis egészét vagy egy
részét a keresztirányú forgalom nem
képes kihasználni. Az ilyen viselke
dés a jelző lámpával nem irányftott
csomópontokban még katasztrofáli
sabb. Ilyen helyeken a közlekedés
gyakran teljesen megbénul. Ezért
fontos a KRESZ idevágó rendelke
zésének megtartása és megtartatása
a rendőrség által: zöld fényjelzésre
sem szabad az útkereszteződésbe be
hajtani, ha azt - forgalmi torlódás
miatt - a zöld fényjelzés tartama
alatt előreláthatólag nem lehet el
hagyni.

Egy további értelmetlenség a hi
básan értelmezett udvariasság vagy
partneri kapcsolat. Gyakran tapasz
talható, hogy a főútvonalon még
tempósan, de már a forgalmi dugó
határán autózók egyike-másika meg
áll az egyik mellékutca torkolata
elött, hogy kiengedje az ott elsőbb
ségadási kötelezettsége miatt vára
kozó, egyetlen gépkocsit. A föútvo
nalon elöl haladó megállásának ha
tása nyomban jelentkezik a mögötte
érkezöknél is, s a lassítás náluk már
megsokszorozódva mutatkozik meg.
Sűrü forgalomban az elöl haladók
nak már a lassítása is az utánuk jö
vöknek megállását eredményezi. Min
den egyes megállás pedig jelentés
veszteség az úthálózat átbocsátó ké
pessége szempontjából. Ha az ilyen
megállások gyakran ismétlödnek, vé
gül is az egész főútvonalon megáll
a forgalom. Az átmenő forgalmat le
bonyolítani hivatott úton teljes a
forgalmi dugó, s ugyanakkor a mel
lékutcék üresek. Olyan állapot áll
tehát elö a rosszul értelmezett udva
riasság eredményeképpen, amilyent
az úthálózat és a forgalom kialakítói
a legkevésbé sem kívántak.

Egészen kedvezőtlen hatást vál·
tanak ki azok a vezetök, akik a zöld·
hullámban haladva egy közbeeső, jel
ző lámpával nem szabályozott keresz
tezödés előtt állnak meg hirtelen,
hogy onnan járművet eresszenek ki.
Az ilyen magatartás eredményeként
a zöldhullám gyakorlatilag felmondja
a szolgálatot. A zöldhullámban haladó
jármüveknek meg kell állniuk, és új
ból el kell indulniuk. Ha a mellék·
utcákról beengedett jármüvek száma
bizonyos mértéket meghalad, gya
korlatilag forgalmi dugó alakul ki,
mivel a torlódás eléri a mögöttes út·
kereszteződést. A zöldhullámban min
dig marad annyi hely és idő , hogy a
mellékutcákból kihajtó egyes jármű
vek a főútvonal forgalmába becsat
lakozzanak. Ilyen helyeken az udva
riasság az illetéktelen elsőbbség meg
adásával, illetve a jogos elsőbbség
meg nem adásával egyenlő .

A vázolt esetek alapján termé
szetes, hogy a túlzásba vitt partner
kapcsolat a közlekedés szükségtelen
zavarát idézi elő , és indokolatlan
forgalmi dugókat eredményez.

Nyilvánvaló, hogy a jövőben a fő.
úthálózat jelentés mértékű bövíté
sével nem lehet számolni. A közleke
dés résztvevő i azonban még - ha
korlátozott mértékben is - segíthet
nek abban, hogy a jelenlegi úthálózat
minél jobban lássa el feladatát. Az
úthálózat is hasonló a folyók rend
szeréhez. Ha a mellékfolyókból túl
sok víz folyik be a folyamba, az
vísszaduzzad és kiönt.

Végezetül meg kell állapítanunk,
hogy az átgondolt és értelmes jármü
vezető i cselekvés a közlekedésre ked
vező hatást gyakorolhat. Errő l azon·
ban a közlekedés résztvevő it fel kell
világosítanunk. Arról is, hogy a jár
művezetők sokkal többet tehetnek
a forgalom zavartalansága érdekében,
mint a rendőrség.
(Po/izei Technik Verkehr)
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