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2.1. A keresztmetszeti forgalomnagyság2.1. A keresztmetszeti forgalomnagyság

A keresztmetszeti forgalomnagyság egy útkeresztmetszeten időegység 
alatt mindkét irányban áthaladó járművek száma.

Ezt a számot forgalomszámláló automatákkal meg lehet állapítani. A kézi 
forgalomszámlálás mennyiségileg pontatlan, de járműosztályozásra még 
alkalmazzák.
A kézi forgalomszámlálás (a strigulázás) a gyakorlatból egyre inkább 
kiszorul.

Egyszerűsítésképpen egy keresztmetszethez egy érvényességi útszakasz is 
tartozhat: pl. külső utakon a forgalom a két szomszédos csomópont között 
alig változik. Ezért úgy tekinthetjük, hogy a két szomszédos csomópont közé
eső összes keresztmetszet forgalma azonos. (Településeken belül ez nem így 
van!) 

Ezért szokták a keresztmetszeti és a szakaszforgalmat összekeverni.
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2.1.1. Útkeresztmetszetek és érvényességi szakaszok2.1.1. Útkeresztmetszetek és érvényességi szakaszok

F1

F4F3
F2

l1

l4l3
l2

érvényességi szakaszok
útkeresztmetszetek

egy hosszabb szakasz átlagos forgalma:

F =
Σ
i

1
Fi*li

Σ li
i

1

[jműdb/időegység]

(A forgalmi adatokat hosszal súlyozva kell átlagolni!)
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Az irányonkénti megoszlás hosszabb időszakra (pl. egy évre) általában 50-50%-nak 
tekinthető, de a megoszlás rövidebb időszakonként (pl. délelőtt és délután) változhat.

Például az M7 forgalmának irányok szerinti megoszlása péntek délután - a Balaton felé - és 
vasárnap este - a főváros felé erősen eltérő.

A hálózati szerep miatt is lehetnek antimetrikus forgalom-megoszlású utak, pl. az egyirányú
utakra vezető szakaszok.

Amennyiben egy kétirányú úton csak az egyik irányról lenne szó, azt külön jelölik.

Az egyirányú utakon a keresztmetszeti forgalomnagyság a megengedett irány forgalma.

Az irányonkénti megoszlásAz irányonkénti megoszlás
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A keresztmetszeti forgalomnagyságnak van

• vonatkoztatási időszaka: év, hó, hétköznap, hétvége, nap, óra, perc.

• mértékegysége: jműdb/időegység, vagy E (egységjármű)/időegység.

A vonatkoztatási időszak és a mértékegységben használt időegység nem mindig azonos: 
 
• az éves átlagos napi forgalom (ÁNF) vonatkoztatási ideje 1 év, mértékegysége viszont

jműdb/nap; vagy E/nap 
 

Az éves átlagos napi forgalom az útkeresztmetszetben egy naptári év alatt a két irányban
együttesen áthaladó járművek száma osztva az év napjainak számával. 
Az ÁNF mellett ezért az évszámot és a mértékegységet is feltüntetik: ÁNF2015 [jműdb/nap]. 
 

• a mértékadó óraforgalom (MOF) vonatkoztatási ideje is 1 év, mértékegysége viszont E/óra,
vagy ritkábban jműdb/óra. 
 
A MOF az éves forgalomtartóssági függvény egy kiválasztott – általában 50 órás -
értéke. 

A keresztmetszeti forgalomnagyság definíciója és mértékegységeA keresztmetszeti forgalomnagyság definíciója és mértékegysége
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2.2. A járműosztályozás és az egységjármű szorzó2.2. A járműosztályozás és az egységjármű szorzó

2.2.1. A járműosztályozás2.2.1. A járműosztályozás

Az úton közlekedő járművek nem egyformák. 
 
Nagy különbségek vannak a járművek 
 
• méreteiben (a haladás közben - pl. sávváltás - és a parkolás útfelület foglalása) 
• súlyában (burkolat-rongáló hatás, a tengelysúly negyedik hatványa szerint) 
• gyorsító képességében (elindulás jelzőlámpánál, gyorsító sávok) 
• emelkedő-tűrő képességében (kapaszkodósávok) 
• sebességében (előzés). 
 
A különbségek figyelembevétele céljából a közúti forgalomban a járműveket osztályozzák.  
 
Ezek a járműkategóriák. 
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Többféle célú jármű-osztályozás van: 
 
• a forgalmi tervezéshez (az állami forgalomszámlálások módszere az ÚT 2-1. 109: 2004 

útügyi előírásnak megfelelően.) 
• matricás díjszedéshez (összes tömeg szerint) 
• kapus díjszedéshez (tengelyszám és magasság szerint) 
• KSH statisztikai adatgyűjtéshez (járműfajták szerint) 
• gépjármű adóhoz (teljesítmény szerint). 
 
Ezek közvetlenül nem számíthatók át egymásba, és a forgalomszámláló automaták sem 
képesek minden járműkategóriát megkülönböztetni.  
 
Ezért a kézi számlálás - a strigulázás - a járműosztályozás céljából még egy ideig fennmarad. 
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2.2.1.1. Az országos közúti keresztmetszeti forgalomszámlálásban alkalmazott
osztályozás a forgalmi tervezésekhez:

1. Személygépkocsi
Személygépkocsi vontatmánnyal, vagy anélkül, kisautóbusz 9 férőhely alatt.

2. Kistehergépkocsi
Tehergépkocsi, amelynek megengedett legnagyobb össztömege kisebb 3.5-tonnánál.

3. Egyes autóbusz
KRESZ szerint meghatározott (kivéve a 9 férőhely alattiakat).

4. Csuklós autóbusz
A KRESZ szerint meghatározott többtagú autóbusz.

5. Közepesen nehéz tehergépkocsi
3,5-7,5 tonna közötti összes tömegű kéttengelyes tehergépkocsi.

6. Nehéz tehergépkocsi
7.5 tonnánál nagyobb összes tömegű két- vagy több tengelyes tehergépkocsi pótkocsi vagy
vontatmány nélkül.
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7. Pótkocsis tehergépkocsi
Két- vagy háromtengelyes tehergépkocsi pótkocsival (a KRESZ szerint meghatározva).

8. Nyerges szerelvény
2+1, 2+2, 2+3, 3+1, 3+2 vagy 3+3 tengelyes nyerges szerelvény (nyerges vontatóból és
félpótkocsiból álló járműszerelvény a KRESZ szerint meghatározva).

9 Speciális nehéz jármű
Hat- vagy ennél több tengelyes speciális nehéz járművek.

10. Motorkerékpár és segédmotoros kerékpár
A KRESZ szerint meghatározva.

11. Kerékpár
A KRESZ szerint meghatározva.

12. Lassú jármű (fogat, traktor)
Lassú jármű és mezőgazdasági vontató (a KRESZ szerint meghatározva).
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2.2.1.2. Járművek osztályozása a matricás díjszedéshez, 2011.2.2.1.2. Járművek osztályozása a matricás díjszedéshez, 2011.

D1D1
Motorkerékpár, valamint a legfeljebb  3,5 
tonna megengedett legnagyobb összes 
tömegű gépjármű vontatmánnyal is.

A 3,5 tonnát meghaladó, legfeljebb 7,5 tonna
megengedett legnagyobb összes tömegű
gépjárművek és járműszerelvények.

A 7,5 tonnát meghaladó, legfeljebb 12,0 
tonna megengedett legnagyobb összes tömegű
gépjárművek és járműszerelvények.

A  12,0 tonnát meghaladó megengedett 
legnagyobb összes tömegű gépjárművek és 
járműszerelvények.

A 7,5 tonnát meghaladó össztömegű autóbuszt az ösztömegének megfelelő díjkategóriánál eggyel 
alacsonyabb díjkategóriába kell sorolni.

D2D2

D3D3

D4D4

11
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2.2.2. Az egységjármű szorzók2.2.2. Az egységjármű szorzók

Ha az egyes kategóriákban mért (számlált) értékeket összeadjuk, akkor az összes forgalmat 
jműdb/időegység mértékegységben kapjuk meg, de ilyenkor az egyes kategóriák adatait 
külön-külön is meg kell adni. 
 
Az egyes kategóriák aránya a forgalom összetétele. Általában csak a teherautók arányát 
szokták megadni. 
 
Ha a keresztmetszeti forgalomnagyságot egy számmal akarjuk megadni, akkor az egyes 
kategóriákban számlált adatokat személygépkocsi-egységre (E, egységjármű) kell az 
összegzéshez átszámítani. 
 
Az átszámítási egységjármű szorzót forgalmi szituációnként (parkolás, sávváltás, jelzőlámpán 
való áthaladás, stb.) a helyettesíthetőség elvén kell megállapítani. A vizsgálat lényege, hogy 
hány személygépkocsi lenne képes a vizsgált forgalmi műveletet annak a járműnek helyén, 
vagy helyette végrehajtani, amelynek az egységjármű szorzójára kíváncsiak vagyunk. 
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2.2.2.1. Egyszerűsítésként a gyakorlatban a következő E szorzókat használjuk:2.2.2.1. Egyszerűsítésként a gyakorlatban a következő E szorzókat használjuk:

Járműkategória Számlálóállomás fekvése

K (külterület) L (lakott terület)

1. személygépkocsi 1,0 1,0
2. kistehergépkocsi 1,0 1,0
3. egyes autóbusz 2,5 1,8
4. csuklós autóbusz 2,5 2,5
5. közepesen nehéz tehergépkocsi 2,5 1,4
6. nehéz tehergépkocsi 2,5 1,8
7. pótkocsis tehergépkocsi 2,5 2,5
8. nyerges szerelvény 2,5 2,5
9. speciális nehéz jármű 2,5 2,5
10. motorkerékpár + segédmotoros kerékpár 0,8 0,7
11. kerékpár 0,3 0,3
12. lassú járművek 2,5 2,5
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2.3. A forgalom lefolyása és tartóssága2.3. A forgalom lefolyása és tartóssága

A forgalom lefolyása: 
 
A keresztmetszeti forgalom időegység alatt mért értékekei. 
 
Lényegében ez a forgalomnagyság változása az idő függvényében. 
 
A szokásos időtartam 1 év, benne a 365*24=8760 óra (szökőévben 8736 óra) forgalmával. 
 
A forgalom tartóssága: 
 
Egy időtartamon (pl. egy éven) belül az egyes időegységekben (pl. órákban) mért 
keresztmetszeti forgalomnagyságok csökkenő sorrendbe rendezve.  
(Első helyre a legnagyobbat, utolsóra a legkisebbet téve.)  
 
A tartóssági oszlopdiagramból regresszióval tartóssági függvényt kaphatunk. 



15

2.3.1. A keresztmetszeti forgalom (havi) lefolyása2.3.1. A keresztmetszeti forgalom (havi) lefolyása

(ÁNF = 10 000 jműdb/nap és „1” forgalmi jelleg esetén)

Az ÁNF-hez annak a hónapnak a forgalma áll a legközelebb, amely havi 
tényezője 1,00-hoz a legjobban közelít. 

Ez a forgalom jellegétől (1-24) is függ.

12 hó

F [jműdb/időegység]

Időegység (tetszőleges lehet: hó, nap, óra)

t [időtartam]0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

ÁNF
Átlagos hónap 

[jműdb/időegység]
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2.3.2. A forgalom tartóssága2.3.2. A forgalom tartóssága

F [jműdb/óra]

t [időtartam]

F1

F2

t1 t2

A hisztogramra (oszlopdiagramra) 
illesztett regressziós függvény

2190 65704380 8760

A tartósság értelmezése:
• t1 órán keresztül a forgalom F1-nél nagyobb

• F2-nél nagyobb forgalom t2 órán keresztül (t2 órás tartóssággal) van

365*24 = 8760 óra = 1 év

óra1

A tartóssági függvény végén 0 elemek is állhatnak, hiszen lehetnek olyan órák, amelyben egy 
jármű sem haladt el.
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2.4. A forgalom jellege és a mértékadó óraforgalom (MOF)2.4. A forgalom jellege és a mértékadó óraforgalom (MOF)

A tartóssági függvény alakja alapján 24 (8x3) forgalomjelleg csoportot 
különböztetünk meg az állami kezelésű utakon.

F [jműdb/óra]

8760

t [időtartam]

MOF
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A gyakorlatban 24 féle tartósság van

óra

2.4.1. A forgalom jellege2.4.1. A forgalom jellege

a szélső értékek
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2.4.1. Az éves és heti forgalomlefolyás szerinti 8 db forgalomjelleg kategória (Jelleg1)

 
Jelleg1

 
A kategóriába tartozó főbb utak, útszakaszok leírása 

Júliusi illetve augusztusi 
forgalom nagysága az 

évi átlaghoz képest 

Nyári vasárnapi és 
hétköznapi 

forgalom hányadosa 
1 Éves átlagnál kisebb nyári forgalmú utak legfeljebb 1,00  
2 Nagyvárosi (100 ezer lakos fölötti) átkelések és bevezető 

szakaszaik, iparvidékek és mezőgazdasági térségek útjai 
 

legfeljebb 0,75 
3 Átlagos forgalmi jellegű utak, nagy forgalmat lebonyolító 

sugárirányú főutak 

 
1,0-1,25 között 

nagyobb mint 0,75 

4 Jelentősebb hétvégi-, üdülő- és idegenforgalmat lebonyolító utak   
legfeljebb 1,25 

5 Hegyvidéki üdülőforgalmat lebonyolító utak  

 
1,25-1,50 között 

 
nagyobb mint 1,25 

6 Balaton körüli utak (kivéve Balatonfűzfő és a 84. sz. főút között) 1,50-1,90 között  

7 71. sz. főút Balatonfűzfő és a 84.sz. főút között 1,90-2,20 között  
8 82 sz. főút Zirc és az M1 autópálya között, kelet-szlovákiai 

határátkelőhelyek környéke 
nagyobb mint 2,20  

 

2.4.2. A napi forgalomlefolyás szerinti 3 db forgalomjelleg kategória (Jelleg2) 
 

Jelleg2
 

A kategóriába tartozó főbb utak, útszakaszok száma, leírása 
Az éjszakai forgalom 
aránya tavaszi és őszi 

hétköznapokon 
1 nagyarányú nemzetközi forgalmat lebonyolító főutak, illetve szakaszaik  Jelentős 

nagyobb mint 26% 
2 összes egyéb út, mely nem tartozik az „a” vagy „c” jellegbe Átlagos 

21 és 26% között 
3 nagyobb városok (Debrecen, Nyíregyháza, Pécs) belterületén fekvő utak, főutak egyes 

szakaszai, Déldunántúl és Kelet-Magyarország másodrendű útjainak többsége, alsóbbrendű 
utak 

Kicsi 
legfeljebb 21% 
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Az állami kezelésű utak forgalmi méretezéshez általában az 50 óra tartósságú
forgalmat használjuk fel.
(ÚT 2-1. 201:2004, Közutak tervezése; 5. pont: Fogalom-meghatározások.)

Ez a (forgalmi méretezés szempontjából) mértékadó (éves) óraforgalom: a MOF [E/óra].

A MOF-ot az ÁNF értékből számítjuk:
MOF 50 [E/ó] = ω (csúcsóra-tényező) * ÁNF [E/nap]

Speciális feladatokra más tartóssági értékek is használhatók. (Pl. erős üdülőforgalomban 
autópálya díjbeszedő kapusorokra 0-10 órás, ipari jellegű utakon 150 - 300 órás tartósság.)

Önkormányzati utakon a forgalom tartósságát nem vizsgálják. Ezért két dolgot 
tehetünk:

a/ a vizsgált keresztmetszethez legközelebbi - hasonló jellegű - ismert állami 
útkeresztmetszet lefolyási és tartóssági adataival számolunk

b/ a közeli jelzőlámpák detektorainak adataiból helyi tartóssági függvényt készítünk.
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2.4.3. 50 órás tartósságú csúcsóra-tényezők:2.4.3. 50 órás tartósságú csúcsóra-tényezők:

1 2 3
1 9,0 10,0 10,0
2 9,0 10,0 10,0
3 9,0 10,0 11,0
4 10,0 12,0 12,0
5 11,0 12,0 13,0
6 13,0 14,0 14,0
7 14,0 16,0 17,0
8 14,0 16,0 17,0

Jelleg2
Jelleg1

Csúcsóra-tényezők (MOF 50) az ÁNF %-ában (9 – 17 %)

Országos átlag a forgalmi teljesítményekkel  súlyozva: 9,589 %, a győri átlag 8,800 %.



21

2.5. A "sampling" módszer és az ÁNF gyakorlati megállapítása2.5. A "sampling" módszer és az ÁNF gyakorlati megállapítása

2.5.1. A "sampling" módszer2.5.1. A "sampling" módszer

Ha egy útkeresztmetszet éves lefolyási és tartóssági adatait (gyakorlatilag az év egyes óráinak
forgalmát) ismerjük, akkor minden időszakhoz (órához, naphoz, hétköznaphoz, hétvégéhez, héthez,
hónaphoz, évszakhoz stb.) ki lehet számítani egy időszaki tényezőt, (ST) amely az időszak 
forgalmának és az ÁNF viszonyát (hányadosát, szorzószámát) mutatja. 
 
Ez a lefolyási tényező. 
 
A sampling módszer lényege, hogy egy viszonylag rövid idejű számlálásból (a mintából) az időszaki
(lefolyási) tényezőkkel visszaszámolva megállapítható az ÁNF értéke. 
 
A p=0,95 valószínűségi szinten 90%-os pontossághoz 5 napi, naponta 12 órás számlálásra van 
szükség; használható ÁNF értékhez legalább 3 napi (két hétköznap és egy vasárnapi) 8 órás mérés
kell. 
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2.5.1. A „SAMPLING” (mintavételes) módszer elve2.5.1. A „SAMPLING” (mintavételes) módszer elve

FT: az adott időszak 
átlagos napi forgalma

FT =
Σ
t2

fi

t2 - t1

t1 × 24 [jműdb/nap]2

ÁNF [jműdb/nap] = 24 ×
Σ

8760

i=1
fi [jműdb/óra]
8760 [óra]

1

Időköz: 1 óra Egy tetszőleges időszak, amelynek 
mért forgalmából az ÁNF értékét 

akarjuk meghatározni

F [jműdb/óra]

t1 t2

T [óra] időszak [óra]
t

8760 óra = 1 év

Σ
t2

fi / (t2-t1) × 24
t1

ST =
Σ

8760

1
fi / 8760 × 243

FT

ÁNF =

ÁNF [jműdb/nap] = ST × FT [jműdb/nap]4

1

2
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2.5.2. Az ÁNF gyakorlati megállapítása2.5.2. Az ÁNF gyakorlati megállapítása

a/ Az OKKF (országos közúti keresztmetszeti forgalomszámlálás) rend-
szere 
 
A Magyar Közút Np. Zrt. 2009-ben az országos közúthálózaton 6654 db útkeresztmetszetre és 
1147 db csomóponti ágra, összesen tehát 7801 helyre adta meg a keresztmetszeti forgalomszámlá-
lás eredményeit. 
 
Az OKKF számlálások 5 éves rotációs rendszerben történnek. Ez azt jelenti, hogy egy-egy évben a 
mintegy 7800 db számláló állomás közel 20 %-án számolnak, a többi helyen pedig az előző szám-
lálásból felszorzott értékeket adják meg. (Előfordulhat tehát olyan eset, hogy egy-egy állomásra 
megadott eredmények 5 éves számlálásokból származnak.) 
 
A forgalomfejlődési szorzókat a számlált adatokból számítják ki, a forgalom jellegének jellemzői-
vel és az időszaki lefolyási tényezőkkel együtt. 
Az érvényességi szakaszok szinte az egész országos úthálózatot lefedik: 
 
Az eredményeket „A közúti forgalom figyelemmel kísérése” c. kiadványban évenként az idősza-
ki tényezőket pedig a „Törvényszerűségi tényezők” c. kiadványban (általában 5 évenként) teszik
közzé. Az utóbbi kiadvány elején az OKKF rendszerét és az eredmények számításának módszerét
részletesen ismertetik. 
 
A szükséges adatok ezekből a kiadványokból elektronikus úton is kigyűjthetők, mert a kiadványok 
CD-lemezen is megjelennek, vagy PDF formátumban a www.kozut.hu honlapról letölthetők. 
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b/ ismeretlen forgalmú útkeresztmetszet ÁNF értékeinek megállapítása 
 
Lépések: 
 
 
1/ Rövid idejű (de legalább 3 napos 8-8 órás), – de inkább 5 napos 12 órás – helyi 
forgalomszámlálás 
 
2/ A forgalmi jelleg megállapítása a „Törvényszerűségi tényezők” című kiadvány-
ból, a legközelebbi hasonló útkeresztmetszet adatai alapján. 
 
3/ Az időszaki tényezők kikeresése a „Törvényszerűségi tényezők” c. kiadványból 
 
4/ Az ÁNF számítása 
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Ha egy ismeretlen forgalmú útkeresztmetszet forgalmi jellegét megállapítjuk, (az önkormányza-
ti utakon ezt általában a legközelebb elhelyezkedő ismert jellegű útkeresztmetszetével vesz-
szük azonosnak,) akkor valamely útkeresztmetszetben az átlagos napi forgalom (Q0) értéke egy 
évre vonatkoztatva a következő képlettel becsülhető meg: 
 
 

 
E számítási módszer alkalmazásával a rövid idő alatt megszámlált forgalom - megfelelő ténye-
zőkkel felszorozva - évi átlagértékké számítható át. 
 

cbaqQ iixx0 ⋅⋅⋅=
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"qx" - a forgalom volumen mintája: meghatározott napszakban végzett, rövid időtartamú, x órás
számlálás alatt megfigyelt forgalom

"ax" - napszaktényező: valamely meghatározott napszakban x órás időtartam alatt
észlelt forgalom viszonya a 24 órás napi forgalomhoz.
Valamely meghatározott napszakban végzett, x órás, rövid
időtartamú számlálást 24 órás értékre kiegészítő szorzószám.
A forgalom egy napon belüli ingadozásait fejezi ki.

"bi" - napi tényező: a napi forgalom és a heti átlagforgalom viszonya. A hét
egyes napjaihoz tartozó szorzószám, amelynek heti
átlagértékre redukáló szerepe van. A napi forgalom egy
héten belüli ingadozásait jellemzi.

"ci" - havi tényező: a havi átlagforgalom viszonya az évi átlaghoz. Az év egyes
hónapjaihoz tartozó szorzószám, amelynek évi átlagértékre
redukáló szerepe van. A havi átlagforgalom egy éven belüli
ingadozásait fejezi ki.

A képletben szereplő jelölések jelentése a következő:
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Az átlagos napi forgalom értéke "n" számú („n” napi) ismétlés esetén a következő képlettel
számítható: 

 
 
 "i" az ismétlések sorszáma 
 "n" az ismétlések (mintavételek) száma 
 "Q0,i" az "i" sorszámú forgalmi mintából számított közelítő átlagos napi forgalom 
 "j" a "j" járműosztály. 
 
Az ÁNF értékből a forgalmi jelleg ismeretében a mértékadó (50 órás tartósságú) óraforgalom is
számítható: 

MOF= ω * ÁNF; 
 
ahol ω= f (jelleg1 és jelleg2), a 2.4.3. táblázatnak megfelelően. 

∑⋅=
=

n

i
j n

ÁNF
1

1
i0,Q
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