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1. Az infrastruktúra fogalma és tanulmányozása
1.1. Az infrastruktúra fogalma
Az infrastruktúra, mint latin műszó alapszerkezetet, alépítményt jelent. A kifejezés
valószínűleg katonai eredetű és már a napóleoni háborúk idején megjelenik. Gyűjtőnévként olyan katonai berendezéseket foglal össze, mint kaszárnyák, utak, hidak stb.
A fogalomra a második világháború alatt a nyugati hadászati szakkönyvekben is találunk utalást. Ott azoknak az objektumoknak az összességét nevezték infrastruktúrának,
amelyek meghatározzák a terület átbocsátó képességét, ill. az utánpótlást biztosító potenciált. Természetesen ez nem azt jelenti, mintha csak ezen időktől számítva használna
az emberiség infrastruktúrát. Minden kornak megvannak, ill. megvoltak az infrastrukturális létesítményei az adott kor társadalmi színvonalán.
Az infrastruktúrával foglalkozó hazai és külföldi szakirodalom áttekintése azt mutatja,
hogy a fogalomnak általános meghatározása ez idáig nem létezik, bár történtek kísérletek erre vonatkozóan. Az általános fogalomalkotásra törekvés csak egy-egy szerző
véleményének egyeztetéséhez vezetett, de egységes álláspontot nem sikerült széles
körben kialakítani. Ennek ellenére az infrastruktúra kategóriára határozott értelmezés
alakult ki. Az infrastruktúra szakkifejezés néhány szinonim jelentésének jellemzése:
• az infrastruktúra nem termeli a termékeket anyagi-dologi formában, csak a feltételeket hozza létre, amelyek ezen termékek termeléséhez szükségesek;
• az infrastruktúra a bővített újratermelés egész folyamatát kiszolgálja, beleértve
a munkaerő bővített újratermelését is;
• a célirányos funkciókat tekintve az infrastruktúra feltétlenül két alapvető fajtáját
különböztetjük meg: termelőit és szociálist (lakosságit);
• az infrastruktúra a munkaeszközök sajátos csoportja, amely a munkafolyamathoz szükséges általános anyagi feltételeket biztosítja.

1.2. Infrastruktúra nézetek a nemzetközi szakirodalomból
A témával foglalkozó szerzők pontos, szabatos meghatározás helyett általában csak
nagy vonalakban fogalmazzák meg az infrastruktúra körét. Az így kialakított kör változatos tarkaságot mutat.
a) Az infrastruktúrát gyakran az ún. társadalmi rezsitőkével (social overhead capital)
azonos értelemben használják. Ez a tőkerész foglalja magába mindazokat az alapokat, amelyek nélkül a „primer, szekundér és tercier termelőtevékenység” nem tud működni. A.O. HIRSCHMAN (1958) az ún. amerikai iskola egyik kimagasló képviselője
ide sorol minden közületi (public) szolgáltatást, a törvénykezéstől és rendfenntartástól kezdve az oktatáson és a közegészségen keresztül a szállításig és a hírközlésig, az
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energia- és vízellátásig, valamint az olyan mezőgazdasági rezsitőkét is, mint az öntözési és csatornázási rendszer. A fogalom magva azonban valószínűleg a közlekedésre
és az energiára korlátozható.
b) Hasonló értelemben foglal állást R. F. FREY (1970) is, aki J. STAHLER-re hivatkozva a következőképpen határozza meg az infrastruktúrát: „Infrastrukturális kiadások
azok, amelyek bár közös javakra (öffentliche Güter) fordítódnak, mint beruházások,
jövőbeni hozamok jelenlegi ráfordításainak felelnek meg.” FREY az infrastruktúrához
sorolja a közlekedést, a hírközlést, az energiaszolgáltatást, a vízgazdálkodást és vízépítést, kultúrát, pihenést, sportot, sőt a közigazgatás meghatározott részét is. Szerinte az
infrastruktúrához nem sorolhatók a lakásgazdálkodás, igazságszolgáltatás, rendőrség
és a közigazgatás fennmaradó része. Ezek alapján FREY gyakorlatilag az infrastruktúrát mint egészet tekinti és nem tesz különbséget termelői és fogyasztói infrastruktúra
között.
c) W. ERLICHER (1963) az infrastruktúrát a tőke oldaláról közelíti meg, szigorúan
tőkeállományról beszél. ERLICHER termelői és fogyasztási infrastruktúrát különböztet meg, ill. kísérletet tesz a termelői és fogyasztói infrastruktúra elhatárolására. Ő
vezeti be a „reprodukálható termelői vagyon” és „reprodukálható fogyasztói vagyon”
fogalmakat. Az első fogalomhoz sorolja a közlekedést, hírközlést, valamint a közületi állóeszközök azon részét, amely nem áll kapcsolatban a fogyasztással. A második
fogalom valamiképpen összefügg a munkaerő és a szociális infrastruktúra bővített újratermelésével.
d) Az ún. nyugatnémet iskola megalapítója R. JOCHIMSEN rámutatott arra, hogy
infrastruktúrán nemcsak anyagi jellegű és köztulajdonban levő rendszereket lehet érteni. A hatékony, működőképes rendszerekké váláshoz még egyéb alkalmas szellemi és intézményi infrastruktúrára is szükség van. Az intézményi infrastruktúra
JOCHIMSEN-nél azon társadalmi szokások, normák eljárási módok összessége, amelyek a történelmi-gazdasági fejlődés folyamán alakultak ki. A szellemi vagy személyi
infrastruktúra az emberek vállalkozóképességét, szellemi, fizikai és egyéb képességeit
egyesíti magában.
e) A strukturális iskola a különböző infrastruktúra-elméletek szintézisét igyekszik
megadni. Az iskola megalapítója J. TINBERGEN Nobel-díjas holland közgazdász,
aki gazdasági struktúra-elméletében minden olyan alapfeltételt, ami a termelés normális működéséhez szükséges, az infrastruktúrával azonosítja. Tehát az infrastruktúrát
tekinti alapstruktúrának, a termelést, amely erre épül, szuperstruktúrának definiálja.
E két szféra között található az ún. metastruktúra, a szellemi és intézményi szféra. „A
strukturális iskola álláspontja szerint a globális infrastruktúra nézete nem tartható fenn,
mert bennük éppen a leglényegesebb sikkad el: az infrastruktúrák funkcionálisan specializálódott anyagi ellátó-, valamint szellemi és intézmény feltételrendszerek.” Ezen
felfogás szerint annyiféle infrastruktúráról beszélhetünk, ahány társadalmi-gazdasági
struktúra elképzelhető.
A strukturális iskola sem tudott egy egységes infrastruktúra-elméletet megalkotni, sőt
még inkább megosztotta a különböző nézetek képviselőit.
A volt szocialista országok közgazdasági és gazdaságföldrajzi irodalma hosszú időn
keresztül mereven elzárkózott az infrastruktúra fogalom átvételétől. Az 1960-as évek

1.3. INFRASTRUKTÚRA NÉZETEK A MAGYAR SZAKIRODALOMBÓL

7

közepétől azonban egyre több tanulmány jelent meg az infrastruktúráról kelet-európai
szerzők tollából. A tanulmányok közös jellemzője, hogy az anyagi jellegű infrastruktúrákat előtérbe helyezik, azokat a termelés szempontjából csoportosítják. Itt olyan
infrastruktúráról írnak, amelyek a termeléssel közvetlenül vagy csak közvetetten függnek össze. A termeléssel közvetetten összefüggő infrastruktúrákat egyesek lakossági
vagy szociális infrastruktúrának nevezik.

1.3. Infrastruktúra nézetek a magyar szakirodalomból
A magyar közgazdasági és gazdaságföldrajzi szakirodalomban az 1960-as évek végétől kezdtek el foglalkozni az infrastruktúra kutatásával és annak problematikájával.
Nálunk is többféle nézet, állásfoglalás született, de a fogalom egyértelmű tisztázása
és definíciójának megadása a magyar közgazdászoknak sem sikerült. A hazai szakirodalomban a közgazdasági és gazdaságföldrajzi szemlélet mellett fellelhetők az ún.
„mérnöki” és az „ágazati” szemlélet nyomai is.
A legelterjedtebb nézet szerint az infrastruktúra egy hatalmas, mindent átfogó, óriási
ellátórendszer, amely a közszolgáltatásokat nyújtja és szolgáltatásai lényegében azonosíthatók a tercier szektor fogalmával.
Egyes felfogások az infrastruktúra fogalmát igen széleskörűen, mások szűkebben értelmezik. A fogalom tartalmi tisztázatlansága következtében az infrastruktúra funkcióját,
kritériumait és egyéb más tényezőket illetően is lényegesen eltérő álláspontokkal találkozhatunk mind a témát tárgyaló szakirodalomban, mind a gazdasági tervező munka
vonatkozásában.
KŐSZEGFALVI GY. (1976) infrastruktúra fogalmában érezhető az ún. mérnöki szemlélet. KŐSZEGFALVI az infrastruktúrán műszaki és szociális rendeltetésű és jellegű
hálózatoknak és intézményeknek összefüggő rendszerét érti, amely egyrészt közvetett
formában az anyagi javak termelésének a tudományos és szellemi tevékenység kibontakoztatásának, fejlődésének egyik nélkülözhetetlen feltétele, másrészt a legközvetlenebb formában a városok, települések működésének, fejlődésének meghatározó tényezője, az azokban élő, ill. munkát vállaló vagy tanuló népesség életfeltételeinek és
életkörülményeinek egyik döntő komponense is.
CSERNOK A.-EHRLICH É.-SZILÁGYI GY. (1972, 1973) az infrastruktúra fogalmán
„a nemzeti vagyonnak azt a részét érti, amely közvetlenül nem szolgálja sem a javak
létrehozását, sem azok elfogyasztását, de amely a gazdasági fejlettség adott szintjén, a
mindenkori technika követelményeinek megfelelően a termelés-elosztás-fogyasztás folyamatának zavartalan mozgásterét, ún. edényrendszerét hivatott biztosítani.” Az infrastruktúrához ők nemcsak a felhalmozási alapok anyagi részét sorolják, hanem az
emberek munkateljesítményre való képességét, szakmai felkészültségüket és művészi képességeiket, azaz a rendelkezésre álló szellemi tőkét is. Ideveszik továbbá az
energia-, vízellátást, a csatornázást, a szállítás és hírközlést, a kereskedelmet és vendéglátást, a lakásellátást, a városrendezést és köztisztaságot, a javító szolgáltatásokat,
az egészségvédelmet, az oktatást, a kultúrát, a közigazgatást, a rend- és jogbiztonságot.
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Több oldalról közelíti meg az infrastruktúra fogalmát PALOTÁS Z., amikor a következőket írja: „Az infrastruktúra túl leegyszerűsített, általános jelentése az a nem termelő
(ill. nem közvetlenül termelő) állóeszköz-állomány, amely részben a lakossági ellátás, részben a termelés számára végez szolgáltatásokat.” Ez a műszaki, ill. állóeszközcentrikus aspektus egymagában nem képes megmagyarázni az infrastruktúra teljes szerepkörét, nem tud kielégítő választ adni a fejlődés alapjainak, feltételeinek bonyolult
kérdéseire. Szükség van a szellemi és intézményi infrastruktúra figyelembevételére is.
Lényegében hasonlóan határozta meg az infrastruktúra fogalmát KÁDAS K. (1972) is,
aki a fogalomkörbe tartozó ágazatokat termelői-fogyasztói jelleg szerint csoportosítja.
Sokan (pl.: TÍMÁR M., HÁY L., SÁNTA I.-NÉ, NÉMET M. ) az állóeszköz-centrikus
felfogást tartják helyesnek. TÍMÁR és HÁY szerint „Közgazdasági értelemben az infrastruktúra olyan álló- és forgóeszközöket jelöl, amelyek a gazdaság működésének
üzemen kívüli előfeltételeit biztosítják, vagyis bár közvetlenül nem vesznek részt a
termelési folyamatban, mégis meghatározó szerepük van a társadalmi fejlődésben.”
Mint ahogy a magyar szakirodalom legjelentősebb képviselőinek véleményéből kiderül, nincs egységes állásfoglalás a közgazdászok és gazdaságföldrajzosok között
az infrastruktúra fogalmáról. Ahhoz, hogy pontos definíciót adjunk, elsősorban meg
kellene tudni pontosan magyarázni, hogy gyakorlatilag mi tartozik az infrastruktúra
kategóriájába és, hogy mi a funkciója. Magyarországon eléggé általánosan elterjedt
nézet uralkodik, s ennek nem nagyon eltérő vállfajai látnak napvilágot: „Infrastruktúra: olyan gazdasági feltételek (úthálózat, közlekedés, kikötők, közművek, közoktatás
stb.) gyűjtőneve, amelyek nem vesznek részt közvetlenül a termelési folyamatban, de
közvetve befolyásolják a termelés fejlesztésének lehetőségeit. Az infrastruktúra színvonala kifejezi, hogy valamely országban mennyire vannak meg a gazdasági fejlődésnek,
ezen belül az ipari fejlődésnek az általános feltételei. Az infrastruktúra alacsony színvonala, különösen a gazdaságilag fejletlen országokban fékezi a kellő ütemű iparfejlesztés megvalósítását.” (Közgazdasági Kislexikon. 2. Kiadás)
Amint a fentebb leírtak bizonyítják, egy tökéletes és minden szerző által elfogadott
infrastruktúra fogalom kimunkálása eddig még nem sikerült. Ahány szerző, annyi álláspont. Természetesen egyes irányzatok, iskolák szemlélete jól kimutatható az egyes
szerzőknél.
KŐSZEGFALVI szerint: „az infrastruktúra feladata alapvetően biztosítani egy adott
gazdaság „normális vérkeringését”, tehát a termelést és fogyasztást, továbbá az elosztás folyamatát a gazdaság mindenkori fejlettségének megfelelő technikai és szellemi színvonalon. Fontos szerepet játszik tehát a bővített újratermelés biztosításában,
továbbá a lakosság életkörülményeinek javításában, a térbeli differenciák csökkentésében. A termelésnek és a fogyasztásnak nincs külön infrastruktúrája, az infrastruktúra egyszerre szolgálja mindkettőt közvetlenül, vagy közvetve, de elválaszthatatlanul.
Éppen ezért nem tartom célszerűnek az olyan csoportosítást, amely az infrastruktúrát
termelői, ill. fogyasztói jellegűre bontja. Ellenben fontosnak tartom az infrastrukturális elemek csoportosítását a felhasználók szempontjából. Tehát a lényeg az, hogy az
adott infrastruktúra milyen igényeket elégít ki közvetlenül: lakosságit vagy termelőit?
Mindazon elemeket, amelyek a lakosság életkörülményeit, életszínvonalát közvetlenül
meghatározzák, úgy mint anyagi-műszaki infrastruktúra, intézmény és szolgáltatóhá-
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lózat, összefoglalóan lakossági infrastruktúrának nevezem.”

1.4. Az infrastruktúra a termelési tényezők oldaláról
Az infrastruktúra fogalmával kapcsolatos megfontolások egyértelműen oda vezetnek,
hogy az infrastruktúra nagyságát, annak változását, a gazdaságban elfoglalt súlyát és
szerkezetét, az infrastruktúrában foglalkoztatott munkaerő és az ott lekötött tőke alapján elemezzük, illetve kísérjük nyomon. Célunk ezzel az, hogy az infrastruktúra történelem folyamán tanúsított magatartása és mozgástörvényei legfontosabb tényezőit
megismerjük.
Mind a munkaerő, mind a tőke csak egy-egy – bár kétségtelenül széles – vetületben
jellemzi az infrastruktúra helyét a gazdaságban. A munkaerő mérhető és kifejezhető
annak legáltalánosabb mutatójával: a foglalkoztatottak számával a különféle ágazatok,
köztük az infrastrukturális ágazatok közötti megoszlásával. A lekötött tőkének és a
tőke ágazatok közötti megoszlásának jellemzésére a nemzeti vagyon időben és országok között összehasonlítható adataira lenne szükség. Erről azonban le kell mondanunk,
mert a nemzeti vagyon statisztikája jellegzetesen olyan terület, amely mindig ellenállt
mindennemű egységesítési és összehasonlítási törekvéseknek. Ha tehát az infrastruktúra statisztikája a nemzeti vagyon körében marad, akkor úgyszólván lehetetlenné válik
a nemzetközi összehasonlítás.
Az infrastruktúra kialakításában a munka és a tőke szerepe nem egyforma. A magas
tőkeigény, amelyet a már említett szerzők egyike másika még az infrastruktúra definíciójába is belefoglal, a kialakulástól kezdve a fejlődés minden stádiumában jellemzője
az infrastruktúrának.
Lényegesen kevesebb szó esik azonban az infrastruktúra munkaerőigényéről. A számszerű vizsgálatok azt mutatják, hogy bár az infrastruktúra tőkeigénye valóban kiemelkedő jelentőségű, az ezen a területen lekötött munkaerő sem hanyagolható el.
Mi teszi annyira szembetűnővé az infrastruktúra vitathatatlanul nagy tőkeigényét a
munkaerőigénnyel szemben? Valószínűleg az, hogy a munkaerő igénye a tőkeigényhez képest nem mutatkozik meg a maga teljességében, különösen a fejlődés kezdeti
szakaszán marad rejtve akár úgy, hogy nem különíthető el az infrastruktúrán kívüli
ágazatoktól, akár úgy, hogy nem is kerül bele a foglalkoztatottak számába (pl.: önfoglalkoztatásként saját ház építésére fordított munkaidő, vagy a mások számára végzett
szolgáltatások egy része). Ez statisztikailag csak akkor mutatható ki, amikor a társadalmi munkamegosztás fejlődése során a rejtve maradt tevékenységek elkülönülnek az
„önfoglalkoztatástól”, illetve akkor, amikor megfelelő szervezeti keretek közé kerülnek. Ez az elkülönülés, ill. szervezeti keretekké való formálódás lényegében az iparosodás folyamata idején játszódik le. Az infrastruktúra munkaigénye tehát csak fokozatosan bontakozik ki, az infrastrukturális fejlődés tőkeigénye viszont majdnem a maga
egészében jelenik meg mindjárt az első infrastrukturális jellegű objektumok létesítése
idején.
Amikor az infrastrukturális tevékenységek szervezeti elkülönülése is végbemegy, akkor a munkaerő is fokozatosan elnyeri a tényleges szerepének megfelelő súlyát a sta-
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tisztikai adatokban. Ezekből az adatokból világossá válik, hogy az infrastruktúra nem
csak tőkeigényes, hanem munkaerő-igényes is. Sőt a tőkeigény némileg veszít nagyságából, miközben a munkaerőigény változatlanul fennmarad.
A munkaerő és a tőke mozgásában másfajta kettősség is érvényesül. Az egyes infrastrukturális területek tőkeigényessége és munkaigényessége között negatív korreláció
van. Minél magasabb valamely terület tőkeigénye, annál kisebb a munkaigénye és viszont. Ez a kapcsolat az idő dimenziójában úgy érvényesül, hogy a tőkeigényes infrastrukturális területeken a technika fejlesztésével csökken a munkaerőigény. Ezzel egy
időben növekszik viszont a munkaigényes infrastrukturális területek (egészségügy, oktatás) szerepe. E két tényező együttes hatására az infrastruktúra munkaerőigénye egészében növekszik.

1.4.1. Munkaerő
Az infrastrukturális területeken foglalkoztatottak arányának vizsgálatát a rendelkezésre álló statisztikai adatsorok hármas bontásban teszik lehetővé:
a) a közlekedés és hírközlés;
b) a kereskedelem, amelyhez általában hozzátartozik a bankhálózat, a hitel- és biztosítóintézetek létszáma is;
c) az egyéb ágazat, amelynek tartalma rendkívül heterogén. Ide tartozik többek között
az egészségvédelem, az oktatás, a kutatás és a közigazgatás.
Bár mindhárom csoport önmagában is igen összetett, mégis lehetőséget adnak egészükben és egymáshoz viszonyított arányaikban néhány lényeges fejlődési sajátosság
feltárására. E vizsgálat céljának legmegfelelőbb, egyben legegyszerűbb mérőszám az
infrastrukturális ágazatokban foglalkoztatott létszámnak a foglalkoztatottak összlétszámához viszonyított aránya. Ennek az arányszámnak az alakulásában két tényező
sajátos ötvöződése jut kifejezésre: az időé és az általános gazdasági fejlettségi szinté.
A két hatás közül az infrastruktúra munkaerő-állományának egészét tekintve az utóbbié a döntő szerep, de ezt az időtényező jelentős mértékben befolyásolja.
Az 1. ábra, amelyet az infrastrukturális munkaerő-állomány jelleggörbéjének nevezünk, illusztrálja a foglalkoztatottsági aránynak a gazdasági fejlettségi szinttel való
összefüggését. A fent említett három ágazat foglalkoztatottsági arányszámairól arra
következtethetünk, hogy annak idő- vagy fejlettség-érzékenysége a technikai haladás
más-más mértékű érvényesülésével van kapcsolatban. A három közül a technika legélesebben a közlekedés arculatát változtatja meg. Ezért módosítja olyan lényegesen a
fejlettségi szint hatását az, hogy az országok mikor, illetve milyen világtechnikai színvonal idején jutnak el a gazdasági fejlettség adott szintjére. Lényegesen kisebb a technika szerepe a kereskedelemben. Az idő itt csak módosító tényező. A technikai hatás
alól az „egyéb ágazat” sem vonhatja ki magát. Itt azonban a technikai fejlődés rendszerint nem jár munkaerő-megtakarítással, sőt helyenként éppen a fejlettebb technika
támaszt nagyobb munkaerőigényt.
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1.4.2. Beruházás
Az infrastruktúra beruházásainak egyik jellegzetessége, hogy az összes beruházáshoz viszonyított aránya általában nem függ a gazdasági fejlettségtől. Ez nem azt jelenti, hogy a fejlettségi skálán egymástól nagyon távol eső országok azonos mértékű
és fajta infrastrukturális beruházásokat valósítanak meg. Az azonban megállapítható,
hogy nem a fejlettségi szint az alapvető tényező, amellyel a beruházásoknak az aránya
összefüggésben van. Ezért egységesebb és főleg áttekinthetőbb képet nyerünk ezek
természetéről és viselkedéséről, ha alakulásukat az idő dimenziójában szemléljük.
A teljes infrastrukturális beruházásnak az összes beruházásokhoz viszonyított aránya
időtől és országtól függően széles intervallumban ingadozik (50-80%). Az, hogy az
egyes országok infrastrukturális beruházásainak aránya hol helyezkedik el ezen a meglehetősen széles sávon belül, attól függ, hogy milyen volt az iparosodás kezdetén az
infrastruktúra általános színvonala, azaz, hogy a kor technikai szintjének megfelelő
ipar kialakulása milyen és mekkora infrastruktúrát követelt meg.
A második világháború után általában növekedett az infrastrukturális beruházások aránya, majd egy viszonylag magas szinten stabilizálódott. Ezt az általános fejlődési tendenciát az 2. ábra illusztrálja.

1.4.3. Általános következtetések az infrastrukturális beruházásokról
Láttuk, hogy az infrastrukturális beruházások súlya az összes beruházásokon belül igen
jelentős. Különösen ilyen volt az iparosodás kezdeti szakaszán és ismét nagy fontosságra tett szert napjainkban, amikor a beruházások jelentős része mind a fejlett, mind
a kevésbé fejlett országokban az infrastrukturális ágazatokra jut.
Nem véletlen, hogy a szorosabb értelemben vett termelő ágazatoknak az összes beruházásban való részesedése jóval kisebb (25-35%), s hogy ezek az ágazatok mintegy
átengedik a beruházásra rendelkezésre álló tőkét az infrastrukturális ágazatoknak, amelyek részesedése 65-75%-ot tesz ki.
Az iparosodás kezdeti szakaszán viszonylag egyszerű a helyzet: az alapvető infrastrukturális elemek (lakás, közlekedés) előfeltételét képezték az ipari fejlődés beindulásának. Addig, amíg ezek – legalábbis az akkori technikának és igénynek megfelelő mennyiségben és színvonalon – nem álltak rendelkezésre, nem volt lehetőség
olyan szervezettségű ipar kialakulására, amelyet az ipari forradalom technikája megkövetelt. A mai modern iparban az infrastruktúra megléte és tevékenysége a szorosabb
értelemben vett termelő tőke működésének előfeltétele. E nélkül a termelő beruházások minden bizonnyal sokkal kevésbé lennének hatékonyak, mert működésüket vagy a
munkaerő, vagy a nyersanyagellátás, vagy a szállítás, javítás, értékesítés szűk keresztmetszetei gátolnák.
Az infrastruktúra nem csupán elősegíti, hanem ösztönzi is a termelés fejlődését,
amennyiben a kiépítés növekvő keresletet jelent a termelés különböző területei (építőipar, építőanyag-ipar, gépipar, könnyűipar, nehézipar) számára.
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Ezzel szemben a termelő és infrastrukturális beruházások disszonanciája a termelő beruházások hatékonyságára is visszahat. Figyelembe véve az infrastruktúra és a termelő
ágazatok működési mechanizmusát, valószínű, hogy ugyanazon gazdasági eredmények eléréséhez sokkal nagyobb termelő beruházásokra van szükség, mint akkor, ha
a termelőtőke és az infrastrukturális tőke színvonala összhangban van.
A tőkés országok infrastruktúra-, illetve iparfejlesztésének egyik jellemző vonása,
hogy az infrastruktúra növekedése rendszerint a kevésbé tőkeigényes termelőágazatokkal párosul. A tőkeigényesebb, általában a nehézipari ágazatok gyors fejlődésének
idején az infrastrukturális beruházások háttérbe szorulnak.
A mai modern gazdaságban a piaci mechanizmus ereje már nem mindig, sőt egyre kevésbé elégséges olyan hatalmas tőkemozgások, átcsoportosítások előidézésére, amelyeket az infrastruktúra megkíván. Azokon a területeken, amelyek inkább össztársadalmi érdekeket szolgálnak megerősödött az állam gazdasági szerepe (pl.: kórházak,
iskolák).
A volt szocialista országokban az ipar kialakítása úgyszólván minden tőkeforrást
igénybe vett, a másik nagy tőkefogyasztó, az infrastruktúra háttérbe szorult. Így jöttek
létre azok az arányok, amelyekben az infrastruktúrával szemben a termelő beruházások
döntő súlyt alkottak.

1.5. Az infrastruktúra mint egész
Az eddigiek alapján keveset tudunk még azonban az infrastrukturális ellátottságról,
arról, hogy mekkora az infrastrukturális állomány, és ami van, az sok-e vagy kevés,
valamint ennek az állománynak a működéséről.
Az általános kérdéseket kissé konkretizálva most
• az infrastruktúra fejlődésének (időbeli alakulásának),
• fejlettségének,
• struktúrájának,
• az iparosodás folyamatával való kapcsolatának és a
• gazdaság általános fejlettségi színvonalával való összefüggésének problémáihoz
jutunk el.
Ha elemezni tudjuk az infrastruktúra fejlődésének fő tendenciáit, ha meg tudjuk határozni a különböző korokban az infrastruktúra általános fejlettségét és struktúráját,
akkor olyan alapvető ismeretek birtokába kerülünk, amelyek kiegészíthetik elképzelésünket az infrastruktúra közgazdasági szerepéről. Annak a hipotézisnek az igazolása,
hogy az infrastruktúra szoros, de az országok fejlődési sajátosságai által motivált kapcsolatban fejlődött az iparosodással, feltétele kérdésünk helyes megválaszolásának. E
válasz teljességéhez az infrastrukturális és az általános gazdasági fejlettségi színvonal
összefüggése is szorosan hozzátartozik. Mindennek azonban feltétele az infrastrukturális színvonal számszerű jellemzése.
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1.5.1. Mutatószám-rendszer az infrastruktúra nemzetközi összehasonlítására
Az infrastrukturális funkciók felsorolása érzékelteti, hogy mennyire heterogén kategóriával állunk szemben. Ez a heterogenitás nyilvánvalóvá és szükségessé teszi olyan
– általában természetes mértékegységű – mutatószámok igénybevételét, amelyek az
infrastruktúra egy-egy elemének jellemzésére szolgálnak (pl. a vasúthálózat sűrűsége,
az egy lakószobára jutó személyek száma, az orvosellátottság stb.). Minél több ilyen
mutatószámra és minél több országra vonatkozóan sikerül – országonként azonos tartalmú, tehát összehasonlítható – adatot összeállítani, annál sokoldalúbban és annál árnyaltabban lehet egy-egy infrastrukturális elem országok közötti összehasonlítását elvégezni.
Az abszolút értékben nem aggregálható naturális mutatószámok segítségével való
komplex nemzetközi összehasonlítás nem első ízben merül fel a közgazdasági kutatásokban, és nem teljesen megoldatlan kérdés. Hazai közgazdászaink is foglalkoztak M.
K. BENNETT 1951-ben publikált módszerével. BENNETT az életszínvonal nemzetközi összehasonlítására különböző naturális (főként fogyasztási) mutatókat használt
fel. Bennett alapgondolatának felhasználásával lehetőség van az infrastrukturális ellátottság országok közötti színvonalának közelítő jellegű becslésére. Ehhez azonban
további módszertani megfontolásokra van szükség.

A felhasznált mutatószám-rendszer. Először meg kell vizsgálnunk, hogy milyen
mutatószámok alkalmazására van statisztikai lehetőség. Csak olyan mutatószám használatáról lehet szó, amely viszonylag sok országra, azonos tartalommal rendelkezésre
áll. Ezek az alábbi infrastrukturális területekre állíthatók össze:
• közlekedés,
• hírközlés,
• lakásellátottság és felszereltség,
• egészségügyi ellátottság,
• oktatási és kulturális ellátottság.
Ezt az öt kategóriát a továbbiakban infrastrukturális területeknek nevezzük. Az ezekre
kidolgozott mutatószámokat a 1. táblázat mutatja.
E mutatók legtöbbjéhez nem kell különösebb magyarázat, néhány esetben azonban
szükség van bizonyos módszertani megfontolásokra.
A közlekedés legjellemzőbb ellátottsági mutatói a hálózatra és a járműállományra vonatkoznak. A hálózatot a közutak, illetve a vasútvonalak sűrűségével szokták jellemezni: ez az ország területének 100 km2-rére eső kilométerhossz. Ez a mutatószám
azonban nem minden tekintetben reális mérőszáma az ellátottságnak. Egy olyan nagy
területű országban, ahol az ország egyik része hegyes és ritkán lakott, a másik része
sík és sűrűn lakott, a területre számított hálózatsűrűség viszonylag kedvezőtlen képet
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ad egy olyan országgal szemben, ahol a népsűrűség egyenletes eloszlású, de a hálózat
kevésbé felel meg a lakosság igényeinek. A mutatóknak ezt a hátrányos tulajdonságát
már BENNETT is felismerte és ezért ezeket a mutatókat ki is hagyta. Az infrastruktúra mutatói között azonban ezek a mutatószámok sokkal fontosabb helyet foglalnak
el annál, semhogy a kihagyásuk ne eredményezne jelentős tartalmi veszteséget.
Felmerülhet viszont a mutatószám módosítása, finomítása. Ha a vasútvonalak, illetve
a közutak hosszát nem az ország területéhez, hanem a lakosságszámhoz viszonyítjuk,
akkor a fent említett torzító hatást kiküszöböljük, de egy újabbat idézünk elő. Ez a
mutatószám a nagy népsűrűségű országok hálózatsűrűségét értékeli alá, és nem veszi
figyelembe a hálózaton beutazható távolságokat. E torzítások mérséklése érdekében a
két típus párhuzamos alkalmazása a célszerű.

Szintetizálás. Kérdés ezek után, hogy ebből a viszonylag gazdag, de heterogén mutatószámrendszerből hogyan jutunk el az infrastruktúra szintetizált mutatójához.
BENNET módszerét követve, minden egyes mutató esetében azon ország adatát tekintjük bázisnak, ahol a kérdéses mutató értéke a legnagyobb. Az összes többi ország
adatát ehhez a bázishoz viszonyítjuk:

aik =

Aik
Aimax

(1)

(i = 1, 2, ..., n); (k = 1, 2, ..., m),
ahol:
Aik - az i-edik naturális mutató értéke „k” országban,
Aimax - az i-edik naturális mutató maximális értéke,
aik - az i-edik naturális mutató viszonylagos nagysága „k” országban,
m
- a vizsgálatba bevont országok száma,
n
- a vizsgálatba bevont mutatók száma.
BENNETT az egy-egy országra kapott viszonylagos értékek összegét tekintette a számítás (egyik) eredményének, és nevezte pontszámnak (score):
n

sBk = ∑ aik

(2)

i=1

A (2) formula csak abban az esetben használható, ha a vizsgálatba bevont valamennyi
országra vonatkozóan az összes felsorolt naturális mutató rendelkezésre áll. Sok esetben az adatsorok azonban hiányosak, amelyek miatt viszont kár lenne lemondani egyik
vagy másik ország összehasonlításáról. A pontszám ellenben nem függhet a felhasznált
mutatók számától. Ezért összeg helyett célravezetőbb átlagot számítani. Így azon mutatókra vonatkozóan, amelyekre nem rendelkezünk valamely országra nézve adattal, a
többi mutató alapján kapott „aik ” színvonal átlagos nagyságát tételezzük fel.
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nk

∑ aik

sk =

i=1

nk

(3)

ahol:
nk - a rendelkezésre álló naturális mutatók száma „k” ország esetében.
Az „sk ” mutató lehetséges maximuma tehát 100, illetve 1 (a képletben a 100-zal való
szorzás nincs jelölve, az értelemszerűen odaértendő) értelmezése pedig: az adott „k”
ország infrastruktúrájának színvonala egy olyan – elképzelt – ország infrastruktúrájához viszonyítva, amely valamennyi elem tekintetében maximumértékkel rendelkezik.
Hangsúlyozni kell, hogy sem az eddigiekben definiált „sk” mutató, sem annak a továbbiakban tárgyalt finomított változatai nem tekinthetők valamiféle abszolút pontosságú
mérőszámnak. Ilyen mérőszám konstruálásának lehetőségét a feladat természete eleve
kizárja. Adatainkat inkább orientációs jelzőszámoknak tekintjük egy olyan területen,
amelyet ezek nélkül nem lehetne számszerűsíteni.
A felhasznált mutatószám-rendszer ismertetése során az út- és vasútsűrűségre a különböző irányú torzítások hatásainak enyhítése érdekében két-két fajta (területre és
lakosságszámra vetített) mutatót iktattunk be. A (3) képlet alapján világos, hogy a kétféle típus párhuzamos alkalmazása hogyan „faragja le” a szélsőséges értékek okozta
torzítást.
A mutatók számának ilyen jellegű kialakítása azonban más módszertani problémát vet
fel. Azzal pl., hogy az útsűrűségre és a vasútsűrűségre az előbbi megfontolások alapján
2-2 mutatót iktattunk be, az átlagolásnál automatikusan megnöveltük a közlekedés súlyát a többi infrastrukturális területtel szemben. E hatás elkerülése érdekében célszerű a
CSEH-SZOMBATHY által alkalmazott finomítási eljárás alkalmazása. Eszerint az átlagolás két lépésben történik: először az egyes infrastrukturális területekre (közlekedés,
hírközlés, lakásellátás, egészségügy, oktatás-kultúra) számítunk összefoglaló mutatót:
n jk

∑ a jik

s jk =

i=1

n jk

ahol:
a jik - a j-edik infrastrukturális terület i-edik naturális mutatójának viszonylagos nagysága az (1) képlet szerint „k” országban,
n jk - azoknak a naturális mutatóknak a száma, amelyek a j-edik infrastrukturális területről „k” ország esetében rendelkezésre állnak.
A második lépésben az egyes infrastrukturális területek pontszámait átlagoljuk:

(4)
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q

∑ s jk

sk =

j=1

q

(5)

ahol:
q - a vizsgálatba bevont infrastrukturális területek száma (esetünkben 5)
Ez a megoldás lehetővé teszi, hogy az egyes összetevők színvonalát akárhány jól kiválasztott mutatóval, több szempontból is jellemezzük anélkül, hogy torzítaná a végeredményt.

1.5.2. A módszer kiterjesztése az idő dimenziójában
A lehetséges megoldások közül CSERNOK A.-EHRLICH É.-SZILÁGYI GY. a több
különböző időszakra történő önálló térbeli összehasonlítás módszerét választotta. Az
időszakok kiválasztásánál közgazdasági megfontolások mellett a statisztikai lehetőségeket is mérlegelni kell. A szükségletek és lehetőségek figyelembevételével a vizsgált
több mint 100 esztendő 8 periódusát helyezték az említett szerzők élesebb megvilágításba:
1. Az európai iparosodás kezdetének, illetve elterjedésének azokat az éveit, amelyek
már többé-kevésbé összefüggő adatokkal jellemezhetők (1860-1870).
2. A századforduló körüli időszakot (1885-1905).
3. Az első világháború utáni időszakot (1920).
4. A világgazdasági válság előtti időszakot (1929).
5. A második világháborút közvetlen megelőző békeévet (1937).
6. A második világháború utáni időszakból az 1950-es évet.
7. A második világháborút követő helyreállítás utáni 1960-as évet.
8. Az 1968. év adatai (mivel említett szerzők könyve 1974-ben jelent meg).
E nyolc időszak mindegyikére elvégezték tehát ugyanazt a számítást, amelyet az előzőekben részletesebben tárgyaltunk. Az összehasonlítás rendszere formailag mind a
nyolc időszakra egységes. A több időszakra vonatkozó térbeli összehasonlítás azonban lényeges tartalmi kérdések megoldását igényelte. Feltétlenül biztosítani kellett
ugyanis, hogy az alkalmazott mutatószámrendszer igazodjon az összehasonlítandó időszakok mindenkori infrastruktúra-tartalmához.
A mutatók egy részét tehát időről időre cserélték. Aránylag kevés olyan mutató van,
amely a 100 éves periódusnak mind a nyolc kiemelt időszakára rendelkezésre áll. Általában minél régebbi az időszak, annál kevesebb mutatószámmal rendelkezünk, és annál
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kisebb biztonsággal jellemezhetjük az országok színvonal-arányait. Az adatok hiánya
miatt a régebbi időszakokra egész infrastrukturális területeket is figyelmen kívül kellett
hagyni.
Az alkalmazott módszerből következik azonban egy nagyon fontos megszorítás: az infrastrukturális pontszámok idősora nem alkalmas egy-egy ország infrastrukturális fejlődésének jellemzésére. Az összehasonlítás elemi bázisa ugyanis az (1) képlet szerint
„Aimax” időről időre változik, ezért az „aik” értékeknek, illetve azok átlagainak időbeli változásában nemcsak az illető ország infrastruktúra-elemének fejlődése, hanem
a maximumérték időbeli változása is kifejezésre jut. A kapott számadatok, pontértékek tehát nem tekinthetők abszolút pontosságú mérőszámoknak, hanem csak kisebbnagyobb hibahatárok között mozgó orientációs jelzőszámoknak. Fokozottan így van a
régebbi időszakokra vonatkozó számításoknál, amelyekkel szemben még kisebb pontossági követelményekkel léphetünk csak fel.

1.5.3. Az iparosodás és az infrastrukturális fejlődés típusai
Az előzőekben ismertetett mutatószámrendszerek és módszertani háttér felhasználásával az infrastruktúrát komplex egészként fogjuk fel. Az infrastruktúra fejlődését és színvonalát a legjelentősebb társadalmi-gazdasági átalakulással, az iparosodással hozzuk
összefüggésbe. Az iparosodás természetesen nemcsak az ipar kialakulását, terjedését
jelenti, hanem az ezzel együtt járó, ezt elősegítő és ennek következtében beálló mindennemű változást a gazdaság minden szektorában: tehát nemcsak az iparban, hanem a
mezőgazdaságban és a tercier ágazatokban is. Az egyes országok infrastrukturális sorrendje és pontszáma az előzőekben ismertetett korszakokban a mellékelt táblázatokban
látható.
Az iparosodás és az infrastrukturális fejlődés kapcsolatában történelmileg három fejlődési típus vázolható fel:
• megelőző,
• láncszerűen együtt haladó,
• utólagosan fejlődő.
A megelőző típus fejlődésvonala azokra az országokra jellemző, amelyek már iparosodásuk előtt a leggazdagabb országok közé tartoztak. E típus legjellemzőbb példája
Anglia. Az Angliában felhalmozódott gazdaság mindenek előtt a viszonylag nagy létszámú városokban, a lakásállományban, a városok ellátásához tartozó anyagi eszközökben, szervezetekben és intézményekben testesült meg. Ez az infrastruktúra az iparosodást megelőzően, a feudalizmus idején, illetve a feudalizmusból a kapitalizmusba
való átmenet meglehetősen hosszú korszakában jött létre az évszázadok során befektetett tőke anyagi megtestesítőjeként. Ez az infrastruktúra nagyobb keretet teremtett,
mint amelyet az akkori gazdaság valójában kitöltött, így már meglevő adottságként biztosította bizonyos területeken – legalábbis egy ideig – a később meginduló iparosodás
infrastrukturális feltételeit. A technika előrehaladásával megjelenő, korábban teljesen
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ismeretlen új területek (mint például a vasút) azután már elégtelenné tették a megelőző
korokban felhalmozódott gazdaság által nyújtott kereteket, ezek tehát szükségszerűen
kibővültek. Ennek hatására a megelőző típus fokozatosan az ipari fejlődéssel láncszerűen együtt haladó típussá alakult át.
Sajátos történelmi, földrajzi és gazdasági-technikai okok miatt nem lehetett szó a megelőző típus csak a láncszerűen együtt haladó fejlődéstípus megvalósulásáról az Egyesült
Államokban (de más országokban, pl. Kanadában, Svédországban sem). Az Egyesült
Államok angol gyarmat volt, amelyben az iparosodást megelőzően a feudalizmus társadalmi rendje egyáltalán nem alakult ki, és amelyben az angliaihoz hasonló gazdaság
nem halmozódott fel. Anglia egész iparosodása azonos földrajzi területen való iparosodást jelentett, az Egyesült Államok esetében viszont állandó területi terjeszkedéssel
megvalósuló iparosodás történt. Továbbá Angliához képest az Egyesült Államokban az
iparosodás mintegy 50-60 éves késéssel kezdődött ugyan, de már a XIX. század első felének technikai színvonalán, az ennek megfelelő infrastrukturális kereteket igényelve.
Ezért az Egyesült Államokban az iparosodás úgy haladt (és csak úgy haladhatott) előre
és kapcsolta magához az újabb és újabb területeket, hogy az infrastruktúra az iparral
párhuzamosan alakult ki és fejlődött tovább.
Amikor az Egyesült Államok a XIX. század utolsó harmadában gazdasági fejlettségét
tekintve megelőzte Angliát, infrastruktúrájának színvonala még az angliai színvonal
alatt volt ugyan, annak szerkezete és technikai fejlettsége azonban már jóval meghaladta az angliait. Az infrastruktúrára is ható technikai fejlődés, a mind gyorsabban
létrejövő új és új infrastrukturális területek nemzetközi elterjedése miatt most már más
országok számára sem volt többé járható az angliaihoz hasonló megelőző fejlődési út.
A XIX. század végén, a XX. század elejének igen gyors technikai haladása, az elektromosság felfedezése és ennek folytán számos új iparág megjelenése, a gyors átalakulás, strukturális újrarendeződés az infrastruktúra láncszerűen együtt fejlődő típusának
elterjedéséhez vezetett a gazdaságilag fejlett országokban. Ezt a típust a viszonylag
gyors, a mindenkori követelményeknek megfelelő, a saját gazdaságot, ipart szolgáló
harmonikus infrastrukturális fejlődés jellemezi. Ez a típus – az elsővel ellentétben –
történelmileg időtállónak tekinthető olyan országok számára, amelyek iparosodottsága
már bizonyos színvonalat elért.
Az utólagosan fejlődő infrastrukturális fejlődéstípus, amely a szocialista iparosítás
megindulásának időszakától az európai szocialista országokban vált jellemzővé, a második világháború után alakult ki. E harmadik típus kialakulásának körülményeit, okait
és következményeit Magyarország példáján vezetjük le.
A második világháború után szocialista útra tért országok, köztük Magyarország előtt
az a feladat állott, hogy önerőből gyors ütemben hozzák be a korábbi társadalmi rendszertől örökölt gazdasági elmaradottságot. Az önerőből végrehajtott iparosításban az
erőforrások legnagyobb része a termelés mennyiségi növelését szolgálta. Mivel az infrastruktúra bizonyos területei (közlekedés, hírközlés, lakásépítés) rendkívül tőkeigényesek, s mivel a termelés gyors mennyiségi növelése – legalábbis egy ideig, főképpen
az iparban – végrehajtható volt az infrastrukturális területek azonnali és egyidejű fejlesztése nélkül is, a helyreállítás során az infrastruktúra a háború előtti – már akkor is
elmaradottnak számító – szerkezetben és technikai színvonalon épült újjá. Így a háború

1.5. AZ INFRASTRUKTÚRA MINT EGÉSZ

19

előtti, elmaradott infrastruktúra mind mennyiségében, mind minőségében és szerkezetében konzerválódott.
Minthogy a szocialista iparosítás során általában a tőkeigényes termelő ágazatok (legfőképpen a nehézipar) fejlődtek, a rendelkezésre álló belső tőkéből kevés jutott az infrastruktúrára. Az infrastrukturális beruházások aránya Magyarországon 1950-ben 3033%-ot tett ki, miközben a nemzetközileg kialakult infrastrukturális beruházási arány
– a gazdasági fejlettségi szinttől függetlenül – 55-65%.
Az infrastruktúra többi területe (oktatás, egészségügy, kultúra) főképpen a szocialista
társadalomból adódó politikai preferenciák hatására, de részben a többi infrastrukturális területekhez képest kisebb tőkeigényük miatt az 1950-es években is jelentősen
fejlődött.
Az 1960-as években előtérbe került a további iparosítás és az infrastruktúra fejlesztése
közötti összhang megteremtésének igénye. Kissé lecsökkent népgazdasági felhalmozási arány mellett megnőtt az infrastrukturális beruházások aránya (1969-ben 46%). Ettől az időtől kezdve lényegesen nagyobb figyelmet fordítottunk az életszínvonal emelésére, ezen belül az infrastruktúra szerkezeti átalakítására, technikai fejlesztésére is
(pl. lakásépítési program, a közúti közlekedés előretörése a vasúttal szemben). Mindez
azonban csak viszonylag kevés területen eredményezett közeledést a magyarországinál
fejlettebb, illetve a velük azonos fejlettségű tőkés országok infrastrukturális színvonalához. A legtöbb országban ugyanis hasonló vagy erőteljesebb volt az infrastruktúra
fejlődése. Így a magyarországi infrastruktúra nagyjából ugyanolyan helyet foglalt el a
nemzetközi rangsorban 1974-ben mint az 1950-es évek első felében.
Az infrastruktúra utólagosan fejlődő típusa már ismét más korszak, a XX. század közepének szülötte. Fontos jellemzője, hogy az állam által kialakított gazdasági koncepció,
államilag vezetett és irányított gazdasági fejlesztés keretében valósul meg.

1.5.4. Infrastruktúra és gazdasági fejlettség
A gazdasági fejlettség és az infrastruktúra mint egész (komplex infrastruktúra) összefüggését – a gazdasági fejlettségre vonatkozó statisztikai adatok hiánya miatt – csak
az első világháborút követő időszaktól vizsgálhatjuk. A gazdasági fejlettség szintjének
mennyiségi meghatározására az 1920-1929-1937. és 1948. években a nemzeti jövedelem egy lakosra számított mutatóját, az 1960. és 1968. években pedig az egy lakosra
jutó GDP (bruttó hazai termék) értékét, az infrastruktúra fejlettségének mértékszámaként pedig a komplex infrastruktúra pontszámait használjuk.
Ha grafikonon ábrázoljuk, hogy a vizsgálat különböző időszakaiban milyen gazdasági
fejlettséghez milyen infrastrukturális színvonal tartozik, az egyes országokat jelző pontok egy viszonylag keskeny sávban helyezkednek el. Ebből arra következtethetünk,
hogy a gazdasági fejlettség és az infrastrukturális színvonal között szoros kapcsolat
van. Általában minél magasabb valamely ország egy lakosra jutó nemzeti jövedelme,
illetve GDP-je, annál magasabb az infrastrukturális színvonala is. A jól kiépített infrastruktúra kedvező teret biztosít az általános gazdasági fejlődésnek a szűk keresztmetszetek feloldásával, a növekedéshez szükséges tárgyi és emberi tényezők rendelke-
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zésre bocsátásával, a gazdasági növekedés pedig forrást jelent a további infrastruktúrafejlesztés számára.
A fejlődésben mindig vannak viszonylagos késések és viszonylagos előreszaladások,
aminek következtében az egyik időszakban ez, a másikban az az ország „lóg ki” az
összefüggés ponthalmazának sávjából. A sávtól lefelé való eltérés azt mutatja, hogy a
kérdéses ország infrastrukturális pontszáma kevesebb, mint ami a nemzetközi átlagok
és arányok alapján az adott fejlettségű országtól elvárható. Az ellenkező irányú eltérés
pedig a gazdasági fejlettséghez viszonyítva fejlettebb infrastruktúrára utal.
Az eltérések tehát egészen természetesek. A gazdasági növekedés általában jóval
egyenletesebb, mint az infrastrukturális színvonal fejlődése, amelyet egy-egy nagyobb
létesítmény lökésszerűen jelentkező üzembe helyezése hirtelen fellendíthet, egy már
aktuális beruházás elmaradása visszafoghat. Minden ország fejődésében előfordulnak
olyan szakaszok, amikor bizonyos – főleg hosszú megtérülésű – infrastrukturális szükségletek megvalósulása későbbre halasztódik. Ilyenkor a gazdaság a korábbi időszakokban létrehozott infrastruktúra-állományt fogyasztja, éli fel. Más esetben viszont
a nagyarányú infrastruktúra-fejlesztés (pl. városépítés, a közlekedés teljes szerkezeti
átalakulása stb.) az ország erőforrásainak tekintélyes részét felemészti és ilyenkor a
gazdasági fejlődés üteme átmenetileg lelassul.
Ha tehát egy-egy időszak gazdasági és infrastrukturális szintje között lehetnek is egyik
vagy másik ország tekintetében eltérések, hosszú távú tendenciaként a kettő harmonikus együttmozgása jut érvényre. Ahol ez nem történik meg, ott olyan zavarok lépnek
fel, hogy az infrastruktúra hiánya előbb-utóbb az általános gazdasági növekedés gátjává válik, veszélyezteti, sőt lehetetlenné teszi az elérni kívánt növekedést. Hosszú
távon tehát nem úgy merül fel a kérdés, hogy gazdasági növekedés vagy infrastruktúra, hanem úgy, hogy milyen gazdasági növekedéshez milyen mértékű és szerkezetű
infrastruktúra szükséges, milyen az az infrastruktúra, amely hosszú távon is képes biztosítani a gazdaság különböző szféráinak többé-kevésbé egymáshoz illeszkedő fejlődését.

2. Beruházási döntések és stratégiák
A témát ILLÉS I.-RIMASZOMBATI J. : Infrastruktúra c. könyv felhasználásával ismertetem. A könyvben ezt a fejezetet ALBERT O. HIRSCHMAN műveiből állították
össze a szerkesztők.

2.1. A beruházások hatékony sorrendje
A gazdaságfejlesztés elméletének és gyakorlati politikájának egyik legfontosabb kérdése: a beruházási döntés. A fejlesztés a jövedelemre kedvezően ható tervek egész
sorának elkészítését kívánja meg a legkülönbözőbb területeken, mint pl. az államigazgatás, a közegészségügy, a közlekedés, az energiafejlesztés, a mezőgazdaság, az ipar,
a városfejlesztés stb. területén. Az erőforrások csak korlátozott mértékű megléte arra
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kényszerít, hogy e tervek között válasszunk. A hagyományos közgazdaságtanban a
piac tölti be ezt a szerepet. Elismert tény azonban az is, hogy bármilyen közgazdaságban a rendelkezésre álló erőforrások jelentős hányadát olyan célokra kell fordítani
(közoktatás, közegészségügy, közművek stb.), amelyeknek hozama nem mutatható ki
közvetlenül vagy éppenséggel nincs visszatérülő piaci értéke. Továbbá az elmaradott
gazdaságokban bizonyos rendszeres eltérések tapasztalhatók az ún. egyéni és a társadalmi költségek között, és ilyen esetekben a piacra való támaszkodás az erőforrások
téves elosztásához vezetne.
Ezek a megfontolások és a fejlesztéstervezők előtt álló gyakorlati követelmények vezettek el a beruházási kritériumok kidolgozásához. A kérdés, ami ezzel kapcsolatban
felmerül, a következőképpen fogalmazható meg: ha adva van egy korlátozott összegű
beruházási erőforrás és adottak a megvalósítandó beruházási célok – amelyek teljes
megvalósítási költsége azonban meghaladja a beruházásra rendelkezésre álló összeget
-, hogyan választhatjuk ki azokat a beruházási tervváltozatokat, amelyek megvalósítása
a ráfordított költségekhez viszonyítva a legnagyobb hozamot biztosítja? A kérdésre
adott feleletben a közgazdászok a hozamot általában úgy értelmezték, mint közvetlen
hozzájárulást az output-hoz, ha a terv egyszer már megvalósult. Ez csak akkor természetes, ha a növekedést úgy szemléljük, mint ami kizárólag az aggregát output-tól és a
jövedelemtől függ, és ami a megtakarítások révén létrehozza a további növekedés eszközeit. Ilyen feltételek mellett a különböző tervek ún. társadalmi határtermelékenységének (social marginal productivity) mérése – ami lényegében egy, bár többé-kevésbé
mesterkélt haszon-költség hányados – olyan eszközzé válik, amely elméletben lehetővé tenné a tervek rangsorolását az output-hoz és ezen keresztül a további növekedéshez való – várható – hozzájárulás szerint.
Ha egy más megközelítést kísérelünk meg, mindenekelőtt különbséget kell tennünk
helyettesítési és elhalasztási döntések között. Vizsgáljuk meg egy döntés lehetőségét
„A” és „B” terv között. Ha a döntés „A”-nak kedvez, ez „B”-nek teljes mellőzését vagy
elhalasztását jelentheti. Az előbbi esetben a döntés egymást helyettesítő műszaki lehetőségek közötti választás. Nagyon sok fontos döntés ilyen természetű. Ezek olyan megvalósítani kívánt cél legjobb módjaira vagy legjobb eszközeire vonatkoznak, amelynek
elérése vitathatatlanul szükséges. Ilyen döntések meghozatalában a hagyományos beruházási kritériumoknak továbbra is jelentős szerepet kell játszaniuk. Úgy gondoljuk
azonban, hogy az elmaradott országokban, ezen túlmenően további megfontolásokra
is szükség van.
Tételezzük fel, hogy az összes helyettesítési lehetőségek tekintetében döntést hoztunk,
és a hasznos terveknek egész sora áll rendelkezésünkre, amelyek mind ideálisan vannak megtervezve ahhoz, hogy sajátos céljukat elérjék. Ebben az esetben nincs más
megoldás, mint néhány terv megvalósítását elhalasztani. Ezek után nem „A”-t választjuk „B” helyett, hanem inkább az „A, B” sorrendet választjuk a „B, A” sorrend helyett.
Milyen indoka lehet egy ilyen döntésnek? Ha feltételezzük, hogy célunk mind „A”nak, mind „B”-nek a megvalósítása, de most csak vagy „A”-t vagy „B”-t valósíthatjuk
meg és „B”-t vagy „A”-t későbbre hagyjuk, akkor világos, hogy az „A, B” sorrendnek
a „B, A”-val szembeni előnyben részesítésének egyetlen indoka az lehet, hogy minden
valószínűség szerint „B” hamarabb lesz megvalósítható, ha „A” már elkészült, mint
megfordítva. Más szavakkal ez azt jelenti, hogy döntésünket egyedül az a hatás fogja
befolyásolni, amit a már megvalósított „A” fog gyakorolni „B” mielőbbi megvalósítá-
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sára, szemben azzal a hatással, amit „B” gyakorolna „A” létesítése érdekében. Ha már a
kérdést így fogalmaztuk meg, az is egészen világossá válik, hogy „A” és „B” viszonylagos termelékenysége – miután mindkettő megvalósításra kerül – csak kis szerepet
játszik döntésünkben a prioritást illetően.
Bár az érvelést nagyon leegyszerűsítettük, az rámutat a fejlesztési problémának egy
fontos szempontjára. Egy elmaradott országban mindig bővében vannak a feladatok,
miután az elmaradottságnak sok, egymással összefonódó jelensége van. Ebből azonban
nem vonhatunk le a kiegyensúlyozott növekedésre vonatkozóan olyan következtetést,
hogy minden fejlesztést egyszerre kellene elkezdeni; de sorozatos vagy láncszerű megoldás valóban szükséges. Más szavakkal ez azt jelenti, hogy lehetséges elszigetelt fejlesztés egy bizonyos területen, de csak egy korlátozott időtartamra; ha ugyanis annak
utat engedünk, azt máshol is fejlődés fogja követni. Éppen ezért az elsőbbség kérdését
azoknak a hatásoknak az összehasonlítása alapján kell eldönteni, amelyek megmutatják, hogy az egyik területen elért fejlődés mennyiben fog a másik területen is fejlődést
előidézni. A fejlesztési döntések alaptípusaiban ezért nem elegendő a szokásos beruházási kritériumokat kiegészíteni, finomítani és egyéb módon javítani. Egészen új elvi és
gyakorlati eszközöket kell kifejleszteni a hatékony sorrendek és az optimális fejlesztési
stratégia nagy részben fel nem tárt területén.
Nem elmélyülve a lehetséges módszerek ismertetésébe egy példán mégis célszerű érzékeltetni a fejlesztés problematikáját. A példa az összerakós képrejtvény lenne, ahol
az egyes képdarabok helyükre illesztése megfelel az egyes fejlesztési lépéseknek. A
feladat az, hogy minél hamarabb összerakjuk a képet. A teljes időtartam természetesen egyenlő az egyes darabok beillesztésére fordított idők összegével. Az egyes darabokhoz felhasznált idő viszont attól függ, hogy azok hány oldallal érintkeznek a már
helyükre illesztett darabokkal. Ebből következően minél nagyobb a már helyükre illesztett darabok száma, annál kevesebb időt vesz igénybe a több kirakó elemmel szomszédos lapocska megtalálása és a megtalált helyre való beillesztése. Minden egyes beillesztés tulajdonképpen egy „következtetés”, amely annak egyszerűségétől vagy bonyolultságától függ. A darabok összeillesztésének hatékony sorrendje kísérletek és tévedések útján megállapítható, ha már van valami adatunk az egyes darabok beillesztéséhez szükséges időre vonatkozóan. Például ha a szükséges idő – a már helyükön levő,
szomszédos kirakó elemek számának arányában – gyorsan csökken a zérus felé, akkor
a hatékony sorrend egészen különbözne attól, ami akkor lenne optimális, ha a darabok
beillesztésével járó nehézség nem csökkenne arányosan a már kirakott szomszédos
darabok számával.
Mind ez ideig arról beszéltünk, hogy minden egyes fejlődési lépés (azaz az egyes rejtvénydarabok helyükre illesztése) kizárólag a már helyükön lévő szomszédok számától
függ. Példánkat egy lépéssel közelebb hozhatjuk a valósághoz, azzal a feltételezéssel,
hogy a különböző lépések megtételének belső nehézségei is vannak, túl azon, hogy a
lépéseket a szomszédok száma is befolyásolja. Ha ez az eset, akkor a rejtvény megoldása sokkal meghatározottabbá válik, mint előbb, mert most azoknak a daraboknak
a szomszédokkal való körülvételére koncentrálnánk, amelyeket a legnehezebb beilleszteni, és ezáltal sokkal jobban gazdálkodnánk erőkifejtésünkkel, mintha mi vesszük
körül azokat a darabokat, amelyek önmagukban átlagos vagy az átlagosnál kisebb nehézséggel helyezhetők el.

2.2. FEJLESZTÉS INFRASTRUKTÚRA-HIÁNY, ILLETVE KAPACITÁSTÖBBLET ÚTJÁN

23

Ezek a furcsa kis kitérők egy olyan fajta modellt illusztrálhatnak, amelynek alapján a
„hatékony sorrend” általános elmélete felépíthető. Fejtegetésünk célja
• a hatékony sorrend fogalmát érthetőbbé tenni; és
• kimutatni, hogy a hatékony sorrend szükségszerűen változik területenként és országonként, attól függően, hogy a legfontosabb fejlesztési nehézségek hol fordulnak elő és mennyire állandóak.

2.2. Fejlesztés infrastruktúra-hiány, illetve kapacitástöbblet útján
Nem kétséges, hogy az infrastrukturális beruházás szükséges a gazdasági fejlődés érdekében. Ezt bizonyítja az a tény, hogy minden országban az összes beruházásnak
jelentős százaléka infrastrukturális beruházás. De mindaz, amit a statisztikai adatokból
megtudunk csupán annyi, hogy az ilyen beruházás az egyik legfontosabb eleme a gazdasági fejlődésnek. Az adatok viszont nem közlik velünk azt, hogy az infrastrukturális
beruházás milyen mértékben előfeltétele és mennyiben következménye a közvetlen
termelőtevékenységnek. Pedig ez a kérdés érdekel bennünket leginkább.
A felelet nem egyszerű. Bármelyik sorrend indokolható. Hogy az adott feltételek mellett melyik a kedvezőbb, ahhoz a gazdasági elemzés és a gazdaságtörténet tud némi
támpontot nyújtani.
Bizonyos infrastrukturális beruházásra szükség van a közvetlen termelőtevékenység
beruházásának előfeltételeként. Ahhoz ugyanis, hogy egy területen valamilyen gazdasági tevékenység kibontakozhasson, a területre valamilyen módon – tengeren, közúton,
vasúton vagy a levegőben – el kell jutnunk. Eltekintve azonban meglehetősen tág határoktól, az infrastruktúra és a közvetlen termelőágazatok közötti kapcsolat technológiailag nincs meghatározva. Ezeken a határokon belül az összefüggés csak olyan módon
jelentkezik, hogy minél magasabb a közvetlen termelőtevékenység egységnyi kibocsátásának termelési költsége, annál kevésbé megfelelő a gazdaság infrastruktúrája. Ezt a
helyzetet mutatja a 2.1. ábra.
A rendelkezésre álló infrastruktúra (és annak költsége) az ábra vízszintes tengelyén
mérhető. A közvetlen termelőtevékenység kibocsátásának teljes költsége (beleértve a
termelő-beruházások értékcsökkenését) a függőleges tengelyen látható. Azt előre feltételezzük, hogy az infrastrukturális beruházások nem szerepelnek a közvetlen termelőtevékenység költségkalkulációiban. Az „a” görbe mutatja egy adott termelő-beruházás
eredményeként létrehozott közvetlen termelőtevékenység kibocsátásának termelési
költségeit, a rendelkezésre álló infrastruktúra mennyiségének függvényében. A „b”,
„c” és „d” görbék adott nagyobb termelő-beruházások eredményeként létrejött közvetlen termelőtevékenységek kibocsátásának megfelelő magasabb költségösszegeket
mutatják.
A görbe meredeksége könnyen megmagyarázható. Elindulva jobbról: az infrastruktúra
bőséges, a közvetlen termelőtevékenység költségei alacsonyak. További infrastruktúra
alig eredményezne további csökkenést a termelés költségében. Amint haladunk balra,
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2.1. ábra. A közvetlen termelőtevékenység és az infrastruktúra kiegyensúlyozott és
kiegyensúlyozatlan növekedése

a költségek bármely adott közvetlen termelői kibocsátásnál először lassan, majd gyorsan emelkednek mindaddig, amíg a költséggörbék függőlegessé válnak, mivel van egy
minimális infrastruktúra, ami elkerülhetetlenül szükséges bármilyen adott közvetlen
termelőtevékenység kibocsátásának megtermeléséhez.
A görbék egy adott termelés költségeiben beálló változásokat tükrözik vissza, és csupán egyetlen elem változik, mégpedig a rendelkezésre álló infrastruktúra. Ez az elem
még csak nem is ráfordítás a szó szokásos értelmében, miután költségeit nem a termelők viselik. A gazdaság mint egész szempontjából a cél: a közvetlen termelőágazatok
növekvő termelésének lehető legalacsonyabb költséggel való elérése, beleértve mind
a közvetlen termelőtevékenységre, mind az infrastruktúrára fordított erőforrásokat. Az
ábra mindegyik görbéjén az a pont az optimális, amelynél a koordináták összege a
legkisebb. A görbék úgy vannak megrajzolva, hogy egy 45?-os egyenes köti össze a
különböző görbék optimális pontjait. Ez az egyenes a közvetlen termelőágazatok és az
infrastruktúra kiegyensúlyozott növekedésének ideális esetét fejezi ki, minden lépésnél
mindegyikből egy keveset. Nem kétséges, hogy ez eredményezné az ország erőforrásainak legnagyobb hatékonyságát.
A fejlődés paradoxonjainak egyike azonban, hogy a szegény országok nem mindig
engedhetik meg maguknak a takarékosságot. Az elmaradott országokban az igazi szűkösség nem magukban az erőforrásokban mutatkozik, hanem abban a képességben,
hogy ezeket az erőforrásokat működésbe is hozzák. Ebből kiindulva megállapítható,
hogy

• az infrastruktúra és a közvetlen termelőágazatok nem növelhetők egy és ugyanazon időben;
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• előnyben kell részesíteni azt a fejlesztési sorrendet, amely maximálisan segíti,
ösztönzi és megkönnyíti a döntéshozatalt.
Az első feltétel eredményeként a sorrendek két fő típusát különíthetjük el:
• az egyik a fejlődést az infrastruktúra növelésével kezdi, ahogy azt az ábrán az
„AA1BB2C” pontokat összekötő vastag vonal mutatja,
• míg a másik a kezdeti fejlesztési lépést mindig a közvetlen termelőágazatokkal
teszi, amint az ábrán „AB1BC1C” szaggatott vonal jelzi.
Az első sorrend úgy jellemezhető, mint fejlődés az infrastrukturális többletkapacitással, az utóbbi pedig mint fejlődés az infrastrukturális kapacitáshiánnyal. A második feltétel szerint az a sorrend lenne előnyben részesítendő, amely egy élénk, önmagát előrehajtó erő kialakulására nagyobb biztosítékot nyújt. Adatainkból nehéz lenne
megmondani, hogy ezen az alapon melyik lenne előnyösebb. Ha az infrastruktúrafejlesztésből („AA1BB2C” sorrend) indulunk ki, a már meglevő közvetlen termelőágazatokban a termelés olcsóbb lesz, és így a termelő-beruházás fokozása eredményes
lehet – természetesen attól függően, hogy a vállalkozók a megnövekedett profitra hogyan reagálnak. Ha viszont a közvetlen termelőtevékenység fejlesztése veszi kezdetét
előbb, a termelési költségek valószínűleg lényegesen emelkedni fognak, és a közvetlen termelőágazatokban a termelők megfontolják, hogy nagyobb infrastrukturális létesítmények megvalósítása útján megtakarítást érhetnek el. Ennek következtében ezek
megvalósítása irányába ható sürgető megnyilvánulások és tények fognak jelentkezni,
amik ösztönözni fogják a sorrend következő lépésének megtételét is.
Ezért mindkét sorrend bizonyos ösztönző és sürgető hatásokat eredményez, de tulajdonképpeni hatékonyságuk foka végső soron egyiknél a vállalkozói kezdeményező képesség fokától, a másiknál pedig az infrastruktúráért felelős állami hatóságok részéről
megnyilvánuló reagálás módjától függ.
Felvetődhet, hogy egy fejlesztési sor hogyan indítható el egyáltalán a közvetlen termelőtevékenység fejlesztése útján, tekintettel a költségek emelkedésére, amivel egy
ilyen – infrastruktúra egyidejű növelésével nem támogatott – fejlesztés járna. A felelet erre az, hogy a közvetlen termelőtevékenység még „B1” ponton is lehet jövedelmező. Továbbá egyenlőre még semmit sem feltételeztünk arról, hogy akár a közvetlen
termelés, akár az infrastruktúra fejlesztése milyen intézményi, szervezeti keretek között folyjon. Más szavakkal, nem utasítanánk el a közvetlen termelőágazatokba való
állami beruházás gondolatát, ha úgy találnánk, hogy ezen a módon egy sokkal hatékonyabb fejlesztési sorrend kerülhet megvalósításra. Hasonlóképpen, ha vizsgálataink
eredményei ez irányba mutatnának, úgy ez fontos érvet jelentene a magánvállalkozás
protekcionista vagy más formában történő támogatása érdekében. Szembe találjuk itt
magunkat a kezdő ipar támogatására felhozott érvek egy új típusával egy olyan helyzetben, amikor az infrastruktúra nincs bőségben, a közvetlen termelőágazatokat sokkal
hatásosabban lehet védeni, támogatni különös pénzügyi támogatás nyújtásával vagy a
termelő szektorban végrehajtott közvetlen állami beruházással, mintha azt közvetve –
infrastruktúra létrehozása útján – ösztönöznék.
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A sorrendek két típusának kombinációja is elképzelhető. Tételezzük fel, hogy mind az
infrastruktúra, mind a közvetlen termelőtevékenység irányítóinak beruházási döntéseihez az infrastruktúra-hiány vagy az infrastruktúra-kapacitástöbblet bizonyos ösztönző
erejére van szükség. De ha ezt az ösztönzést egyszer érezték, mindkettő a kelleténél
nagyobb mértékben reagál arra, és ezáltal megteremtik az ellenkező irányú feszültségi
helyzetet. Ebben az esetben a sorrend egy harmadik típusa jelentkezik, amely az ábránkon valahol a kiegyensúlyozott növekedés egyenese körül ingadozna hullámvonal
alakban. Például az infrastrukturális irányítók reakciója, a „B1”-nél érvényesülő feszültségi helyzetre, a közvetlen termelőtevékenység költségének egészen „B2”-ig történő csökkentését eredményezné, erre az infrastruktúra többletkapacitásra a közvetlen
termelőtevékenység irányítói úgy reagálnának, hogy egyszerre a „d” vonalra ugrással
egy új infrastruktúra-hiányt teremtenének „D1”-nél, és így tovább. Fejlesztési magatartás és stratégiai szempontból azonban a két tiszta sorrend reálisabbnak látszik.
Az alapvető különbség a két tiszta sorrend között az adott ösztönző erő típusa. Az
infrastrukturális kapacitástöbblet hatása lényegében inkább megengedő, lehetőség biztosító, mivel a már létező motiváló erők megerősítését szolgálja, ennek megfelelően
inkább csábít, mint kényszerít. Ennek ellenkezője érvényes a hiány melletti ösztönzésre. Egy érezhető hiány lényegénél fogva előidézi, hogy amiatt a kárt szenvedők
vagy azok, akik a megszüntetéséből előnyhöz jutnak, megkíséreljék megszüntetését.
Ahol tehát az előrehajtó erők nem elég hatékonyak, a hiány melletti fejlesztésre építeni biztosabbnak látszik, mintha a kapacitástöbblet útján való fejlesztésre építenénk.
Az ilyen típusú fejlődés mellett szóló érvek különösen vonatkoznak egy elmaradott
ország (saját) elmaradott területeire.

2.3. Az infrastruktúra-hiány mellett végbemenő fejlődés korlátai
Nem kétséges, hogy a közszolgáltatások elhanyagolása nagyon komoly akadályává
válhat a gazdasági fejlődésnek. Felismertük, hogy van egy minimális infrastruktúraközvetlen termelőtevékenység arány, azaz van egy pont, ahol közvetlen termelés már
csak az infrastruktúra fejlesztése útján növelhető. Ez azonban nem azt jelenti, hogy
ezen a ponton további termelő beruházás nem mehet végbe, hanem inkább azt, hogy
az összes termelő-beruházások teljes termelőképessége nem fog további növekedést
mutatni. Egy egyedi gyár tehát továbbra is létesíthető, és annak hozama természetesen
pozitív lesz. Társadalmi határtermelékenysége azonban zérus lesz, mivel ha az új vállalkozás is részt fog kérni a már egyébként is elégtelen infrastrukturális létesítmények
szolgáltatásaiból, a már meglevő üzemek csökkenteni kényszerülnek termelésüket. Ez
megnyilvánulhat az egyébként is legalacsonyabb jövedelmezőségű vállalatok megszűnésében, vagy az összes vállalatok mind minőségben, mind mennyiségben valamivel
gyengébb teljesítményében, esetleg mindkettőben. Más szavakkal ez azt jelenti, hogy
az infrastruktúra és a közvetlen termelőágazatok közötti egyensúlyhiány annyira kiéleződik, hogy az automatikusan akadályozza a növekedést, vagy a közvetlen termelőtevékenység fejlődésének lehetetlenné tételével, vagy a már létező termelő létesítmények
tönkretételével, mihelyt egy új beruházásra kerül sor.
Sajnálatos módon nem tudjuk felismerni azt a pontot, ahol az infrastruktúrán túlnövő
termelés-fejlesztés ilyen módon saját maga gátjává válik éppen azért, mert nincs olyan
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abszolút akadály, amely valaha is kizárná a további termelő-beruházást. Az azonban
lehetséges, hogy vannak országok, amelyek tartós infláció miatt közel jutottak ehhez
a ponthoz, különösen akkor, ha a közszolgáltatási díjak emelésétől való tartózkodás
tovább erősödött a külföldi ellenőrzés alatt álló társaságok anyagi megszorítására irányuló óhaj következtében.
Megkíséreltük a gazdaságfejlesztési politika néhány lehetséges változatát felvázolni
annak a feltételezésnek az alapján, hogy a fejlődő országoknak meg kell küzdeniük
néhány speciális nehézséggel és hiánnyal. Munkánk azonban teljesen lehetetlen lenne,
ha a fejlődést serkentő szándéknak a teljes hiányát kellene feltételezni. Az ilyen magatartás csak az olyan erők ideiglenes győzelmeként fogható fel, amelyek a legjobban
ellenzik a fejlődés költségeinek vállalását.

3. Jellegzetes nemzetközi tendenciák
Az infrastrukturális és szolgáltatási szférákban jelentkező új és legfontosabb nemzetközi tendenciák ismerete nélkülözhetetlen egy olyan kis ország számára, mint Magyarország, amely már alacsonyabb gazdasági fejlettségi szinten is alkalmazkodni kényszerül a gazdaságilag fejlett világban, illetve az Európában, az EU-ban zajló folyamatokhoz. A vizsgálati területeinkkel összefüggő legfontosabb nemzetközi tendenciák az
alábbiak:
1. A mikroelektronika térhódítása nyomán technológiaváltás következett be. E technológiaváltás révén teljesen új fejlődési irányok alakultak ki, korábban ismeretlen
lehetőségeket nyújtó új hálózatok, technikai apparátusok jöttek létre. Terjedésük
a gazdaság szinte minden területén általános technikai megújulást, a technika általános átalakulását és szinte teljes szerkezetátalakulást eredményez. Új, globális
távközlési rendszerek jelennek meg, távközlő világhálózatok épülnek. Az ezeken
létesülő világméretű távközlési és információs szolgáltatások működnek a közlekedési, a távközlési, az üzleti, a technikai, a pénzügyi, a tőkepiaci szolgáltatások,
a tanácsadás, a háztartások, valamint a környezet állapota és annak változásainak
megfigyelése területén.
Az új technika és technológia elavulttá teszi a régi elosztó, és ellátó hálózatok egy
részét, s napirendre tűzi azok teljes technikai átalakítását, illetve új hálózatok, új
útvonalak és rendszerek kiépítését. Az új hálózati infrastruktúrák és ezek bázisán
az újfajta szolgáltatások terjedése a fejlett piacgazdaságokban viharos sebességű.
A csúcstechnikák termelésének terjedése, s nyomában a magas termelékenység,
következésképpen eszközeinek folyamatos olcsóbbodása segíti tömeges alkalmazásba vételüket minden területen, így a hálózati infrastruktúrák és a szolgáltatások
szféráiban, sőt mindinkább már a háztartásokban is.
2. A mikroelektronika révén a kommunikációban végbement technológiaváltás főbb
következményei négy rétegben sorakoztathatók fel:
• a legbelső burok magának a digitális technológiának a fejlődése: a digitális technológia valamennyi távközlési és informatikai technológiának a kö-
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zös alapjává válik, megkezdődik a különféle távközlési funkciók technológiái
közti integráció;
• megindul a távközlés különböző ágainak (beszédátvitel, adatátvitel és műsorszórás) egymáshoz való közeledése (technikai értelemben is, valamint a feladatok egymástól való átvételében és ötvöződésében is);
• a hírközlés, a számítástechnika, a szórakoztatóelektronika és a médiák összefonódnak végül a legkülső szinten;
• valamennyi más ágazat (bank- és pénzügyi szféra, kereskedelem, ipari gyártástechnológia stb.) korszerűsödésének is az egyik jelző- és mérőszámává
kezd válni, hogy az adott ágazatot mennyire képes áthatni az új információs
és távközlési technológia.
Jelen korunkban már szinte kizárólagosan csak azok az ágazatok képesek korszerűsödni, amelyek felismerik, hogy saját tevékenységükön belül milyen szerepet kaphat,
adhat számukra a korszerű informatika.
3. Az infrastrukturális és szolgáltatási hálózatok egyre inkább nemzetközivé válnak;
a nemzeti infrastruktúrák hálózatai mindinkább nemzetközi rendszerek részeiként
működnek. Ezt tapasztaljuk a közlekedésben, a távközlésben, az informatikában, a
bank- (illetve pénzpiaci) szférákban, a vízgazdálkodásban, a postánál, az idegenforgalomban, a környezetvédelemben és a kereskedelemben is. A világméretű rendszerek a csúcstechnika és technológia természete alapján terjednek. A nemzetközivé
válás folyamatában gazdasági-szakmai szervezetek – évekig folyó kemény pozícióharcok és viták sorozatában – valamiféle konszenzus segítségével dolgozzák ki,
fogadják el és rögzítik nemzetközi szerződésekben (például az EU szabályaiként)
a fokozatosan kötelezővé váló műszaki-gazdasági paramétereket, szabványokat és
szabályozásokat.
A dolog másik oldalaként a világgazdasághoz való kapcsolódás ma már alacsonyabb gazdasági fejlettségi szint mellett is megköveteli a nemzeti infrastrukturális
hálózatok nemzetközi rendszerekhez csatlakozó kiépítését, illetve a meglévők ennek megfelelő átalakítását, korszerűsítését, az állam ehhez szükséges anyagi hozzájárulását és az ezzel kapcsolatos szabályozási rend megalkotását.
4. A globalizálódás, az internnacionalizálódás tendenciája mellett a több országra
kiterjedő regionalizálódás folyamata is előrehalad. Ez Európán belül az EU-hoz
kapcsolódik. A legutóbbi évek új tendenciájaként számos infrastrukturális hálózat
tekintetében (például az energia szektorban, a szárazföldi közlekedésben, a vízi és
légi közlekedésben, a telekommunikációban) jellemzővé válik az EU tagországainak nemzeti infrastrukturális hálózatait egymással összekapcsoló regionális hálózatok fejlesztése.
5. Néhány területen (mint például a távközlésben és a vele összefonódva fejlődő számítástechnikában, informatikában, szórakoztató és tájékoztató elektronikában) a viharos technikai fejlődés a világ élvonalában lévő néhány tőkeerős ország (az Amerikai Egyesült Államok, illetve egy-egy területen Japán) részére a közeli jövő potenciális lehetőséget kínál arra is, hogy átlépjen a nemzeti, illetve regionális hálózatok
rendszerén, s ezek megkerülésével olyan világhálózatokat hozzon létre, amelyek
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– bizonyos alapfeltételek megléte esetén – lehetővé teszik a hozzájuk való közvetlen egyéni csatlakozást. A globális műholdas rendszerek és az Európát mindinkább körülölelő tengeralatti kábelek nemzetközi vizeken történő folyamatban lévő
lefektetése az amerikai transznacionális vállalkozások birtokában vannak. Ezek a
távközlési forgalomban kikerülhetővé teszik a potenciális európai csomópontokat,
csökkentve azok világforgalomban betöltött szerepét és anyagi hasznát is.
6. Az infrastrukturális hálózatok világméretűvé válása a szolgáltatások egyre növekvő
részénél emeli át a versenyt az országok, a regionalizált országcsoportok felett álló,
nemzetközi kompetitív szféra területére. Az ok kettős: egyfelől nemzeti keretek között is különböző tulajdonformákban működő infrastrukturális hálózatok és szolgáltatások versenye folyik, de ennél még fontosabb, hogy az egyes országokban a
nemzetközi versenytársak jelenléte konkurenciát teremt. Ennek következményeként
a nemzeti, a regionális és a nemzetközi szolgáltatások területén működő vállalatok
között élethalálharc folyik a piacokért, a minden szinten folyó óriási versenyben
való fennmaradásért.
Meg kell jegyezni, hogy számos hálózati infrastruktúrában és szolgáltatásban az EU
elmarad az észak-amerikai kontinens és Japán mögött. A távközlés egyes területein
az elmaradás fokozottabb. A mára már kialakult világhálózatokban, stratégiai világszövetségekben a nagy európai távközlési szolgáltatók is csak partnerek lehetnek.
7. Az 1960-as évtizedtől kezdődően folyamatosan megnövekedett a világkereskedelemben a szolgáltatások országok közötti kereskedelmének részaránya. Az 1990-es
évek elején a szolgáltatások kereskedelme a teljes exporton belül (áru- és szolgáltatáskereskedelem együttes értéke) mintegy 1/5-ét, 1/4-ét képviselik. Az EU országainak többségében a szolgáltatások kereskedelme a teljes exportban valamivel nagyobb (20-30%). A turizmus igen nagy aránya miatt az EU országai közül Görögország 52%-os, Spanyolország 34%-os (1991) szolgáltatás-exportjával emelkedik
ki.
8. Alapvetők a változások az állam szerepvállalásában és az állami tulajdon arányaiban. A XX. században az állami szerepvállalás az elosztó infrastrukturális hálózatoknál (például az áram-, víz- és gázszolgáltatás, vasút, úthálózat, légi közlekedés,
posta és hírközlés, vízgazdálkodás stb.), az üzleti szolgáltatások bizonyos területein (például a pénzügyi-biztosítási, a vagyonkezeléssel kapcsolatos szolgáltatások
stb.), továbbá a tudomány, a technikai-technológiai kutatás szféráiban fokozatosan
egyre nagyobb jelentőséget kapott. Ez a szerep az új vívmányoknak az országok
egészére, mindenki számára hozzáférhetővé tétele érdekében kiterjedt a kizárólagos állami tulajdonlásra, a fejlesztés és fenntartás, a működtetés költségei jelentős
részének finanszírozására és az árak meghatározására is. Ugyanakkor az időközben bekövetkezett hatalmas technikai és műszaki fejlődés adta új lehetőségekkel,
változó és növekvő igényekkel a gazdaságilag fejlett országok jelentős része sem
tudott lépést tartani.
Számos gazdaságilag fejlett országban megkezdődött a korábban kizárólag állami
(köz)tulajdont képező, és így állami költségvetésből „közszolgáltatásként” fejlesztett és működtetett közlekedési, hírközlési stb. vállalatok, intézmények részleges
privatizálása, magán- (illetve regionális közösségi) tulajdonba adása. Általános ma
már, hogy egy-egy infrastrukturális-szolgáltatási szférában egymás mellett különböző tulajdonformák működnek.
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E folyamat a hálózati infrastruktúrákat és a rajtuk bonyolódó szolgáltatásokat, így a
közlekedést, annak szinte minden alágazatát, a távközlés összes alágazatát, köztük
a műsorszórást is, a postát, a hírközlést, a vízgazdálkodást, az idegenforgalmat, sőt
az egészségügyet és az oktatást egyaránt érinti. A nemzetállamok (illetve az EU-ba
csoportosult országok együttes közössége) hozták létre, és folyamatosan, de fokozatosan alakítják, módosítják azokat a feltételeket, kereteket, amelyek között a piac
és a verseny ezeken a területeken is érvényre jut.
Az állam szerepvállalásának visszavonulása és köztulajdoni hányadának csökkenése számos országban és országcsoportban, így az EU-ban is lassú, fokozatos
(megszakításokkal érvényre jutó) és előre nem látható, számos problémával terhes, ellentmondásokkal tarkított folyamatként megy végbe. Ennek keretében fontos
szerepet kapott az, hogy a hálózati infrastruktúrák és a rajtuk bonyolódó szolgáltatások részleges privatizálását az országok többségében jobbára megelőzte az azok
működtetésére, a költségek elszámolására, az árak képzésére, a profitok nagyságára, a fenntartásra, a fejlesztésre irányuló szigorú állami (nemzeti) szabályozás
törvénybe foglalása, és ezzel együtt a korszerű felhasználói, fogyasztói érdekvédelem szervezeteinek a kiépítése.
9. Alapvető változások vannak a tercier szektorok munkaerő-igényében, annak minőségi összetételében és a foglalkoztatás módjában is. Ezek a szektorok munkaerőt
felvevő ágazatokból munkaerőt leadó ágazatokká formálódnak. Az okok közül a
legfontosabbak az alábbiak:
• az élőmunkát megtakarító, de a magasabb képzettségű munkaerőt igénylő
csúcstechnikák és technológiák infrastruktúrákban és szolgáltatásokban való
hasznosítása, elterjedése,
• a privatizációnak a munkaerőköltségek csökkentésével járó előrehaladása.
Ennek révén megkezdődött a közlekedésben (elsősorban a vasútnál, a vízi és légi
közlekedésben), a vízgazdálkodásban, a távközlésben és a postáknál a foglalkoztatottak számának csökkenése.
Az 1980-as évtized második feléig a fejlett országokban a feldolgozóipari foglalkoztatottság csökkenését még a tercier szektorok bővülő munkaerő-felszívása ellensúlyozta. Ebben az időszakban a munkanélküliség nagyságrendje még alacsony
volt. Mivel a gazdaságilag fejlett országokban a tercier szektoroknak az összes foglalkoztatottakon belüli aránya stabilizálódott, a feldolgozóipari munkaerő átáramlása a tercier szektorokba kényszerűen lezárult. Feltehetően ez az egyik lényeges
oka a munkanélküliség kétszámjegyűvé válásának az EU, illetve a gazdaságilag
fejlett Európán kívüli országok egy részében az 1980-as évtized második felétől.
A kiterjedő és változatlanul jellemzően élőmunka-intenzív (üzleti, közösségi és személyi, egészségügyi, oktatási) szolgáltatások ugyanakkor a közép-, sőt mindinkább
a felsőfokon képzett, többirányú tevékenység végzésére is hajlandó és képes, az
iparban is keresett sokoldalú munkaerőt igényelnek. Érthető tehát, hogy a jelentős
arányúvá szélesedett munkanélküliségi ráta mellett a magasan képzett és szakmailag rugalmas munkaerő bizonyos rétegei hiánycikknek számítanak.
Az élőmunkaigénynek a hálózati infrastruktúrákban, a szolgáltatási szektorokban
is megjelenő mérséklődése, csökkenése változásokat eredményezett a foglalkozta-
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tás módjában is. A terjedőben lévő atipikus foglalkoztatási módok (pl.: részmunkaidős, önfoglalkoztató szerződéses foglalkoztatás) lehetőséget adnak nemcsak a
bérek, hanem a szociális juttatások mérséklésére, így a munkaerő árának jelentős
csökkentésére is, ami egyben a versenyképesség emelkedésével jár.
10. Az elektronikai bázisú informatika értéktermékét, illetve piaci súlyát tekintve a nemzetgazdaságok s ebben a világpiac leggyorsabban fejlődő ágazatának bizonyul.
Térhódítása és a viszonyokat átalakító ereje a társadalmi lét legkülönfélébb dimenziójában fellelhető.
Megváltoztatja a gazdasági életet, ahol a globálissá váló „információs piacon”
közvetlen kapcsolatok jönnek létre a gazdasági élet szereplői között, lehetővé
téve a termék- és a technológiafejlesztői tevékenység, valamint a termelés hatékonyabb megszervezését is (virtuális vállalatok, távmunka, elektronikus kereskedelem, egyéni ízlés tömeges kielégítése stb.). Az információs technológiák integrációjának fontos következménye, hogy a gyorsan bővülő nemzetközi számítógéphálózatokon földrajzi és politikai korlátozás nélkül (de sokszor a hozzáférés távközlési költségei által behatárolva) lehetségessé válik az otthoni, a munkahelyi vagy
mobil személyi számítógépeken keresztül az óriási információtömeghez való közvetlen hozzáférés (lexikonok, könyvek, filmek, kereskedelmi adatok, hirdetések) és
a sokoldalú közvetlen kommunikáció (elektronikus levelezés, multimédiás távkonferencia, távismeretszerzés stb.). Az elektronizált háztartás, ügyintézés, munkavégzés jelentősen befolyásolja az emberek mindennapi életét, akik napi tevékenységük
egyre nagyobb részét tudják kommunikációs terminál (telefon, TV, számítógép) segítségével végezni, és egyre több időt töltenek ezen eszközök működtetésével.
Az informatika fejlődéséből való kimaradás veszélyére elemzések hívják fel a figyelmet. Rámutatnak arra, hogy akik nem sajátítják el az információs technológiák
kezelését gazdasági alanyként, állampolgárként is hátrányba kerülnek, mint munkavállalók pedig a munkaerőpiac peremére szorulnak. Megállapítják, hogy könnyen
kialakulhat olyan társadalmi tagozódás, melyben az „információszegényeket” hatalmas gazdasági és politikai szakadék választja el az „információ-gazdagoktól”
azzal a valós veszéllyel, hogy az információ-szegények alkotják a társadalom túlnyomó többségét. Ez a munka termelékenységének, a gazdasági és politikai esélyegyenlőségnek a csökkenéséhez és politikai feszültségekhez vezethet. A modern
tömegkommunikációs lehetőségek képesek tehát arra, hogy tágítsák a szakadékot a
birtokon belüliek és kívüliek között. Az új médiumok az információs társadalomból kizárt országokat és embereket marginalizálják. Mindez rámutat az informatikai
ismeretek iskolai (és felnőtt) oktatásának óriási jelentőségére.
A gyorsan növekvő informatikai piachoz a jogi háttér még nem teljesen kidolgozott.
Hiányoznak az elektronikus adatcsere szerződéses kapcsolatokra való alkalmazásának jogi biztosítékai. Például a hitelesítés garantálhatja azt, hogy az elektronikus
adatcsere-partnerek valóban azok, akiknek állítják magukat, és jogosultak üzenetek
küldésére vagy vételére; valamiféle biztosíték akadályozhatja meg mind a küldőt,
mind az üzenetet vevőt abban, hogy később részben vagy egészben letagadja részvételét a kommunikációban. Figyelembe kell azt is venni, hogy (például Európában)
az informatikai piac mintegy felét a média-üzletek, marketing- és hirdetés-üzletek
teszik ki, és óriási az érdekeltség abban, hogy ezekből az informatikai árukból minél
nagyobb legyen a fogyasztás.
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Fontos probléma, hogy a technikai adottságok következtében az informatika eszközrendszere, kínálata sokkal gyorsabban fejlődik, mint a társadalom egészének
alkalmazkodóképessége azokhoz a kihívásokhoz és veszélyekhez, amelyek az új
technikával együtt járhatnak. Reális lehet az a veszély, hogy az informatika által kiváltott egyes negatív társadalmi jelenségeket kiterjesztik az informatika teljes egészére, veszélyeztetve a pozitív hatások elfogadását is.

4. Infrastruktúránk helyzete
4.1. Általános helyzetkép
Magyarország – hasonlóan a többi volt szocialista országhoz – a rendszerváltást a tőkeigényes hálózati infrastruktúrák és szolgáltatások döntő többsége tekintetében súlyosan hátrányos örökséggel és deformációkkal terhelten kezdte meg.
Magyarországon – hasonlóan a későn fejlődésnek indult piacgazdaságokhoz – már
alacsonyabb gazdasági fejlettségi szint mellett is létrejött a foglalkoztatásban a szolgáltatási szektorok dominanciája. Az ok nyilvánvaló: egy a világfejlődésbe későbben
bekapcsolódó ország magasabb technikai nívón végbemenő iparosodása kikényszeríti
a termelőszektorok működtetéséhez és a mindennapi életvitelhez az adott kor színvonalán igényelt infrastruktúrák és szolgáltatások kifejlődését a gazdasági fejlettség
alacsonyabb szintjén is.
Fontos felfigyelni arra, hogy a tercier szektor egésze a mai fejlett országokban tapasztaltaknak megfelelően Magyarországon sem munkaerőt felvevő, hanem ellenkezőleg,
munkaerőt leadó ágazat. A tercier szektor egészét tekintve a teljesítmények növekedését a létszám csökkenése kísérte. Nem lehet tehát arra számítani, hogy az infrastruktúrák és a szolgáltatások bővülése számottevően növelheti a munkaerő iránti globális keresletet. Természetesen a gazdasági növekedés ütemének lényeges felgyorsulásával valamelyest növekedhet a tercier szektorok egészének munkaerő-állománya.
Fontos azonban hangsúlyozni, hogy Magyarországon a szóban forgó szektorokban az
élőmunka-igény csökkenését a foglalkoztatás új formáinak (részfoglalkoztatás, önfoglalkoztatás és szerződéses foglalkoztatás stb.) alkalmazása még az elején tart. Azt is
érdemes kiemelni, hogy a foglalkoztatás mennyiségi csökkenése az infrastrukturális
és a szolgáltatási szektorokban is a munkaerővel szembeni szakmai, felkészültségi és
képzettségi követelmények jelentős megemelkedésével jár együtt.
A Magyarországra érkezett jelentős nagyságú külföldi töke mintegy 1/3-át a magyar
állami vagyon megvételére, ennek számottevő részét állami tulajdonú infrastrukturális
(szolgáltatási) létesítmények privatizációjára fordították. Nagyrészt ennek és az ország
belső tőkehiányának tudható be, hogy a rendszerváltást követő években Magyarországon (a dél-európai kevéssé fejlett országokhoz hasonlóan) gyorsabb az infrastruktúrákban és a szolgáltatások szféráiban a részleges illetve a teljes körű privatizáció,
mint az EU gazdaságilag fejlett országainak többségében. Az erőteljes privatizáció
hozzájárult ahhoz, hogy a belső piacon eltérő tulajdonformákat felölelő versenyhelyzet alakuljon ki az infrastruktúra egyes területein (pl. a közúti közlekedésben; a nem
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vezetékes távközlésben, a kábel tv-k és hamarosan az adatátvitel piacán is). Másutt (a
vasútnál; a városi tömegközlekedésben; a légi közlekedésben; a vízgazdálkodásban;
a vezetékestelefon-szolgáltatásokban; a postánál stb.), az EU-tagországokhoz hasonlóan, fennmaradt az állami (önkormányzati) tulajdon dominanciája és az állami (önkormányzati) monopólium.
Meg kell jegyezni, hogy Magyarországon – sajnálatos módon- a nemzetgazdasági
jelentőségű hálózati infrastruktúrák privatizációs (többszektorúvá tételének) aktusait
nem előzte meg a nemzeti érdekeket kellően érvényre juttató, fontos részleteket tisztázó, körültekintő és szigorú állami szabályozás.
A piaci viszonyok uralkodóvá válásával, a tulajdonviszonyok változásával és az új
befektetések hatására az örökölt deformációk kezdenek oldódni. Ugyanakkor a közlekedés szinte minden szférájában még ma is elmaradott és leromlott a hálózati infrastruktúrák többségének pálya- és eszközállománya, gyengék, illetve rossz minőségűek
az itt nyújtott szolgáltatások.
A magyarországi infrastruktúra fejlettsége tehát, mint számos kevésbé fejlett országban, a dualitás képét mutatja. Egyfelől, követve a nemzetközi tendenciákat, a piacgazdaság kialakulásával megkezdődött a kizárólagos állami tulajdon lebomlása (lebontása), ennek eredményeképpen egyre több eleménél többféle (vegyes) tulajdonforma
működik, versenyhelyzet alakul ki, a világtrendeknek megfelelően rohamosan és sikeresen terjed az új távközlési és informatikai technológia. A versenyben való megkapaszkodás számos ágazatban (a közlekedésben a közútnál, a vasútnál, a légi közlekedésben, a postánál, a távközlésben, az idegenforgalomban) nemzeti és nemzetközi
szinten szövetségek kialakulásához vezet a költségek csökkentésére, a kereslet ösztönzésére, a magasabb színvonalú kínálat létrehozatalára. Másfelől a hálózati infrastruktúrák jelentős része még rendkívül elavult, korszerűtlen, megújításra és bővítésre vár.

4.2. Városaink infrastrukturális ellátottsága
Városaink és falvaink infrastrukturális ellátottsági viszonyait súlyos feszültséggócok
terhelik. Ezek jelentős része a második világháború utáni évtizedekben halmozódott
fel; egyrészt az infrastruktúra-fejlesztés elhanyagolása, háttérbe szorítása, másrészt pedig a városok nagy többsége népességszámának gyors gyarapodása, és azzal lépést
nem tartó infrastruktúra-fejlesztés elmaradása következtében. A nyolcvanas évtized
kedvezőtlen gazdasági-gazdálkodási feltételei következményeiben tovább sújtották és
sújtják városaink és falvaink infrastrukturális ellátottsági viszonyainak alakulását. Az
e célra igénybe vehető anyagi eszközök nagymérvű szűkössége, hiánya, az infrastruktúra legfontosabb szektorainak fejlődését, korszerűsödését is gátolja, ill. bénítja.
A városok infrastrukturális ellátottsági viszonyait tekintve, hét olyan szektort nevezhetünk meg, ahol különösen súlyos a helyzet, s a további romlás nehezen helyrehozható
következményekkel járhat. Ezek a szektorok a következők:
• a lakásellátottság viszonyai,
• a közműellátottság helyzete,
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• a városok útviszonyai,
• a tömegközlekedés,
• a közösségi szolgáltatások közül az egészségügy és oktatásügy,
• a környezetvédelem helyzete,
• a városok üzemeltetése és fenntartása.

A lakásellátottsági viszonyok vonatkozásában a mára kialakult helyzet, s annak várható
tendenciái városainkban hármas feszültséggócot jeleznek.
• a főváros és nagyvárosaink esetében változatlanul élő, s az idő múlásával súlyosbodó probléma a mennyiségi lakáshiány,
• különböző okok együttes hatásaként a lakásépítés kiszorul a városok körül elhelyezkedő településekbe, ahol az önkormányzatok nem tudják vállalni az alapinfrastruktúra telekre való bevezetését,
• régi városrészek felújításának elmaradása, ami főleg a fővárosban és a vidéki
nagyvárosokban teremt súlyos helyzetet.

A városok közműellátottsági helyzetének feszültséggócait a következők jellemzik. A
legsúlyosabb problémát a közműves vízellátottság és a csatornázottság közötti olló
további nyílása, a keletkező és elvezetett szennyvizek nem megfelelő tisztítása jelenti,
elsősorban a biológiai szennyvízderítők építésének elmaradása, valamint a meglevők
korszerűsítésének hiányában.
A gépjárműforgalom nagymérvű növekedése, különösen a tranzitforgalom gyors emelkedése a városok egy részében katasztrofális, nehezen megoldható helyzetet teremtett.
Ennek következménye az úthálózat műszaki állagának gyors romlása, az utak elhasználódása tönkremenetele. Ez kettős akció alkalmazását tenné szükségessé: egyfelől a
városok központi negyedeit elkerülő útszakaszok kiépítését, másfelől a meglévő úthálózat korszerűsítését, helyenként teljes körű átépítését.
Átfogó korszerűsítésre szorul a főváros és a városok tömegközlekedési rendszere. Ez
egyaránt vonatkozik a járműállományra és a tömegközlekedés létesítményi infrastruktúrájára. A villamos vonalak vágányhálózatának nagy része nemcsak a fővárosban,
hanem ilyen tömegközlekedéssel rendelkező vidéki városokban is alapvetően felújításra, átépítésre szorul. Kiépítésre, ill. a meglévők esetében felújításra szorulnak a tömegközlekedés megállóhelyei, a zavartalan és biztonságos forgalom lebonyolításának
jelzőrendszerei, berendezései.
A lakosság különféle jellegű és igényű közösségi szolgáltatásainak kielégítésére alkalmas intézmények közül különösen az egészségügyi és oktatási intézmények hálózatának helyzete kedvezőtlen.
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Közismert a főváros, a jelentős ipari bázissal rendelkező városok, a nemzetközi forgalom és idegenforgalom szempontjából kiemelt fontosságú városok környezeti állapotának rosszabbodása.
Végül, de nem utolsó sorban kell említést tennünk a városok fenntartását, működését
segíteni, biztosítani hivatott kommunális infrastruktúráról. Bár több városban az elmúlt
évtizedben szemmel láthatóan is jelentősebb fejlesztések történtek e vonatkozásban, a
jelenlegi helyzetet nem tekinthetjük kielégítőnek. Ez különösen akkor tűnik szembe, ha
a keletkező szemét és hulladék eltávolításának, kezelésének a problémáit vizsgáljuk.
Hasonlóképpen említhető a közösségi rendeltetésű területek, a temetők, a közvilágítás
elhanyagolása.
A társadalmi-gazdasági fejlődés megváltozott és gyorsan változó új feltételei – követelményei és kihívásai – új helyzetet jelentenek a városok, falvak infrastruktúrájának
fejlődésében is. Az önkormányzatok működésének eredményeként, a tulajdonviszonyok átrendeződésével, a lakossági öntevékenység erősödésével, különféle alapítványok létrehozásával a települések infrastrukturális ellátottsági viszonyaiban is érvényesülhet a „több lábon” állás. Korábban az állam egyedirányító szerepe érvényesült
az infrastruktúra fejlesztésében. A megváltozott helyzetben „többen” lesznek érdekeltek az infrastrukturális ellátottsági viszonyok fejlesztésében. Ez különösen – a kereskedelem, vendéglátás mellett – az egészségügy és oktatás területén érvényesülhet.

5. A közlekedés fontossága
Hazánk számára a legnagyobb kihatású változást jelentette az Európai Unióhoz, valamint a NATO-hoz való csatlakozásunk. Az EU a világ egyik legnagyobb és legjelentősebb gazdasági-politikai integrációja. Ebből következően részvételünk számos nehéz
feladat megoldását is igényli. Természetes következtetés, hogy a magyar gazdaság fellendítése és ezzel együtt a tudományos és művészeti élet fellendítése is csak az EU
keretében valósítható meg.
Az EU-csatlakozással kapcsolatban két alapvető kérdést kell megválaszolnunk:
• Mi volt az EU távlati célja és érdeke a bővítésnél?
• Milyen különleges természeti adottságaink vannak, amelyek a csatlakozást elősegítették?

Az EU erősítése nem csupán szimpátia vagy jóindulat kérdése, hanem politikai és főleg gazdasági érdekeken alapul. Az EU viszonya a kelet-ázsiai és az amerikai gazdasági közösségekkel megköveteli az EU piacának bővítését és erősítését. Hazánk 10
millió lakosa számottevő piacbővülést nem eredményez. Távlatilag igazi piacbővülést
Ukrajna, Oroszország és a teljes Balkán bekapcsolása (legalább kereskedelmi partnerként) jelenti. Ebből a gondolatmenetből következik az a rideg tény, hogy hazánk az EU
számára főleg geográfiai helyzete miatt érdekes, mint a személyek, kereskedelmi áruk,
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5. A KÖZLEKEDÉS FONTOSSÁGA

a pénz (a tőke) és az információk biztonságos és gyors közvetítését lebonyolító tranzitország. Ha ennek a tranzitszerepnek nem felelünk meg, akkor Ukrajnába és Oroszországba Lengyelországon és Szlovákián keresztül, a Balkánra pedig Horvátországon
keresztül fogják az árut, a pénzt és az információt szállítani.
A hazai tranzitközlekedés (beleértve a hajózást, a vasúti és közúti közlekedést, valamint a légi közlekedést is) fejlesztése, a pályák a járműparkok, a javító- és karbantartó
hálózatok, infrastruktúrák, kiegészítő szolgáltatások (beleértve a banki szolgáltatásokat is), a logisztika, az informatika kiépítése és világszínvonalra emelése ezért elengedhetetlen.
A szállítási teljesítmény és a személyközlekedési teljesítmény alakulása szoros kapcsolatot mutat a nemzeti jövedelem alakulásával. Az idő szerinti első deriváltjaik előjele
megegyező, azaz növekvő nemzeti jövedelemhez progresszívan növekvő személyközlekedési és degresszíven növekvő áruszállítási teljesítmény tartozik. Ez az egész világra jellemző, de jól megmutatkozik a magyar gazdaságban is.
A közlekedés, a szállítás szerepének növekedése egyértelmű, az egyes közlekedési
ágazatok közötti munkamegosztás azonban az ágazatok arányában jelentős eltolódást
okoz. Ez az eltolódás a közúti közlekedés javára Európában különösen szembetűnő, de
Magyarországon is vannak jelei.
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6. A közlekedés nemzetgazdasági szerepe és sajátosságai
A közlekedés célja a helyváltoztatás, a térbeli távolságok legyőzése; az egyéni és a
társadalmi tevékenység során az emberek és a javak (termékek, áruk) eljuttatása rendeltetési
helyükre. Tágabb értelemben a közlekedéshez tartozik a hírközlés is.
A közlekedés fő tevékenysége a szállítás (fuvarozás). E fő tevékenységet többnyire
egyéb, kapcsolódó szolgáltatások egészítik ki.
A közlekedés alapvető feladata, hogy kielégítse a lakosság, a társadalom személy- és
áruszállítási szükségleteit.
A szállítási (közlekedési) szükségleteket a legkülönbözőbb egyéni és társadalmi
tevékenységek hozzák létre: az anyagi javak előállítása, belföldi és nemzetközi szétosztása, a
művelődés, a szabadidő eltöltése, a közéleti tevékenység, a közigazgatás, a honvédelem stb.
A modern társadalomban a jól működő közlekedés létfontosságú, ezért önálló
nemzetgazdasági ágnak tekintik.
A közlekedést azonban a többi termelési tevékenységtől megkülönböztetik a
következő sajátosságai:
- a közlekedés „terméke‖, a szállítás nem kézzelfogható áru, mint a többi termelési ág
termékei;
- a szállítási teljesítmény nem választható el az azt létrehozó termelési folyamattól;
- a szállítási teljesítmény nem tárolható, a közlekedésben a termelés és a termék
elfogyasztása időben egybe esik;
- ellentétben a többi termelő ágazatokkal, ahol a munka tárgyát a munkafolyamat során
a munka eszközével megmunkálják, a közlekedésben a munka tárgya voltaképpen az utas és
az áru.
A modern közlekedés társadalmi-gazdasági szempontból hármas jelleget mutat:
- a közlekedés része az anyagi termelésnek;
- a közlekedés része a nemzetgazdasági infrastruktúrájának, amelyet nem csak a
termelés, hanem a szervezett társadalmi élet egésze sem nélkülözhet;
- a közlekedés része a nemzetgazdaság szolgáltató (tercier) szektorának is.
A közlekedés teljesítményei élő- és holtmunka-ráfordítással valósulnak meg, tehát a
közlekedés értéktermelő folyamat.
Az áruszállítás során a szállítás értéke hozzáadódik az áru értékéhez, azt megnöveli
azáltal, hogy az áru térbeli helyét megváltoztatva végső fogyasztásra, ill. termelői fogyasztásra
alkalmassá teszi.
A személyszállítás során a közlekedési teljesítmény értékét közvetlenül az utas
használja fel. Különbség van azonban a termeléssel kapcsolatos és az egyéb utazások között.
A szükséges áruszállítás és a személyszállításnak a termeléshez kapcsolódó
elengedhetetlen része egyértelműen növeli a nemzeti jövedelmet. A személyszállítás egyéb
kategóriáinak nemzeti jövedelmet növelő szerepe azonban vitatott; van olyan felfogás is,
amely szerint a termeléshez nem kapcsolódó személyszállítás nem növeli a nemzeti
jövedelmet, hanem fogyasztja.
A közlekedés nemzetgazdasági szerepét az alábbiak jellemzik:
- a közlekedés kiemelkedően eszközigényes gazdasági ág;
- jelentős az összes beruházásokból való részesedése,
- számottevő arányú a közlekedés energiafogyasztása (villamos energia, szénhidrogén).
Megjegyzendő azonban, hogy a közlekedés társadalmi terméket és nemzeti jövedelmet
létrehozó szerepét a statisztikai adatokkal nem lehet teljes egészében kifejezni. A közlekedés
létesítményei ugyanis a nemzetgazdasági infrastruktúra részei, s ezért közvetve is hathatnak az
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egész nemzetgazdaság fejlődésére. Továbbá a közlekedés nem csak egyszerűen kiszolgálója a
jelentkező szükségleteknek, hanem maga is aktív tényezője a fejlődésnek. Az új illetve fejlődő
közlekedési lehetőségek biztosíthatják új erőforrások feltárását, a meglévők hatékonyabb
felhasználását, az anyagi értékek forgási sebességének növelését, az újratermelés nagyobb
arányú bővítését.
Különösen jelentős hatékonyság-növelő szerepe van a közlekedésnek a
külkereskedelem fejlesztésében, amit Magyarország esetében megnövel hazánk közlekedésföldrajzi helyzete, a tranzitforgalom nagy részaránya.
6.1. A közlekedés egységes rendszere és ágazatai
6.1.1. A közlekedés struktúrája
A közlekedés belső struktúrája nem homogén, technikai eszközei (ágazatai), a
szállítási teljesítmények és azok igénybevehetősége stb. tekintetében igen eltérő elemekből,
tevékenységi területekből áll.
Általános társadalmi-gazdasági követelmény, hogy valamely ország közlekedési
rendszere - az inhomogén elemek száma ellenére - összességében hatékonyan elégítse ki a
szállítási (közlekedési) szükségleteket. Ezt a célt a közlekedés-politika hivatott megvalósítani,
amely a gazdaság-politika része.
A közlekedés belső struktúrájának legfontosabb elemei, tevékenységi területei a
következők:
- közúti közlekedés;
- vasúti közlekedés;
- vízi közlekedés;
- légi közlekedés;
- vezetékes szállítás
- hírközlés
A szállítás tárgya szerint:
- személyszállítás;
- áruszállítás;
- hírközlés.
A szállítás távolsága szerint:
- távolsági és
- helyi (városi) közlekedés.
A szállítás célja szerint:
- belföldi és
- nemzetközi szállítás.
A szállítási teljesítmények igénybevehetősége szerint:
- közforgalmú közlekedés (fuvarozás)
- nem közforgalmú közlekedés.
6.1.2. A közlekedés ágazatainak sajátosságai
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A különböző közlekedési ágazatok (alágazatok) műszaki és gazdasági tulajdonságai
egymástól kisebb-nagyobb mértékben eltérnek. Ebből következik, hogy alkalmasságuk a
különböző személy- és áruszállítási feladatokra nem egyforma.
A gépjármű-közlekedésre, a vasútra, a belvízi hajózásra, a repülésre és a csővezetékes
szállításra nagy általánosságban a következők állapíthatók meg:
a) A gépjármű-közlekedés a legkönnyebben biztosíthat összeköttetést bármilyen
szárazföldi viszonylatban, minthogy a közút a legalapvetőbb, nélkülözhetetlen közlekedési
infrastruktúra. A rendszeres és gazdaságos gépjármű-közlekedés pormentes útburkolatot
kíván. A meglévő úthálózat mindenütt sűrűbb, mint a vasúthálózat, következésképpen
korszerűsítése és fenntartása is nagyobb anyagi erőket köt le minden közepes vagy sűrűbben
lakott országban. A legnagyobb teljesítményű és színvonalú utak, az autópályák építési
költsége drágább is lehet, mint a vasútvonalé a nagyobb állomások, rendező-pályaudvarok
nélkül. Gyérebb forgalomnál, szükség esetén a gépjármű földúton, azaz olcsóbb elsőrendű
burkolt úton is, sőt a száraz talajon is közlekedhet, bár ezzel önköltsége lényegesen növekszik.
Önköltsége teherszállításnál egyébként a rövidebb távolságokon kedvezőbb a vasúténál, ami a
viszonylag kis állandó költségnek a következménye. A távolság növekedésével fajlagos
önköltsége csak kisebb mértékben csökken, és jóval nagyobb a vasút önköltségénél ( ha az ún.
gördülési költségeken felül az útköltségeket is figyelembe vesszük). Raktömeg-kapacitása a
vasúténál lényegesen kisebb; főleg emiatt élőmunka-szükséglete nagy. Szállítási
(kereskedelmi) sebessége nagyobb, mint a vasúté, főleg a rövid távolságokon. Ez az előnye
elsősorban abban áll, hogy nem kötött pályán, hanem közvetlenül „háztól-házig‖ szállít,
sokkal kisebb tér- és időbeli kötöttségekkel. Az áruszállításban a költséges átrakások is
megtakaríthatók. Ezért a gépkocsi a rövidebb távolságú szállításoknál általában
gazdaságosabb, ezenkívül a gyors továbbítást igénylő, valamint az átrakásra érzékeny, nem túl
nagy tömegű áruk szállítására nagyobb távolságokon is gazdaságos, a nemzetközi
áruforgalomban is. Ezeken a területeken a többi közlekedési ágazatok (vasút, hajó, repülőgép)
nélkülözhetetlen kiegészítője is a fel- és elfuvarozások teljesítésével. A közforgalmú
személyszállításban (autóbusz) főleg a rövid és közepes távolságokra használatos.
Ugyanakkor pl. turistaforgalomban nagyobb távolságokra is - nemzetközi forgalomra is célszerű eszköz. A személyforgalomban ugyanolyan kiegészítője a többi közlekedési
eszköznek, mint a tehergépkocsi az áruforgalomban. A személygépkocsi - noha a legnagyobb
fajlagos önköltségű szárazföldi közlekedési eszköz - az egyéni igények kielégítését a
legteljesebben teszi lehetővé. Nagy használati értéke azonban rohamosan csökken - elsősorban
a városokban -, ha a forgalmi torlódások és a parkolási nehézségek használatát akadályozzák.
Hátránya a gépjármű-közlekedésnek a nagy baleseti aránya, valamint a zajártalom és a
levegőszennyezés.
b) A vasút a szárazföldön bármilyen viszonylatban megépíthető, de beruházási igénye
általában nagy, különösen az állomások, pályaudvarok építése esetén. Szállítási önköltsége
nagyobb a csővezetékes és a vízi szállítás önköltségénél, de jóval kisebb a gépjárműközlekedésénél és a légi közlekedésénél. A vasút önköltsége a szállítási távolság és a
mennyiség növekedésével - kapacitása jobb kihasználásával - lényegesen csökken,
csökkenésével viszont rohamosan növekszik, ami a vasút viszonylag nagy állandó - a
forgalomtól jórészt független - költségeinek a következménye. Raktömeg-kapacitása nagy,
rendkívül alkalmas tömegáruk szállítására, amellett igen nagy fokú az univerzalitása: a
legkülönbözőbb árunemek (ömlesztett és folyékony áruk, gyorsan romló és élőállatküldemények, nagy terjedelmű áruk, darabáruk, konténeres küldemények stb.) szállítására
képes. Az utasforgalomban is nagy tömegek mozgatására alkalmas. Élőmunka-szükséglete
viszonylag kicsi. A szállítás kereskedelmi sebessége általában kisebb, mint a gépjárműközlekedésé, még inkább, mint a légi közlekedésé, de nagyobb, mint a vízi közlekedésé.
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Hátránya a kötött pálya, amiből adódóan az áruszállítások jelentős részénél - iparvágány
hiányában - közúti szállítással való fel- vagy elfuvarozás (vagy mindkettő), valamint átrakás,
az utasforgalomban a vasútállomások közúti közlekedéssel való megközelítése szükséges.
Emellett a vasút üzeme folyamatos, rendszeres, biztonságos, nagymértékben független
az időjárási viszonyoktól; az utasforgalomban - ha elegendő vonat és kocsiszámot is lehet
biztosítani - nagyfokú kényelmet tud nyújtani, viszont menetrendhez kötött, s a zsúfoltan járó
személyvonatokon az utazáskényelem kicsi. Mindezekre tekintettel a vasút a nagy tömegű,
koncentrált áruszállítások nélkülözhetetlen eszköze a közepes és nagyobb távolságokon; a
személyszállításban a városkörnyéki és távolsági forgalomra egyaránt alkalmas és szükséges.
c) A belvízi hajózás beruházási igényei ( kivéve a mesterséges víziutak kiépítését)
általában kisebbek mint a vasúté, ill. az autópályáké, attól függően, hogy a természetes
víziutak átalakítása és a kikötők kiépítése milyen ráfordításokat kíván. Nagy előnye a
vasúténál is kisebb önköltsége, kedvező élőmunka-termelékenysége, ami főleg nagy
raktömeg-kapacitásnak a következménye. Hátránya viszont kis kereskedelmi sebessége,
továbbá, hogy az áruszállításban általában költséges rakodásokra van szükség. A vízi szállítás
csak a víziutak által meghatározott viszonylatokban jöhet szóba, amellett üzemét a
hidrometeorológiai viszonyok (fagy, köd, kis víz, nagy víz) is korlátozzák. A belvízi hajózás
tehát a nagy tömegű, gyors továbbítást nem kívánó, nagy távolságú áruszállításban a
víziutakon előnyösen (lehetőleg fel- és elfuvarozás nélkül) kiszolgálható viszonylatokban
gazdaságos. Személyforgalmi szerepe a helyi körülményektől függően nagymértékben
változó, de csak kivételesen számottevő; a legtöbb esetben az üdülő-kiránduló forgalomra
korlátozódik.
d) A légi közlekedés beruházási igénye tág határok között változik attól függően, hogy
új repülőterek építése, a régiek bővítése, valamint a városközponttal való kapcsolatainak
kiépítése szükséges-e. Önköltsége nagy, de főleg a gépek méreteinek növekedésével csökkenő
tendenciájú, Raktömeg-kapacitása közepes, de növekvő; ennek arányában élőmunkaszükséglete is csökkenő. Nagy sebessége a nagy és igen nagy távolságok szállítóeszközévé
teszi; rövidebb távolságokon időelőnye - a repülőterek megközelítésének időráfordítása miatt elvész a fejlett szárazföldi közlekedési eszközökkel szemben. Biztonsága - a balesetek számát
a teljesítményhez mérve - nagyfokú, de a bekövetkezett baleseteknél a halálozási arányszám
kiemelkedően a legmagasabb. Az időjárásra való érzékenysége használatát időnként
korlátozza. Az áruszállításban a kisebb volumenű, igen gyors továbbítást kívánó, értékes, a
szállítási költségekre kevésbé érzékeny áruk eszköze.
e) A csővezetékes szállítás az összes többi, szakaszosan közlekedő közlekedési
eszközökkel szemben folyamatos üzemű, járműre nincs szükség. Csak folyékony vagy
légnemű áruk szállítására alkalmas, ezért ma még főleg a szén-hidrogének közepes és nagy
távolságú továbbítására használják. Jelentős beruházási költségei ellenére szállítási önköltsége
a legkisebb. Folyamatos üzeme teljesen biztonságos, a külső körülményektől csaknem
független.
A közlekedési ágazatok e jellemzése azonban csak általános tájékozódásra alkalmas,
mert
- a különböző közlekedési ágazatok általános jellemzői a konkrét szállítási feltételek
között nagymértékben eltérők lehetnek;
- a közlekedési ágazatok optimális alkalmazási területei között széles határterületek
vannak, ahol a helyettesítési lehetőség fennáll, figyelemmel a két vagy több közlekedési
eszköz kombinációjára is;
- az általános tudományos-technikai fejlődés viszonyai között az egyes közlekedési
ágazatok jellemzői is változnak, fejlődnek, ami egymáshoz viszonyított hatékonyságukat is
változtatja.
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Konkrét esetekben ezért tudományosan megalapozott hatékonysági vizsgálatokra van
szükség, amelyekkel a közlekedési ágazatok koordinációjának metodológiája foglalkozik.
6.1.3. A közlekedési igény és a gazdaság kapcsolata
A közlekedési igényeket befolyásoló tényezők nagy száma ellenére makrogazdasági szinten
jól használható a bruttó nemzeti össztermék (GDP) és a közlekedési teljesítmények közötti
szoros összefüggés. Ezen összefüggés alapján hosszabb távon a GDP növekedését meghaladó
ütemben nő a személyközlekedési teljesítmény, és a GDP-nél kisebb ütemben nő az
áruszállítási teljesítmény.

Az EU-tagországok gazdasági növekedése, a személyközlekedési
és az áruszállítási teljesítmények változása
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Az átalakuló kelet-közép-európai országok tartós gazdasági visszaesése azt mutatja, hogy
GDP huzamos visszaesése esetén a személyközlekedési teljesítmények a GDP-nél kisebb
ütemben csökkennek, míg az áruszállítási teljesítmények a GDP ütemét meghaladó arányban
esnek vissza. Magyarországon a GDP 1990-1993 között összesen mintegy 20%-kal csökkent,
1994-1996 között pedig összesen mintegy 3-4%-kal nőtt. A személyközlekedési
teljesítmények a GDP csökkenési üteménél kisebb mértékben, míg az áruszállítási
teljesítmények jelentősebb mértékben csökkentek.
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A GDP, valamint a személy- és áruszállítási teljesítmények változása
Magyarországon (1990-1997)
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A mind magasabb komfortot nyújtó vasúti közlekedés sem tudja azonban megakadályozni a
közúti közlekedés térnyerését. Bár 1994-ben a nyugat-európai országokhoz viszonyítva a
magyar vasúti közlekedés részaránya közel még mindig kétszer, az autóbusz-közlekedés
aránya mintegy négyszer magasabb az EU-átlagnál.
Személyközlekedési munkamegosztás Magyarországon és néhány
országcsoportban

100%
80%

40,0
12,4
28,0

60%
40%
20%
0%

34,0
12,0

31,0
9,4

31,7
8,4

48,0

56,0

56,8

Autóbusz-közlekedés (MO)
Autóbusz-közlekedés (EU)
Egyéni közlekedés (MO)

77,7
32,0
9,9
1970

Egyéni közlekedés (EU)

79,4

83,7

85,1

18,0
8,6

13,0
6,9

11,5
6,5

1980

1990

Vasúti közlekedés (MO)
Vasúti közlekedés (EU)

1994

Az áruszállításon belül 1985-1995 között nőtt a közúti és a csővezetékes szállítás aránya,
csökkent a vasúti közlekedés és a belvízi hajózás részaránya.
6.2 A közlekedéspolitika fejlődése, közlekedéspolitikai koncepciók
Az emelkedő életszínvonal a mobilitás és az áruszállítási igények növekedését eredményezi.
A közlekedés a gazdasági fejlődésnek alapvető feltétele, az emberek számára szabadságot,
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javuló életminőséget biztosít. Ugyanakkor a közlekedés környezeti károkat okoz, emberi
életet és egészséget veszélyeztet. A két oldal között ellentmondás feszül. Ennek az
ellentmondásnak a feloldása, kiegyensúlyozása a közlekedéspolitika feladata: hogyan
lehetséges a növekvő mobilitási igényeket a káros következmények minimalizálása mellett
kielégíteni, a fenntartható mobilitást megvalósítani.
Napjainkban, a XXI. század kezdetén a magyar közlekedés fejlettsége — az általános
gazdasági fejlettségünkhöz hasonlóan — elmarad az európai uniós átlagtól. Az elmúlt tíz
évben a magyar gazdaság sikeres piacgazdasági teljesítményei élesen rávilágítottak arra, hogy
a gyorsforgalmi utak, a nagyteljesítményű vasút, a magas szolgáltatási színvonalú légi
közlekedés, valamint az ipari-mezőgazdasági alapanyagoknál az olcsó belvízi szállítás
lehetősége az egyik legfontosabb alapfeltétele az ipari, kereskedelmi vállalkozói
tőkebefektetések telephelyei kiválasztásának. Magyarország gazdasági fejlődésében,
nemzetközi versenyképességének növekedésében a közlekedés az egyik legmeghatározóbb
tényezővé vált.
6.2.1 Közlekedéspolitika a XIX. század közepétől a II. világháborúig
A XVIII. század végén, a XIX. század elején Magyarországon a termelés és a kereskedelem
fejlődése egyre jobban ellentétbe került a közlekedés - a korabeli közúti és vízi közlekedés elmaradott állapotával. A települések közötti kapcsolatra elsősorban a közúti és a folyami
szállítás nyújtott lehetőséget. A kevés és rossz minőségű pályaszerkezettel ellátott, valamint
földutakon az időjárási viszonyoktól, a folyókon pedig a vízjárástól, a hajózhatóságtól függött
a szállítási lehetőség.
A reformkorszakban ezért a közlekedés fejlesztése a nemzeti törekvések egyik fő iránya lett.
Először az 1825-27. évi pozsonyi országgyűlés által kiküldött bizottság foglalkozott - a híd- és
csatornaépítéssel összefüggésben - a vasúttal, mint a kereskedelmet előmozdító
magánvállalkozással. Építésére állami támogatást javasolt, míg az útépítést - mint
legfontosabb feladatot - államköltségen megvalósítandónak tartotta. Kijelölte azt a 12
főútvonalat, amelyet ki kell építeni. Ezek közül hét útvonal az ország fővárosát kívánta
sugárirányban összekötni a távoli városokkal, országrészekkel. Ez a bizottsági jelentés ugyan
nem került országgyűlés elé, mégis jelentős ösztönzést adott a későbbi fejlesztési
törekvésekhez.
Az 1832-36. évi pozsonyi országgyűlés - amely az ország kereskedelmét előmozdító
magánvállalkozások kérdését tárgyalta, főleg a Pestet és Budát összekötő állandó híd
létesítése kapcsán - megalkotta az 1836. évi XXV. törvénycikket, az első vasúti törvényt. Ez
állást foglalt egy sor fontos elvi kérdésben olyan időpontban, amikor vasút még nem is volt
Magyarországon.
A korszak közlekedéspolitikai elgondolásaiban túlnyomóan Széchenyi István és Kossuth Lajos
eszméi érvényesültek.
Széchenyi István származása, társadalmi állása alapján közel állt a bécsi udvarhoz, de
érzelmeiben azonban magyar volt. Kitűnő politikai és diplomáciai érzékkel ismerte ki magát
Bécs és Pest mindig bizonytalan, bizalmatlan, bonyolult viszonyában. Az volt a célja, hogy a
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Birodalom keretei között valósuljon meg a magyar nemzet szellemi és gazdasági
felemelkedése. A teljes nemzeti függetlenséget, mint irrealitást mereven elutasította.
Kossuth Lajos a polgárosodási folyamat, az iparosodás támogatója, a feudális kiváltságok
elleni harc szószólója volt. Magyarország felemelkedését az alkotmányos függetlenség
megvalósulása révén képzelte el.
Kettejük elgondolásai a magyar közlekedés fejlesztésében sokszor ütköztek, de sok közös
vonást is tartalmaztak.
Széchenyi működésének első időszakában főleg a vízi közlekedés fejlesztésére és a Lánchíd
megépítésére helyezte a fő súlyt: 1830-tól azonban egyre határozottabban foglalt állást a
vasútépítés mellett. A külföldi első gőzüzemű vasutak sikerei és az osztrák vasútépítési tervek
nyomán azután a vasúthálózat kiépítésének szükségessége Magyarországon is általánosan
elismertté vált.
Széchenyi 1845-ben lett a Helytartótanácsnál szervezett közlekedési osztály vezetője.
Munkatársaival - köztük Clark Ádámmal és Kovács Lajossal - az egész magyar
közlekedésügy fejlesztésére irányuló programot dolgozott ki („Javaslat a magyar közlekedés
ügy rendezésérül‖). Az 1846-ban megjelent "Javaslat" a vasútnak szánta a fő szerepet, ami
mellett a közúthálózatnak lényegében csak kiegészítő szerepet tulajdonított.
Nagy súlyt helyezett viszont a hajózásra, mint a vizek természetes adottságait kihasználó
közlekedési ágazatra.
A "Javaslat" - számolva a már kiépült vonalszakaszokkal is - 12 vasúti vonal: négy fő-, négy
mellék- és szárnyvonal létesítését javasolta összesen 1884 km hosszban.
A közlekedési hálózat sarkalatos alapelve, hogy középpontja Buda-Pest, az ország fővárosa
legyen. A hálózatnak a fővárosból sugarasan kell kiindulnia és szétágaznia az egész
országban.
A vízi közlekedés terén a „Javaslat‖ a folyók hajózhatósága és szabályozása érdekében sürgős
feladatként jelölte meg a Duna szabályozásának folytatását, a Tisza rövidítését, kotrását,
valamint a Duna és Tisza mellékfolyóinak hajózhatóság szempontjából való vizsgálatát.
A közutak fejlesztésében látta a „Javaslat‖ a legnagyobb problémát. Ezek megoldása csak
jelentős anyagi áldozatok árán tűnt lehetségesnek, ennek ellenére 29 sugárútvonal, 18
másodrendű (keresztútvonal) és 34 harmadrendű (szárnyútvonal létesítésére tesz ajánlást.
Széchenyi javaslatát - mint az első felelős magyar kormány közmunka- és közlekedésügyi
minisztere - az 1848. évi országgyűlés elő terjesztette, amely azt a fiumei vonal elsőbbségére
vonatkozó kiegészítéssel elfogadta és a XXX. törvénycikkel törvényerőre emelte.
Megvalósítását a szabadságharc és az ezt követő események akadályozták meg.
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A szabadságharc bukása után, az abszolutizmus idején (1849-1867) idején az osztrák
kormány birodalmi, centrista közlekedéspolitikát érvényesített: Bécset, a birodalom fővárosát
egyben a vasúthálózat központjává is kívánta tenni.
Az abszolutizmus első évében a kormány megvalósította az államvasúti rendszert. Az első
magyarországi vasutakat is megváltotta és beolvasztotta az összbirodalmi hálózatba.
Az államvasúti rendszer azonban csakhamar helyt adott a magánvasúti rendszernek. Az 1854.
évi pénzügyi válság miatt a kormány eladta az államvasúti vonalakat, az újabb vonalak
építését pedig számos kedvezménnyel támogatta.
A magyar érdekek érvényesítése csak az 1867. évi kiegyezés után kezdődhetett meg.
A vasútpolitikában az új magyar kormány alapvetően Széchenyi közlekedéspolitikai
koncepciójában foglaltak mellet kötelezte el magát. A tisztán államvasúti rendszer helyett a
vegyes rendszerre állt át.
A kamatbiztosítási rendszer miatt az államháztartásra nehezedő súlyos terhek, valamint az a
szándék, hogy az állam közvetlenül, a magyar gazdaság érdekeinek megfelelően határozhassa
meg a vasutak üzletvitelét és tarifapolitikáját, voltak a fő okai, hogy hamarosan kezdetét vette
a magánvasutak államosítása.
A közúti közlekedés tekintetében „A közutakról és vámokról‖ szóló 1890. évi I. törvénycikket
tekinthetjük jelentős mérföldkőnek. A törvény szabályozta az utak osztályozását, rendelkezett
az építés, fenntartás és üzemeltetés költségeinek viseléséről.
Az I. világháborúig terjedő időszak a hídépítések terén is jelentős volt. A teljesség igénye
nélküli felsorolásból is látható, hogy a közúthálózat fejlesztését fontos gazdaságpolitikai
kérdésként kezelték. Ekkor épültek a Dunán (a fővárosi hidakon kívül) pozsonyi, a
komáromi, az esztergomi, a ráckevei közúti, valamint a bajai vasúti-közúti; a Tiszán a
záhonyi, tokaji, szolnoki közúti és a csongrádi vasút-közúti hidak.
A reformkorban megkezdődött dunai és tiszai folyószabályozások folytatódtak. Nemzetközi
színvonalúvá fejlődött a magyar hajóépítés. A Fiume kikötő legnagyobb fejlesztési munkáira
1872-1879 között került sor (elsősorban Baross Gábor munkásságának köszönhetően).
Az I. világháborút követően – az elszenvedett súlyos veszteségek után – legfontosabb
közlekedéspolitikai feladat az ország, a gazdaság működőképességének beindítása volt.
Számba kellett venni az új államhatárok közötti közlekedési rendszerek eszközeit,
erőforrásait, a háború okozta rongálásokat helyre kellett állítani, végre kellett hajtani a
szükséges szervezeti és személyi változtatásokat és nem utolsó sorban ki kellett építeni az új
kapcsolatokat a szomszéd államok közlekedési szerveivel.
Az állami irányítás és beavatkozás, az alkalmazott módszerek alapvetően azonosak voltak az
európai államok többségében használt közlekedéspolitikai módszerekkel. Az állam a
társadalom, a nemzetgazdaság érdekeit a közlekedés érdekei elé helyezte ugyan, de sokszor
lényeges anyagi terhek vállalásával is fenntartotta a közlekedési rendszer azon elemeit is,
amelyek az adott időszakban sem a közlekedési vállalatoknak, sem az államnak nem voltak
előnyösek.
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6.2.2 Közlekedéspolitika 1945-1968 között
A magyar közlekedéspolitika az 1945-től eltelt közel 50 év alatt lényeges változásokon ment
át. Változásai követték a magyar politika és gazdaság erős hullámzásait
A II. világháborút követő 1945-1950 közötti időszak közlekedéspolitikájának nyilvánvaló
célkitűzése a nemzeti programnak mondható újjáépítés volt. Figyelem és társadalmi egyetértés
kísérte a magyar közlekedés újraindításának az országban mindenütt folyó eredménye
munkáját. A közlekedéspolitika, tehát a közlekedés állami irányítása ebben a rendkívüli
időszakban operatív, közvetlen és úgy szólván mindenre kiterjedő volt. Támogatták a
közlekedés újjáépítésének az ügyét és a célszerű közlekedéspolitika kialakítását a
közlekedéselmélet művelői és a megélénkült szakirodalom. A kormány a közlekedés
zavartalanságának nagy jelentőséget tulajdonított, amit az áruforgalom tervszerű
lebonyolításának biztosítása tárgyában kiadott kormányhatározat (5900/1948. Korm.) is
bizonyított.
Az 1950-es és az 1960-as években a közvetlen és operatív közlekedéspolitika egyik
célkitűzése a szállítások mindenképp - és minden áron - történő lebonyolításának biztosítása,
másik célkitűzése az időközben teljesen államosított közlekedési rendszer egészének a
működésben tartása, továbbá a fejlesztés és korszerűsítés céljaira megfelelő anyagi
lehetőségek biztosítása volt. A közlekedési kormányzatnak ez utóbbira irányuló erőfeszítése minthogy az állam politikai vezetése a közlekedést a "második vonal"-ba helyezte - csak
korlátozott eredményekkel járt.
A sok sikertelen kísérlet után az egyetlen lényeges eredmény az 1950-es évek végén és az
1960-as évek közepén az a felhatalmazás volt a kormány részéről, hogy a közlekedés tárja fel
a többi népgazdasági ágtól való elmaradásának a mértékét, a népgazdaság általános
fejlesztésével való összhang megteremtése érdekében. A közlekedéspolitika akkori felelős
irányítói úgy látták, hogy a korábbi szűk keretekből való kitörésre csak a társadalommal és a
gazdasággal szükségszerűen megőrzendő szoros összefüggések feltárása, a fejlesztési irányok
tudományos alapossággal történő meghatározása és az ad lehetőséget, ha a társadalmat sikerül
megnyerni az ügy támogatására.
6.2.3 Az 1968 évi közlekedéspolitikai koncepció, az elmúlt időszak értékelése
Az országgyűlés a kormány által előterjesztett közlekedéspolitikai koncepciót 1968.
október16-18-án megtárgyalta és határozatilag elfogadta. Határozatot hozott arra is, hogy a
koncepcióban foglaltakat illesszék be az állami tervekbe.
Ezzel elkezdődött az 1945 utáni közlekedéspolitika új szakasza.
A koncepció fő célkitűzései:
- a személy- és áruszállítási igények gazdaságos kielégítése a szolgáltatások minőségi szín
vonalának emelésével,
- a közlekedési ágak közötti munkamegosztás népgazdasági szempontból hatékony tovább
fejlesztése,

47
- a gazdaságosság növelése, a közlekedés részvételének fokozása az ország fizetési
mérlegének javításában,
- a munkaerő-gazdálkodási kérdések megoldása.
A célkitűzések megvalósításának fontosabb eszközei:
- a vasúti hálózat felülvizsgálata és az üzem korszerűsítése,
- a közúti közlekedés fokozott ütemű fejlesztése,
- a kis forgalmú vasútvonalak forgalmának közútra terelése és a vasúti áruszállítás
körzetesítése.
A koncepció értékelése
Az 1968. évi közlekedéspolitikai koncepció jóváhagyása korszakos jelentőségű volt a magyar
közlekedés szempontjából. Az 1968-at megelőző évtizedben a magyar és az európai
közlekedés helyzetét olyan körültekintő módon tárták fel, amilyenre a hazai gyakorlatban a
megelőző 100 esztendőben nem volt példa. A tervgazdálkodás korlátokat jelentő keretei
között kialakított elvek, célkitűzések és a megoldásra megválasztott módszerek közül a
legfontosabbak - pozitív és negatív vonzásaival együtt - megfeleltek a Nyugat-Európa
közlekedésében megismert színvonalnak. A KGST országok körében a magyar
közlekedéspolitikai koncepció - főként gazdaságpolitikai szempontból - merész, néhol eretnek
újításnak tűnt.
Hazai szempontból a közlekedéspolitikai koncepció jóváhagyásával a közlekedés
korszerűsítésének az ügye kedvező megítélésbe került a gazdasági életben és a társadalom
köreiben. Sikerült ezt a légkört kihasználni a koncepció végrehajtásának előkészítésében és egy ideig - a végrehajtásban is. A koncepció elfogadásával kilátások nyíltak az elmaradás
felszámolására és a korszerűsítésre.
A továbbfejlesztett közlekedéspolitikai koncepció
Az Országgyűlés 1978. október 26-27-én megtárgyalta a kormány beszámolóját az 1968-ban
elfogadott közlekedéspolitikai koncepció végrehajtásáról és továbbfejlesztésének főbb
irányairól. A kormány az ennek alapján kidolgozott "Továbbfejlesztett közlekedéspolitikai
koncepció"-t 1979. május 16-án elfogadta.
A továbbfejlesztésnél valójában több az, ami a koncepció új szövegezéséből megismerhető:
fontos, hiányzó témák pótlása, továbbá az új technikai és kutatási eredmények alapján tartalmi
kiegészítés és időszerűsítés, a súlypontok megváltoztatásával.
Az indokok:
a) a társadalomban és a gazdaságban bekövetkezett változások,
b) az 1968. évi közlekedéspolitikai koncepció felismert hiányosságai,
c) a koncepció hiányos végrehajtása,
d) iránymutatás a korszerűbb közlekedési technika és technológia alkalmazása.
A továbbfejlesztett koncepció végrehajtása
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a) A közlekedéspolitika továbbfejlesztett koncepciója jobban megfelelt rendeltetésének, mint
az 1968. évi alapkoncepció, mert
tartalmilag - úgyszólván - teljes körű volt, ugyanis a felfedezett hiányosságokat
pótolták, az észrevételeket hasznosítva, a szükséges módosításokat jórészt elvégezték,
részletesebb volt, ami lehetővé tette a megvalósítás feltételrendszerének alaposabb
kidolgozását és beillesztését a népgazdasági tervekbe,
a jóváhagyó minisztertanácsi határozat utasítást is tartalmazott az illetékes miniszterek,
országos és megyei szervek vezetői részére arra, hogy a hatáskörükbe tartozó intézkedésükkel
működjenek közre a koncepció megvalósításában.
Mindezek ellenére a továbbfejlesztett koncepció megvalósítása még annyira sem volt sikeres,
mint az alapkoncepcióé. A nemzetgazdaság ugyanis az 1970-es évek végétől - különösen az
1980-as évek második felében - kifejezetten hanyatló pályára került. A tervgazdálkodás csődje
nyilvánvalóvá vált, 1989-1990-ben rendezett módon, békés rendszerváltozás következett be.
Az 1990-et követő új gazdaságpolitikának a magyar vasúti közlekedésre vonatkozó első felső
szintű állami szabályozása az 1993. évi XCV. törvény a vasútról. Ez a törvény a magyar vasúti
közlekedés fejlesztésének irányát úgy tűzte ki, hogy az megfeleljen az Európai Közösségek
vasúti közlekedésére vonatkozó előírásoknak is.
A törvény 1994. január 1-jén lépett hatályba. Az állam és a vasúttársaságok közötti szerződést
1994. június végén kötötték meg.
Az új vasúttörvény megfelel az Európai Unió előírásainak és az eszerint alakuló nemzetközi
gyakorlatnak.
A közúti közlekedés fejlesztési lehetőségeinek fokozatos beszűkülése miatt a közutak építési,
fejlesztési, korszerűsítési üteme lelassult, így a hálózat kapacitása és minősége elmaradt az
igényekhez képest.
A hanyatlás megállítása érdekében az 1988-ban elfogadott közúti közlekedési törvény keretei
között 1991-ben kidolgozták az országos közúthálózat távlati fejlesztési programját, amelynek
megvalósítása érezhető javulást eredményezett.
A piacgazdaságra való átállás során a vízi közlekedésben is szükséges volt az ágazat
tevékenységének újraértékelésére, újra szabályozására.
Az 1992. évi XXXIX.sz. (ágazati koncessziós ) törvény a vízi közlekedésre vonatkozóan is új
lehetőségeket teremtett meg.
Ez alapján készült el „ A belvízi hajózás infrastruktúrájának fejlesztési programja‖ amely
kijelölte a nemzetgazdasági szempontból fontosnak ítélt belvízi hajózás fejlesztési irányait.
A légi közlekedésben is programmá vált a piacgazdaságra való átállás. A nemzeti
légitársaságra vonatkozóan fő célkitűzés az alaptevékenység privatizációja tőkebevonásos
formában. A repülőterek és a légiforgalom kezelését végző Légiforgalmi és Repülőtéri
Igazgatóság – amely 1994-től társasági formában működik – feladatkörébe került a volt
katonai repterek átminősítése és kezelése. További célként regionális repülőtérrendszer
kialakítását fogalmazták meg, részben költségvetési források, részben koncessziós
megállapodások, hitelek, magántőke igénybevételével.
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6.2.4. A magyar közlekedéspolitika koncepciója 2003-2015 között
A magyar közlekedéspolitika célja gazdasági szempontból hatékony, a társadalmi igényeknek
megfelelő, korszerű, biztonságos és a környezetet kevésbé terhelő közlekedés megteremtése.
A közlekedéspolitika stratégiai főirányai lényegében megegyeznek az 1996-ban elfogadott
főirányokkal:
 az életminőség javítása, az egészségmegőrzése, a területi különbségek csökkentése, a
közlekedésbiztonság növelése, az épített és természeti környezet védelme,
 az Európai Unióba való sikeres integrálódásunk elősegítése,
 a környező országokkal való kapcsolatok feltételeinek javítása, és ezen kapcsolatok
bővítése,
 a területfejlesztési célok megvalósításának előmozdítása,
 a hatékony üzemeltetés és fenntartás feltételeinek megteremtése a szabályozott verseny
segítségével.
A társadalmi-gazdasági igényeket hatékonyabban kielégítő, megújuló magyar közlekedési
rendszernek biztosítania kell:
 a fenntartható fejlődést, a természetes, táji és az épített környezet védelmét, a
közlekedésbiztonság növelését,
 az ország védelmi képességének erősítését, a katasztrófák elleni védekezés hatékonyságát,
 magas színvonalú, korszerű technológián alapuló kiszámítható, biztonságos és pontos
szolgáltatást,
 a meglévő közlekedési hálózatok, hálózati elemek (csomópontok, egyéb létesítmények)
biztonságos és hatékony kihasználását, minőségének megőrzését és fejlesztését,
 a hiányzó infrastrukturális elemek mielőbbi kiépítését, a szűk keresztmetszetek
megszüntetését,
 a közlekedés -üzemeltetés, -fenntartás és -fejlesztés számára alkalmas kiszámítható
finanszírozási rendszert,
 a versenyképességet és hatékonyságot nemzeti és nemzetközi szinten,
 a szaktudást, a korszerű technológia, fejlett technika alkalmazását.
A korábbi közlekedéspolitika konkrét céljai részben megvalósultak, részben módosultak, a
konkrét megvalósítandó fejlesztési tervek részben változtak az alábbiak szerint:
 A közúti közlekedés területén tudatos díjpolitikával és célirányos intézkedésekkel el
kell érni, hogy a közúti távolsági és a tranzit forgalom — különösen a nehéz
tehergépkocsik esetében — lehetőleg gyorsforgalmi utakon bonyolódjon. Mindez növeli
a közlekedésbiztonságot, csökkenti a környezeti károkat, és jelentős mértékben
csökkenti, a korábban a lakott területeket terhelő átmenő forgalmat, az elkerülő utak
iránti igényt.
 A közúti személyszállítási közszolgáltatások terén a piacnyitás az EU-ban készülő új
jogszabály hazai alkalmazásával érhető el, amely egyebek között a közforgalmú
személyszállítás koncessziós törvény alóli kivonását teszi szükségessé.
 A helsinki összeurópai közlekedési konferencia a fejlesztési feladatokat és a páneurópai
folyosókat is módosította. A TINA (Transport Infrastructure Needs Assesment) hálózat
illetve a Transz-európai közlekedési hálózat (TEN-T) kiemelt projektjeinek
finanszírozásába a Kohéziós Alap és a TEN-T támogatási alap forrásait a lehető
legnagyobb mértékben be kell vonni.
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A tranzit irányokba haladó gyorsforgalmi utak országhatárokig történő mielőbbi
megépítése mellett cél a TINA hálózat magyarországi gyorsforgalmi úthálózati
elemeinek is az országhatárokig való kiépítése 2015-ig.
A belterületi helyi közutak szilárd burkolattal történő teljes körű kiépítését 2015-ig el
kell végezni.
Már nem a MÁV Rt. 100 %-os állami tulajdonban tartása, hanem a szétválasztott
pályavasút, személyszállító vasút és árufuvarozó vasút társaságok közül a pályavasút
állami tulajdonban tartása fontos.
A Kiskunlacháza repülőtér Feriheggyel összehangolt fejlesztése környezetvédelmi
szempontok miatt lekerült a napirendről, ugyanakkor a debreceni és a sármelléki
repülőterek regionális szerepkört kaptak, és fejlesztésükben az állam is szerepet vállal.
A MALÉV Rt.-t a korábbi közlekedéspolitikához hasonlóan — állami támogatás
segítségével — szükséges versenyképessé tenni a légi közlekedési piacon. A nemzetközi
változások eredményeként ma már egy légi közlekedési szövetségi rendszerbe való
betagozódás és a privatizáció biztosíthatja a kívánatos fejlődés útját a MALÉV Rt.
számára.
A hazai hajózás további fejlődésének teret engedve a MAHART privatizációjának
lehetősége adott. A MAHART privatizációját az Országos Közforgalmi Kikötőként
működő Csepel Kikötő tartós állami tulajdonban tartása mellett célszerű végrehajtani.
A határátkelőhely fejlesztési feladatok differenciálódtak a schengeni egyezményből
eredően, a külső határainkon fejlesztés, míg a belső határainkon visszafejlesztés lesz a
feladat.
A biztonságos gyalogos és kerékpáros közlekedés feltételeinek megteremtése egyaránt
gazdasági, egészségügyi, környezetvédelmi és idegenforgalmi érdek. Az 1996-ban
elfogadott közlekedéspolitika ezen megállapítását érvényben kell tartani, és a megkezdett
országos kerékpárút-hálózat kiépítését folytatni kell.

Állami felelősségi körbe tartozik a közúti- és vasúti törzshálózat, a vízi utak, az országos
közforgalmú kikötők, a Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér és a légiforgalmi irányítás
fejlesztése. Ezek korszerűsítésének, bővítésének és működtetésének finanszírozása részben
vagy egészben az államháztartás eszközeiből történik. Azon területeken, ahol ellátási
kötelezettséget veszteséggel lehet teljesíteni, vagy ahol a közlekedéspolitika környezetvédelmi
céljai megvalósításához szükséges, működési támogatást biztosíthat a Kormány.
7. KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS
7.1. A közúti közlekedés fejlődéstörténete
7.1.1. A kerekes jármű kialakulása
A közúti közlekedés olyan régi, mint maga az ember. A történelem előtti időkben az
ivóvízhez, a folyók, tavak partjához, a vadászó-halászó helyekhez vezető útirányokon idővel
kialakult minden út őse: a gyalogút, az ösvény, a csapás.
A hídépítés kezdetei is a legrégibb időkig nyúlnak vissza. Legősibb formája a
patakokon, szakadékokon át fektetett ágaitól megtisztított fatörzs. Már fejlettebb megoldás a
háncsból, kötelekből készített és a partokon lévő fákra erősített függőhíd.
A közlekedésben akkor következett be jelentős fejlődés, amikor őseink feltalálták az
első - még kerék nélküli - szárazföldi közlekedési eszközöket: az ún. csúsztatót és a szánt.
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A döntő forradalmi változás mintegy 7000 évvel ezelőtt ment végbe, amikor őseink a
természet kínálta táplálék összegyűjtése helyett rátértek a földművelésre. A biztonságosabb,
állandó ütemű élet kedvezett az új találmányok megjelenésének. Felfedezték a fémek
megolvasztását, kialakult a vitorlás hajó, és kifejlődött a kerekes jármű: a talyiga, szekér,
kocsi.
A tengely és a kerekek kezdetben együtt forogtak a kezdetleges talyiga alján. Egy
későbbi fejlődés eredménye, hogy a tengelyt szilárdan ráerősítették a kocsiszekrény aljára, s a
kerekek most már a tengelyen forogtak. A nehézkes, vaskos korongkerék - amelyet kezdetben
két-három részből raktak össze - csak lassan alakult át küllős kerékké oly módon, hogy a
korongot könnyebbé tették, belső részeiből egyre nagyobb darabokat vágtak ki, majd a kereket
mind több és több darabból állították össze.
A kétkerekű talyiga kialakulása feltehetően a csúsztatóra vezethető vissza. A
négykerekű szekér viszont a szánból származtatható: a láda alakú szekrényt két kerékpárra
helyezték.
A kerék felfedezése az emberi haladás szempontjából alapvető jelentőségű, minthogy a
kerék nélküli eszközöknél fellépő csúszósurlódás helyett a jóval kisebb gördülősúrlódást
kellett csak legyőzni. Valószínű, hogy a kereket térben és időben eltérően többször is
felfedezték, ebből következően elterjedése is egyenetlenül ment végbe. (Pl.: Mezopotámiában
i.e. 3000-ben már fejlett kocsikat használtak. Egyiptomban azonban i.e. 1650-ig nem ismerték
a kerekes járművet és csak a beözönlő idegen népek vitték be az országba.)
A kerekes kocsi felfedezésének jelentőségét az tette teljessé, hogy az ember
megtanulta, miképpen kell felszerszámozni az állatokat, összefüggésben a földművelés
fejlődésével és az ércek feldolgozásával. Az állatokkal vontatott szekér, amely 6-15-szörös
szállítási teljesítménynövekedést hozott, azután nagy területeken elterjedt, nemcsak a régi
művelt államokban, hanem a nomád népek egy részénél is.
7.1.2. A fogatolt járművek évezredei
I. e. 3000 körül a fölművesek egyszerű közösségeit rabszolgatartó államok váltották
fel, amelyekben a hatalom és a gazdaság kevesek kezében összpontosult. A nagy vagyonok
felhalmozása lehetővé tette a nagyszabású építkezéseket, a csatorna, kikötő-, út- és
hídépítéseket, a korábbi évezredek közlekedés-technikai találmányainak (kerekes jármű,
evezős és vitorlás hajó) továbbfejlesztését. Ahogy több és jobb hajót, kocsit építettek, az utak
építése is gyorsabbá vált. I. e. 850 óta például az útépítéshez vasból készült csákányokat
használtak.
Kezdetben a kerekes járműveket csak a természetes utakon használták, ahol a
gyalogosok és a teherhordó állatok is közlekedtek. Az ipar és a kereskedelem fejlődésével, de
főleg a kialakuló államok igazgatásához és katonai védelméhez azonban biztonságos, a
természeti akadályokat leküzdő műutakra volt szükség.
Egyiptomban az első burkolt utakat i. e. 3000 körül építették a Cheops-piramis
építéséhez szükséges anyagok szállításához. A hatalmas kőtömböket és szobrokat szánokon
csúsztatták az építés helyszínére.
A nagy ókori útépítésekben az asszírok nyomán a perzsák, majd a rómaiak és a kínaiak
jártak az élen. Az útépítés legnagyobb mesterei a rómaiak voltak, akik a perzsa utakat vették
mintául. A rómaiak öt évszázadon át építették ki kb. 300 000 km hosszú úthálózatukat, ebből
mintegy 100 000 km új utat építettek, ezen felül kijavítottak, átépítettek igen sok régebbi
perzsa, görög, egyiptomi és kelta utat. A római utak alapos kiviteli módja a magyarázata
annak, hogy sok helyen évezredeken át fennmaradtak. Az 1 m vastagságú pályaszerkezet
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alapja a statumen (30 cm) lapos terméskövekből álló réteg volt, erre jött az ökölnyi kövekből
készült ruderatio (25 cm), felette pedig a kisebb kavicsokból álló nucleus (25 cm)
helyezkedett el. Valamennyi réteget mészhabarcsba rakták. A legfelső réteg homokos kavics,
vagy - egyes esetekben - terméskő (20 cm) volt. Az útépítéshez felhasználták a helyi
anyagokat is. Az utak szélessége általában 4-5 m volt, az Alpokban azonban csak 1,5-3,0 m; a
kocsik számára a veszélyes útszakaszokon számos kitérő készült.
Időközben a kocsiszerkezetek is fejlődtek. Sikerült megoldani a négykerekű járművek
kormányozhatóságát azzal, hogy az első tengely a kerekeivel együtt jobbra-balra
elfordíthatóvá vált. Ily módon egy önálló szerkezeti elem, az irányító (kormányzó) zsámoly
alakult ki, amelyet a kocsi szekrényével csak egy csapszeg kapcsolt össze.
Az útépítést sok vonatkozásban megelőzte a hídépítés. Az ősember kezdetleges hídjait
csakhamar követték a gondosabban megszerkesztett fa- és kőhidak, amelyek kezdetben a
gyalogos közlekedést, az állatok áthajtását szolgálták. A kocsiközlekedés elterjedésével
azután teherbíróbb és szélesebb hidakra volt szükség, különösen ott, ahol nem volt gázló, tutaj
vagy komp. Európában az első íves kőhidakat az etruszkok, majd a rómaiak építették.
A római birodalom bukása után a középkor évszázadait az általános hanyatlás
jellemezte - az új társadalmi rendre, a feudalizmusra való áttérés szükségszerű
következményeként. A magas színvonalú közúti közlekedés elsorvadt, a kiváló római utak
pusztulásnak indultak, a fejlett kocsiszerkezetek éppen úgy, mint az út- és hídépítésre
vonatkozó műszaki ismeretek is jórészt feledésbe mentek.
Nagy szerepe volt ebben annak, hogy amíg a római hadviselésben a nagytömegű
gyalogság volt a döntő, és ez jó utakat kívánt, addig a középkori népek jóval kisebb
hadseregeiben a lovasság volt a fő erő; mindez kevésbé igényelte az útépítést.
A hanyatló évszázadok után azonban a középkor - a fejlettebb termelési viszonyok
között - újra a haladás korszaka lett. A rabszolga rendszer megszűnése miatt súlyos
munkaerőhiány lépett fel, s ez arra serkentett, hogy az emberi izomerő helyett új erőforrások
után kutassanak, illetve sokkal szélesebbkörűen kihasználják a szél és a víz erejét, az állati
izomerőt, mint az ókorban.
A középkor elején a társadalom visszatért egy primitívebb életformához: a naturális
gazdálkodáshoz, azaz az önellátó helyi egységek rendszeréhez. Az ókori, világméretű
forgalom átmenetileg kis területre zsugorodott, kivéve néhány olyan, nagy távolságra is
szállított árut mint a vas és a só.
Néhány évszázad múltán azonban az európai országok is egyre jobban megszűntek
önellátóvá lenni, fellendült a kereskedelem: a nyersanyagok és a kész áruk egyre nagyobb
részét más, távoli országokból szerezték be.
A késői középkorban az európai utak forgalma különösen élénkké vált. XI. LAJOS MÁTYÁS király kortársa - szervezte meg az első postaszolgálatot. A posta a 30 éves háború
után jutott döntő szerephez a közúti közlekedésben. Először csak leveleket, majd csomagokat
szállít, később teljesen berendezkedik a közforgalmú személyszállításra.
Az útépítésben Franciaország járt az élen. 1556-ban építették meg az első korszerű
műutat Párizs és Orleans között 256 km hosszban; középső részén 4,87 m széles, kétirányú
forgalomra szolgáló kövezett burkolattal látták el.
Az útépítési technikában 1775-ben jelentős előrelépés volt a francia TRESAGUET-féle
építésmód: a csúcsaival felfelé álló terméskő alaprétegre durva zúzottkőréteget helyezett; erre
apró zúzalék került, amelyet bedöngöltek. A víz elvezetésére a burkolatnak oldalesése volt.
Az európai útépítés nagy lendülete azonban Napóleon idején következett be: 12 év
alatt több mint 300 millió aranyfrankot fordított út- és hídépítésre, nemcsak Franciaországban,
hanem Felső-Itáliában, Svájcban, Belgiumban és Németország déli, valamint nyugati részein
is.
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Angliában CROMWELL óta kezdtek az úthálózat fejlesztésével intenzívebben
foglalkozni. 1663-ban törvényt hoztak, amely szerint a vámbevételeket az utak javítására kell
fordítani. A XVIII-XIX. században az erőteljes iparosodás következtében megnövekvő
forgalom kikényszerítette a növekvő ütemű út- és hídépítést.
Az útburkolat építése terén nagy jelentőségű változást hozott MAC ADAM 1822-ben
ismertetett új rendszere. Elhagyva a terméskőalapot, a kb. 25 cm vastag útburkolatot kéthárom rétegben elterített, 5...7 cm szemcsenagyságú, átrostált zúzottkőből készítette.
Kezdetben a zúzottkő réteget csak a forgalom tömörítette, de 1830-ban POLONCEAU bevezette
a lóvontatta úthengert.
Ugyancsak a múlt század első felében építették meg az első fakocka-burkolatokat
Bécsben és Londonban. 1854-ben alkalmaztak először döngölt aszfaltot az útépítéshez.
Érdekes, hogy az aszfaltbeton-burkolat - maihoz hasonló - összetételét és építését VIDÉKY
magyar mérnök 1873-ban alkalmazta.
A középkorban eleinte nagyon egyszerű nyitott járműveket: kétkerekű talyigákat és
négykerekű, főleg ökrökkel vontatott szekereket használtak. Csak a XV. századtól kezdenek
ismét fedett járműveket építeni. A személyszállításra valóban alkalmas, könnyű, fejlettebb
járművet, a kocsit MÁTYÁS király idejében a Komárom megyei Kocs községben
szerkesztették. (Valószínűleg innen származik a ―kocsi‖ elnevezés, amely számos európai
nyelvbe is átkerült.) Ez a kocsi a parasztszekérből fejlődött ki, jellegzetessége a könnyű, hátul
magasabb kas: a hátsó kerekek nagyobbak, mint az elsők. Ez a kényelmesebb, gyors jármű
azután egész Európában elterjedt.
A XVI-XVII. századokban a fogatolt jármű tovább fejlődött. Kialakultak a hintók; a
kocsiszekrényt szíjjal, kötéllel, lánccal felfüggesztették. Az 1600-as évek közepén
alkalmazták először az olyan alacsony első kereket, hogy azok a fordulóban a kocsiszekrény
alá fordulhattak. Rugózott kocsikat 1700 körül építettek. Ez idő tájt fejlődött ki a kocsibak is.
A postakocsijáratok mellett a városi bérfuvarozás a XVII. sz. közepén Párizsban
kezdődött. Csak másfél évszázad múltán indulhattak meg a városi tömegközlekedés első
teljesítőképes omnibuszjáratai Párizsban 1819-ben, Londonban 1829-ben.
A XVIII. sz. végén megindult nagy útépítések teljesen átformálták az európai közúti
közlekedést. A lóháton való utazás és teherszállítás csaknem teljesen megszűnt. A távolsági
utazásra a gyorspostakocsikat használták. Az árukat nehéz kocsik, a társzekerek szállították.
A gépi erő nélküli közúti közlekedés fejlődésének időbeli sorrendjét az alábbi
táblázatban tekinthető át.
Műszaki elem, ill. esemény
pálya
i. e. 5000

Idő
vonóerő, ill jármű

Út- és hídépítés kezdetei
Állatok megszelídítése és felhasználása
szállításra
Szán és csúsztató kialakulása
Kerék és kerekes jármű kialakulása
Állatok felszerszámozása
Egyiptomi, perzsa, római, kínai utak
i. e. 3000-i. u. 500
Küllős kerekű kocsi
Modern állati hám és patkó
Modern postaszolgálat
XV. századtól
Magyar kocsi-szekér
Modern közúti kocsi
Újkori út- és hídépítkezések
XVI. századtól

i. e. 5000
i. e. 5000
i. e. 5000-3000
i. e. 5000-3000
i. e. 3000-i. u. 500
i. e. 2000 körül
X. század
XV. századtól
XV. századtól
XVI. századtól
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Városi bérfuvarozás
TRESAGUET-féle utak
Városi omnibuszközlekedés kezdete
MAC ADAM-féle utak
POLONCEAU úthengere

XVII. század
közepétől
1775-től
1819
1822-től
1830-tól

XVII. század
közepétől
1819

7.1.3. A közúti motorizáció kialakulása
A ―gép‖-kocsi gondolata nagyon korán, már az ókorban felmerült: sokan próbáltak
állati vonóerő nélküli közúti járműveket szerkeszteni. A középkorban szerkesztett kocsik
először csak emberi erővel haladtak úgy, hogy a bennük ülő lábbal vagy kézzel mozgatott egy
hajtószerkezetet. 1600 körül jelentek meg a vitorlás kocsik, hogy a szél energiáját
szárazföldön is értékesítsék.
Azonban sem az emberi erő, sem a szél ereje, sem pedig a rugóművek - amelyekkel
ugyancsak próbálkoztak - nem oldotta meg az önjáró kocsi problémáját. Az első igazi kocsik,
amelyek az országutakon megjelentek, a gőzkocsik voltak. SAVARY gőzgépe után kísérletezők
hosszú sora foglalkozott az új gép tökéletesítésével. Ebben WATT ért el kiemelkedő
eredményeket: gőzgépével már forgó szerkezeteket is lehetett hajtani. 1769-1796 között
gőzgépe annyira tökéletes lett, hogy széles körű ipari használatra is alkalmassá vált. Az így
kibontakozott ipari forradalom azután szükségképpen a közlekedés forradalmához is vezetett
a gőzgép alkalmazásához a közlekedésben (CUGNOT, MURDOCK, TREWITHICK gőzkocsijai). A
közúti gőzkocsi egy darabig még tovább haladt a fejlődés útján. A XIX. sz. első felében
Angliában és Franciaországban mint társas gépkocsik: gőzomnibuszok közlekedtek. A
gőzkocsi a gőzmozdony és a később kifejlődött gépjármű közös ősének tekinthető.
Már az első gőzgépek idején felmerült a gondolat, hogy a nehézkes, nagy tömegű és
rossz hatásfokú gőzgép helyett egyszerűbb gépet kellene szerkeszteni. 1680 körül HUGGINS
puskaporral hajtott géppel, 1690-ben pedig PAPIN kazán nélküli gőzgéppel próbálkozott. De
csak amikor az általános műszaki fejlődés lehetővé tette és az új üzemanyag: a széngáz is
megjelent, vált lehetővé az első gázmotorok megszerkesztése. 1860-tól egyre jobbá váltak a
gázgépek, 1876-ban pedig a német OTTO ―Silent‖ nevű konstrukciójával szinte elérték teljes
kifejlődésüket. A gázmotor adta új lehetőséget kihasználva a francia LENOIR az 1860-as
években több közúti járművet szerkesztett.
A gázmotorok elvei érvényesültek a benzin- és olajmotorok megszerkesztésében is,
ezek tehát már gyorsabban fejlődhettek.
Az explóziós gáz-, ill. benzinmotorok alkalmazása teremtette meg a lehetőséget a
gépjármű fejlődéséhez: nagy fordulatszám mellett sikerült kis súlyú és nagy teljesítményű
motorokat szerkeszteni. OTTO 1877-ben kapott szabadalmat négyütemű benzinmotorjára. Az
első gyakorlati sikerek BENZ és DAIMLER nevéhez fűződnek: BENZ háromkerekű gépkocsija,
DAIMLER első motorkerékpárja ―petróleum-lovaglókocsi‖ 1885-ben, majd 1886-ban
négykerekű gépkocsija.
A benzinmotor kifejlődésével csaknem egyidejűleg kezdődtek a kísérletek a nehezebb
olaj használatával. DIESEL fő szabadalmáig (1892) számos, finomított és könnyebb olajjal
működő gépet szerkesztettek. Később, amikor sikerült a Diesel-motor fordulatszámát
megnövelni, a gépkocsik hajtására is felhasználták őket.
A múlt század végén a gépjármű rohamos fejlődésnek indult. Az első gépkocsik még
inkább benzinmotorral felszerelt kocsik, hintók voltak. Azután rövidesen kialakult a gépkocsi
sajátos formája. 1892-ben a világ gépkocsiállománya még, csak 8000 db körül volt, 1907-ben
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már 125000 db-ot tartottak nyilván. Az első világháborúig ez a szám kb. megtízszereződött. A
gépjárművek számának növekedésével párhuzamosan a járművek szerkezete is rohamosan
tökéletesedett: 1888-ban DUNLOP felfedezte a légtömlőt, 1893-ban BÁNKI DONÁT és CSONKA
JÁNOS a porlasztót, 1893-ban DAIMLER a golyóscsapágyat, DE DION a kardántengelyt, 1895ben BOSCH a gyújtómágnest 1905-ben PITTLER a hidraulikus sebességváltót és 1906-ban
MICHELIN gyárában elkészült a pánttal együtt beszerelhető gumiabroncs.
Ezek és más újítások, találmányok nyomán a gépkocsi előállítása a fejlett országokban
egy új iparágat hívott életre. Már 1894-ben megrendezték az első belföldi autóversenyt Párizs
és Rouen között, 1898-ban pedig Párizsban megnyitották az első autószalont, és megrendezték
az első nemzetközi autóversenyt Párizs és Amszterdam között. A múlt század utolsó
harmadában kialakult korszerű kerékpár és az e célra szerkesztett motorok összeépítésével a
századfordulón megkezdték a motorkerékpárok sorozatgyártását is.
A gépkocsi további fejlődését - a szerkezeti tökéletesítések mellett - elsősorban a
tömegtermelési módszerek (futószalagszerű termelés) kialakulása jellemzi.
A közúti gépkocsi fejlődésének időbeni sorrendjét az alábbi táblázat mutatja.

Esemény
Cugnot gőzkocsija
Murdock gőzkocsija
Trewithick gőzkocsija
Gőzomnibuszok a közforgalomban
Lenoire gázmotoros kocsija
Otto négyütemű benzinmotorja
Daimler motorkerékpárja
Benz háromkerekű gépkocsija
Daimler négykerekű gépkocsija
Dunlop felfedezi a légtömlőt
Az első személyautók, autóbuszok és tehergépkocsik
gyártása
Diesel olajgépe
Bánki-Csonka porlasztója
Az első autóverseny Franciaországban
Bosch gyújtómágnese
Az első autószalon Párizsban
Motorkerékpárok sorozatgyártása
Michelin gumiabroncsa
A világ gépkocsiállománya eléri az egymillió darabot
Diesel-motorok az autóbuszokon és tehergépkocsikon

Idő
1770
1784
1802
XIX. sz. első fele
1860
1877
1885
1885
1886
1888
1890-es évek
1892
1893
1894
1895
1898
1901-től
1906
1913
1920-as évektől

A gépkocsi-közlekedés a két világháború közt vett nagy lendületet. A világ
gépkocsiállománya 1921-ben 12,6 millió volt, 1939-ben pedig elérte a 46 millió darabot, s
ennek 77%-a volt személygépkocsi. Rohamosan nőtt a motorkerékpárok száma is, egyes
országokban kétszer olyan gyorsan, mint a gépkocsiké. A gépkocsi eleinte főleg a
személyszállításban hódított teret. A konflisokat, fiákereket felváltották a taxik. A
személyautó, amely kezdetben a fényűzés jelképe volt, rohamosan elpolgáriasodott.
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A századforduló előtt, szinte egyidejűleg a személygépkocsik kifejlődésével, az
autóbusz is megjelent, a régi, lóvontatta omnibuszok helyett a városokban, majd a távolsági
személyszállításban is, főleg olyan vidéken, ahol nem volt vasút. Az első autóbuszok még az
omnibuszokra hasonlítottak, de utódjaik ugyanolyan gyorsan fejlődtek, mint a
személygépkocsik. A benzinüzemű autóbuszok mellett - átmenetileg - akkumulátoros
járműveket is üzembeállítottak. A két világháború közt terjedt el a Diesel-üzem. Az
autóbuszok mellett a tehergépkocsi is megjelent a múlt század utolsó évtizedében. Nemcsak a
lovas kocsi szerepét vette át, hanem az önálló, háztól-házig fuvarozást is elvállalta.
A gépjármű erős versenytársként lépett fel a többi közlekedési ágazatokkal, elsősorban
a vasúttal szemben. Térhódítása a közlekedés új arányainak kialakulásához, struktúrájának és
jellegének teljes megváltozásához vezetett.
A gépjármű gyors elterjedése új korszakot nyitott az útépítésben és -fenntartásban is. A
két világháború közt megindult az úthálózatok korszerűsítése, átépítése: beton- és
aszfaltburkolatok, valamint - kisebb terhelésű utakon - különféle módszerekkel bitumenes
felületi bevonással ellátott pormentes útburkolatok épültek. Hamarosan bebizonyosodott
azonban, hogy az útviszonyok megjavítása önmagában nem teszi lehetővé a gépjármű nagy
sebességének kifejtését, ha a lassú járművek, valamint a szintbeni közúti és vasúti
keresztezések akadályozzák a forgalmat. A legfontosabb irányokban ezért megkezdődött az
autóutak, majd később az autópályák építése. A városokban, de azokon kívül is bonyolult
közúti csomópontok épülnek.
A gépjárműforgalom kialakulásával a régi, kezdetleges forgalmi előírásokat újabb
hatósági előírások váltották fel. A gépjárművek üzembenntartását, vezetését engedélyhez
kötötték, és már az első világháború előtt megjelentek az első forgalmi szabályzatok,
megalkották a jelzési rendszer egységesítésére az első nemzetközi megállapodást is. A közúti
jelzőtáblák az első világháború idején terjedtek el. Ezt követően megkezdődött a városokban a
forgalom jelzőlámpás irányítása. A közúti motorizáció kifejlődése egy új szakterület: a közúti
forgalomtechnika megszületését is eredményezte.
A második világháború után a közúti motorizáció teljes erővel kibontakozott. A nagy
sebességű gépjárművek számának rohamos növekedésével azonban több olyan probléma is
felmerült, amely korábban alig vagy egyáltalán nem játszott szerepet a közúti forgalomban.
Ma valamennyi közlekedési eszközünk közt a gépjármű okozza a legtöbb balesetet, zajával és
levegőszennyezésével egyik jelentős tényezője lett a környezeti ártalmaknak, miközben
világméretekben problémát okoz rohamosan növekvő üzemanyagigénye is. Számos
nagyvárosban, de egyes nagy forgalmú főutakon is - a csúcsforgalmi időben - állandósultak a
torlódások. Rohamosan növekedtek a parkolási nehézségek is. Mindez lényegesen csökkenti a
gépjármű egyébként kiemelkedően nagy használati értékét.
7.2. A magyarországi közúti közlekedés története
7.2.1. Az ókortól a XVIII. sz. végéig
Magyarország területén az első műutakat a rómaiak építették az i.sz. első
évszázadaiban. A birodalom határán, a limes-eken belül a legfontosabb utak Pannónia
(Dunántúl) és Dacia (Erdély) területén épültek. A Dunán Orsova alatt, Drobetanál (TurnuSeverin) a rómaiak i.sz. 102-ben állandó hidat építettek; az 1057 m hosszú faszerkezetű
felépítmény 20 kőpilléren nyugodott. A kiválóan megépített úthálózat a birodalom bukásával
hazánk területén is fokozatosan elpusztult. Maradványaik 1-2 m mélyen a felszín alá kerültek,
és csak az ásatások alkalmával tárnak fel egy- egy szakaszt.
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KÁLMÁN király a XI-XII. sz. fordulóján már polgári célú országutakat is épített, a XII.
sz. második felében pedig egyre több település létesült az országban, és megindult az
úthálózat lassú kialakulása. A XIV. században már fontos kereskedelmi utak voltak az
országban, gondoskodtak védelmükről, szabályozták a vámokat. ZSIGMOND 1410 körül részben cölöpökön, részben nagy hajókon fekvő - állandó hidat épített a Dunán. MÁTYÁS
ugyancsak több intézkedést tett a kereskedelmi útvonalak kiépítésére és fenntartására, a
folyókon átkelési lehetőség biztosítására. A XV. században hazánk legfontosabb fő útjainak
hálózata már kifejlődött. Ezek egy része a római utak nyomvonalát követte, de a Duna-Tisza
közén és a Felvidéken - ahol római utak nem voltak - új utak épültek. A késői középkor
évszázadaiban Magyarországon több fontos kereskedelmi útvonal haladt keresztül, mint
például az észak-déli irányú, a Balti-tengert Itáliával összekötő ―borostyán út‖, vagy a
―mészárosok útja‖, amely - a kelet-nyugati transzkontinentális út részeként - Budáról Bécsbe
vezetett.
A középkorban a hazai utak járófelületét helyi anyagokból, földből vagy kavicsból
készítették és robotmunkával tartották fenn. Úthálózatunk és útjaink állapota ezekben az
évszázadokban megfelelt az európai útviszonyoknak.
A másfél évszázados török megszállás a XVI-XVII. században egész országrészek
elnéptelenedésével együtt a közutak pusztulását is magával hozta. A török hódoltság után, a
XVIII. sz. elején a közutak forgalma rendszeressé vált. Az 1723-ban felállított Helytartótanács
keretében műszaki bizottmányt is szerveztek, s ennek feladatává tették az útügyek gondozását
is. A menetrendszerű postakocsijáratokat 1750-ben vezette be MÁRIA TERÉZIA.
Közúthálózatunk azonban a XVIII. sz. végén és a XIX. sz. elején mennyiségileg is,
minőségileg is messze elmaradt nemcsak a nyugati fejlődéstől, hanem már a hazai igényektől
is. 1790-ben, amikor az országgyűlés bizottságot küldött ki az útügyek felmérésére, az
országban - hazánk mai területére vonatkoztatva - mindössze 700 km hosszú kiépített
úthálózat volt és 1850-ig is csak 1770 km-re nőtt az összes utak hossza (az egész ország
területén az úthálózat hossza kb. 4100 km-t tett ki). A 61 vármegye közül 26 megye területén
az 1848. évi szabadságharcig egyáltalán nem volt kiépített közút.

7.2.2. A XIX. sz. elejétől az első világháborúig
A XVIII. sz. végén Magyarország elmaradott feudális agrár ország, erős politikai és
gazdasági függésben Ausztriától. A XIX. sz. fordulóján azonban a magyarországi áruforgalom
is növekedni kezdett. A háborús viszonyok közt megnőtt a kereslet a magyar mezőgazdasági
termékek iránt, élénkült a forgalom az osztrák tartományokkal és más országokkal. A
NAPÓLEON által bevezetett kontinentális zárlat miatt a keleti fűszerkereskedelem is szárazföldi
útra kényszerült - Magyarországon keresztül. A növekvő forgalom eredményeként a magyar
kereskedelmi tőke megerősödött, a kereskedők és nagybirtokosok manufaktúrákat, ipari
üzemeket alapítottak és megkezdődött a hazai ipari tőke kialakulása. A termelés és a
kereskedelem növekedése azonban egyre jobban ellentétbe került a közlekedés elmaradott
állapotával.
Közútjaink állapota, az útépítés lassú előrehaladása jórészt az útépítési és fenntartási
rendszerre vezethető vissza. Az útépítési munkát - a közmunka-kötelezettség alapján - a
jobbágyok végezték; a nemesség az utak építéséhez semmivel sem járult hozzá. Hiányzott a
szakszerű vezetés is. Az útügyek a vármegyék hatáskörébe tartoztak, amelyek a helyi
érdekeket helyezték előtérbe. Az országos és nemzetközi jelentőségű utak kiépítettsége emiatt
erősen szakaszos jelleget mutatott. Az utak nagy része alap nélküli kavicsolt út volt. Az
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állandó hidak hiánya is akadályozta a közúti közlekedés fejlődését. Kő-, ill. téglaboltozatú
hidakat csak a kisebb vízfolyások felett építettek, a nagyobb folyókon általában csak
révátkelések voltak; néhány helyen fahíd épült.
A közforgalmú személyszállítást és kisebb részben az áruszállítást abban az időben
már nálunk is a postajáratok bonyolították le. A XIX. sz. elején városaink közlekedése is
fejletlen volt. Budát és Pestet 1849-ig csak hajóhíd kötötte össze, amelyen az egyébként is
lassú és nehézkes forgalom télen gyakran hónapokig szünetelt.
Mindezek miatt a reformkorszakban a közlekedés fejlesztése - így a közúti
közlekedésé is - az egyik legfontosabb célkitűzés lett. Az 1825-1827. évi pozsonyi
országgyűlés bizottsága kijelölte azt a 12 fő útvonalat, amelyet teljesen ki kell építeni. Ezt
követően az útépítés is nagyobb erővel indult meg, de a rendszeresség és tervszerűség ezután
is hiányzott.
1833-1837 között valósult meg a korszak legnagyobb jelentőségű útépítése a Kazánszorosban, VÁSÁRHELYI PÁL tervei alapján. Ez az út - amelyet később ―Széchenyi út‖-nak
neveztek el - lehetővé tette, hogy a Duna magas vízállása esetén is a hajókat a partról
vontathassák, ill., ha alacsony vízállás miatt szükséges, az árukat kocsiba rakva is lehessen
továbbítani a zuhatagi szakasz partján.
A század első évtizedeiben a magyar városok is gyorsabb fejlődésnek indultak. Pest
1848-ban lett hivatalosan is az ország fővárosa. Ekkor a belváros kocsiútjait homorú profillal
készült terméskőburkolattal látták el, amit az 1835-1840-es években kockakőburkolat
követett. A század második felében indult fejlődésnek a főváros úthálózatának
burkolatépítése; a homorú szelvényt domború szelvény váltotta fel, kétoldalt kiképzett
folyókával. Az első omnibuszjáratok - sok európai nagyvárost megelőzve - 1832-ben indultak
meg Pesten.
SZÉCHENYI ISTVÁN már 1821-ben javasolta egy Duna-híd megépítését, de csak az
1836. évi XXVI. t.c. teremtette meg hozzá a szükséges feltételeket, így azt, hogy a híd
használatáért a nemeseknek is fizetni kell. Széchenyi lelkes szervező munkájának
eredményeként a következő évben megalakult a Lánchíd Részvénytársaság, amely 1840-1849
között a hidat felépítette. A terveket CLARK VILMOS angol mérnök készítette, az építést pedig
névrokona, a Magyarországon megtelepedett CLARK ÁDÁM vezette. A hidat 1849. november
20-án nyitották meg. Fennállásának 50. évében, 1899-ben nevezték el Széchenyi-Lánchíd-nak.
Ebben az időben az első vasutak már világszerte, így hazánkban is megépültek, s a
vasutat tekintették a jövendő közlekedési rendszer gerincének, ami egy ideig fékezőleg hatott
az útépítésre. Később bebizonyosodott azonban, hogy a vasútvonalak csak akkor tudják
betölteni feladatukat, ha a megfelelő csatlakozó úthálózat lehetővé teszi a fel- és elfuvarozást,
a megfelelő vonzáskörzet kialakulását.
SZÉCHENYI, aki 1845-ben a Helytartótanácsnál szervezett közlekedési bizottmány élére
került, egyik legfőbb feladatának tekintette egy egységes javaslat kidolgozását, amely a
közlekedés valamennyi ágazatát: a vasúti, vízi és közúti közlekedést egyaránt felöleli. A
munka 1848-ban jelent meg ―Javaslat a magyar közlekedésügy rendezésérül‖ címmel, és a
korszak legmagasabb színvonalú közlekedéspolitikai tanulmányának bizonyult. A ―Javaslat‖
közúthálózati programja a ―kőutak‖ kiépítését elsősorban a hegyvidékeken irányozta elő, ahol
a kőanyag rendelkezésre áll és az útépítés olcsóbb, mint a vasútépítés, továbbá olyan
helyeken, ahol nem épül vasút, ill. ahol a közút a vasútállomások megközelítése érdekében
szükséges. A centrális, fővárosi központú közlekedési hálózat elvének felelt meg azaz
elgondolása, hogy a felvidéki közutak dél felé, a dunántúliak a Duna felé, a délvidékiek pedig
az Alföld felé irányuljanak. A ―Javaslat‖-ot az országgyűlés az 1848. évi XXX. t.c.-kel
törvényerőre emelte.
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Az abszolutizmus idején egy újonnan felállított szervezet alapján a főbb útvonalakat
állami kezelésbe vették, a fenntartási költségekről pedig az államkincstár gondoskodott. A
birodalom érdekei által diktált útvonalakon új utakat építettek. Útmestereket és útkaparókat
alkalmaztak, s ezzel megkezdődött a közutak rendszeres fenntartása. 1853-ban bevezették az
általános útvámrendszert: bevételeit az utakra fordították. 1866-ig összesen 12700 km út
épült, ebből az állami utak 3900 km-t, az országos utak pedig 8800 km-t tettek ki.
A kiegyezés után, a felelős magyar minisztérium megalakulásával a Közmunka- és
Közlekedésügyi Minisztérium hatáskörébe került az útügyi igazgatás. 1877-ben felállították az
államépítészeti hivatalokat. 1850-1890 között több mint 26000 km, főként törvényhatósági út
épült.
Az 1890-1914 közti időszak további fejlődést hozott: ennek alapjait a közutakról és
vámokról szóló 1890:1. t.c. rakta le. Valamennyi útkategóriára kiterjedt, szabályozta az építést
és a fenntartást, az erőforrásokat és a közúti igazgatás szervezetét. A törvény hazánk útjait hat
csoportba sorolta. Megkülönböztette az állami, a törvényhatósági, a községi, a vasúti
hozzájáró utakat, valamint a közdűlőutakat és a magánutakat. Ebben az időszakban indult meg
az alföldi utak kiépítése, a közutak minőségi fejlődése. Másfél évtized alatt mintegy 15000 km
új utat építettek. 1894-ben indult meg a transzverzális állami közutak építése. Elkészült közel
900 km közút. 1914-ben a magyar úthálózat teljes hossza 74477 km-t tett ki, amiből kiépített
volt 51900 km, s ebből 12185 km állami út. A községek közel egyharmadának nem volt
kiépített útja, s így az ország lakósságának egyötöde a rossz időjárás esetén el volt zárva a
forgalomtól.
Az évszázad második felében a vasút teljesen kiépült. Ezzel párhuzamosan a
postakocsik és a magántársaskocsik, valamint az áruszállító szekerek távolsági forgalma
fokozatosan elsorvadt. Ilyen értelemben tehát a vasút hazánkban is monopóliumot szerzett a
közlekedésben. Hazánk közúthálózatának újabb fejlődési időszaka nagyjából egybeesik a
gépjármű kifejlődésével, magyarországi térhódításainak első lépéseivel.
Az első BENZ-gyártmányú gépkocsi 1895-ben jelent meg Budapest utcáin. BÁNKI
DONÁT és CSONKA JÁNOS 1893-ban szabadalmaztatta porlasztóját és ezzel jelentősen
hozzájárult a gépjárműtechnika fejlesztéséhez. 1900-ban CSONKA levélgyűjtő triciklit
tervezett a Posta részére. 1902-ben BÁNKI elsőkerék-hajtású gépkocsit szerkesztett. 1905-ben
elkészült az első, teljesen magyar gyártmányú gépkocsi, CSONKA tervei szerint, ugyancsak a
Posta részére, amelyeket továbbiak követtek.
A közforgalmú közlekedés motorizációja az első világháború előtti években vette
kezdetét: 1910-től Horvátországban a Posta autóbuszjáratot indított, Aradon és más
városokban is megjelentek az első autóbuszok. Budapesten 1913-ban jelentek meg az első
taxik, 1915-ben indultak az első autóbuszjáratok. Az 1909-ben Párizsban aláírt nemzetközi
egyezmény hatására született meg az 1910-ben kiadott ―Szabályzat a gépjárművek közúti
forgalmáról‖, amely a KRESZ ősének tekinthető.
1900-ban megalapították a Magyar Automobil Club-ot, a következő évben pedig
megrendezték Budapesten az első autó-kiállítást, valamint autó- és motorkerékpár-versenyt. A
klubnak ettől kezdve jelentős szerepe volt a hazai automobilizmus kifejlesztésében.
A századforduló idején a hazai ipar is kezdett gépjárművek gyártásával foglalkozni:
1904-ben a budapesti Podvinecz és Heisler cég (a későbbi Magyar Általános Gépgyár, MÁG),
Győrött pedig a Magyar Vagon és Gépgyár vezették be az autógyártást. Az első magyar
autógyár, a Magyar Automobil Rt. 1908-ban Aradon létesült, amely a MARTA személy- és
teherautókat készítette. Az első világháború előtt azonban a gépjármű még nem volt
számottevő tényező Magyarország közlekedésében.

60
7.2.3. A két világháború között
Az első világháború után, 1919-ben közútjaink hossza összesen 27866 km-t tett ki.
Ebből 4% pormentes burkolatú, 54% vizes makadám és kavicsút, 42% pedig kiépítetlen út
volt. A háború alatt a közutak rendszeres fenntartása elmaradt, számos út a járhatatlanságig
leromlott. 1924-ben a kormány külföldi kölcsönt vett fel, amelynek jelentős részét kiegészítve a költségvetési bevételből - út- és hídépítésre fordították. 1925-1929 között
megkezdték a nagy forgalmú útvonalak átépítését sima felületű, pormentes aszfalt- vagy
kiskockaburkolatokkal, elsősorban Budapest környékén és 43 vidéki város, ill. község átkelési
szakaszán. A 20-as években számos új híd is épült.
Az első világháború után fejlődött ki a gépjármű-közlekedés és vált hazánkban is
számottevő közlekedési ágazattá. Gépjárműállományunk 1920-1930 között kb. a
húszszorosára növekedett és meghaladta a 30000 db-ot. A hazai gépjárműigények
kielégítésében a magyar ipar is részt vett. Kezdetben a mátyásföldi MÁG (Magomobil és
Magosix személygépkocsik) és a győri Rába gyár (teherautók) készítette a járművek zömét. A
Magyar Állami Vas-, Acél- és Gépgyár (MÁVAG) 1923-ban kezdett teherautókat,
autóbuszokat és különleges gépkocsikat készíteni, a következő évben pedig a csepeli WEISS
MANFRÉD Művek is bekapcsolódtak az autógyártásba. A 30-as évek elején a Fővárosi
Autóbuszüzem - megelőzve a nyugati fővárosokat - bevezette a Diesel-üzemet, GANZJENDRASSIK, majd LÁNG Diesel-motorok felhasználásával.
A forgalom főként a nagyobb forgalmú állami utakat terhelte. A távolsági autóbuszközlekedés utaskm-teljesítményei 1925-től 1930-ig a hétszeresére, a tehergépkocsik távolsági
árutonnakm-teljesítményei pedig a háromszorosára növekedtek, annak ellenére, hogy több
korlátozó intézkedést hoztak a vasút és a hajózás védelmére.
A makadám útpályák a növekvő gépjárműforgalom hatását erősen megérezték: a
nagyobb kerékterhelésnek, a dinamikus nyíró és szívó erőhatásoknak nem tudtak ellenállni és
gyorsan tönkrementek. Ezért célkitűzéssé vált fontosabb közútjaink átépítése. Ennek
érdekében - a külföldi példák nyomán - az 1928. VI. t. c. bevezette a gépjárműadót. ―Országos
Útfejlesztési Alap‖-ot létesítettek, amelynek bevétele öt év alatt több mint háromszorosára
növekedett. A gépjárműadó jelentős bevételeit a legnagyobb forgalmú utak átépítésére
fordították, de az nem állott arányban a gépjárműforgalom növekedésével. 1930-ban 10 éves
útépítési program végrehajtása kezdődött meg. Ennek keretében 1200 km hosszú állami út
állandó burkolattal való átépítését irányozták elő. 1934-ben kijelölték és rendszerbe foglalták
a főközlekedési úthálózatot: első-, másod- és harmadrendű főúthálózatot állapítottak meg, és
ennek megfelelően kaptak az utak egy-, két- és háromjegyű számokat. Elkészültek az egész
Európát átszelő autóút, az E 5 út magyarországi szakaszai is (Budapest-győri, Győrországhatár szakaszok és Budapest-szegedi főút).
Városaink közúti forgalma is rohamosan növekedett. Az első közlekedési jelzőlámpát
1926-ban szerelték fel a Rákóczi út és a Nagykörút sarkán. 1929-ben már a főváros tíz
útkereszteződésében irányították a forgalmat jelzőlámpákkal. Ugyanebben az évben adták ki a
korábbi sokféle, a közlekedést szabályozó rendelkezés helyett az első, egységes közlekedési
kódexet, a KRESZ-t.
Az autóbusz-közlekedés nagyarányú fejlesztése a 20-as évek végén indult meg. A
távolsági autóbusz-közlekedés, a MÁVAUT hálózata ugyanekkor kb. 4500 km-t tett ki és
mintegy másfélszáz járművel bonyolította le a forgalmat.
1937-re az úthálózat hossza 30353 km-re növekedett, amiből kb. 10% volt pormentes
burkolattal kiépítve, 69% volt vizes makadám- és kavicsút, 21% pedig földút. Mintegy 2500
km bekötőút hiányzott és ez az ország lakosságának 7%-át érintette.
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A közúti forgalomban a gépjárművek aránya kb. 18%-ot tett ki és az összes utaskm
teljesítmények 23%-át, az összes árutonnakm teljesítmények 7%-át produkálta.
7.2.4. A második világháború után
A második világháború folyamán közúthálózatunkat is súlyos károk érték. A makadám
útpályák kb. 70%-ban, az állandó burkolatú pályák kb. 20%-ban tönkrementek. A
hídállománynak - a hídhosszat véve figyelembe - 36%-a pusztult el. Ezen belül azonban az
összes Duna- és Tisza-hidak, valamint az 50 m-nél nagyobb nyílású hidak 90%-ban a háború
áldozatai lettek. A gépjárműállomány gyakorlatilag teljesen hiányzott: a járművek részben
megsemmisültek, részben nyugatra hurcolták őket. A második világháborút követően tehát
elsősorban az újjáépítés feladatait kellett megoldani. A szétszakított Pest és Buda
összekapcsolására 1946. január 18-án megnyílt a Kossuth-híd.
Az első hároméves terv (1947-1949) végére sikerült használhatóvá tenni az akkori
főközlekedési utak 9800 km-es hálózatát, mind a makadámpályákat, mind pedig az állandó
burkolatokat. Nagy feladat volt az elpusztult hidak pótlása. A tervidőszakban a hidak mintegy
60%-át állították helyre állandó jelleggel vagy provizóriumokkal, ami összesen kereken 16300
fm híd építését jelentette. Megtörtént a budapesti Szabadság-, Margit- és Lánchíd újjáépítése
is.
Ezekben az években már jelentős fejlesztési feladatok megoldására is sor került. Az
50-es évektől kibontakozó szocialista iparosítás eredményeként a szállítási szükségletek
rohamosan növekedtek. Az első ötéves terv (1950-1954) idején mintegy 740 km utat építettek
át pormentes burkolatúra és 9500 fm híd megépítésére, illetőleg átépítésére került sor. Ennek
keretében újjáépítették a Budapesti Árpád- és Petőfi-hidat, a bajai és dunaföldvári Dunahidakat és a polgári Tisza-hidat.
A rohamosan növekvő gépjárműforgalom azonban a makadám útpályákat gyorsan
tönkretette, karbantartásuk már alig volt lehetséges. Ezért 9500 km nagy forgalmú
makadámpálya korszerűsítésére 15 éves programot készítettek.
A második (1961-1965), a harmadik (1966-1970) és a negyedik (1971-1975) ötéves
tervek idején vált a közúti közlekedés a magyar közlekedési rendszer nagy teljesítőképességű
és meghatározó jelentőségű tényezőjévé. A járműállomány mintegy ötszörösére nőve elérte az
1,5 millió darabot. Ez szükségessé tette a korábbi úthálózat-fejlesztési elképzelések
megváltoztatását, országos közúthálózat-fejlesztési terv kidolgozását is. 1968-ban az
Országgyűlés által is elfogadott közlekedéspolitikai koncepció - amely 10-15 évre kijelölte az
egységes, koordinált közlekedés fejlesztésének fő irányait - egyik fő feladatként tűzte ki a
közúti közlekedés erőteljes fejlesztését, részarányának megnövelését, beleértve a kisforgalmú
vasútvonalak forgalmának közútra terelését és a körzeti állomási rendszer kialakítását is.
Mindezek nyomán 1960-hoz viszonyítva a távolsági autóbusz-közlekedés
teljesítményei megháromszorozódtak, hálózatának hossza kereken 25000 km, azaz közel
háromszor olyan hosszú lett, mint az ország vasúthálózata. Ebben az időszakban vált a
személygépkocsi-forgalom fejlődése a legdinamikusabb tényezővé: az állomány 20-szorosára
növekedve, 1976 végéig már kereken 650000 db. A személygépkocsi-állomány 86%-a
szocialista országokból, 14%-a nyugati országokból származik, mivel Magyarország a
második világháború után személygépkocsikat nem gyártott. A tehergépkocsi-közlekedés a
szállított áruk tömege tekintetében már 1960-ban a legtöbbet teljesítő ágazat volt, az
árutonnakm-eket tekintve pedig 1975-ig közel tízszeresére növelte teljesítményeit.
A rakodási munkák gépesítése jelentősen előrehaladt. 1975-re a szóródó áruknál elérte
a 90%-ot, a többi áruknál a 35%-ot. A közlekedési ágazatok hatékony kooperációjának
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kifejlesztése érdekében fontos célkitűzés lett a korszerű szállítástechnikai eszközök és
módszerek, főként a konténerizáció fokozatos megvalósítása. Ennek érdekében valósult meg a
csepeli kikötőben Közép-Európa első konténer terminálja.
Jelentősen előrehaladt a keskeny- és normál nyomtávolságú kisforgalmú vasútvonalak
likvidációja, aminek eredményeként a közforgalmú vasúthálózat mintegy 1300 km-rel
csökkent.
Az intenzív útépítési tevékenység keretében már a második ötéves terv idején számos
összefüggő útszakasz rekonstrukciójára került sor, összesen kb. 3700 km hosszban; 49 km
kizárólag gépjármű-közlekedésre engedélyezett autóút (M 1) épült. A makadámutak vizes
hengerlését a higított bitumen itatásos hengerlése váltotta fel, amelyet 7700 km hosszban
végeztek el. A tervidőszakban közel 5900 fm hidat építettek (pl.: Erzsébet-híd). 1962-ben
törvényerejű rendelet jelent meg, amely a fejlesztés előmozdítása érdekében újra szabályozta
az útügyeket, az úthálózat felosztását.
A harmadik és negyedik ötéves tervben végzett fejlesztések eredményeként 1975-ben a
29915 km hosszú állami úthálózat 97%-a volt már kiépített és 95%-a pormentes burkolatú;
emellett az utak többi minőségi paraméterei is lényegesen megjavultak.
7.3. Az európai és hazai úthálózat
7.3.1. Az úthálózat kialakulása
A közút térbeli távolságok legyőzését teszi lehetővé földrajzi pontok, helységek,
körzetek, tájak, országok, sőt kontinensek között.
A két vagy több földrajzi pontot összekötő pályát útvonalnak nevezik. Az útvonal
kialakításának régen az volt az alapvető elve, hogy az a legrövidebb legyen. A gyakorlatban
azonban a közutak ritkán követik a legrövidebb utat adó geometriai egyenest, mert a távolság
legyőzése során egyrészt akadályokkal (hegyek, beépítés) találkoznak, másrészt gazdasági
vagy más okokból célszerű, sőt szükséges is az eltérés a geometriai egyenestől.
A földrajzi-természeti akadályok nagy szintkülönbségek, kedvezőtlen talajviszonyok,
álló vagy folyóvizek, klimatikus viszonyok (pl. örök fagy) formájában jelentkeznek, amelyek
igen sok esetben lehetetlenné tették a geometriai egyenes követését. A terephez nem simuló
egyenes útvonal annyira növelné az emelkedési ellenállásokat, hogy sokszor célszerűbb
hosszabb, de kisebb ellenállású utakat építeni.
A település-földrajzi viszonyok, illetőleg a társadalmi-gazdasági okok is alapvetően
befolyásolják az utak vonalvezetését. Ilyen például, hogy a közútnak nemcsak a két
végpontján lévő helységek egymás közti forgalmát kell kiszolgálnia, hanem a közbenső
településeket, termelési és üdülőközpontokat is figyelembe kell venni és az utat célszerű ezek
érintésével megépíteni.
Politikai és honvédelmi okok ugyancsak sok esetben meghatározzák az utak
vonalvezetését, ill. létesítését.
Végül a közúti üzem érdekei, a gépjárművezetés emberi - fiziológiai, pszichológiai szempontjai, a környezet- és természetvédelmi okok és a környezet esztétikája is lényegesen
befolyásolja az utak vonalvezetését, kialakítását.
Több, egymással összeköttetésben levő közút - a hozzájuk tartozó csomópontokkal közúti hálózatot alkot. A hálózat annál hatékonyabb
- minél teljesebben feltárja a behálózott területet, azaz minél jobban összhangban van a
település-földrajzi viszonyokkal;
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- minél teljesebben kielégíti a közúti közlekedéssel szemben jelentkező szállítási
igényeket;
- minél kisebb társadalmi munkaráfordítást igényel a személy- és áruszállításban;
- minél nagyobb használati értékű szolgáltatásra képes a közutakat használók számára.
A követelmények szempontjából a hálózat annál jobb, minél rövidebb úton - és kisebb
időráfordítással - teszi lehetővé a hálózat bármely két pontja között az összeköttetést.
Az úthálózatok kialakulását általában hasonló akadályok és célok befolyásolják, mint
az egyes utakét. Az ország közúthálózatának kialakulását, illetőleg fejlesztését befolyásolja
még a többi közlekedési ágazat - kontinentális fekvésű országokban főleg a vasút - fejlettsége,
hálózatának kiépítettsége, az ágazatok kooperációja.
7.3.2. Az európai és a hazai úthálózat jelenlegi helyzete és fejlesztése
Az Európai Gazdasági Bizottság már 1949-ben javasolta az európai országoknak a
nemzetközi úthálózat kijelölését. A javaslat alapján született meg 1950-ben a Genfi
Egyezmény az Európai utak, az ún. E utak kijelölésére vonatkozóan. Az egyezményhez 1963ban hazánk is csatlakozott. 1975-ben az Európai Gazdasági Bizottság egy ún.
―raszterrendszerű‖ új európai úthálózatot alakított ki. Ebben a hálózatban az észak-déli
főtengelyeket 5-15-25 stb. számokkal, a kelet-nyugati főtengelyeket 10-20-30 stb. számokkal
jelölik. Hazánkon a 65. sz. és a 75. sz. észak-déli főirányok és a 60. sz. kelet-nyugati főirány
halad át.

A Nyugat-Európai úthálózat kiépítettségére jellemző, hogy a hálózat csaknem teljesen
kiépült és az újonnan készült főutak lehetőség szerint elkerülik a településeket. A korábbi
főutak településeken átvezető szakaszai helyett pedig jórészt megépültek a települést elkerülő
gyűrűk. Ennek köszönhetően az autós választhat, hogy bemegy-e a településre. A jól kiépített
úthálózat sűrítését ezért Nyugat-Európában már csak igen indokolt esetben a környezet lehető
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legkisebb zavarásával végezhetik. Több figyelmet fordíthatnak a meglévő utak védelmi
berendezéseinek (pl. zajvédőfal) elkészítésére.
A magyarországi úthálózat sűrűsége messze elmarad a Nyugat-Európaitól, annak kb.
1/3-a. A két világháborút követően az úthálózat-fejlesztésben elért kedvező pozíciónkat
elveszítettük. Csak néhány új út építésére kerülhetett sor. Ennek következményei ma is
súlyosan érintenek bennünket. A teljes magyar úthálózat térképét szemlélve az útsűrűség
nagynak tűnik, de a települések feltüntetése után már jól láthatók a hiányosságok.
Magyarország az úthálózat-fejlesztésben kb. 40 éves lemaradásban van.
Magyarország földrajzi elhelyezkedésénél fogva jelentős szerepet tölt be a nemzetközi
(tranzit-) forgalomban, amelynek gyors növekedése megköveteli a gyorsforgalmi utak
(autópálya, autóút) építését. Ha a tranzitforgalmat lebonyolító utak építéséből kimaradunk,
akkor jelentős gazdasági kár ér bennünket.
Az országgyűlés egy 15 évre szóló közlekedési koncepciót hagyott jóvá, amely
legsürgősebben a gyorsforgalmi utak megépítését és a meglévők fejlesztését irányozza elő,
figyelembe véve más közlekedési ágazatok fejlesztését is. A gazdasági fejlődés megkívánja,
hogy beinduljon egy belföldi de a külföldhöz is kapcsolódó légi közlekedés. A Duna-RajnaMajna csatorna révén jelentős nemzetközi igény merül fel a vízi áruszállításra. Ma a kevés
számú kikötő (Komárom, Csepel, Baja) miatt a hajóknak napokat kell várni a kirakodásra.
Ennek enyhítésére új kikötőt építenek (Győr-Gönyű), amelyhez a vasúti és közúti kapcsolatot
egyaránt ki kell építeni. Ebből is látható, hogy a közlekedési ágazatokat országos méretekben
gondolkozva egymással összhangban átgondoltan kell fejleszteni, figyelembe véve a jelenlegi
hálózatot és igényeket.

2015-re javasolt gyorsforgalmi úthálózat
A tranzit autópályák megépítését 4-5 év múlva befejezhetjük. Ez az M3, M5 (E75-ös
út magyarországi szakasza) M7 autópályák befejezését, valamint a 86-os számú főút (E65-ös
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út folytatása) településeket elkerülő szakaszainak és a szükséges burkolatszélesítések
megépítésével autóúttá való felfejlesztését jelenti. Ennek megvalósítása részben koncessziós
formában lehetséges. Ez Nyugat-Európában is így van, csak a beruházási költségekből az
állam jelentősebb mértékben veszi ki a részét. A megépült M1 és M5 autópálya szakaszok
autópálya díjai kezdetben azért voltak magasak, mert a nemzetgazdaság tőke hiányában csak a
területet adta a beruházás összes többi költségét a koncesszorok biztosították, így ők
diktálhattak.
A gyorsforgalmú utakra azért is szükség van, hogy a településekből kihozzuk az
átmenő forgalmat. Fontos alapelv, hogy az új utak lehetőség szerint kerüljék ki a településeket
és a lehető legkisebb legyen a környezet zavarása. Ezért a védelmi berendezések és műtárgyak
elhagyhatatlanok. Elsődleges az ember védelme, de nem elhanyagolható a környezet védelme
sem. Az előbbi szempontok csak akkor érvényesíthetők, ha az építést előkészítő munka is
alapos és körültekintő, amelyre támaszkodva mérlegelni lehet a lehetséges megoldásokat. A
hálózatfejlesztési feladatok kapcsán meginduló tervezési folyamatokat Magyarországon a
természetvédők részéről jelentős támadások érik, pedig azt nem tehetjük meg, hogy a forgalmi
igényeket nem elégítjük ki.
A jelenlegi úthálózat súlyos hiányosságának tekinthető az, hogy a nem fizető főútjaink
a településeken áthaladnak és a rajtuk lebonyolódó jelentős teherforgalom hatalmas károkat
okoz mind a környezetben, mind az utak állapotában. Ezeknek az utaknak a pályaszerkezete a
jelenleginél jóval kisebb teherforgalomra lett méretezve és megépítve, aminek következtében
azok rohamos tönkremenetele elkerülhetetlen. A helyzetet tovább rontja az a tény, hogy
elsősorban a legrosszabb állapotú járművekkel rendelkező bolgárok, törökök, románok veszik
igénybe főútjainkat, hogy így az autópályadíj megfizetését elkerüljék. Ezeknek a járműveknek
főútjainkról való kizárása nem tehető meg, mert nemzetközi egyezmény rögzíti, hogy az
autópályán kívül kell lenni egy „párhuzamos‖ nem fizető főútnak is. Ebből következik, hogy
sürgősen el kell készíteni az érintett főutak településeket elkerülő szakaszait és
pályaszerkezetüket meg kell erősíteni. Ezen a tetemes költséget jelentő munkán kívül még a
jelenlegi hálózatot is sűríteni kellene. Ennek egy folyamatosan újragondolt a forgalmat is
figyelembevevő fejlesztésnek kell lenni. A tehergépjárműveket és személygépkocsikat
elkülönítve kezelő forgalomszámlálás jelenleg is folyik, amelyre alapozva tervezéskor a 15-20
évre előrevetített forgalommal számolva kell az úthálózat fejlesztését elvégezni.
7.3.3. Az EU-csatlakozást követő országos közúti feladatok
A közúti irányítás a Magyar Köztársaság közlekedéspolitikai stratégiájának fő irányait az
alábbi pontokban határozta meg:
 az Európai Unióba integrálódás elősegítése,
 a szomszédos országokkal való kapcsolatrendszer fejlődése,
 az ország kiegyensúlyozottabb térségi fejlődésének elősegítése, belső területi
egyensúlyának kialakítása,
 az emberi élet és a környezet védelme,
 a közlekedés hatékony, piackonform működtetése.
A közúti infrastruktúra fejlesztés konkrét feladatai – a közlekedéspolitikai stratégia fő
irányainak tükrében – az alábbiakban összegezhetők:
 a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése, hiányzó szakaszok kiépítése; különös tekintettel az
ún. Helsinki-folyosókra, illetve a TINA-hálózat elemeire (ábra). A Helsinki-folyosók: az
Európai Parlament és Bizottság égisze alatt megtartott 3. összeurópai közlekedési
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konferencián (Helsinki, 1997. június 23-25. között) meghatározott közlekedési folyosók,
amelyek az EU-hoz való csatlakozás révén a transz-európai hálózat – a TEN – részei
lesznek. A TINA-hálózat: a TINA bizottság jelentésében nevesített infrastruktúra elemek,
azaz a Helsinki-folyosók és az azokhoz kapcsolódó ráhordó hálózati elemek
(TINA=Transport Infrastrukture Needs Assessment – Közlekedési Infrastruktúra Igények
Felmérése)
Az országos főúthálózat fejlesztése (kül- és belterületen), a hiányzó szakaszok kiépítése,
a településeket elkerülő útszakaszok építése,
az országos közúthálózat – hierarchikus felépítésének megfelelő – további elemeinek
fejlesztése, kiépítése;
a hálózati jelentőségő mellékutak,
mellékutak,
kerékpárutak építése,
az önkormányzati tulajdonban lévő utak fejlesztésének „kontrolja‖, az országos
közúthálózattal való hierarchia, összhang érdekében;
a közúti határátkelőhelyek fejlesztése;
az európai uniós csatlakozással kapcsolatos további közúti feladatok (pl. 11,5 tonnás
burkolat-megerősítési program);
olyan hálózatfejlesztési és területfejlesztési tervek, programok készítése, amelyek az imént
felsorolt hálózati elemek ésszerű, tervszerű hosszú távú fejlesztését, kiépítését –
„kalkulálhatóságát‖ – teszik lehetővé. (Országos Területrendezési Terv, az Országos
Gyorsforgalmi Úthálózat Távlati Fejlesztési Terve, az Országos Főúthálózat távlati
Fejlesztési Terve, a készülő Határátkelőhely Fejlesztési Koncepció stb.)
az intézményfejlesztési és jogharmonizációs feledatok;
a hosszú távon működő, „stabil és EU-konform‖ elosztási rendszer, amely az ország saját
pénzügyi lehetőségeit és hitelfelvételi lehetőségeit figyelembe véve „optimálisan‖
támogatja az ország fejlődő és kevésbé fejlődő részeit, és szintén „optimálisan‖ juttat kellő
eszközöket a közút fejlesztésére, fenntartására, karbantartására;
az EU támogatási eszközeinek megfelelő felhasználása.

7.3.4. A hazai úthálózat felépítése
Az országos közutakat - jelentőségük és a forgalom nagysága alapján - gyorsforgalmi
utak, főutak, vagy mellékutak csoportjába, ezeken belül az úthálózati szempontok szerint
útkategóriákba soroljuk.
A közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet (illetve ennek
módosításai) az úthálózati kategóriákat és a besorolás feltételeit az alábbiak szerint adja meg:
1. Az országos közutak hálózati útkategóriái:
a) gyorsforgalmi utak:
- autópályák,
- autóutak,
b) főutak:
- elsőrendű főutak,
- másodrendű főutak,
- gyorsforgalmi utak csomóponti ágai,
c) mellékutak:
- összekötő utak,
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- bekötő utak,
- állomáshoz vezető utak,
- gyorsforgalmi utak pihenőhelyi útjai,
- egyéb országos közutak csomóponti ágai, parkolóhelyi útjai.
2. A helyi közúthálózatba tartoznak az önkormányzatok tulajdonában lévő
a) belterületi közutak,
- belterületi elsőrendű főutak,
- másodrendű főutak,
- gyűjtőutak,
- kiszolgáló és lakóutak,
b) külterületi közutak,
c) kerékpárutak,
d) gyalogutak és járdák.
Az országos közútnak meghatározott útkategóriákba sorolása, azonosítása, valamint az arra
szolgáló számjel és betűjel megállapítása, illetőleg megváltoztatása - az országos közút
kezelőjének kezdeményezésére - az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság feladata.
Az autópályákat, az autóutakat és az első- és másodrendű főutakat 1, 2, illetve 3 jegyű
számmal, az egyéb országos közutakat 4, illetőleg 5 jegyű számmal kell jelölni. A
gyorsforgalmi utakat „M‖ betűjellel, a nemzetközi forgalmú közutakat a vonatkozó
nemzetközi egyezményben meghatározott jellel is jelölni kell. A gyorsforgalmi utak és a
főutak számát és betűjelét fel kell tüntetni az útirányjelző, útbaigazító és útvonalmegerősítő
jelzőtáblákon, valamint a nyilvános térképeken. A mellékutak számát csak a
nyilvántartásokban és a szolgálati térképeken kell feltüntetni.
A közúthálózat fő elemei
1. Gyorsforgalmi utak
1a. A „Helsinki közlekedési folyosók‖ hazai szakaszai
IV. sz. folyosó
M15:
M1:
M0:
M5:
M43:

V. sz. folyosó
M70:
M7:
M0:
M3:
elágazás

(Szlovákia-Rajka**-M1 autópálya
Ausztria-Hegyeshalom**-Győr-M0 Budapest
M1-M5 között
M0 Budapest-Kecskemét-Kiskunfélegyháza*-Szeged térsége*
M5 Szeged térsége*-Tisza-híd*-Nagylak***/Csanádpalota***(Románia)

(Szlovénia-Tornyiszentmiklós***-M7 Letenye*
M70 Letenye*-Zamárdi*-M0 Budapest
M7-M3 között
M0 Budapest-Hatvan-Füzesabony-Emőd-Tisza-híd-Polgár*Görbeháza*-Nyíregyháza*Vásárosnamény*-Tisza-híd*-Barabás***-Ukrajna
Vásárosnamény*-Záhony***-Tisza-híd*-(Ukrajna)

Alternatív útvonal a nemzetközi tranzitforgalom számára
M70:
Szlovénia-Tornyiszentmiklós***-M7 Letenye térsége*
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elágazás

M70 Letenye térsége*-Nagykanizsa*
Nagykanizsa*-Kaposvár*-Dombóvár*
Dombóvár*-M65/M8 kereszteződés*
M65/M8 kereszteződés*-Dunaújváros*-Duna-híd*-Kecskemét*Szolnok*-Füzesabony*
Füzesabony-Emőd-Tisza-híd-Polgár*-Nyíregyháza*Vásárosnamény*-Tisza-híd*-Barabás***-Ukrajna)
Vásárosnamény*-Záhony***-Tisza-híd*-(Ukrajna)

V/b. sz.
folyosó
M7:

M7/M70 Letenyei csomópont*-Letenye***-(Horvátország)

M7:
M9:
M65:
M8:
M3:

V/c. sz.
folyosó
M6:

X/b. sz.
folyosó
M5:

M0 Budapest*-Dunaújváros*-Szekszárd*-Bóly*-Ivándárda
térsége***-(Horvátország)

M5/M9/M43 csomópont Szeged térsége*-Röszke***-(Szerbia és
Montenegró)

1b. Egyéb hazai gyorsforgalmi utak
Budaörs*-Budakeszi*-Nagykovácsi*-Solymár*-Üröm*Pilisborosjenő*-Budakalász*Duna-híd*-Szigetmonostor*-Duna-híd*-Dunakeszi-Fót-Csömör*Bp. XVI. ker.*Kistarcsa*-Nagytarcsa*-Bp. XVII. ker.*-Pécel*-Maglód*-Ecser*Üllő*-Vecsés*Üllő*-Gyál*-Bp. XXIII. ker.-Dunaharaszti, Duna-hídSzigetszentmiklós, Duna-hídBudapest XXII. ker.-Diósd-Törökbálint-Budaörs
Megjegyzés: Az M0 nyugati szektorában a nyomvonalat környezeti hatásvizsgálat
alapján a védett természeti területen - ahol szükséges - alagútban kell vezetni.
M0 Budapest
körüli gyűrű:

M0-M3
összekötés:
M2:
M4:
M7:

M8:

M9:

Nagytarcsa*-Kistarcsa*-Kerepes*-Gödöllő*-Mogyoród*
Budapest-Vác*-Rétság*-Parassapuszta***-(Szlovákia)
Budapest*-Szolnok*-Tisza-híd*-Püspökladány*-Biharkeresztes***(Románia)
(Budapest-Székesfehérvár) M65 keresztezése-M8 keresztezéseZamárdi*M9 keresztezése*-(Nagykanizsa*-Letenye***)-(Horvátország)
(Ausztria)-Rábafüzes***-Veszprém*-M7 keresztezése*-(M65
keresztezése*Dunaújváros*-Duna-híd*-Szolnok*-Füzesabony*
(Ausztria)-Sopron***-Szombathely térsége*-Zalaegerszeg*-
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M10:
M21:
M25:
M30:
M35:
M44:
M47:

M49:
M57:
M62:
M65:
M75:
M76:
M80:
M81:
vagy

M85:
M86:
Szombathelyi
bekötés:

(Nagykanizsa*-Kaposvár*-Dombóvár*)-Szekszárd*-Duna-híd*Szeged*
M0 Budapest*-Dorog*-Esztergom, Duna-híd***-(Szlovákia)
M3 Hatvan térsége*-Salgótarján*-Somoskőújfalu***-(Szlovákia)
M3 Füzesabony térsége*-Eger*
M3 Emőd térsége*-Miskolc*-Encs*-Tornyosnémeti***-(Szlovákia)
M3 Görbeháza térsége*-M47 Debrecen térsége*
M8 Kecskemét térsége*-Tisza-híd*-Békéscsaba*-Gyula***(Románia)
M3 Nyíregyháza térsége*-Debrecen*-Berettyóújfalu*-Békéscsaba*Tisza-híd*M43 Szeged térsége*
M3 Mátészalka térsége*-Csengersima***-(Románia)
M6-Mohács*-Bóly*-Pécs*-Barcs***-(Horvátország)
M7 Székesfehérvár térsége*-Dunaújváros*
M7 Székesfehérvár térsége*-Tamási*-Dombóvár*-M57 Pécs
térsége*
M9 Bak térsége*-Rédics***-(Szlovénia)
M9 Zalaegerszeg térsége*-Keszthely*-M7 Balatonszentgyörgy
térsége*
M81 Székesfehérvár térsége*-Várpalota*-M8 Veszprém térsége*
M7 Székesfehérvár térsége*-Mór*-Kisbér*-Komárom***-Dunahíd*-(Szlovákia)
M7 Székesfehérvár térsége*-Mór*-Kisbér*-Győr*Vámosszabadi***-Duna-híd*(Szlovákia)
M1 Győr térsége*-Csorna*-M9 Nagycenk térsége*
M1 Mosonmagyaróvár térsége*-Csorna*-M9 Sárvár térsége*
M9 Vát térsége*-Szombathely*

2. Főutak
2a. A főúthálózat elemei
1. sz. főút:
2. sz. főút:
3. sz. főút:
4. sz. főút:
5. sz. főút:
6. sz. főút:

Budapest-Tatabánya-Tata-Komárom-Győr-MosonmagyaróvárHegyeshalom**(Ausztria)
Budapest-Dunakeszi-Vác-Rétság-Parassapuszta**-(Szlovákia)
Budapest-Hatvan-Gyöngyös-Füzesabony-Mezőkövesd-MiskolcSzikszó-EncsTornyosnémeti**-(Szlovákia)
Budapest-Cegléd-Szolnok-Tisza-híd-Püspökladány-DebrecenNyíregyháza-KisvárdaZáhony**-(Ukrajna)
Budapest-Dabas-Kecskemét-Kiskunfélegyháza-Szeged-Röszke**(Szerbia és
Montenegró)
Budapest-Dunaújváros-Szekszárd-Pécs-Barcs**-(Horvátország)
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7. sz. főút:
8. sz. főút:
10. sz. főút:
11. sz. főút:
111. sz. főút
12. sz. főút:
13. sz. főút:
14. sz. főút:
15. sz. főút:
19. sz. főút
21. sz. főút:
22. sz. főút:
23. sz. főút:
24. sz. főút:
25. sz. főút:
26. sz. főút:
27. sz. főút:
31. sz. főút:
311. sz. főút:
32. sz. főút:
33. sz. főút:
34. sz. főút:
35. sz. főút:
36. sz. főút:
37. sz. főút:
38. sz. főút:
40. sz. főút:
405. sz. főút:
41. sz. főút:
42. sz. főút:
43. sz. főút:
44. sz. főút:
441. sz. főút:
442. sz. főút:
443. sz. főút:
45. sz. főút:
451. sz. főút:
46. sz. főút:
47. sz. főút:
471. sz. főút:
48. sz. főút:

Budapest-Székesfehérvár-Siófok-Nagykanizsa-Letenye**(Horvátország)
M7 Székesfehérvár-Veszprém-Rábafüzes**-(Ausztria)
Budapest-Piliscsaba-Dorog-Nyergesújfalu-Almásfüzitő-1. sz. főút
Budapest-Szentendre-Visegrád-Esztergom-Tát-10. sz. főút
10. sz. főút Dorog-11. sz. főút Esztergom
2. sz. főút Vác-Nagymaros-Szob
81. sz. főút Kisbér-Komárom**-(Szlovákia)
1. sz. főút Győr-Vámosszabadi**-(Szlovákia)
1. sz. főút Mosonmagyaróvár-Rajka**-(Szlovákia)
M1 Gönyű-1. sz. főút Győr
3. sz. főút Hatvan-Somoskőújfalu**-(Szlovákia)
2. sz. főút Rétság-Balassagyarmat-21. sz. főút Salgótarján
21. sz. főút Kisterenye-25. sz. főút Tarnalelesz
3. sz. főút Gyöngyös-Parád-25. sz. főút Eger
3. sz. főút Kerecsend-Eger-Bánréve**-(Szlovákia)
3. sz. főút Miskolc-Kazincbarcika-Bánréve**-(Szlovákia)
3. sz. főút Sajószentpéter-Edelény-Tornanádaska**-(Szlovákia)
Budapest-Nagykáta-Jászberény-33. sz. főút Dormánd
31. sz. főút Nagykáta-4. sz. főút Cegléd
3. sz. főút Hatvan-Jászberény-4. sz. főút Szolnok
3. sz. főút Füzesabony-Tiszafüred-4. sz. főút Debrecen
35. sz. főút Polgár*-Tiszafüred térsége*-Kunhegyes-4. sz. főút
Fegyvernek
3. sz. főút Nyékládháza-Polgár-Debrecen 33. sz. főút
35. sz. főút Polgár-4. sz. főút Nyíregyháza
3. sz. főút Felsőzsolca-Szerencs-Sátoraljaújhely**-(Szlovákia)
37. sz. főút Bodrogkeresztúr-4. sz. főút Nyíregyháza
4. sz. főút Albertirsa-Cegléd-4. sz. főút Abony
4. sz. főút Albertirsa-M5 Újlengyel
4. sz. főút Nyíregyháza-Vásárosnamény-Beregsurány**-(Ukrajna)
4. sz. főút Püspökladány-Berettyóújfalu-Biharkeresztes**(Románia)
5. sz. főút Szeged-Makó-Nagylak**-(Románia)
5. sz. főút Kecskemét-Békéscsaba-Gyula**-(Románia)
4. sz. főút Cegléd-Nagykőrös-44. sz. főút Kecskemét
4. sz. főút Szolnok-Martfű*-Tiszaföldvár*-44. sz. főút
Kunszentmárton*
44. sz. főút Szarvas-46. sz. főút Gyomaendrőd
44. sz. főút Kunszentmárton-Szentes-47. sz. főút Hódmezővásárhely
M5 Kiskunfélegyháza-Csongrád-45. sz. főút Szentes
4. sz. főút Törökszentmiklós-Mezőtúr-Gyomaendrőd-MezőberényBékés-DobozSarkad-Méhkerék**-(Románia)
4. sz. főút Debrecen-Berettyóújfalu-Békéscsaba-43. sz. főút Szeged
4. sz. főút Debrecen-49. sz. főút Mátészalka
4. sz. főút Debrecen-Nyírábrány**-(Románia)
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49. sz. főút:
491. sz. főút:
51. sz. főút:
52. sz. főút:
53. sz. főút:
54. sz. főút:
55. sz. főút:
56. sz. főút:
57. sz. főút:
58. sz. főút:
61. sz. főút:
611. sz. főút:
63. sz. főút:
64. sz. főút:
65. sz. főút:
66. sz. főút:
67. sz. főút:
68. sz. főút:
71. sz. főút:
72. sz. főút:
73. sz. főút:
74. sz. főút:
75. sz. főút:
76. sz. főút:
81. sz. főút:
811. sz. főút:
82. sz. főút:
821. sz. főút:
83. sz. főút:
84. sz. főút:
85. sz. főút:
86. sz. főút:
87. sz. főút:
88. sz. főút:
89. sz. főút:

41. sz. főút Rohod-Mátészalka-Csengersima**-(Románia)
49. sz. főút Győztelek-Tiszabecs**-(Ukrajna)
Budapest-Kalocsa-Baja-Hercegszántó**-(Szerbia és Montenegró)
5. sz. főút Kecskemét-Solt-Duna-híd-M6 Dunaföldvár
52. sz. főút Solt-Kiskunhalas-Tompa**-(Szerbia és Montenegró)
5. sz. főút Kecskemét-Soltvadkert-51. sz. főút Sükösd
5. sz. főút Szeged-Baja-Duna-híd-M6 Bátaszék
6. sz. főút Szekszárd-Mohács-Udvar**-(Horvátország)
58. sz. főút Pécs-Mohács-Duna-híd*-51. sz. főút Dávod térsége*
6. sz. főút Pécs-Harkány-Drávaszabolcs**-(Horvátország)
6. sz. főút Dunaföldvár-Dombóvár-Kaposvár-M7 Nagykanizsa
61. sz. főút Dombóvár-66. sz. főút Sásd
8. sz. főút Székesfehérvár-Sárbogárd-6. sz. főút Szekszárd
61. sz. főút Simontornya-M7 Enying
6. sz. főút Szekszárd-Tamási-Siófok 7. sz. főút
6. sz. főút Pécs-Sásd-Kaposvár 61. sz. főút
7. sz. főút Balatonszemes*-Látrány*-Kaposvár-Szigetvár*Drávasztára térsége***(Horvátország)
M7 Balatonszentgyörgy-Nagyatád-M57 Barcs**-(Horvátország)
7. sz. főút Lepsény-Balatonfüred-M76 Keszthely
71. sz. főút Balatonfűzfő-M80 Litér térsége
71. sz. főút Csopak-M80 Veszprém
7. sz. főút Nagykanizsa-Zalaegerszeg-8. sz. főút Vasvár
71. sz. főút Keszthely-Rédics**-(Szlovénia)
M9 Zalaegerszeg-8. sz. főút Körmend
8. sz. főút, Székesfehérvár-Kisbér-Győr, 1. sz. főút
8. sz. főút Székesfehérvár-1. sz. főút Bicske
M80 Litér térsége*-Gyulafirátót*-Zirc-1. sz. főút Győr
Győr 82-83. sz. főutak bevezető szakasza
M8 Városlőd-Pápa-Győr 821. sz. főút
71. sz. főút Balatonederics-Sárvár-Sopron**-(Ausztria)
M85 Csorna-Kapuvár-M9 Nagycenk térsége
1. sz. főút Mosonmagyaróvár-Csorna-Szombathely-M8 KörmendZalalövő-Zalabaksa*-Lenti*-Tornyiszentmiklós***-(Szlovénia)
8. sz. főút Kám-Szombathely-Kőszeg**-(Ausztria)
M9 Vát térsége-Sárvár 84. sz. főút
87. sz. főút Szombathely-Bucsu***-(Ausztria)
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Az országos főút és vasúthálózaton tervezett nagy hidak
Tervezett Duna-hidak
Közúti hidak:
Komárom vagy
(M81)
Vámosszabadi
Esztergom
(M10)
Budapest
M0 északi hídja
Aquincumi híd
Galvani úti híd
Albertfalvai híd
Dunaújváros
(M8)
Szekszárd
(M9)
Mohács
57. sz. főút
Vasúti hidak:
A Budapestet délről kerülő vasútvonalon a Duna fő- és
mellékágán.
Tervezett Tisza-hidak:
Közúti hidak:

Vasúti hidak:

Vásárosnamény
(M3)
Polgár
(M3)
Kisköre
(új főút)
Szolnok
(M4)
Tiszaug
(M44)
Algyő (bővítés)
(M47)
Szeged
M43
Szeged (Szeged-Temesvár összekötésén)

Az autópályák kezelésére külön kezelő szervezet alakult az Autópálya Kezelői
Közhasznú Társaság. A Budapesten áthaladó autópálya szakasz felelőse az önkormányzat. Az
országos közúthálózat többi részének kezelésére megyénként szerveztek egy közhasznú
társaságot, amelyek rendelkeznek a feladatok ellátásához szükséges eszközökkel és
berendezésekkel.
Hazánkban a kerékpárutak építése még csak kezdeti stádiumban van. A legnagyobb
probléma az, hogy a meglévő vonalak folyamatossága nem biztosított, pedig az igény megvan
erre. (Pl.: Fertő partján Ausztriában a kerékpárút már régen kiépült. Ennek hazai folytatása
mindenképpen szükségszerű volt, mivel a tó partján épült közút kiépítettsége a biztonságos
kerékpár közlekedést nem tette lehetővé.) A kerékpárutak tervezésének két fontos
követelménye az, hogy tájbaillő legyen és rajta a kerékpáros a legkisebb akadályoztatással
tudjon közlekedni. Ebből adódóan a kerékpársávok helyett kerékpárutakat célszerű építeni a
közúttól nem túl nagy távolságra.
Az önkormányzatok kezelésében lévő utakon elvégzendő fenntartási és egyéb
feladatokra nincs külön szervezet és az anyagi háttér is hiányzik. A feltételeknek pedig a
közlekedők szempontjából az országos közutakkal azonosaknak kellene lenniük. Ezen a
helyzeten tehát mindenképpen változtatni kell.
7.3.5. Az úthálózat-fejlesztés és a település rendezési tervek kapcsolata
Az „Országos Területrendezési Tervről‖ szóló 2003. évi XXVI. törvény célja, hogy
meghatározza az ország egyes térségei terület-felhasználásának feltételeit, a műszaki-
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infrastrukturális hálózatok összehangolt térbeli rendjét, tekintettel a fenntartható fejlődésre,
valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek megőrzésére,
illetve erőforrások védelmére.
Minden település elkészíti a saját rendezési tervét az Országos Településrendezési és
Építési követelmények (OTÉK) alapján, amelyben hosszú távra (20-25 év) meghatározza a
település arculatát.
A településen belül vannak meglévő és tervezett ún. forgalom kibocsátó és forgalom
elnyelő létesítmények (pl.: sportpálya, nagyüzem, lakótelep stb.), amelyek ismeretében az
ezekhez tartozó infrastrukturális beruházások (úthálózat, közműhálózat stb.) is
megtervezhetők.
A településrendezési terv, amelynek további részei a településszerkezeti terv illetve a
helyi építési szabályzat és szabályozási terv 20-25 éves fejlesztési koncepciót tartalmaz.
A településszerkezeti terv kötelező alátámasztó szakági munkarészei:
- tájrendezési
- környezetalakítási (a települési környezet természeti és művi elemei: víz, levegő,
föld, klíma, élővilág és az épített környezet egymásra hatása figyelembevételével),
- közlekedési (hálózati és keresztmetszeti),
- közművesítési (víz, szennyvíz, csapadékvíz, energia),
- hírközlési (távközlés, műsorszórás)
javaslat.
Az egyéb alátámasztó szakági munkarészeket a település sajátos helyi adottságai
határozzák meg.
Például a tervezett létesítménysor itt még a térképen csak egy foltként van ábrázolva.
A településrendezési tervben teremthető meg a különböző szakágak (magas és
mélyépítés, stb.) összehangolása. (Pl.: egy új lakótelep létesítésekor már előre meg kell
tervezni és a különböző szakterületekkel le kell egyeztetni a közműkiépítést is. Ha egy üzemet
szeretnénk létrehozni, akkor lehetséges, hogy ehhez önálló szennyvíztisztító szükséges stb.)
7.3.6. Közterület és a szabályozási viszonyok
Az utak közterületen épülnek, ezért új útnál a szükséges területsávot ki kell sajátítani.
Városi útnál lehetséges, hogy az út szélesítése, korszerűsítése miatt előkertet kell kisajátítani.
A kisajátítási költség mindig növeli az építési költséget, emellett számos épület- lakásműemlék és emberi problémák megoldása merül fel, s ezeket az úttervező mérnöknek, a
vállalatnak kell felderítenie, megtárgyalnia.
Beépített területen az alábbi fontos fogalmak fordulnak elő:
- birtokhatár: meglévő út mellett az épület széle, vagy a kerítés (előkert) vonala,
- közterület: kerítéstől a kerítésig vagy a házfalig terjed,
- építési szélesség: az épületek falai közötti távolság,
- szabályozási szélesség: a településrendezési tervben az adott útvonal és tartozékai
számára fenntartott szélesség, amely adott esetben az előkertek feláldozásával vagy
az egyik oldali házak szanálásával, lebontásával keletkezhet távlatilag,
- szabályozási vonal: a szabályozási szélesség határvonala.
Új útvonal, új lakóterület tervezésénél természetesen a szabályozási szélesség már
eleve a közterülettel esik egybe. Az utak, az épületek és előkertek elhelyezését egymásra
tekintettel tervezik meg. Ha a településrendezési tervben az elképzelt útkategóriába eső úthoz
tartozó szabályozási szélesség nem biztosítható, akkor alacsonyabb útkategóriába kell sorolni
a tervezendő utat.
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Az útkategóriától függő szabályozási szélességek a következők:
- autópálya, autóút
50-60 m,
- főút:
50 m,
- belterületi elsőrendű főút:
40 m,
- belterületi másodrendű főút:
30 m,
- belterületi mellékút:
20 m,
- lakóút:
16 m.
A közút terve sem készülhet öncélúan, hanem a többi szakág (pl.: közmű) bevonására
is szükség van.
„Nagytól a kicsi‖ felé haladva egyre részletesebb terv készül. A tervezés lépcsői a
következők:
- Országos rendezési terv;
- Régiók rendezési terve;
- Megyei rendezési terv;
- Kistérségi rendezési terv;
- Települési rendezési terv.
Magyarországon hat régió van. Győr-Moson-Sopron megye Vas és Zala megyével együtt a
Nyugatdunántúli régióba tartozik.
A kistérségi rendezési tervek, az országos rendezési terv lebontásával készülnek (pl.
Fertőpart, Hanság stb. vagy egy járásnyi terület). Azért szükségesek, mert a települések
önállóan nem képesek átlátni és megoldani az adódó problémákat. Ilyen kezelendő probléma
például a nyugati határszélen az Ausztriából áttelepülő olyan ipari létesítmények, amelyeket
az osztrák környezetvédelmi előírások már nem engedélyeznek. Mivel régi üzemeink úgyis
környezetszennyezők, az újakat ne engedjük környezetvédelmi létesítmények nélkül
megépülni.
7.3.7. A forgalom és kiépítés kapcsolata
Az úthálózat fejlesztésekor általános elv a nagytól a kicsi felé haladás, mert ha nem
tudjuk előre, hogy hova akarok eljutni, akkor a fejlesztés öncélúvá válhat. A tervezési lépcsők
a következők:
- úthálózat fejlesztési koncepció:
- országos gyorsforgalmú úthálózatterv,
- főúthálózat fejlesztési koncepció,
- kerékpárút fejlesztési koncepció,
ahol csak az érintendő foltok illetve nyomvonalak vannak megadva,
- részletes tervezési koncepció,
- részletes építési terv.
Az úthálózat hierarchiájára elsősorban azért van szükség, hogy segítségével a forgalmi
igényeket és a kiépítés kapcsolatát megteremtsük.
7.3.7.1. Az országos közúthálózat útkategóriáinak jellemzői, az útkategóriákba sorolás
feltételei
Gyorsforgalmi utak:
1. Autópályák:
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Csak gépjárműforgalom céljára szolgálnak. Nagy távolsági - országok,
országrészek ill. régiók közötti - jelentős nemzetközi forgalmat lebonyolító és azt
a legmagasabb minőségi színvonalon kielégítő, irányonként legalább két forgalmi
sávval rendelkező osztottpályás utak. A gépjárművek és az utasok tájékoztatása és
ellátása magas színvonalú. Minden keresztezése különszintű és a forgalmi
csomópontokban a gépjárművek fel- és lehajtására külön sávok szolgálnak. Az út
menti ingatlanokhoz közvetlen csatlakozás nem megengedett, csak a forgalmi
csomópontokban lehet fel- és lehajtani.
Fentiekhez az alábbi kívánalmakat kell kielégíteni:
- vízszintes vonalvezetésnél a dinamikai és vonalvezetési átmeneti ívek,
- a sávszélesség 130 km/h sebességnél is biztonságérzetet nyújtson,
- a meghibásodott járművek biztonságos helyen állhassanak le (leállósáv),
- a kiépítettségtől függően 10 - 60 kilométerenként pihenőhelyek legyenek.
Ebből következően kapacitása többszöröse az alacsonyabb kategóriájú utakénak.
2. Autóutak:
Csak gépjárműforgalom céljára szolgálnak. Közepes távolsági forgalmat
bonyolítanak le, megyeszékhelyek összekötését és a jelentősebb forgalmi
irányokból (gazdasági, idegen-forgalmi, kulturális, stb. központokból) a
forgalomnak az autópályára hordását biztosítják. Minden keresztezése
szabályozott (jelzőtáblával, jelzőlámpával, körforgalmú vagy különszintű
kialakítással). Törekedni kell arra, hogy minél több csomópont legyen
különszintű. Az út menti ingatlanokhoz közvetlen csatlakozás nem megengedett,
csak a forgalmi csomópontokban lehet fel- és lehajtani.
Forgalombiztonsági szempontból eltérés még az autópályától az, hogy középső
elválasztósáv nincs (éjszakai vezetéskor fényszóróvakítás).
A gyorsforgalmi utakon, ahol a sebesség nagy (130 km/h) a forgalom biztonságos
lebonyolítása megkívánja a biztonsági berendezések elhelyezését, amelyek a
következők:
- útbaigazító- és KRESZ táblák megfelelően elhelyezett és előjelzett rendszere,
- vezetőoszlopok, vezető korlátok, útburkolati jelek összefüggő rendszere,
- vadvédelmi kerítések,
- segélyhívó rendszer (mentők hívása, a forgalmat akadályozó meghibásodott,
vagy baleset következtében megrongálódott járművet fél órán belül el kell
távolítani).
Ha a kiépítés nem felel meg a forgalomnagyságnak, akkor a balesetek száma nő, ami a
közlekedésben selejt. (Minden baleset mögött van valami mulasztás.)
Főutak:
3. Elsőrendű főutak:
Vegyes járműforgalom céljára szolgálnak, de a lassú járműforgalom - állandó
vagy időszakos kivételektől eltekintve - tiltott. Távolsági forgalmat bonyolítanak
le országrészek, régiók között, illetve azok forgalmának gyűjtő és elosztó szerepét
látják el. Minden keresztezése szabályozott, szintbeni vasúti keresztezés
(iparvágány kivételével) nem létesíthető. Közúti csomópontjaiban - ha
megengedett a balra kanyarodás - a járművek részére külön felálló sáv van.
Külterületen a tömegközlekedési járművek (autóbusz, trolibusz) részére
megállóöblök állnak rendelkezésre, az út menti ingatlanokhoz nem megengedett a
közvetlen csatlakozás, csak a forgalmi csomópontokban lehet fel- és lehajtani.
4. Másodrendű főutak:
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Vegyes járműforgalom céljára szolgálnak, de a lassú járműforgalom megtiltható.
Régiók és megyék közötti távolsági forgalmat bonyolítanak le, illetve azok
forgalmának gyűjtő és elosztó szerepét látják el. Minden keresztezése
szabályozott, külterületen az út menti ingatlanokhoz a közvetlen csatlakozás nem
megengedett, csak a forgalmi csomópontokban lehet fel- és lehajtani.
A főutak minden csomópontja tehát balra és jobbra kanyarodó sávokkal legyen
kiépítve. Ha ez nincs meg, akkor a balesetek száma nő. Ugyancsak követelmény lenne
a lassú forgalom főúttal párhuzamos mezőgazdasági útra való terelése, amelyen
egyben a kerékpáros forgalom is lebonyolítható. (A magas költségek miatt ez még
valószínű várat magára.)
A műszaki paraméterek mellett a főutakat a mellékutaktól az alkalmazott
forgalomtechnikai eszközök (közlekedési táblák, vezetőoszlopok burkolati jelek,
útbaigazító táblák) is megkülönböztetik. Amennyiben a 90 km/h sebesség nem
biztosítható, akkor szükséges és elkerülhetetlen a forgalomtechnikai beavatkozás
(sebességkorlátozás tábla, útkanyarulatok egymás után tábla). A főúton fel kellene
festeni az optikai vezetősávot (15 cm szélességben). Ha a burkolatszélesség csak 6,00
m, akkor nem szabad felfesteni, mert beszűkíti a járművezető által optikailag
használható sávszélességet. El kell helyezni a vezetőoszlopokat is egyenesben 50 mként, ívben sugártól függően sűrűbben (az oszlopra a jármű oldaláról piros a másik
oldalon fehér fényvisszaverő fóliát ragasztanak).
Mellékutak:
5. Összekötő utak:
Településeket egymással és a főúthálózattal összekötő, illetve forgalmat gyűjtő,
elosztó szerepet töltenek be. Biztosítják a forgalom főutakra történő ráhordását.
Kiépítésük meg kell hogy feleljen a 90 km/h-ás sebességnek:
- csomópontoknál nem kell külön kanyarodó sáv,
- burkolatszélesség 6,00 m (jobb lenne itt is a 7,00),
- padkaszélesség 1,00 m
6. Bekötő utak:
Településeket kötnek be az országos közúthálózatba, biztosítják a település
tömegközlekedését, személy- és áruforgalmi megközelíthetőségét.
A megengedett legnagyobb sebesség itt is 90 km/h tehát előírás a
- 6,00 m-es burkolatszélesség,
- 1,00 m-es padkaszélesség.
7. Állomáshoz vezető utak:
A különböző közlekedési ágak állomásaihoz, pályaudvaraihoz és kikötőihez
(autóbusz-pályaudvar, vasútállomás, hajóállomás, kompkikötő, repülőtér, stb.)
vezető utak, amelyek azok bekötését látják el az országos közúthálózatba.
7.3.7.2. A helyi közúthálózat útkategóriáinak jellemzői, az útkategóriákba sorolás
feltételei
1. Belterületi közutak:
A települések vonatkozó területrendezési (település szerkezeti és szabályozási)
tervében beépítettként feltüntetett (vagy beépíteni tervezett) területen belül
(belterületen) vagy annak határán elhelyezkedő (határát alkotó) közutak.
1.1. Belterületi elsőrendű főutak:

77
Az országos közúthálózat elsőrendű-, és nagy forgalmú másodrendű főútjainak
távolsági forgalmat bonyolító belterületi szakaszai, az egyes városrészeket
összekapcsoló, nagy városi helyi forgalmat levezető közutak. Forgalmi
csomópontjai általában szintbeniek és jelzőlámpával szabályozottak (több
csomópont esetén összehangolt szabályozással). Megállás és várakozás általában
csak külön leállósávban engedélyezett, kapubejárók létesítése új építés, illetve
korszerűsítés esetén (kivéve különleges kötöttségeket, történelmi belvárosok
adottságait) nem engedélyezett.
1.2. Belterületi másodrendű főutak:
Az országos közúthálózat kisebb forgalmú másodrendű főútjainak és nagy
forgalmú mellékútjainak elsősorban távolsági forgalmat lebonyolító belterületi
szakaszai, az egyes városi alközpontok egymás közötti (jelentős) forgalmát
levezető közutak. Forgalmi csomópontjai szabályozottak. A szegély menti
várakozás általában megengedett, ha van külön várakozósáv.
1.3. Gyűjtőutak:
Az országos közúthálózat kisebb forgalmú és jelentőségű, elsősorban célforgalmat
lebonyolító mellékútjainak belterületi szakaszai. A település lakó és kiszolgáló
útjainak a forgalmát összegyűjtve vezetik a település főúthálózatára.
1.4. Kiszolgáló és lakóutak:
A települések belterületének alapfunkcióját: a lakófunkciót kiszolgáló közutak, a
lakótelepek és lakótömbök belső forgalmát bonyolítják le.
2. Külterületi közutak:
A települések vonatkozó területrendezési tervében beépítettként feltüntetett (vagy
beépíteni tervezett) területen kívül (külterületen) vezető közutak.
3. Kerékpárutak:
Kerékpárosok közlekedésére szolgáló önálló utak. (Lehetnek olyan önálló utak,
amelyek a gyalogosok és kerékpárosok együttes közlekedésére szolgálnak. Ezek a
gyalog- és kerékpárutak.)
4. Gyalogutak és járdák:
A gyalogutak a gyalogosok közlekedésére szolgáló önálló utak.
A járdák a közútnak a gyalogosok közlekedésére szolgáló, attól szintkülönbséggel,
kiemelt szegéllyel vagy más módon elválasztott része.
A gyalogátkelő helyek létesítésének feltételei:
- mivel legnagyobb érték az ember, ezért csak ott szabad létesíteni, ahol
minden időben látja egymást a gyalogos és az autós (nem lehet ívben,
beláthatatlan útszakaszon),
- közlekedési táblák,
- burkolati jel (zebra),
- járdával való összekötés,
- megvilágítás.
A gyakorlatban az igény mindig megvan a lakosság részéről, de a fenti követelmények
nagy költségtöbblete miatt sokszor nem valósulnak meg.
A teljes magyar úthálózat hossza kb. 130000 km, amelyből 100000 km önkormányzati
út (amelynek igazán nincs meg a gazdája). A maradék 30000 km-ből kb. 500 km a
gyorsforgalmi út, aminek 1200 km-nek kellene lenni. A 30000 km-en a forgalom 65%-a, a
100000 km-en 35%-a bonyolódik. Az autóállomány folyamatosan növekszik és ugyanakkor a
tranzitforgalom is nő. Ha nem épülnének meg az európai hálózathoz csatlakozó hazai
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gyorsforgalmi útszakaszok, akkor a tranzitforgalom kikerülhet bennünket, így annak
bevételeiről is le kellene mondanunk. A jelenlegi főúthálózaton is fejleszteni kellene. Minden
főúton kívánatos lenne a 7,50-es burkolat- és 1,50-es padkaszélesség, valamint a jól kiépített
csomópont. A magyar úthálózat akkor illeszkedik az európai hálózathoz, ha az említett
hiányzó gyorsforgalmi utak megépülnek és a számozási rendszerünk is igazodik az
európaihoz.
A mintegy 30000 km hosszúságú országos közúthálózat 45,5%-án, azaz közel 14000
km-en a pályaszerkezetek teherbírása azonban nem felel meg a jelenleg megengedett 100 kNos tengelyterhelésre. Az EU-ban 115 kN a megengedett tengelyterhelés, amelynek
bevezetése esetén a burkolatok igénybevétele a jelenleginek másfélszeresére nő. Ennek
megfelelően tehát egyszeri jelenős burkolat-megerősítésre, később pedig folyamatos
többletfenntartásra van szükség.
7.3.8. Hazai úthálózatunk pályaszerkezet-típusai
A mai utakkal szemben alapvető kívánalom az, hogy nagyobb sebesség esetén is
biztonságosan forgalmazható legyen. A ember-jármű-pálya rendszerkapcsolat (lásd
Mélyépítéstan) vizsgálatakor egyértelműen kiderül, hogy az útpálya jó vonalvezetésével és jó
felületével nagymértékben hozzájárulhatunk a biztonságos közlekedéshez.
Az útpálya felületét a jó vízelvezetés érdekében a legfelső ún. kopóréteg felületi
érdességétől függően oldaleséssel alakítjuk ki. A túl finom érdesség csökkenti a
forgalombiztonságot, viszont a túl nagy érdesség is kedvezőtlen, mert a forgalom keltette
zajhatás jóval nagyobb. Tehát nagyobb sebesség esetén feltétlenül fontos a kedvező makró- és
mikroérdességű útfelület. Főleg műemlék környezetben elsősorban sétáló utakon jöhet csak
szóba a kockakő burkolat.
Fő pályaszerkezet-típusok ma Magyarországon:
Magas fenntartásigényű (profilba hozás, tömörítés) utak:
- pályaszerkezet nélküli földút: a vízelvezetésnek megoldottnak kell lenni.
- stabilizációs utak (kohósalak, bányameddő, stb.)
- felületi bevonással (HB vagy BE + 5/8 vagy 8/12 zúzalék) ellátott stabilizáció: a
forgalmat tartósan nem tudják lebonyolítani, mert az alsó rétegek teherbírás
szempontjából nem felelnek meg. Ennek következtében elkátyúsodik. Ezt
megelőzendő 2 évenként újra felületi bevonással kell ellátni.
Kisebb fenntartásigényű utak a zúzottkő alapra készülő aszfaltmakadám burkolatú
utak, amelyeket szintén felületi bevonással kell ellátni:
- itatott aszfaltmakadám,
- kötőzúzalékos aszfaltmakadám,
- kevert aszfaltmakadám.
Legkevesebb fenntartási munkát igénylő korszerű pályaszerkezetek:
- tömör aszfaltok: alaprétegként (pl.: meleg bitumenes útalap) és burkolati (pl.:
aszfaltbeton) rétegként egyaránt használják,
- beton: az eddig említettekkel ellentétben (hajlékony pályaszerkezetek) a merev
pályaszerkezetekhez tartozik. Merev alátámasztást igényelne, de mivel a földmű nem
ad ilyen alátámasztást, ezért nagyobb vastagságban építik. Javítása vagy
újraépítéssel, vagy legalább 8-10 cm vastagságú aszfaltbetonnal történhet. (Újabban
a beton burkolatokat is finiserrel építik és utólag vágják be a felületbe a zsugorodási
hézagot.)
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7.4. A közúti üzem
Ez a sajátos fogalom - közúti üzem - a motorizáció növekedésével arányosan egyre
gyakrabban szerepel, mint közúti személy- és áruszállítás ―út-jármű-ember rendszer‖ egyik
fontos tényezője. Az üzem meghatározás azt jelenti, hogy ma már a közlekedés területén is
technológiailag meghatározott munkafolyamatok műszaki feltételeit fenntartó tevékenységről
és szervezetről van szó.
A közlekedési alágazatok közül a vasúti üzem általánosan ismert tartalmú, fontos
funkciója az egyetemes vasúti közlekedésnek. Kétségtelenül sok hasonló jellegű tevékenység
van a két szakágazat üzemében, sőt a fejlődés során a vasúti üzem sok tekintetben példaként
felhasználható a fiatalabb közúti üzem szervezéséhez.
A hasonlóságok közé tartozik, hogy mindkét alágazatban közlekedési célú pályák
rendszerét, az út- (vasút-) hálózatot üzemi szolgálatnak kell biztosítani a forgalom számára.
Közös vonás, hogy a biztosítás fogalma mindkét esetben egyezően értelmezett: a pálya
geometriai és technikai stb. jellemzőkkel meghatározó műszaki állapotát,
átbocsátóképességét, teherbírását, forgalom biztonságát jelenti. A magasabb motorizációs
szintnél már az üzem napszakra és évszakra való tekintet nélkül folyamatos, a biztonságos
forgalom feltételeit állandóan fenn kell tartani, egyes szakaszok részleges vagy teljes
kikapcsolását az üzemből csak szervezetten lehet megvalósítani. Felismerhető még bizonyos
hasonlóság az információs rendszerek, az üzemeltetési szervezetek között.
A közúti közlekedés minden szakágazattól - és más (ipari, mezőgazdasági stb.)
üzemtől - alapvetően eltérő tulajdonsága, hogy tömeges méretű egyéni döntések halmazából
álló, veszélyesnek minősített folyamatot kell kiszolgálnia: az üzemi terhelés mértékét, időbeli
és területi eloszlását csak becsülni lehet, csak korlátozott mértékben szabályozható.
A közúti közlekedés dinamikus fejlődésével együtt formálódik a közúti üzem
szervezete. Az új technika és korszerű szervezési forma együttes alkalmazásával igyekeznek
az egyes országok a növekvő forgalom által igényelt, hatékony közúti üzemi rendszert
kialakítani.
A közutak üzemeltetésében társszervek és hatóságok együttesen vesznek részt, mind a
forgalomszabályozásban és a forgalmi folyamat biztonságának megteremtésében, mind az
egyre szerteágazóbb szolgáltatások tekintetében, sőt részben a közút és tartozékai
fenntartásában is.
A forgalom üzemi igényei
A közutak forgalmi rendjét szabályozó állami rendeletek, utasítások, nemzetközi
megállapodások szabatosan előírják a közút megkívánt műszaki paramétereit és az
üzemeltetés feltételeit.
A közútjainkat nagy mértékben veszik igénybe külföldiek, és a magyar autósok is nagy
számban utaznak külföldre. Ez az áruszállításban is egyre inkább fennáll. Ez is indokolja,
hogy a hazai közlekedési előírások megfeleljenek a többi országban kialakult gyakorlatnak,
összhangban legyenek a nemzetközi közlekedési szabályokkal.
A hálózatfejlesztés és korszerűsítés a műszaki jellemzők tervszerű javításával
foglalkozik. Az üzem feladata az adott műszaki állapot fenntartása, a forgalom, az időjárás, az
elemi csapás okozta károk elhárítása, az adott jelzésrendszerrel egyező útviszonyok
biztosítása a forgalom számára. E komplex igény fő elemei az alábbiak:
- a járművezető állandó, egyértelmű és pontos tájékoztatása érdekében az
üzemeltetőnek a hálózaton folyamatos információs szolgálattal kell rendelkeznie;
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- az adott műszaki állapot fenntartásához, a hibák, károk elhárításához az
üzemeltetőnek folyamatos szolgálatot ellátó, speciális technikával felszerelt szervezettel kell
rendelkeznie;
- tekintettel a forgalom és üzem szét nem választható kapcsolataira, az üzemeltető
szerveknek, ill. társszerveknek alkalmasnak kell lenniük a forgalmi rend fenntartásával,
szabályozásával összefüggő feladatok ellátására is.
A közutak üzemeltetése tehát olyan tevékenységet jelent, amely a forgalom
folyamatosságát különböző időjárási körülmények és forgalmi viszonyok között is lehetővé
teszi. Ebből következik, hogy az üzemeltetés keretében kell elhárítani az előforduló forgalmi
akadályokat (forgalomtorlódás, balesetek), lehetőség szerint fenntartani a forgalom optimális
sebességét, az út kapacitásának kihasználását. Az üzemeltetés a különböző útkategóriáknál
más-más feladatot jelent.
Az üzemeltetés körében két további fontos fő tevékenységcsoportot különböztetünk
meg: a forgalom irányítását és szabályozását. Mindkettőre az a jellemző, hogy a közlekedési
folyamattal egyidejűleg kell végrehajtani. Lényegében beavatkozás a forgalom áramlásába
azzal a céllal, hogy az adott viszonyok között fennakadás ne legyen. Ide tartozik még a közút
fenntartása, amely közvetve ugyancsak a zavartalan közlekedést segíti elő: a közlekedési pálya
és tartozékai megfelelő állapotban tartása, gondozása, takarítása, javítása, ill. cseréje. A
korszerű üzemeltetés egyre szerteágazóbb tevékenységi körébe tartoznak a különböző
szolgáltatások, amelyekkel egyrészt az utakon utazó személyek, másrészt járműveiknek
igényeit elégítik ki (vendéglátó-ipari létesítmények, pihenők, üzemanyagtöltő-állomások,
szerviztelepek stb.).
7.4.1 A hazai közúti üzem fejlődési fázisai
A motorizáció kezdeti szakaszában a szerény méretű forgalomnak még jól megfelelt az
egyedi útőrrendszer, a kézi szerszámokkal végzett fenntartás. A szervezet, a személyi
állomány és a technikai felszereltség a fogatolt forgalom idején kialakult gyakorlatot követte.
A közúti üzem második fázisa akkor kezdődött, amikor a forgalom és a közlekedési
viszonyok jelentős növekedése a pálya általános korszerűsítését, a forgalmi jelzések tömeges
elhelyezését, a folyamatos útfenntartást - különösen a téli akadályelhárítást alapkövetelménnyé tette. Ebben az időszakban (1955-65) megkezdődött a közúti fenntartó
szervezetek fokozott gépesítése, a fenntartáson kívül az üzemeltetési igények fokozatos
kielégítésére való törekvés.
Ez az erősödő forgalomban egyfajta szervezőerővé vált: általános alkalmazása a
fenntartási rutinmunkákon (kátyúzás, árok- és padkarendezés stb.) kívül a motoros
járőrszolgálat, a gépesített brigádszervezetben végzett munka, a több és gyorsabb közúti
információ új elemeit hozta a közúti szervezetbe. A technika az 1960-as évek végére
meghatározó jelleget kapott: a mind nagyobb fenntartási feladatok, a munkaerőforrások
kiapadása gyakorlatilag kizárólagossá tette a gépesített üzemű útfenntartást.
A következő fázis az 1970-es évek elejétől számítható, amikor egyes útvonalakon
mind gyakoribbá vált összefüggő, jelentős sűrűségű forgalmi oszlopok kialakulása, előbb csak
kitüntetett napokon vagy évszakokban, majd később ez mind általánosabbá vált. A forgalom a
közúti szolgálattól új, emelt szolgáltatási szintet kívánt a forgalomsűrűségtől függő
differenciáltsággal. Üzembe helyezték az első autópályát, amely - az európai normatívákhoz
illeszkedve - a legmagasabb szintet jelenti mind a pálya műszaki állapota, a forgalmi és
tájékoztató táblák, mind a pálya menti létesítmények (pihenők, higiéniai berendezések,
üzemanyag-ellátás stb.) tekintetében.
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Megjelent az első közúti segélykérő és üzemi telefonrendszer is az autópálya mentén.
A közúti üzem tudatos megszervezése tulajdonképpen az első autópálya-szakasz üzemeltetési
tapasztalatai alapján indult. Az elválasztott sávokon, szintbeli keresztezéstől mentes nagy
sebességű és sűrűségű forgalom biztonságos levezetéséhez a pálya állandó üzemképes
állapota, a folyamatos üzemszerű szolgálat fenntartása elengedhetetlenül szükséges. A közúti
üzem szervezete, technikai apparátusa a közúti közlekedés infrastruktúrájának fontos része:
színvonala meghatározza a közút kapacitását és biztonságát.
Az autópálya-üzem fejlesztését követően tervszerűen és fokozatosan átalakul az egész
közúti szolgálat szervezete és funkciója: az igazgatóságok üzemmérnökségi egységekben,
korszerű technikai felszereléssel, magasabb szakmai képesítésű személyi állománnyal
üzemeltették a közúthálózatot.
7.4.2. A közúti üzem szervezete
7.4.2.1. 1983 előtti időszak
Az üzemeltetési, fenntartási és a hatósági tevékenységet az országos közúthálózaton a
megyénként szervezett Közúti Igazgatóság, tanácsi úthálózaton az illetékes fővárosi, megyei,
városi, járási és községi tanácsok, ill. saját használatú út esetében azok tulajdonosai látták el.
A megyei Közúti Igazgatóság - amelynek alapegységei az üzemmérnökségek voltak - a
megyéhez tartozó országos közúthálózaton a KPM Közúti Főosztály közvetlen felügyelete és
irányítása alá tartozó, költségvetésből gazdálkodó államigazgatási szervezet volt.
A gyorsforgalmú utakkal kapcsolatos igazgatási és felügyeleti tevékenységben a
legfőbb ágazati irányítást a közlekedési- és postaügyi miniszter látta el, aki e jogát a KPM
Közúti Főosztály útján gyakorolta. A budapesti Közúti Igazgatóság szervezetéhez tartozó
Autópálya Főmérnökség hatáskörébe tartoztak közigazgatási határtól függetlenül az ország
egész területén a gyorsforgalmú utak, a csomópontok le- és felhajtó ágai, az autópálya
üzemmérnökségek telephelyeihez vezető utak. Ez a szervezet látta el a gyorsforgalmú utak
üzemeltetését és fenntartását, valamint az újonnan épülő autópályák építtetői feladatait is.
Mivel ebben az időszakban a hatósági jogkör még nem volt elválasztva a fenntartási és
üzemeltetési tevékenységtől, ezért tulajdonképpen a Közúti Igazgatóságok önmaguknak
engedélyeztek útépítéseket.
7.4.2.2. 1983 utáni időszak
Az előző időszaktól a leglényegesebb eltérés az, hogy a hatósági jogkört leválasztották
az útfenntartási és üzemeltetési tevékenységről.
Az elsőfokú hatósági jogkört a Megyei Tanácsok Közlekedési (Építési és Közlekedési)
Osztályai látták el.
Másodfokú hatóságként létrehozták a Közlekedési Főfelügyeletet, amely az
autópályák, valamint a 30 m nyílást meghaladó hidak építésénél első fokú hatóság volt.
A Közúti Igazgatóságoknál megszűnt az önmaguknak engedélyezés és a szabványok
kerültek előtérbe.
Az 1988. évi I. törvény részben szabályozta a hatásköröket és feladatokat.
1991 augusztus 1-ével hozták létre a Megyei Közlekedési Felügyeleteket, amelyek fő
tevékenységei a következők:
- az országos közúthálózat részét képező utak építésének engedélyezése;
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- szintbeni vasúti átjárók engedélyezése;
Az önkormányzati utaknál az önkormányzatok maradtak a felügyeletet végző
hatóságok, csak egyes kérdésekben, mint pl. autóbusz megállók, gyalogutak, lakótelepi utak,
volt a Megyei Közlekedési Felügyeleteknek beleszólási joguk.
Az 1996. évi X. törvény a teljes hatósági jogkört - az önkormányzati utaknál is - a
Megyei Közlekedési Felügyeleteknek adta át.
A fenntartási és üzemeltetési tevékenységekre az országos közúthálózathoz tartozó
utaknál megyénként Állami Közútkezelő Közhasznú Társaságokat hoztak létre. Az
önkormányzati utaknál ezek a tevékenységek maradtak az önkormányzatoknál, ahol ezekkel a
feladatokkal nagyobb városok kivételével jelenleg nem szakemberek foglalkoznak. Teljes
mértékben hiányoznak a fenntartást és üzemeltetést végző szervezetek.
7.4.3. A közúti üzemeltetés fogalma és feladatai
A közúti üzem a közúti közlekedés technikai fejlődésének meghatározott szintjén
szükségszerűen, fokozatosan fejlődött ki a hagyományos útfenntartási tevékenységből. A
forgalom nagyságrendjének megváltozása - a nagy ütemű motorizáció folyamata - a korábbi
állagmegóvó, karbantartó munkát sokszorosan meghaladó szervező, szabályozó, szolgáltató
tevékenység komplex ellátását kívánja meg a közútfenntartó szervezettől.
A közúti üzem a közúti közlekedési folyamat szervezettségét jelenti. Ez a folyamat
tulajdonképpen a forgalom szabályozásában, fejlesztésében a járműforgalom feltételeinek
minél jobb biztosításában nyilvánul meg. Ennek ellátására jól képzett és korszerűen kialakított
irányító szervezetre, közúti igazgatásra van szükség.
Üzemeltetői tevékenység. A közúti közlekedést a pálya és a jármű kölcsönhatásának
alapján vizsgálva, a közúti üzemeltetés során nemcsak a műszaki létesítmények (az út és
melléklétesítmények) fenntartását, hanem folyamatában az irányító-szabályozó, valamint a
forgalom biztonsága érdekében végzett tevékenységet is figyelembe kell venni.
Az üzemeltetés része a közúthoz tartozó szolgáltató létesítmények üzemeltetése, tehát
az úthasználók és járműveik részére nyújtott szolgáltatások is.
7.4.3.1. Üzemeltetés
Az üzemeltetés tehát a közúti közlekedési folyamat feltételeinek megteremtése és
állandó szinten tartása. A közúti közlekedési folyamat feltételei a következő csoportosításban
foglalhatók össze:
- a közúti jelzésrendszer kialakítása:
- jelzőtáblák:
- KRESZ táblák,
- útirányjelző táblák és ezek előjelző táblái (zöld alapszínű fehér
felirattal, önkormányzati utaknál kék alap fehér szöveg,
közműépítésnél forgalomterelésnél sárga alapon fekete szöveg),
- burkolatjelek,
- jelzőberendezések;
- a közlekedés biztonságának megteremtése és ellenőrzése;
- a közúthasználat módjának meghatározása;
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- a közúthasználat és a közúthálózat ellenőrzése;
- a közlekedési folyamat regisztrálása, elemzése a szükséges beavatkozások
meghatározása és végrehajtása.
Az üzemeltetés akkor válik szükségessé, amikor a közúton és a hozzá kapcsolódó
létesítményeknél megjelenik a forgalom, vagyis a járművek és a rajtuk utazó személyek.
Az üzemeltetés funkciói:
- a forgalom szervezése, tehát szabályozása, irányítása és biztosítása;
- a jelzőrendszerek üzemeltetése;
- szolgáltatások nyújtása, és a szolgáltató létesítmények és berendezések üzemeltetése;
- a pálya és tartozékainak tisztítása, akadályok eltávolítása;
- útburkolati meghibásodások folyamatos javítása.
Amennyiben az akadály eltávolítása vagy a burkolati hiba azonnali kijavítása nem
oldható meg, akkor táblával előre kell jelezni (pl.: csúszós út, sebességcsökkentést előíró tábla
stb.).
A közút kezelőjének folyamatosan nyilvántartásba kell venni a kezelésében lévő
utakat, azok burkolatát, teherbírását paramétereit és felszereltségét (úttartozékok). A KRESZ
táblák kihelyezéséről jegyzőkönyvet kell felvenni, mert ha baleset történik és a tábla nincs a
helyén a közút kezelőjének igazolnia kell, hogy a tábla a megfelelő helyen volt.
Minden időszakban (télen is) a rendkívüli esetek (pl.: nagyobb baleset) és katasztrófa
kivételével biztosítani kell a biztonságos közlekedést.
A Közútkezelő Közhasznú Társaságok rendelkeznek egy megfelelő gépparkkal, amely
normál esetben télen is alkalmas az utak megtisztítására. Rendkívüli esetben (pl.: erős hóesés
és szél) ez nem biztosítható (pl.: ha tartósabb a hóesés, akkor főleg az alsóbbrendű utakat a
forgalom összejárja és a havat összetömöríti, amely ezt követően jégpáncéllá alakulhat. Ezt
már a normál gépsorral nem lehet eltakarítani.). A legnagyobb energiát a 24 órás ügyelet
igényli, mivel az akadályok elhárítására a közút kezelőjének állandóan készen kell állnia. Az
utak állapotáról folyamatos információkat kell adni, amelyek az ország egész területéről az
UKIG-ba futnak össze, ahonnan a televízión és a rádión keresztül mindenki informálódhat. A
KKHT-val szemben az önkormányzatok jelentős része (nagyobb települések kivételével) nem
rendelkezik az üzemeltetéshez és fenntartáshoz szükséges gépekkel.
Ezek a felsorolt funkciók nem nélkülözhetik azt a bázist, amelyet a korszerű
közlekedésre alkalmas közút, annak téli-nyári állapota, takarítása, felújítása jelent, így tágabb
értelemben véve a közútfenntartás és -fejlesztés is a közút-üzemeltetési feladatok része.
Nagyságrendjük, jelentőségük, speciális jellegük és végrehajtásuk módja alapján azonban e
feladatok elvégzése a közúti szakterület önálló - bár az üzemeltetés mint cél érdekében
működő - részei.
7.4.3.2. Fenntartás
Fenntartási tevékenység a közutak és létesítményeik használati értékének és állagának
megóvása érdekében végzett tevékenységek összessége. Az előzőek szerint tehát az
útfenntartás az útüzemeltetés egy önálló részterülete.
Az elvégzendő tevékenységek a következő csoportosításban foglalhatók össze:
karbantartási tevékenység, amely a közúti terület és környezete, valamint a gépek és
berendezések állagmegóvását jelenti (tágabb értelemben a közúti berendezések és építmények
karbantartása is ide sorolható);
a közúti terület és környezete:
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- a földművek és víztelenítési létesítmények;
- a fő- és mellékburkolatok;
- a műtárgyak és úttartozékok;
- a közúti jelzőberendezések;
- a környezet növényzetének fenntartása.
A fentiek alapján tehát az utat és annak környezetét folyamatosan karban kell tartani és
a meghibásodásokat minél előbb ki kell javítani. Ez a javítás legtöbbször a burkolat felületén
keletkező lokális hibák megszüntetését jelenti (pl.: kátyú kivágása, kitisztítása, aszfalttal való
kitöltése és annak tömörítése). Ennek gyors elvégzéséhez ugyancsak speciális gépekre van
szükség.
Az úton folyó munkát a forgalom elterelésével ill. sávlezárással biztosítani kell. Ezt a
tevékenységet kísérőkocsival és biztosító őrökkel végzik. Az úton dolgozni csak úgy lehet, ha
elhatároljuk a területet és a tevékenységet táblával előre jelezzük a járművezetők számára,
valamint a járművek sebességét sebességcsökkentő táblával mérsékeljük. Ezeket a jelzéseket
az útkategóriának megfelelően kell alkalmazni.
Ha egy útszakaszon egyre több kátyú jelenik meg, vagy az útburkolat mozaikosan
összerepedezik, akkor ez általában arra utal, hogy a csapadékvíz elvezetési problémák miatt a
földmű és ezzel együtt a pályaszerkezet teherbírása lecsökkent. Ilyen esetben először a
vízelvezetést állítjuk helyre (padkanyesés, ároktisztítás), majd a kátyúzást követően egy újabb
(megerősítő) réteg beépítésére is szükség lehet.
Sok esetben nagyobb költség nélkül is lehet olyan ötleteket megvalósítani, ami az
útfenntartás ügyét előbbre viszi (pl.: súlyosabb burkolathiba esetén, ha azt azonnal nem tudjuk
megszüntetni, a hibát előre jelző táblát minél előbb ki kell helyezni. Legalább ehhez az
önkormányzatoknál is jó lenne egy szervezet).
Az utak mentén elhelyezett táblák állapotát (pl.: fényvisszaverő fóliák) is folyamatosan
ellenőrizni kell, hogy azok éjszaka is jól láthatók és olvashatók legyenek.
A közút kezelője által fenntartandó terület az árok szélétől 1 m-ig terjed. Belterületen
kiemelt szegély esetén a szegélyen kívüli felületet az önkormányzat kezeli.
Az utak speciális műtárgyai a hidak, amelyek még fokozottabb fenntartást és
folyamatos ellenőrzést igényelnek. A szabályozás egyértelműen meghatározza (nyílástól stb.
függően) a szemlék és általános illetve teljes körű hídvizsgálatok rendjét, meghatározva a
szükséges beavatkozásokat is.

8. Vasúti közlekedés
8.1. A vasúti közlekedésről általában
A vasúti közlekedés személyeknek és áruknak (termékeknek) olyan szabályszerűen és
tervszerűen ismétlődő tömeges helyváltoztatása, amely sajátos technikai eszközök
igénybevételével a vasúti dolgozók termelőmunkája révén mint a szárazföldi közlekedés egyik
ágazata valósul meg.
A vasút termelőmunkájának alapvető produktuma a helyváltoztatás létrehozása, a szállítás,
amelyet fizető utasok és áruk helyváltoztatása esetén fuvarozásnak nevezünk.
A vasút alapvető műszaki sajátossága a sínpálya és a nyomkarimás kerék rendszere. Ebben a
rendszerben
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1. a járművek a szárazföldön lehetséges legkisebb gördülősúrlódás mellett a legkedvezőbb
munkaráfordítással továbbíthatók,
2. a pálya nem csak közlekedő út, hanem vezeti is a járműveket, amelyeknek kormányzására
ily módon nincs szükség,
3. a vasúti közlekedés szigorúan kötöttpályás sajátossága következtében a járművek hasznos
mozgása egyetlen fő paraméterrel meghatározható (szemben a közúti és vízi közlekedéssel,
ahol két, valamint a légi közlekedéssel, ahol három fő paraméter határozza meg a mozgás
irányát).
A kerék-sín rendszernek ezek a fő sajátosságai határozzák meg a vasút alapvető üzemi
technológiáit.
Az l. pont alatti tulajdonsága folytán a vasút nagy tömegek mozgatására alkalmas, előnyös
energia-befektetéssel. (A gördülősúrlódási ellenállás a vasútnál kb. 1/6-a a betonúton haladó
gépkocsiénak.)
A vasútnál a vonóerőt szolgáltató gépet általában külön vontatójárműben helyezik el, ami
lehetővé teszi az igényekhez rugalmasan alkalmazkodó vonatképzést.
A 2. pont alatti tulajdonsága miatt viszont a vasúti közlekedés térbelileg merev rendszert
alkot, a hasznos - a rendeltetés irányában történő - mozgás mellett jelentős a helyi mozgások
(tolatások) aránya, ami számottevő idő- és költségráfordítással jár.
A 3. pont alatti tulajdonsága magyarázza (amely a 2. alattiból következik), hogy a vasút az
összes közlekedési ágazatok között a legalkalmasabb az üzemi folyamatok automatizálására.
A vasúti közlekedésnek ez az adottsága napjainkban bontakozik ki jelentős előnyként.
A vasúti közlekedés csak a gombafejű sínekből épített pályával, a nyomkarimás kerekű
járművekkel és a megfelelő mozgató erővel (először a vontató ló, majd a gőzmozdony,
napjainkban a villamos, Diesel- és gázturbinás vontatás segítségével) is megvalósítható.
Üzembiztos és gazdaságos működése azonban további műszaki elemként sajátos jelző- és
biztosító-berendezéseket, valamint távközlő-berendezéseket igényel. Ezek az igazgatási és
üzemi folyamatok fokozatosan megvalósuló automatizálásának is növekvő jelentőségű
feltételei.
8.2. A vasút technikai fejlődése
A XVIII. század végén Angliából kiindult ipari forradalom, a gőzgép és más alapvető
találmányok megjelenése, a szénbányászat és vasgyártás kifejlődése, a gyáripari termelés
kialakulása olyan, a korábbiakhoz képest ugrásszerűen megnövekedett szállítási igényeket
támasztott, amelyek szükségképpen a vasút megszületéséhez vezettek. Csak a vasút volt
ugyanis képes megvalósítani a szárazföldön a nagy tömegek gyors, olcsó, rendszeres és
biztonságos szállítását. A fellendülő tőkés fejlődés teremtette meg azokat a feltételeket,
amelyek nélkül a sok vasat és szenet felhasználó, fejlett technikát kívánó gőzüzemű vasút nem
jöhetett volna létre.
A vasút nagy műszaki és gazdasági jelentősége főleg két döntő elemének: a kényszerpályának
és a nagy teljesítményű gépi vontatóeszközöknek a fejlődésére, a kettő összekapcsolására
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vezethető vissza. Ezekhez csatlakozik a személy- és áruszállító járművek, valamint a jelző-,
biztosító- és távközlő berendezések fejlődése. Mindezek eredményeként vált a vasút a XIX.
század második felében szinte egyeduralkodó szárazföldi közlekedési ágazattá, és maradt a
XX. században is - technikailag teljesen megújulva - a közlekedési rendszer gerince.
8.2.1. A vaspálya kialakulása
A pálya kifejlődése a XV-XVI. században kezdődik, amikor az európai bányákban - így főleg
a Harz-hegység és az Érc-hegység bányáiban, majd Angliában is - fa nyompályákat kezdenek
építeni.
A fa nyompályának azonban volt egy nagy hátránya: a növekvő forgalom, a jelentős
járműsúlyok hatására gyorsan tönkrement. Ezért már a XVII. században elkezdték a
bányákban a fa nyompálya hosszgerendáit, főleg az ívekben kovácsolt vaslemezzel burkolni.
Reynolds, az angol Colebrook-Dale-i vasbánya vezetője - aki egyben a szénbánya igazgatója is
volt - 1767-ben, kb. 1,5 m hosszú, 10 cm széles és 3,2 cm vastag vaslemezeket öntetett,
amelyeknek felületét homorúan képezték ki s ezzel burkolták a hosszgerendákat. Az újítás jól
bevált, biztosabb, tartósabb volt, mint elődje, emellett a járművek még könnyebben gördültek
rajta. Ez volt az első jól használható vaspálya.
A Reynolds-féle megoldásnak is volt azonban hibája: a homorú felület nem biztosította eléggé
a kerekek vezetését, emiatt a kocsik gyorsan kisiklottak. Ezen tíz év elteltével Curr segített,
aki L keresztmetszetű öntöttvas síneket készített és ezeket erősítette a hosszgerendára. A sínek
vízszintes szárán futott a keréktalp, belső, függőleges száruk pedig a nyomtávolságot
biztosította, és egyben megakadályozta a kocsik kisiklását. A hosszgerendákat később
elhagyták, és a síneket a kb. 1 m távolságra elhelyezett keresztgerendákra erősítették. Így
alakult ki a keresztgerendás vasúti felépítmény, amely a nyomtávolságot már jól tartotta.

A sínformák történeti kialakulása:
a/ Reynolds-féle öntöttvas sín
b/ Curr szögvas alakú sínje
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c/ Jessop-féle gombafejű sín
d/ Vignoles-féle sín
A fejlődés újabb, igen fontos állomása 1789, amikor Jessop gombafejű síneket alkalmazott. A
gombafejű sín bevezetésével szükségessé vált a jármű kerekeinek különleges kiképzése: a
nyomkarima kialakítása, így a kerék biztonságosan támaszkodhatott a gombafejű sínre. Ezzel
a közút és a vaspálya fejlődése véglegesen különvált, és a vasút önálló közlekedési eszköz lett.
Ettől kezdve a vasúti pályák részére külön vasúti járműveket kellett építeni.
A vasúti sín további tökéletesítésében nagy szerepet játszott, hogy 1803-ban Nixon felhagyott
az öntöttvassal és kovácsoltvasból készítette el sínjeit. 1820-ban pedig Berkinshaw feltalálta a
sínhengerlést, s így sokkal szívósabb, ellenállóbb és hosszabb síneket nyertek.
A szélestalpú síneket keresztaljakon Európában először a Lipcse-Drezda vasútvonal építésénél
alkalmazták 1838-ban. Ez a felépítményrendszer lett az alapja a kontinensen általában
használt rendszernek.
Ez 1825-ben megnyílt Stockton-Darlington közötti vasútvonalon - ahol túlnyomóan lovakkal
vontattak, de már gőzmozdonyok is részt vettek a forgalomban - 4,57 m hosszú, 13,9 kg/fm
súlyú hengerelt síneket fektettek.
A
vontatóés
szállítójárművek
befogadóképességének,
illetve
raksúlyának,
tengelyterhelésének és a vonatok sebességének növekedése a pálya teherbíró-képességének
növelését is megkövetelte. A fővonali sínek súlya a XX. század elején 41-52 kg/fm között
változott, napjainkban elérte a 64-75 kg/fm-t. Az első vasutak idején a felépítményt 5-7 m
hosszú sínekből építették, amelyeknek hossza 12 m-re, majd 24 m-re nőtt. Több mint egy
évszázadon át a felépítményt - a sínek hőkiterjedésére tekintettel - terjeszkedési hézagokkal
építették. A sínhosszak növekedésével a terjeszkedési hézaggal kiképzett hevederes
sínillesztések száma is csökkent, de ezt a problémát csak napjainkban oldják meg véglegesen
a műszakilag és gazdaságilag egyaránt előnyösebb hegesztett hézag nélküli felépítmény
kialakításával.
A XIX. század második felében a sínek mellett a vasúti felépítmény egyéb műszaki elemei, a
sínek alátámasztására szolgáló aljak, a sínek leerősítéséhez és összekapcsolásához szükséges
kapcsolószerek, valamint a váltók és kitérők is sokat fejlődtek.
A vasúti pályák építésénél kezdetben kizárólag talpfákat használtak a sínek alátámasztására.
Azonban már a XIX. században felmerült - a világméretű fahiány miatt - az aljnak más
anyagokkal való helyettesítése. Először vasaljakat készítettek, majd a betontechnika
kifejlődésével a századforduló táján vasbetonaljakkal kezdték a talpfákat helyettesíteni. A
XX. században fejlődtek ki a korszerű előfeszített betonaljak különböző típusai.
Az első vasutak idején Angliában még úgy képzelték, hogy a vaspályákat bármelyik közúti
kocsinak rendelkezésre kell majd bocsátani díjfizetés ellenében - csakúgy, mint a csatornákat
a hajók részére. Ezért a közönséges angol társzekerek nyomtávolságát vették figyelembe. A
pontosan 1435 mm-es nyomtávolságot a stockton-darlingtoni vasúton alkalmazták először.
Minthogy a többi országok nagy részre a mozdonyokat és a kocsikat, sőt némelykor a síneket
is Angliából rendelték, a műszaki felszereléssel együtt a nyomtávolságot is átvették. Az 1887.
évi berni nemzetközi vasúti értekezlet azután szentesítette ezt a méretet - mint normál
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nyomtávolságot -, amely ma uralkodó a világon, noha számos országban ettől eltérő
nyomtávolságot alkalmaztak. A széles nyomtávolság (1524-2000 mm) főleg a Szovjetunióban
(1524 mm), Spanyolországban (1667 mm), Ausztráliában terjedt el. Keskeny-nyomtávú
vasutakat leginkább Norvégiában, a Balkán-félszigeten, Japánban stb. építettek igen
változatos méretekkel: gyakran ugyanabban az országban is eltérő nyomtávolságú vasutakat
létesítettek, pl. Argentínában, Ausztráliában.
8.2.2. A vonóerő fejlődése
Lóvasutak
Az első közforgalmú vasút lóvontatással bonyolította le a forgalmat. Angliában 1801-ben
adták ki az engedélyt az olyan lóvasútra, amely mindenféle árut szállított díjfizetés ellenében.
Ez volt az ún. Surrey-vasút Croydon és Wandsvoorth között London közelében. Egy évvel
később a személyszállítást is engedélyezték rajta.
A kontinensen az első közforgalmú, személy- és áruszállításra szolgáló lóvasutat Linz és
Budweis között építették az 1824-1832. években.
Mielőtt azonban a lóvasutak a távolsági forgalom számára egészen általánosan elterjedtek
volna, kifejlődött a gőzmozdony, amely más irányt szabott a fejlődésnek. A városi
forgalomban azonban a lóvasút sokáig - a villamos vontatás bevezetéséig - alapvető
tömegközlekedési eszköz maradt.
A gőzvontatás kifejlődése
Az ipari termelés céljaira kialakított stabil gőzgépeknek (James Watt, 1778.) a közlekedésben
való felhasználására már a XVIII. század végén gondoltak. A különböző országokban sok
feltaláló fáradozott azon, hogy közúti gőzkocsit szerkesszen.
Az első szerény gyakorlati sikert Cugnot francia mérnök érte el 1770-ben épített járművével.
Ezt a gőzkocsit szerkesztője elsősorban ágyúk vontatására kívánta felhasználni.
Gőzkocsijának arányai azonban rosszul sikerültek, csak mintegy 4 km/h sebességet ért el.
Gőzgyűjtés végett kb. 30 m-enként meg kellett állnia, és kormányozni sem lehetett.
Cugnot próbálkozásai abba is maradtak, mert gőzkocsija egy próbamenet alkalmából
elpusztult.
A XVIII. század 70-80-as évtizedeiben igen sokan kísérleteztek a gőzkocsival, közöttük
Murdock 1784-ben elég jól működő járműveket épített. Még nagyobb sikereket ért el
Trewithick, aki már gyakorlatilag is bevált közúti gőzkocsikat szerkesztett.
Trewithick nemcsak közúti gőzkocsikat szerkesztett, hanem valószínűleg ő volt az első, aki
arra gondolt, hogy az új vontatási módot a vaspályákon is hasznosítani kellene. 1803-1804ben építette az első gőzmozdonyokat a vasművek számára. Első mozdonya 5 kocsiban 10
tonna vasrakományt és 70 személyt szállított, de a 15 km-es próbautat csak 4 óra alatt tudta
megtenni. Második mozdonya már 23 km/h sebességet ért el, amely azonban síntörés
következtében kisiklott és tönkrement. Noha e mozdonyok a gyakorlatban még nem váltak be,
felkeltették az érdeklődést az új gép iránt és sok feltalálót ösztönöztek a további munkára.
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Közöttük a legnagyobb sikereket George Stephenson, egy angol szénvasút gépkezelője később gyár és bányatulajdonos - érte el, az ő nevéhez fűződik a gőzmozdony feltalálása.
Stephenson 1814-ben építette első gőzmozdonyát egy szénbánya számára. A következő
években gyorsan tökéletesítette gépeit, növelte teljesítőképességüket. Amikor 1825-ben
megnyitották a Stockton-Darlington közötti vasutat - túlnyomóan még lóvontatással - már
Stephenson három gőzmozdonya is részt vett a forgalomban.
A vasút történetét általában a Liverpool-Manchester közötti első, kizárólag gőzüzemre
berendezett vasút megnyitásától, 1830. szeptember 15-től számítják. A vonatok a két város
közti 51 km-es távolságot Stephenson gőzmozdonyaival kb. 2 óra alatt futották be.
Stephenson későbbi javított gőzmozdonyain már jóformán az összes olyan lényeges
alkatrészek megvoltak, amelyek a XIX. század második felében kifejlődött gőzmozdonyokat
jellemezték, így tűzcsövek, a külön tűzszekrény, a később Stephensonról elnevezett vezérmű,
a szűkülő fúvócső, a kettős működésű dugattyú.
Az európai kontinensen az első gőzüzemű vasutat 1835-ben Belgiumban adták át a
forgalomnak, ez volt a brüsszel-malinesi vasút. Ugyanebben az évben nyílt meg az első német
vasút is Nürnberg és Fürth között. Két év múlva, 1837-ben nyíltak meg az első vasútvonalak
Franciaországban (Párizs-St.Germain), Ausztriában (Bécs-Bochnia) és
Oroszországban (Szentpétervár-Carszkoje Szelo). Őket 1839-ben Hollandia (AmsterdamHaaharlem) és Olaszország (Nápoly-Portici) követte. Európa többi országában ezt követően
létesültek az első közforgalmú vasutak.
Észak-Amerikában szinte egyidejűleg kezdetét vette a nagy ütemű vasútépítés. A korábbi
lóvasutakat itt is hamarosan felváltotta a gőzüzemű vasút, 1830-ban Baltimore-Ohio közötti
vasúton versenyt rendeztek a ló- és a gőzüzemű vasutak között, amely a gőzüzem fölényes
győzelmével végződött.
A vasút kifejlődésének kronológiája a következő táblázatban tekinthető át.
A vasút kifejlődésének
kronológiai áttekintése a XIX. század közepéig
Idő
Műszaki elem, illetve esemény

pálya

Fa nyompályák a bányákban
XV-XVI. század
Fa nyompályák a felszínen
XVIII. század eleje
Reynolds-féle
vaslemez
a
hosszgerendák
1767
burkolására
Cugnot közúti gőzkocsija
Curr szögvassínjei
1777
Murdock közúti gőzkocsija
Jessop gombafejű sínje: a nyomkarimával
ellátottvasúti jármű kialakulása
1789
Első közforgalmú lóvasút (Surrey-vasút)
1810

gőzmozdony

1770
1784
1789
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Nixon kovácsoltvas sínjei
Trewithick gőzmozdonyai
Stephenson első gőzmozdonya
Berkinshaw hengerelt sínjei
Az európai kontinens első közforgalmú lóvasútja
(Linz-Budweis)
A Stockton-Darlington-i vasút megnyitása,
Stephenson három gőzmozdonyával
A rainhilli verseny: Stephenson Rocketjának
győzelme
A Liverpool-Manchester közti első gőzüzemű vasút
Megnyitása
Stevens- (Vignoles-) féle sínprofil
Az első gőzüzemű vasutak az európai kontinensen
(Brüsszel-Manlines és Nürnberg-Fürth között)
Az első francia, orosz és osztrák vasutak
Az első holland és olasz vasutak
A Föld gőzüzemű vasúthálózata eléri a 100.000 km-t

1803
1803-1804
1814
1820
1825-1832
1825

1825
1829

1830
1832

1830

1835
1837
1839
1860

1835
1837
1839
1860

A vasúthálózatok kiépülésével egyidejűleg - a XIX. század második felében - lényegében a
gőzmozdony is elérte teljes kifejlődését. A további fejlődést inkább a méretek és a
teljesítmények növekedése, semmint a technikai újítások jelzik. Kezdetben a kazán és a
gépezet méreteink és a kapcsolt kerékpárok számának növelésével igyekeztek a mozdony
teljesítőképességét fokozni, később inkább a kazán és a gépezet gazdaságosságának
növelésére irányuló törekvések érvényesültek.
Stephenson gőzmozdonyai még a 4-5 t-t nyomtak, és teljesítőképességük 15-20 LE volt.
A későbbi korszerű gőzmozdonyok súlya elérte a 120-150 t-t, teljesítőképességük pedig az
1500-2500 LE-t. Amíg az első vonatok 20-25 km/h sebességgel közlekedtek, a korszerű
gőzmozdonnyal továbbított gyorsvonatok sebessége 80-120 km/h, kivételesen 150-160 km/h
lett. Az első tehervonatok 20-30 t súlya több ezer tonnára növekedett: a Szovjetunióban és az
USA-ban elérte a 4000-6000 tonnát, de 10.000-15.000 tonnás vonatok közlekedtetése is
lehetővé vált.
A magyar vasúton az utolsóként használt gőzmozdony-sorozat a 424-es volt, 143 tonna
összsúllyal, 1350 LE teljesítménnyel, 100 km/óra sebességgel.
Kezdetben a különböző személy- és tehervonatok továbbításához egyforma gőzmozdony
típusokat építettek. Később - az egyes vonatnemek rendeltetése, sebessége és terhelési
viszonyai közti különbségek, valamint a gazdaságosság növelése végett - különböző típusú
gőzmozdonyokat gyártottak.
Ezek és más újítások segítettek ugyan, de a gőzmozdony vonóhorgon mért összes hatásfoka 56 %-nál még így sem lett nagyobb.
Villamos vontatás

91
A gőzmozdony hátrányai: főként méreteinek és teljesítőképességének korlátozottsága és az
energiaátalakítás kis hatásfoka már a XIX. század végén a villamos vontatás lehetőségére
irányította a figyelmet.
A villamos energia ipari felhasználása az 1860-as években indult meg, amikor Pacinotti és
Gramme megszerkesztették az első, gyakorlatilag is használható dinamót. Az első villamos
motorral hajtott járművet pedig 1879-ben Siemens mutatta be a berlini világkiállításon, amely
0,3 km-es pályán személyeket szállított. Az első villamos közúti vasúti motorkocsit 1881-ben,
az első trolibuszt 1882-ben állították üzembe. Ezt követően a villamos üzem a városi és az
elővárosi közlekedésben világszerte gyorsan elterjedt.
A nagyvasúti üzemben azonban a villamos vontatás csak később kezdett meghonosodni,
minthogy a nagyvasúti üzem nemcsak méreteiben, hanem vontatási és forgalmi viszonyaiban
is lényegesen különbözik a városi közúti villamos üzemétől.
Az első nagyvasúti villamos mozdonyt Észak-Amerikában a Baltimore-Ohió vonalon
helyezték üzembe 1895-ben. Európában Svájc (Burgdorf-Thun vonal, 1899), majd
Olaszország (Milánó-Veresina vonal, 1901) volt a kezdeményező.
Kezdetben, a közúti vasúti villamosítási rendszerhez hasonlóan, 600 V feszültségű
egyenáramot használtak. Ez azonban csak a villamos erőmű közelében fekvő rövidebb
vonalszakasz villamosítására adott lehetőséget.
A váltakozó árammal való nagyvasúti villamosítást az tette lehetővé, hogy feltalálták a
nagyfeszültségű váltakozó áramú erőátviteli és elosztási rendszert (Zipernowsky Károly, Déri
Miksa és Bláthy Ottó Titusz Ganz-gyári mérnökök szabadalma 1885.).
A vasút váltakozó áramú villamosításának egyik világhírű úttörője Kandó Kálmán volt, aki
1895-ben kezdett foglalkozni a háromfázisú váltakozó áramnak vasúti vontatásra való
alkalmazásával. Az első nagyfeszültségű háromfázisú villamos vontatással kiépített vonal
1902-ben nyílt meg Olaszországban. Ez volt a 106 km hosszúságú Valtellina vasút, amelyet
Kandó tervei szerint a Ganz-gyár épített ki, 16 2/3 periódusú, 3000 V feszültségű árammal. A
gyár motorkocsikat és mozdonyokat szállított e vasút részére. Az itt szerzett kedvező
tapasztalatok alapján villamosították - Kandó rendszere szerint - 1910-ben a Genovát
Milánóval és Torinóval összekötő Giovi-vonalat.
Más országokban ettől eltérő, egyfázisú, nagyfeszültségű rendszereket fejlesztettek ki. Így
Észak-Amerikában 1908-ban a 25 periódusú 11.000 V feszültségű egyfázisú rendszert,
Európa több országában 1910-ben a 16 2/3 periódusú, 16.000 V feszültségű rendszert vezették
be.
A történetileg kialakult alaprendszerek - a három- és az egyfázisú váltakozó áramú és a
nagyfeszültségű egyenáramú rendszer - keretében különböző mozdonymegoldások fejlődtek
ki. Ezek közé tartozik Kandó un. fázisváltós mozdonya, amelyet a MÁV 1932-ben a budapesthegyeshalomi fővonalon alkalmazott.
E rendszerben a felső vezetéket az országos hálózatból egyszerű transzformátorállomások
táplálták, a mozdonyon levő fázisváltó az 50 periódusú 16.000 V-os egyfázisú váltakozó
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áramot a pólusátkapcsolásos vontatómotorok számára többfázisú 1000 V feszültséggé
alakította át.
A Kandó-féle fázisváltós mozdony megalkotása óta a technikai haladás újabb, fejlettebb
villamosmozdonyokat fejlesztett ki. Először megjelentek az ignitron egyenirányítóval működő
mozdonyok, majd a félvezető kifejlődésével a szilicium-egyenirányítós, ill. a vezérelt
félvezetős egyenirányítóval - tirisztorral - működő mozdonyok. Kandó alapvető gondolata: az
50 periódusú országos hálózatról való táplálási rendszer - ma már 25.000 V feszültséggel - az
eltelt évtizedekben messzemenően beigazolta előnyét. Az új vasútvonalak villamosítása, a
régiek átépítése számos országban e szerint történik. E mellett más országok eredeti
villamosítási rendszerük, a 16 2/3 periódusú, illetve az egyenáramú rendszer szerint fejlesztik
vasutjaik villamosítását.
A villamos járművek fejlődése tette lehetővé napjainkban a nagy sebességű vasúti közlekedés
kifejlesztését.
Dízel-vontatás
A vasúti vontatás korszerűsítésének másik útja a motorosítás, a dízelesítés. A belsőégésű
motoroknak a XIX. század végén való kifejlődése, járművek mozgatására történt sikeres
felhasználása miatt már a XX. század elején foglalkoztak a benzinmotornak a vasútnál való
hasznosításával. A benzinmotornak a gőzmozdonyénál jobb hatásfoka miatt elsősorban a
kisforgalmú mellékvonalak személyforgalmának gazdaságosabb lebonyolítását kívánták
motoros járművekkel megoldani. Magyarországon már 1903-tól kezdve építettek és
használtak benzin-motorkocsikat.
A benzinmotorok kifejlődésével csaknem egyidejűleg kezdődtek a kísérletek a nehezebb
olajok felhasználásával. Rudolf Diesel fő szabadalmától, 1892-től számíthatjuk az ideális
olajüzemű motor megszületését. A benzinmotornál is jobb hatásfokú és olcsóbb üzemű
Diesel-motor különösen alkalmasnak mutatkozott a vasúti üzemben való felhasználásra.
Az első világháború előtt a mellékvonalakon már használt benzin-villamos üzemű
motorkocsikat kiszorították a dízel-mechanikus, dízel-villamos és részben dízel-hidraulikus
motorkocsik.
A motoros járművek fejlesztése először a mellékvonalak számára készült, 50-60 km/h
sebességű, két- és háromtengelyű motorkocsi-típusok kialakításával indult meg. Néhány év
alatt azonban kifejlődtek a fővonalak számára a távolsági forgalom céljait szolgáló motoros
járműtípusok: a gyorssínautóbuszok és gyorsmotorvonatok is 120 km/h egyes vonatoknál 180
km/h maximális sebességgel.
A MÁV volt az első vasút, amely a 30-as években nemzetközi viszonylatban is bevezette a
motorvonatokat. Az Árpád rendszerű négytengelyű, 52-üléses gyorssínautóbusz 2 óra 57 perc
alatt tette meg a Budapest-Bécs közötti 270 km-es távolságot.
A vasúti motoros üzem kifejlesztésében a magyar gyárak és vasutak világviszonylatban is
úttörő szerepet játszottak. E járműveken a hajtógépek főleg Diesel-elv szerint működő GanzJendrassik rendszerű nyersolajmotorok voltak.
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Amikor a motoros üzem előnyei bebizonyosodtak, megkezdték - főleg a második világháború
után - a dízel-mozdonyok építését is. A legutóbbi évtizedekben a kis teljesítményű a
tolatószolgálat részére készült gépektől a fővonali szolgálatot ellátó nagy teljesítményű
gépekig a dízel-mozdonyok széles skáláját fejlesztették ki. A kisebb teljesítményű dízeljárműveket főleg mechanikus, a nagyobbakat villamos erőátvitellel építik, később azonban
kifejlődtek a hidraulikus erőátviteli berendezések különböző változatai is.
A dízel-vontatás a világ vasutjainál rohamosan terjed, és a villamos vonatatással való célszerű
- de országonként, illetve vasutanként eltérő arányú - munkamegosztásban váltja fel az elavult
gőzvontatást.
Gázturbinás vontatás
A repülés területén kifejlesztett gázturbináknak a vasúti vontatásban való felhasználására a
második világháború előtti években tették meg az első lépéseket. A svájci vasutak 1941-ben
építettek be egy nyitott körfolyamatú gázturbinát a mozdonyba. Hazánkban ugyancsak
foglalkoztak a jármű-gázturbina kifejlesztésével.
A második világháború után, az 50-es években a Szovjetunióban is megkezdték a kísérleteket
a gázturbinás mozdonyokkal. Észak-Amerikában, Franciaországban és más országokban
gázturbinás mozdonyokat és motorvonatokat állítottak üzembe.
A gázturbinás vontatás jelenleg fokozottan terjed, elsősorban a nagy sebességű motorvonatok
építése területén, kihasználva a gázturbina nagy teljesítményét, könnyű kivitelét és kis
helyszükségletét.
8.2.3. A szállítójárművek fejlődése
Az első vasúti személykocsik nagy része a korabeli társas-, illetve postakocsikhoz hasonlított.
Egyes vasutaknál kezdetben nyitott személykocsikat használtak, vagy csak fedelük volt, s az
utasok ki voltak téve az időjárás viszontagságainak. A kocsik két- három szakaszból álltak és
szakaszonként négy-hat személyt fogadtak be. Menet közben az egyik szakaszból a másikba
az un. kalauzjárdán lehetett eljutni.
A vasúti személykocsi akkor kezdte felvenni mai alakját, amikor a gőzvontatás fejlődése
nemcsak lehetővé tette, hanem meg is követelte az erősebb, nehezebb kocsik építését.
E fejlettebb személykocsik hossza 5-6 m, súlyuk 3-4 t, tengelytávolságuk 2,5-3 m volt. Jórészt
fából készültek, bár a fejlődéssel egyre több lett rajtuk a fémből készült elem. A kocsik
ablaknyílásait bőrfüggönnyel lehetett elzárni, mécsessel világítottak és kályhával fűtöttek. A
kocsik berendezése csupán fapadokból állt.
A XIX. század második felében azonban a kocsiszerkezetek is rohamos fejlődésnek indultak.
A kocsik hossza 18-20 m-re, súlyuk 35-40 t-ra növekedett, újabban 24-25 m, sőt ennél is
hosszabb kocsikat építenek. A favázas kocsikat felváltották az acélvázas kocsik. Újabban
könnyűfém-ötvözeteket is használnak. A kocsik kezdetben két-tengelyűek voltak, majd
három, négy, sőt hat-tengellyel készültek.
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Ugyanilyen arányban növekedett a személykocsik kényelme is. A primitív olajmécseseket,
először gáz-, majd villamos világítás, a kályhákat gőz-, villamos, illetve légfűtés váltotta fel.
A legkorszerűbb személykocsi ma megfelelő szellőző-berendezéssel hő- és hangszigeteléssel,
valamint, főleg a meleg éghajlatú vidékek számára légkondicionáló berendezéssel készülnek.
Egyre jobban felhasználják a kocsiépítésben a korszerű anyagokat. Kifejlődtek az utasok
maximális kényelmét kielégítő étkező- és hálókocsi-, illetve büfé- és társalgó-(termes-)
kocsitípusok is.
A vasúti teherkocsik rendeltetés szerinti differenciálódása hamarabb megindult, mint a
személykocsiké és a gőzmozdonyoké. Már kezdetben nyitott és fedett kocsikat építettek, ezek
két-tengelyűek, 1,5-2 t raksúlyúak voltak.
A korszerű kocsiépítési technika a minél kisebb önsúly mellett a minél nagyobb raksúly
biztosítására törekszik. Az utóbbi évtizedekben fejlődtek ki az egyes tömegáruk (érc, szén, kő)
szállítására alkalmas önürítős kocsik, az eltolható tetejű fedett kocsik, a konténerszállító
platókocsik stb.
A személy- és tehervonatok kezdetben kézifékkel közlekedtek. A vonatsúlyok és a sebességek
lényeges növelésének fontos feltétele volt a hatásos és a biztonságos légfékezés bevezetése
először a személyszállító vonatokon, azután a tehervonatokon is. E célra a teherkocsikat
folytatólagos (lég-) fékkel, illetve átmenő légvezetékkel szerelték fel.
A fejlődés során a korábbi vonókészülékeket - a nagyobb vonatterheléseknek és a mozdonyok
növekvő vonóerejének megfelelően - nagyobb teherbírásúra cserélték ki.
A személy- és teherkocsiknak vonatokká való összeállításakor a járműveket kezdettől máig a
legtöbb országban kézi erővel, az e célra szolgáló kocsikapcsoló szerkezettel kapcsolják össze.
E veszélyes és egyáltalán nem gazdaságos munka kiküszöbölésére fejlesztették ki az
önműködő vonó- és ütközőkészüléket, amely a kocsisor összezárásakor automatikusan zár. Az
ilyen célú különféle megoldású kapcsolószerkezeteket a Szovjetunió, Japán és az USA
vasutjainál már széleskörűen használják. Európa többi vasutjainál - így Magyarországon is bevezetése a következő évtizedek feladata.
8.2.4. A jelző-, a biztosító- és a távközlő-berendezések fejlődése
A vasút már az első időkben veszélyes üzemnek bizonyult: a nagy tömegek nagy sebességgel
való mozgatásakor olyan hatalmas eleven erők keletkeznek, amelyek korábban a szárazföldi
közlekedésben elképzelhetetlenek voltak. A vasút története során már korán több súlyos
baleset történt, amelyek felhívták a figyelmet arra, hogy különleges szabályokra és
berendezésekre van szükség.
A legelső, nem nagy sebességgel közlekedő vonatok még állomástávolságban vagy
meghatározott időközben követték egymást. Az állomási személyzet és a pályaőrök kézi
jelzőeszközöket (zászlókat, kézi lámpákat), illetve hangjelzéseket használtak. Hamarosan
felmerült azonban a szükségessége az állandó jelzőknek, amelyek az állomások az alagutak
előtt, illetve a pálya mentén közölték a vonatok személyzetével a szükséges információkat.
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Erre a célra különböző alakú és színű tárcsákat, sötétben pedig különböző színű fényeket
használtak.
A XIX. század közepén megjelentek a több jelzési fogalom közlésére alkalmas helyhez kötött
jelzők: az árbocra felhúzható kosarak illetve az elforgatható tárcsás jelzők. Ezeket kezdetben a
helyszínen a jelző mellől állították.
A tárcsás jelzők igen sokáig játszottak szerepet a vasutak üzemében. A fejlődés során villamos
védőjelzőkké fejlődtek, amelyeket már a forgalmi irodából lehetett kezelni.
A tárcsás jelzőket fokozatosan - elsősorban a fővonalakon - karos jelzők váltották fel, míg
napjainkban fényjelzőket alkalmaznak, amelyek éjjel- nappal színes fényekkel közlik a
vonatszemélyzettel a szükséges jelzéseket.
A forgalom növekedésével szükségessé vált az állomások közötti vonalrészek térközökre
osztása. A térközöket karos jelzők fedezték.
Az első időkben a jelzők kezelését semmi sem korlátozta, így tág tere nyílt az emberi
tévedésnek, ezért különböző műszaki megoldásokkal fokozatosan arra törekedtek, hogy
csökkentsék az emberi tévedések lehetőségét.
Az állomási biztosító-berendezések először összefüggésbe hozták a jelzőket a váltókkal, majd
egyre több függés beépítésével biztosították a vonatok számára a vágányutat. XIX. század
utolsó harmadában kifejlődött állomási biztosítóberendezések függéseit még mechanikus úton
a zárszerkezetek működésének elvei alapján állították elő, vagyis a váltókat és a jelzőket is
kézi erővel kezelték.
Az 1970-es években fejlődtek ki az elektromechanikus biztosító-berendezések, amelyekben a
függéseket villamos úton mágneses jelfogókkal valósították meg. A beállított vágányút
védelmét a vágányutas biztosító-berendezés valósította meg.
A nagy állomások biztosító-berendezései a nagy számú és szétszórtan fekvő váltócsoportok, a
több állítóközpont és a hosszú vonóvezetékek miatt nemcsak költségessé, hanem nehezen
kezelhetőkké is váltak. Megkísérelték ezért a jelzők és a váltók állítását elektro-pneumatikus
berendezésekkel megoldani. A jobb megoldást azonban a XX. század elején különösen pedig
az első világháború után kifejlesztett elektrodinamikus biztosító-berendezések jelentették,
amelyek nemcsak a váltók és a jelzők kézi állítását küszöbölték ki, hanem megfelelő
továbbfejlesztéssel az állomási vágányok és a vonalak foglaltságát is jelzik a forgalmi
szolgálattevő számára.
Az állomási berendezésekkel párhuzamosan fejlődtek ki a térközbiztosító berendezések,
amelyek egy villamos zárszerkezet (blokk) segítségével - amelyeket a térközőrök kezeltek megakadályozták, hogy a vonat által foglalt térközben egy másik vonat behaladjon.
Az utóbbi évtizedekben fejlődtek ki az önműködő térközbiztosító berendezések, amelyek
emberi beavatkozás nélkül szabályozzák a vonatok közlekedését. A közlekedő vonatok által
működtetett többfogalmú fényjelzők nem csak az első, hanem a további térközök szabad vagy
foglalt állapotáról is tájékoztatnak.
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Bármilyen széles körű biztonságot nyújtanak a kifejlesztett korszerű jelző- és
biztosítóberendezések, továbbra is fennáll a veszélye annak, hogy a mozdonyszemélyzet tévedésből nem a jelzők által adott parancsok szerint szabályozza a vonat menetét. E veszély
kiküszöbölésére fejlesztették ki az önműködő vonatmegállító illetve vonatbefolyásoló
berendezéseket, amelyek - különböző műszaki megoldásokkal - napjainkban terjednek el a
vasutaknál. E berendezések a vasúti biztosítóberendezések körét teljessé teszik.
Napjainkban egyre jobban terjednek az un. központi forgalomvezérlő berendezések. Ebben a
rendszerben egy-egy vonal valamennyi állomásának váltóit és jelzőit egyetlen helyről kezelik,
és a vágánytábla jelzi minden vonat mozgását, illetve a pályán elfoglalt helyzetét.
A jelző- és biztosító-berendezéseken felül a vasutak kezdettől felhasználták a távközlési
technika eszközeit.
Kezdetben - az állomások közti értekezésre - a távírót használták, így először több helyen a
Bain-féle tűs távírót. A Morse-rendszerű távíró kifejlődése után - a XIX. század közepétől - a
vasutak mindenütt kiépítették távíróhálózatukat, és a vasútállomások egyben nyilvános
távíróállomásokká is váltak. Bell 1876-ban bemutatott első telefonjának és Puskás Tivadar
telefonközpontjának sikere után a vasutaknál is kiépültek - a távíróhálózat mellett - a helyi és
a távolsági telefonhálózatok és -központok.
A vasútüzem sajátos igényeinek megfelelően először az induktoros távbeszélő-berendezések
terjedtek el, amelyek egy-egy állomás vagy egy rendelkezési szakasz állomásait kapcsolták
össze. A vonatjelentő távbeszélő két szomszédos térközőrhelyet, illetve két szélső
térközőrhelyet az utána következő forgalmi irodával kötötte össze.
A harangjelző berendezéseket két szomszédos állomás között a vonatközlekedés legfontosabb
jelezéseinek közlésére építették: hasonló rendeltetéssel szerelték fel a jelzést adó távbeszélőket
olyan vonalakon, ahol nem létesült hangjelző berendezés.
A forgalom növekedésével az irányítási munka megkönnyítésére fejlesztették ki a különböző
menetirányító (diszpécser-) berendezéseket, amelyek a központi menetirányítás
nélkülözhetetlen eszközeivé váltak.
A XX. század nagy híradástechnikai felfedezései a vasutak távközlési eszközeinek számát is
gyarapították. A régi távíró-berendezéseket a korszerű távgépírók, a régi telefonközpontokat a
távválasztást lehetővé tevő automata központok váltják fel. Megjelent a vasutak üzemében a
rádió és - újabban - az ipari televízió is.
Napjainkban a vasúti távközlési technika meghatározó szerepet játszik a vasutak
adminisztrációs és üzemi folyamatainak fokozatosan megvalósuló automatizálásában, a
számítógép-technika vasútüzemi felhasználásában, a korszerű információs és utastájékoztató
rendszerek kifejlesztésében.
8.3. A magyarországi vasutak története
Az első tartósan működő magyar közforgalmú vasút Pozsony és Nagyszombat között épült
meg lóvasútként. Építését Pozsony város polgármestere és a környék (Szentgyörgy, Bazin,
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Modor, Nagyszombat) földbirtokosai határozták el, hogy csatlakozzanak a Bécset Pozsonnyal
összekötni tervezett vasútvonalhoz. Az első szakasz Pozsony és Szentgyörgy között 1840-ben
nyílt meg. A teljes 49,5 km hosszú vonal azonban csak 1846-ra készült el.
A Pozsony-nagyszombati lóvasút 1872-ben szűnt meg mint lóvasút, és 1875-ben nyílt meg gőzüzeműre átépítve - Vágvölgyi Vasúttársulat néven.
1844-ben kezdődött meg a pest-pozsonyi és a pest-szolnoki vonal építése.
Először a pest-váci vonalszakasz készült el, amelyet 1846. július 15-én adtak át a
forgalomnak. Az ünnepi vonatot a Pest és a Buda nevű mozdonyok továbbították: a 33,6 kmes utat 59 perc alatt tették meg. Ezzel Magyarország is a gőzüzemű vasútvonallal rendelkező
országok sorába lépett, mégpedig Európában a tizenegyedik államként.
Az első magyar gőzüzemű vasút műszaki felszereltsége már a fejlettebb vasúttechnikát
tükrözte. A pálya felépítménye 5,5 m hosszú, 19 kg/fm súlyú gombafejű sínekből készült. Az
első gőzmozdonyokat Belgiumból szerezték be.
A pest-váci vonalon a személyforgalmat a megnyitás után 4 vonatpár bonyolította le. A
vonatok meghatározott időközökben követték egymást. A jelzéseket kezdetben csak kézi
jelzőeszközökkel adták. Az állomások a Bain-féle tűs távírót használták.
1847. szeptember 1-én nyitották meg a pest-szolnoki vonalszakaszt, ugyanebben az évben
Sopron is összeköttetést kapott Katzelsdorffal (Bécsújhely mellett), 1848-ban pedig átadták a
forgalomnak a Pozsony-Marchegg közötti vonalszakaszt. A Magyar Középponti
Vasúttársaság többi vonalépítését a szabadságharc eseményei akadályozták meg. 1848-ban a
hazánk területén kiépített vonalak hossza 232 km volt, ebből 176 km volt a gőzüzemű.
Széchenyi centrális hálózati elgondolása nagy befolyást gyakorolt a magyar vasúthálózat
későbbi kiépítésére, Buda és Pest világvárossá fejlődésére. (Budapest 1872-ben alakult meg
Buda és Pest szabad királyi városokból és Óbuda mezővárosból.)
A nagyarányú vasútépítés eredményeként a magyarországi vasúthálózat 1866-ban több mint
2200 km-t tett már ki. A kiépült vasutak azonban - vonalvezetésük, irányításuk és
üzletpolitikájuk révén - az osztrák politikai és gazdasági érdekeket helyezték előtérbe. A
hálózat kiépülése mégis lényegesen megváltoztatta az ország közlekedési viszonyait,
gyorsította a forgalmat és - ha korlátozottan is - segítette a tőkés fejlődés kibontakozását
Magyarországon.
A kiegyezés (1867) után már több lehetőség volt a magyar nemzeti érdekek érvényesítésére:
Széchenyi elképzelései nyomán egyre jobban kiépültek a Fővárosból kiinduló vonalak. Sor
kerülhetett 1868-ban - az előző évben alapított Magyar Északi Vasút pest-hatvan-salgótarjáni
vonalának megváltásával - a Magyar Államvasutak megalapítására. Ezt követően hosszú ideig
a vegyes vasúti rendszer érvényesült Magyarországon. A hálózat hossza egy évtized múlva,
1876-ban csaknem elérte a 7000 km-t.
Baross Gábor idején (1883-92) a "vasminiszter" irányításával hat nagyobb magánvasutat
államosítottak. Baross nevéhez fűződik az ún. zónatarifa bevezetése és ennek révén a
személyszállítás fellendülése, valamint több, a vasutak üzlet- és üzemvitelét fejlesztő
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intézkedés is. A nagy magánvasutak közül a Tiszavidéki Vasút még 1880-ban beolvadt a
MÁV hálózatába. A legnagyobb magánvasutat, az Osztrák Államvaspálya Társaságot pedig
1891-ben államosították. Ezzel lezárult a XIX. század vasút-államosításainak sora.
A vasúthálózat nemcsak a fővonalakkal, hanem az 1880. évi XXX. törvénycikk alapján az ún.
helyi érdekű vasutak kiépítésével is jelentősen bővült. A mellékvonali hálózat hossza 1890-ig
3000 km-re növekedett.
A MÁV és az általa kezelt vonalak hossza ugyanebben az évben már mintegy 8000 km-t tett
ki, míg a magánvasutak hossza csak 3250 km volt.
Az első világháború előtti időszakban a gőzüzemű vasút elérte teljes fejlettségét,
Magyarország vasúthálózata lényegében kialakult. Az első vasutak primitív technikája a
század utolsó harmadában magas színvonalra emelkedett. A kibontakozó tőkés fejlődés
megteremtette a vasutak igényeit kiszolgáló iparágakat. Az 1873-ban kezdődött hazai
mozdonygyártás is magas színvonalat ért el. Az 1900. évi párizsi világkiállításon az egyik
gyorsvonati gőzmozdonyunk aranyérmet nyert. 1918-ban a teljes vasút hálózat hossza 22869
km-t tett ki, s ennek 88 %-át a MÁV kezelte. A normál-nyomtávolságú vonalak hossza 21258
km, a keskeny-nyomtávolságúaké 1611 km volt. A hálózat 6,3 %-a volt kettősvágányú.
A vasút XIX. századi magyarországi fejlődésének kronológiája a következő táblázatból
tekinthető át.

A vasút magyarországi kialakulásának
kronológiai áttekintése a XIX. század végéig

Esemény

Idő

A szárazföldi közlekedés fő útirányainak kijelölése
Az első vasúti törvény
A Pozsony-nagyszombati lóvasút megnyitása
A pest-váci első gőzüzemű vasút megnyitása
A pest-szolnoki vasút megnyitása
Széchenyi István Javaslata
Az államvasúti rendszer bevezetése az abszolutizmus
idején
A magánvasúti rendszer visszaállítása, a nagy
magánvasutak
Kialakulása
A MÁV megalapítása, a vegyes vasúti rendszer kialakulása
A magyarországi gőzmozdonygyártás megindulása

1825-1827
1836
1840-1846
1846
1847
1848
1850
1854-1856

1868
1873
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A helyi érdekű vasúti törvény
Baross Gábor vasút-államosítása

1880
1884-1891

Az első világháború, illetve a trianoni béke után a Magyarország mai területén lévő normálnyomtávolságú hálózat összes hossza 8705 km lett. Ezen felül 268 km keskenynyomtávolságú vonalat tartottak üzemben. A MÁV a teljes hálózatból 7256 km-t kezelt.
A két világháború között a magyar normál-nyomtávolságú hálózat mindössze egy 10 km-es
vonallal és néhány egészen rövid vonalrésszel bővült. A keskeny-nyomtávolságú hálózat
azonban ebben a korszakban jelentősen kiépült. 1931-ben az állam 51 helyi érdekű vasút
vonalát váltotta meg és olvasztotta be a MÁV hálózatába. 1932-ben pedig megtörtént a DunaSzáva-Adria Vasúttársaság (a volt Déli Vaspálya Társaság) vonalainak átvétele.
A korszak legjelentősebb vasúttechnikai vonatkozású eseményei a nagyvasúti villamosítás
megkezdése, a mellékvonalakon a dízel-motorkocsiüzem és egyes fővonalakon pedig a
gyorsmotoros forgalom bevezetése voltak. A második világháború alatt Magyarország vasútjai
rendkívül súlyos károkat szenvedtek. Az ország összes háborús káraiból 17 % esett a
közlekedésre, s ennek kétharmadát a vasút kárai tették ki. A vágányzatnak 35 %-a pusztult el,
felrobbantották az összes Duna- és Tisza-hidakat, a hídállománynak 85 %-a ment tönkre. A
mozdony- és kocsipark egy részét nyugatra hurcolták, másik része megsérült vagy teljesen
elpusztult. A felszabaduláskor a mozdonyparknak 22 %-a, a személykocsiknak 17 %-a, a
teherkocsiknak 15 %-a volt csak használható állapotban.
8.4. Vasútföldrajzi alapfogalmak
A vasútnak - csakúgy, mint a közlekedés többi ágazatának - alapvető célja a szállítás, vagyis a
személyek és az áruk helyváltoztatásának megvalósítása.
A helyváltoztatás során a vasút térbeli távolságot győz le földrajzi pontok, helységek,
körzetek, tájak, országok, sőt kontinensek között, amelyeket gazdasági és egyéb okokból a
vasútnak össze kell kapcsolnia.
A két vagy több földrajzi pontot összekötő pályát útvonalnak nevezzük. Két földrajzi pont
között az útvonal - vasútvonal - kialakításának alapvető elve, hogy az a legrövidebb legyen,
azaz minél jobban közelítse meg a geometriai egyenest (a Föld felszínének görbületéből
adódó eltérést figyelmen kívül hagyva).
A gyakorlatban azonban a vasútvonalak ritkán követik a geometriai egyenest, mert a távolság
legyőzése során egyrészt akadályokkal találkoznak, másrészt gazdasági vagy más okokból
célszerű is az eltérés a geometriai egyenestől.
Több, egymással összeköttetésben levő vasútvonal - a hozzá tartozó állomásokkal, ill.
csomópontokkal - vasúti hálózatot alkot.
A vasúti hálózat társadalmilag annál hatékonyabb
- minél teljesebben kielégíti a vasúttal szemben jelentkező szállítási igényeket
- minél kisebb társadalmi munkaráfordítással oldja meg a személy- és áruszállítást
- minél nagyobb használati értékű szolgáltatást nyújt az utasoknak és az áruk fuvaroztatóinak.
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Fenti követelmények szempontjából a hálózat annál jobb, minél rövidebb úton és kisebb
időráfordítással teszi lehetővé a hálózat bármely két pontja között az összeköttetést.
A vasúti hálózatokat négy alaptípusba soroljuk:
1. a négyszögekből felépített,
2. a háromszögekből felépített,
3. a hatszögekből (méhsejtekből) felépített,
4. a pókháló alakú (egy központból sugarasan kiinduló vonalak koncentrikus körvonalakkal
összekötve) hálózatok.
A legrövidebb úton való összeköttetés követelményét a legkevésbé elégíti ki az 1. pont alatti,
előnyösebb a 2. pont alatti és a legjobb a 3. és 4. pont alatti hálózattípus. Kiépítésük azonban
kb. ugyanilyen sorrendben költségesebb.
A valóságban a fenti hálózattípusok tiszta formában ritkán valósulnak meg. A hálózatok
kialakítását általában hasonló akadályok és célok befolyásolják, mint az egyes vonalakét.
Befolyásolja továbbá az ország vasúthálózatának kiépítettsége, az ágazatok kooperációja.
Napjainkban a vasúthálózatok kiépítését, ill. továbbfejlesztését döntően befolyásolja a városi
agglomerációk jobb közlekedési kiszolgálása, a nemzetközi forgalom növekedése, a gazdasági
integrációk kibontakozása is.
8.4.1. A vasútvonalak osztályozása
A vasútvonalak általában a közlekedési lehetőségek, a vonalak jellege és a más
vasútvonalakkal való kapcsolatuk szerint osztályozzák.
A közlekedési lehetőségek szerint megkülönböztetünk:
-világrész jelentőségű vonalakat, amelyek rendszerint tengeri kikötőket (transzkontinentális
vonalak) vagy két világrészt (interkontinentális vonalak) kötnek össze,
- nemzetközi fővonalakat, amelyek két vagy több szomszédos ország forgalmát bonyolítják le,
- belföldi vonalakat, amelyek kizárólag, vagy túlnyomóan belföldi forgalmat bonyolítanak le,
közvetlen külföldi összeköttetésük nincs.
A belföldi vonalak lehetnek:
- fővonalak, amelyeken gyorsvonatok is közlekednek,
- mellékvonalak, gyorsvonati forgalom nélkül.
A vasútvonalakat jellegük, ill. más vasútvonalakhoz való kapcsolatuk szerint a
következőképpen csoportosíthatjuk:
- Törzsvonalak, amelyek valamely vasúthálózat gerincét alkotják, a többi vonalak ezekből
ágaznak ki;
- Elágazóvonalak, amelyek egy adott vasútnak a tulajdonában, vagy kezelésében levő egyik
vonalát a másik vonalával összekötik;
- Csatlakozóvonalak, amelyek az egyik vasút törzs- vagy elágazóvonalából kiindulva egy
másik vasút vonalához csatlakoznak. A csatlakozás nyílt vonalon, vagy állomáson történhet.
Az eltérő nyomtávolságú vasutat átrakó-pályaudvarokon csatlakoztatják;
- Szárnyvonalak, amelyeknek egyik végpontján sem folytatásuk, sem csatlakozásuk nincsen;
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- Zsákvonalak, amelyeknek egyig végpontjuk sincs más vonalakkal összekötve;
- Összekötővonalak, amelyek ugyanannak a vasútnak valamely nagyváros különböző részein
levő pályaudvarait kötik össze;
- Közös használatú vonalak, amelyeket a tulajdonos vasúttal együtt - használati szerződés
alapján - egy másik vasút is saját vonalaként használ. Peage-vonalnak nevezzük, ha a
tulajdonos és a közösen használó ugyanazon állam vasútja, passage-vonalnak, ha nemzetközi
szerződés biztosít a szomszédos állam vasútja részére szabad átmenő forgalmat;
- Iparvonalak, iparvágányok, amelyek a vasúti hálózathoz csatlakozó, idegen tulajdont képező
vonalak, s az engedélyes - vagy engedélyesek - kizárólagos használatára szolgálnak.
Kiágazhatnak állomásból, vagy nyílt vonalból is - vontatóvonalak, vontatóvágányok, amelyek
a vasút tulajdonában vannak, s az iparvonalak becsatlakozására szolgálnak;
- Parti vonalak, amelyek a vasútállomást kötik össze a hajózható vizek partjával, és a vasútivízi átrakást szolgálják;
- Deltavonalak, deltavágányok, amelyek ugyanannak a vasútnak két vonalát az elágazó
állomások kikerülésével kötik össze azért, hogy a vonatok az elágazóállomás érintése nélkül
haladhassanak át az egyik vonalról a másikra;
- Radiális vonalak, amelyek egy központból (csomópontból) sugarasan ágaznak szét;
- Transzverzális vonalak, amelyek a központ elkerülésével két vagy több jelentős vonalat
átlósan kötnek össze.
8.4.2. A vonalak elnevezése
A vasútvonalakat kiinduló és végállomásuk nevével jelölik, pl. Budapest-Szob fővonal.
Gyakran - hosszabb vonalak esetében - a kiinduló és a végállomásokon kívül egy vagy több
közbenső állomást is megneveznek. Például Budapest-Hatvan-Miskolc-Sátoraljaújhely
fővonal.
Magyarországon a Budapestről kiinduló vonalak kezdőpontja mindig Budapest, a nem a
fővárosból kiinduló vonalaké pedig - kevés kivétellel, olyankor, amikor ez zavart okozna - a
Budapesthez közelebb eső állomás.
8.4.3. A vasúti szolgálati helyek és funkcióik
A vasúti szolgálati helyek közül legfontosabbak az állomások, ahol az utasok fel- és
leszállása, az áruk felvétele és kiadása történik. Az állomást általában arról a helységről
nevezik el, amelynek a területén a felvételi épület fekszik. Az állomást gyakran kettős névvel
jelölik (pl. Hort-Csány), amikor az főleg a megnevezett két község kiszolgálására létesült.
Forgalmi rendeltetésük szerint megkülönböztetjük a következőket:
- Közforgalmú állomások, ahol vonatok találkozhatnak, és korlátlan személy-, valamint
áruforgalmat bonyolítanak le;
- Korlátozott közforgalmú állomások, ahol vonatok találkoznak, de vagy csak személy-, ill.
személy- és korlátozott áruforgalomra, vagy csak áruforgalomra nyitották meg őket;
- Megállóhelyek, amelyek kitérővágány hiányában vonatok találkozására nem alkalmasak,
csak személy-, esetleg korlátozott áruforgalom lebonyolítását teszik lehetővé;
- Táblás megállóhelyek, ahol vasúti szolgálat nincs, csak utasok fel- és leszállására
létesítették;
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- Rakodóhelyek a nyílt vonalon, ahol a kocsik ki- és berakására egy vagy több mellékvágány
van, de vonatok nem találkozhatnak, és utasforgalom sincs;
- Megálló-rakodóhelyek, amelyek a kocsik ki- és berakásán felül személyforgalomra is meg
vannak nyitva és ahol esetleg vonatok is találkozhatnak.
Vasútüzemi szempontból az állomások lehetnek:
- üzemi (kezelő) állomások, ahol a személyvonatok szétbonthatók és újból összeállíthatók és
ahol mozdonyváltás is lehetséges,
- rendező-pályaudvarok, ahol a tehervonatokat szétbontják és újból összeállítják.
A forgalom nagysága és az állomás méretei alapján vannak:
- nagy
- közepes
- kis állomások
- megállóhelyek
Kiképzésük és vágányelrendezésük szerint lehetnek:
- fejállomások, ahol a fővágányok csonkán végződnek és az érkező vonatok csak ellenkező
irányban haladva folytathatják útjukat,
- átmenőállomások, amelyeken az átmenő fővágányok tovább folytatódnak, a vonatok a
beérkezés irányában tovább folytathatják útjukat.
Vasútforgalmi szempontból lehetnek:
- Elágazóállomások, amelyeken ugyanazon vasút tulajdonában, vagy kezelésében levő másik
vonal ágazik el;
- Csatlakozóállomások, amelyeken különböző vasutak vonalai, közvetve vagy közvetlenül
csatlakoznak;
- Csomóponti állomások, amelyeken több vasútvonal találkozik;
- Közbenső állomások, amelyeken sem elágazás, sem csatlakozás nincsen;
- Végállomások, amelyeken túl a vonal nem folytatódik, sem elágazás, sem csatlakozás
nincsen.
- Határállomások, egymással vámközösségben álló országok határain fekvő állomások, ahol
vámvizsgálat nincsen;
- Vámhatárállomások, amelyek külön vámterületű országok határain fekszenek és az átmenő
forgalomra nyitották meg őket;
- Pályaudvaroknak az ugyanezen város területén fekvő nagy vasútállomásokat nevezik. A
pályaudvarok
forgalma
általában
korlátozott,
vannak
személypályaudvarok,
teherpályaudvarok és az ezeket kiszolgáló tároló- és rendező-pályaudvarok.
8.5. A vasutak Földünkön
8.5.1. A világ vasútjainak áttekintése
A Föld vasúthálózatának hossza kb. 1.300 000 km, amely kontinensek szerint így oszlik meg
(részben becsült, 1000 km-re kerekített adatok)
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Európa (a volt Szovjetunió nélkül):
Szovjetunió utódállamai:
Ázsia (a volt Szovjetunió nélkül):
Afrika:
Észak- és Közép-Amerika:
Dél-Amerika:
Ausztrália és Óceánia:
Összesen:

270 000 km
135 000 km
200 000 km
85 000 km
450 000 km
110 000 km
50 000 km
1 300 000 km

Nyomtávolság szerint a Föld vasúthálózatának megoszlása a következő:
Normál nyomtávolság kb.:
Széles nyomtávolságú kb.:
Keskeny nyomtávolság kb.:
Összesen:

64 %
18 %
18 %
100 %

A kontinensek vasútsűrűsége

A kontinens
Európa
Ázsia
Afrika
Észak- és Közép Amerika
Dél-Amerika
Ausztrália és Óceánia

A vasúthálózat sűrűsége
A hálózat hossza, km
100 km2-re
10 000 lakos-ra
4
4,4
0,5
1
0,3
2,5
2
15
0,6
6
0,7
33

A kontinensek vasútsűrűségi értékei közt igen nagyok az eltérések. A legsűrűbb a vasúthálózat
Európában, ahol 100 km2-re közel 4 km hosszú vasútvonal jut. Észak-Amerikában ez az érték
csak 2 km körül van, az USA nagy vasútsűrűsége mellett ugyanis Kanadában nagyon gyér a
vasúthálózat. A többi kontinens területre számított vasútsűrűsége 1 alatt van. A legkisebb
Afrikában: 0,3 km/100 km2. A lakosság létszámához viszonyított vasútsűrűség tekintetében
némileg fordított a helyzet. Az első helyen áll Ausztrália (33 km/10000 lakos), utána ÉszakAmerika következik (15 km/10000 lakos), a legkisebb a vasútsűrűség Ázsiában (1 km/10000
lakos).
8.5.2. A magyar vasúthálózat átfogó adatai
A magyar vasúthálózat szerkezetét alapvetően a fő vonalak elhelyezkedése határozza meg.
Nagysebességű vasútvonalak
- Hegyeshalom/Rajka-Budapest-Kelebia (IV. sz. „Helsinki közlekedési folyosó‖ hazai
szakasza)
- Murakeresztúr-Budapest-Nyíregyháza-Záhony/Eperjeske (V. sz. „Helsinki közlekedési
folyosó‖ hazai szakasza)
Nemzetközi törzshálózati fővonalak
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-

E50
(Párizs)-országhatár-Hegyeshalom-Budapest-Miskolc-Nyíregyháza-Záhony/Eperjeskeországhatár-(Moszkva)

- E52 (Bratislava)-országhatár-Szob-Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen-Nyíregyháza
- E56 Budapest-Újszász-Szolnok-Lökösháza-országhatár-(Bukarest)
- E61 (Stockholm)-országhatár-Komárom-Budapest
- E69 Budapest-Murakeresztúr-országhatár-(Koper)
- E71 Budapest-Dombóvár-Gyékényes-országhatár-(Rijeka)
- E691 Murakeresztúr-Gyékényes
- E85 Budapest-Kelebia-országhatár-(Athén)
- Püspökladány-Biharkeresztes
- Felsőzsolca-Hidasnémeti-országhatár
- Székesfehérvár*-Boba*-Celldömölk*-Szombathely*-Szentgotthárd*
- Győr-Pápa-Celldömölk
- Boba*-Ukk*-Zalaegerszeg*-Bajánsenye*
- Cegléd*-Szeged*
- Szombathely*-Sopron*
- Debrecen*-Nyírábrány*
Hazai törzshálózati fővonalak
- Székesfehérvár-Komárom
- Győr-Sopron
- Rajka-Hegyeshalom-Porpác
- Szombathely-Nagykanizsa
- Balatonszentgyörgy-Tapolca
- Szabadbattyán-Tapolca
- Dombóvár-Pécs-Pécsbánya-rendező
- Pusztaszabolcs-Dunaújváros
- Hatvan-Somoskőújfalu
- Hatvan-Újszász
- Miskolc-Bánréve-Ózd
- Kiskunfélegyháza-Kiskunhalas
- Budapesti körvasút
- Körmend*-Zalalövő*
Egyéb fővonalak
- Budapest-Rákosrendező-Dorog-(Tokod)-Esztergom
- Almásfüzitő-Tokod-Esztergom-Kertváros
- Tatabánya-Környe-Oroszlány
- Tapolca-Ukk
- Dunaújváros-Mezőfalva-Rétszilas
- Pusztaszabolcs-Szabadbattyán
- Sárbogárd-Börgönd-Székesfehérvár
- Rétszilas-Bátaszék
- Dombóvár-Bátaszék
- Gyékényes-Szentlőrinc
- Pécsbánya-rendező-Magyarbóly
- Aszód-Galgamácsa-Vác
- Mezőzombor-Sátoraljaújhely
- Füzesabony-Eger
- Nyékládháza-Tiszapalkonya-Erőmű
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- Debrecen-Füzesabony
- Apafa-Nyírbátor-Mátészalka-Záhony
- Tiszatenyő-Hódmezővásárhely-Makó
- Szeged-Békéscsaba-Kötegyán
- Kőbánya-Kispest-Kecskemét
- Fülöpszállás-Kecskemét
- Kiskunhalas-Baja-Bátaszék
- Rákospalota-Újpest-Veresegyház-Vácrátót
A hálózat sűrűség 8,3 km/100 km2, illetve 7,5 km/10000 lakos, ami Európában átlagon felüli.
A hálózat hossza:
Megnevezés
összes építési hossz
ebből: normál nyomtáv
keskeny nyomtáv
széles nyomtáv

hossz (km)
7.897
7.680
176
41

Arány(%)
100,0
97,3
2,2
0,5

Az összesből a villamosított vonalak aránya 34,4 %.
A vasúthálózat megoszlása az üzemeltető vasúttársaságok szerint %-ban:
MÁV
GySEV
BKV
Erdei és egyéb vasutak

95,8
1,3
1,5
1,4

9. Légi közlekedés
Az amerikai Wright testvérek 1903-ban végrehajtott sikeres motoros repülésével vette
kezdetét a közlekedési forradalom újabb lényeges eleme. Több kísérlet közül kiemelkedő volt
a francia Bleriot útja Calais és Dover között 1909-ben. A hadiipar is hamarosan felfigyelt a
repülőgépek fejlődésére és az I. világháborúban már jelentős számú repülőgép állt a hadviselő
felek (különösen az antant hatalmak) rendelkezésére.
A polgári légi forgalom gyakorlatilag az I. világháborút követően indult meg – eleinte az
átalakított nagy bombázó gépekkel – 1919. tavaszán, Párizs és London között.
Magyarországon a békeszerződések, de a háború sújtotta ország katasztrofális gazdasági
helyzete is akadályozta a légi közlekedés megindulását. A magyar belföldi hálózat kiépítése
nem volt megalapozott, alig voltak jelentősebb vidéki ipari, kereskedelmi centrumok,
amelyeknek szüksége lett volna légi kapcsolatra a fővárossal.
Az 1928-ban újjá alakult Magyar Légiforgalmi Rt. forgalma a II. világháború előtt erősödött.
1936-tól megindította nemzetközi járatait is (1936. Zürich, 1938. Varsó, Bukarest, 1939.
Berlin, Velence). A külföldi légitársaságok is egyre nagyobb érdeklődést mutattak Budapest
iránt. Az 1937-ben elkészült Budaörsi reptér újabb lendületet adott a fejlődésnek.
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A II. világháború a légi közlekedés eszközeiben is mérhetetlen pusztítást okozott. A
repülésirányító berendezéseket, a repülőgépeket és a javító műhelyek berendezéseit 1944-ben
Nyugatra szállították. A repülőtereket súlyos bombázások tették tönkre. A szakemberek egy
része fogságba került, másrészük Nyugatra távozott.
1946-ban alakult meg a Magyar-Szovjet Polgári Légiforgalmi Társaság (MASZOVLET),
amely 1954-ben a magyar állam kizárólagos tulajdonába került, Magyar Légiközlekedési
Vállalat (MALÉV) néven.
1957-től „nyitás‖ és fejlődés volt észlelhető a magyar polgári repülésben, ami jelentős állami
fejlesztésekben is megnyilvánult. A Ferihegyi repülőtéren és a légiforgalmi irányításban olyan
fejlesztéseket valósítottak meg, amelyek lehetővé tették – a növekvő utas- és áruforgalom
ellátása érdekében – a korszerűbb, nagyobb gépek fogadását.
1973-ban a repüléssel összefüggő tevékenységeket – olyan földi kiszolgálások, amelyek
nélkülözhetetlenek a polgári repülés biztonságos és színvonalas teljesítéséhez – leválasztották
a MALÉV-tól (Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság).
1976-ban kezdődött meg a Ferihegy 2. megvalósítása, amelyet 1985-ben adtak át
rendeltetésének.
A légi közlekedés a legdinamikusabban fejlődő közlekedési ágazat. A személyszállításban a
nagy távolságok rövid idő alatti megtételének egyedüli eszköze. A polgári repülés mellett az
áruszállítás is folyamatosan nő, de a mezőgazdasági és a szakirányú (vízügyi, egészségügyi és
rendőrségi) légi közlekedés szerepe is növekedik. Az üzleti életben különösen igaz az, hogy
az idő pénz, ezért annak ellenére hogy nagyon költséges sok esetben egyedüli szóba jöhető
megoldásnak számít. A áruszállításban elsősorban a gyorsan romló áruk és a precíziós
alkatrészek nagy távolságra történő eljuttatására használják. (Pl.: az Audi cég részéről konkrét
igény jelentkezett arra, hogy bizonyos alkatrészeket a Schweháti reptér helyett Győrhöz
közelebbi repülőtérre szállítsanak. Ilyen lehetőség Péren kínálkozik, ahol régi MHSZ
repülőtér van. Ennek átépítésével kis és közepes repülőgépek fogadására alkalmas repülőtér
alakítható ki, amely a településnek és Győr városának is érdeke. Sopron közelében
Fertőszentmiklós határában van egy osztrák tulajdonosú magánrepülőtér.)
9.1. Hazai repülőterek
Nemzetközi kereskedelmi repülőterek:
Budapest-Ferihegy
Debrecen
Sármellék
Kereskedelmi (nemzetközi) repülőtérré fejleszthető repülőterek:
Baracs-Kisapostag (Dunaújváros)
Békéscsaba
Börgönd
Budaörs
Fertőszentmiklós
Kalocsa
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Kunmadaras
Mezőkövesd
Nyíregyháza
Őcsény
Pécs-Pogány
Pér (Győr)
Siófok-Kiliti
Szeged
Szombathely
Tököl
Közös felhasználású katonai és polgári repülőterek:
Szentkirályszabadja
Szolnok
Taszár
Állami repülések céljára szolgáló repülőterek:
Kecskemét
Pápa
Katonai repülőterek:
a volt szovjet katonai repülőterek polgári célra való felhasználása
megkezdődött, de ehhez komoly fejlesztések szükségesek;
Volt MHSZ repülőterek:
elsősorban sportrepülőgépek és vitorlázó repülőgépek számára
készültek, amelyeket lehetőség szerint nem szüntetnek meg, hanem
kisgépek fogadására igyekeznek megnyitni.
Mezőgazdasági repülőterek:
a különböző feladatok (pl.: vegyszeres gyomirtás) megoldására
alkalmazott speciális repülőgépek biztonságos fel és leszállását teszik
lehetővé.
A felsorolt repülőterek közül csak a polgári és katonai repülőterek fel és leszálló pályái
rendelkeznek szilárd burkolattal. A volt MHSZ és a mezőgazdasági repülőterek pályái
füvesek, vagy esetleg minimális burkolással rendelkeznek.

9.2. A repülőterek tervezésének általános szempontjai
Minden repülőteret az un. műveletszámmal jellemeznek, amely a le és felszálló
repülőgépek együttes számát jelenti. A repülőterek tervezésére nagy gondot kell fordítani. A
tervezés nagyon speciális, mivel sok kis profil (magasépítés, tereprendezés, pályatervezés,
víz- és csatornatervezés, navigáció, fénytechnika stb.) együttdolgozása és egymásra
támaszkodása szükséges hozzá. Környezetvédelmi szempontból alapvető fontosságú a fellépő
zajhatás környező lakosságra és az épített környezetre gyakorolt káros hatásainak csökkentése.
A repülőgépek fel- és leszállásakor nagyon fontos, hogy oldalszél ne legyen inkább csak
szembeszél, valamint lehetőleg az év minél kevesebb napján legyen köd (Ferihegy sajnos elég
ködös terület, de a technikai felszereltség ezen javít valamit). Fentiekből következik, hogy a
konkrét tervezés előtt nagy gondot kell fordítani a repülőterek helyének kiválasztására. A nagy
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polgári repülőterek létesítésének alapvető követelménye, hogy gyorsforgalmi úttal (autópálya)
legyen összekötve a várossal.
9.3. A repülőterek belső elrendezése
Közúti előtér: a tömegközlekedési eszközök megállóhelyei, és a gépjármű parkoló
tartozik ehhez a részhez.
Forgalmi (kezelő) épület: az utazóközönség ezzel találkozik először.
Előtér: a gépek indítása és fogadása történik itt.
A fenti létesítmények nagysága a műveletszám növekedésével nő. A tervezéskor az
előteret kell a forgalmi épülethez igazítani. A forgalmi épület kialakításánál fontos az indítás
és érkezés megosztottságának vizsgálata.
Leszálló- és guruló pályák: a repülőgépek fel- és leszállását, valamint az előtérrel
való kapcsolatát teszik lehetővé. Nagyobb repülőtereken külön fel- és leszállópályák
vannak.
A leszálló pálya hossza min. 3700 m, szélessége 60 m (a 2000-2500 m is elég lenne,
de a biztonság miatt ezt a hosszt megnövelik). A pályaszerkezet vastagságának
meghatározása a felszálló gépek súlya alapján történik. A vastagság általában 70-100
cm, amelyből a legtöbb esetben a felső 35-40 cm beton. A jelentős igénybevételek
miatt a felső betonréteg építésének nagy precízségűnek kell lenni (utókezelés). Ha a
betontábla megreped, akkor csak elbontani és újraépíteni szabad, mivel a táblák
mozgásán kívül a leváló betondarabok is rendkívül balesetveszélyesek.
Tároló és javító bázis: az alábbi célokat szolgálja:
- a gépek kis és nagyjavítása,
- a közlekedésen kívüli tárolás.
A repülőgépek állóhelye az előtérhez képest lehet
- épület közeli,
- megosztott,
- épület távoli (a megközelítés lehetőleg föld alatt).
Leszálló pályák elrendezése:
- egypályás,
- paralel,
- ―V‖ rendszerű,
- keresztező,
- bajonett,
- kombinált.
A fel- és leszálló pályák kapacitását a főpályáról kiváló sávok növelik.
A repülőgép fordulási helyszükségletét a belső szárnyvég, mint elméleti forgáspont
köré a szárnyak fesztávolságával rajzolt kör adja. Ezen a területen belül 50 cm-nél
magasabb tárgy nem lehet.
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Repülőgépek fogadásának elrendezése:
- centrális (csak kis repülőtereknél),
- fingeres (nagyok a belső gyaloglási távolságok),
- szaterites,
- modulos: (általában belföldi repülőtereken)
- ívelt lineáris alakzat,
- tördelt.
9.4. A repülőterek üzemeltetése
Minden repülőtér üzemeltetése hatalmas emberi és gépi hátteret igényel.
Forgalomirányítás:
- technikai feltétel (gépek, radar stb.),
- emberi feltétel.
Repülőtéri külső szakszolgálat:
- műszaki bázis (felkészítés),
- takarító személyzet,
- üzemanyagtöltés,
- kis- és nagyjavítás,
- repülőtéri belső járművezetés,
- csomagszállítás, rakodás,
- biztonsági szolgálat.
Repülőgépek személyzete: hajózok és utaskísérők
Repülőtéri belső szolgálat:
- utasfelvételi helyek személyzete,
- pénztárak,
- VÁM és határőrizeti szakszemélyzet,
- csomagszállítás,
- takarító személyzet,
- belső biztonsági szolgálat.
Repülőtéri kiszolgáló létesítmények:
- belső: étterem, üzletek (hírlap stb.)
- külső: parkolók, azok üzemeltetése stb.
Magyarországon a repülőterek fő irányító szervezete a Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium. A gépek időszaki és biztonságtechnikai vizsgálatát a Légügyi felügyelet végzi.

10. KÖZMŰVEK
A közművek az egészséges, kulturált és kényelmes életlehetőségeket teremtik meg. A
szükségletek kielégítését a közművek termékek előállításával és szolgáltatásával, termékek
szolgáltatásával vagy szolgáltatással teljesíthetik. Az első csoportba a víz-, gáz, hőszállító
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közeg, elektromos áram termelése és szolgáltatása tartoznak, míg a palackgáz ellátás a
másodikba, és végül a vízelvezetés, távközlés, valamint a közvilágítás a harmadikba.
10.1. Közmű vezetékek tervezésének általános szempontjai
A közműveket meghatározott rend szerint kell telepíteni, amelyet már a települések
különböző szintű rendezési tervében meg kell határozni, biztosítva azok egymástól való
szabványokban előírt védőtávolságát. A fontosabb közművek elhelyezési rendje például egy
városi egypályás út alatt a következő:
- távközlő kábel, erősáramú kábel és forgalomirányító kábel: járda alatt;
- vízvezeték: az útpálya egyik széle alatt a víznyelők után;
- gázvezeték: az útpálya másik széle alatt a víznyelők után;
- távfűtő vezeték: a gázvezeték után az útpálya közepe felé;
- csatorna: az útpálya közepe alatt;
- légvezetékek: az út egyik oldalán postai- a másik oldalán villanyvezeték található,
amelyeknek az út űrszelvényén kívül kell esniük;
- közvilágítás: külön oszlopokon, légvezeték esetén a villanyoszlopon helyezik el. Az
útburkolatnak egyöntetű megvilágítást kell kapni úgy, hogy sötét foltok
ne maradjanak (a közvilágításunk 60%-a ezt nem elégíti ki).
Fontos kritérium a közművek tervezésénél - ugyan úgy, mint ahogy arról az utak
fejezetben is szó volt - a nagytól a kicsi felé haladás, amely alapelv szerint ún. ―lánctervet‖
kell készíteni. Ez azt jelenti, hogy például az ivóvíz ellátás tervezésekor már az indulásnál
meg kell határozni, hogy egy induló vezetékről mekkora területet illetve hány fogyasztót
akarunk ellátni, hiszen a kiépítésnél a kapacitást ennek megfelelően kell biztosítani, azaz egy
nagy átmérőjű csővezetékkel indulunk és a fogyasztók számának csökkenésével együtt
csökken a vezeték átmérője is. A csapadékvíz illetve a szennyvíz elvezető csatornáknál
természetesen ennek az ellenkezője jelentkezik, hiszen minél nagyobb területet ―szolgál ki‖ a
vezeték, annál nagyobb az elvezetendő mennyiség.
A közművezetékek (föld alatti vagy föld feletti vezetékek) vezetését meg kell tervezni
és a helyi sajátosságok illetve a költségek alapján kell eldönteni, hogy melyik típus kerüljön
kiépítésre. Fontos, hogy a közművezetékben vezetett anyag minden időjárás mellett őrizze
meg tulajdonságait (földalatti vezetéknél a fagyhatár alá történő elhelyezés, a föld feletti
vezetékeknél a megfelelő szigetelés a fontos szempont).
A tervek engedélyező szakhatóságai:
- vízi közművek: területileg illetékes Vízügyi Igazgatóságok;
- gázvezetékek: területileg illetékes Bányakapitányság;
- villamos ellátó vezetékek: területileg illetékes Energia Felügyelet;
- hírközlő közművek: területileg illetékes Távközlési Felügyelet.
10.2. A közművek csoportosítása
A vízgazdálkodás keretébe tartozó közművek, összefoglaló néven vízi közművek:
- vízellátás: ivó- és közüzemi ipari vízellátás
- vízelvezetés: szenny- és csapadékvíz
Energia ellátó közművek:
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- villamos energia ellátás: erősáramú vezetékek és villamos energia ellátó vezetékek.
- vezetékes gázellátás: nagy-, közép- és kisnyomású gázvezeték
- közvetlen hőenergia ellátás (távfűtés, melegvíz)
Távközlő közművek:
- hírközlő közművek; egyéb távközlő közművek
A távközlés mint üzem szorosan véve nem tekinthető közműnek, azonban vezetékei és azok
tartozékai a közművezetékekkel azonos elbírálás alá esnek. A villamos árammal és vízzel való
ellátást, valamint a csapadék- és szennyvizek elvezetését együttesen törzsközműnek szokás
nevezni.
10.3. A közművek létesítményei
A közművek létesítményeit három fő csoportra lehet bontani:
- alap, vagy központi létesítmények: a továbbítandó termékek előállítását, kezelését,
szolgáltatásra való előkészítését és tározását végzik
- vezetékhálózatok, valamint azok tartozékai: a termékek szétosztását végzik, amely
vezetékek a következők lehetnek:
- fővezetékek,
- ellátóvezetékek,
- házi bekötővezetékek.
- a csapadék- ill. szennyvizek összegyűjtésére szolgáló hálózatok
- főgyűjtőkből,
- mellékgyűjtőkből,
- bekötővezetékekből állnak.
Az épületen belüli vezetékek nem a közmű, hanem az ingatlan állagához tartoznak.

10.4. Közművezetékek elrendezése
Az útburkolatok és közművezetékek építésének mai, hagyományos módja ellentétes
érdekek összehangolását kívánja, mert a vezetékek egyedi elhelyezése az útburkolat gyakori
bontását és a közúti forgalom zavarását okozza. A helyes megoldást azok a közművezetéképítési módok jelentik, amelyeknél a hellyel való takarékoskodás érdekében a vezetékeket
külön vezetéksávban, vagy műtárgyban helyezik el. Ezeket integrált közművezeték
elrendezési módoknak nevezik.
A nyomvonal jellegű közmű létesítményeket és azok berendezéseit, tartozékait építési,
fenntartási és biztonsági okokból közterületen, vagy az üzemeltető területén kell elhelyezni.
Elrendezésük az alábbi módokon történhet:
- egyedi (hagyományos) az elrendezési rendszer, amelynél az egyes vezetékeket egymástól
függetlenül valósítják meg.
- közműsávos vagy közös árkos közművezeték elrendezési mód lényege az, hogy a
közművezetékek az útpályán kívüli sávba, lehetőleg egy közös munkaárokba kerülnek és
építésük többnyire egyidőben történik.
- közműalagút: különböző közművezetékek olyan közös járható alagútja, amelyben a
vezetékek ellenőrzése, fenntartása, javítása vagy cseréje a többi vezeték zavartalan
üzemeltetése közben, valamint a közúti forgalom akadályoztatása nélkül végezhető.
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- közműalagút-közműfolyosós kombinált közműellátásnál az épületek között ill. az
épületekig a vezetékeket közműalagútban, az épületekben pedig a pincében vagy az
alagsorban az épület hosszanti irányába kialakított külön folyosóban helyezik el.
Városközpontok kialakításánál újabban különválasztják a közúti és gyalogos
forgalmat. A közúti forgalom ilyen jellegű különválasztása a levegőszennyeződés és zaj
ártalom csökkenése mellett, azzal az előnnyel jár, hogy a közművezetékeket a közúti
forgalomtól független vonalvezetéssel közműsávokban, ill. a központ különszintű részein
közműalagútban lehet elhelyezni. Különleges megoldásra nyílik lehetőség az emelt
gyalogosszintek esetében. Ugyanis ezen hídszerkezeteken - levehető fedlapokkal létesített
üregekben - a közművezetékek gazdaságosan helyezhetők el és a vezetékek karbantartása ill.
cseréje egyszerűen végezhető.
A közművek elrendezésére szabványok tartalmaznak részletes előírásokat. Minden
közművezetéknek van ún. védőtávolsága ezeket szintén szabvány írja elő.
A föld alatti vezetékek elhelyezésekor (egyedi vagy közös árkos), ha a szükséges
takarás nem biztosítható, akkor a vezetékek védelemére az alábbi megoldások lehetnek:
- védő téglasor,
- védőcső,
-védőcsatorna.
Légvezetékek (távközlési, villany) építésénél az út űrszelvénye fölött legalább 1 m
biztonsági távolságot kell még biztosítani. Magasfeszültségű távvezeték esetén ez a távolság
jóval nagyobb, amelynek mértéke a feszültség nagyságától függ.
10.5. Nyomóvezetékek anyagai
A csővezetékek anyagát úgy kell megválasztani, hogy a belőle készülő vezeték
kielégítse az üzemi és biztonsági igényeket, valamint álljon ellen a szállított közeg, a talaj
és a talajvíz fizikai és vegyi hatásának.
A talajban elhelyezett csővezetékek falvastagsága elsősorban a keresztirányú
erőhatásoktól függ. Egyes esetekben, különösen nagy felszíni terhelésnél és viszonylag kis
földtakarásnál (t<2m) azonban nem hagyhatók figyelmen kívül a csővezeték hosszirányában
keletkező igénybevételek. A csővezeték ilyenkor véges vagy végtelen hosszúságú rugalmas
alátámasztású tartónak tekinthető.
Víznyomócsövek
Ivóvíz minőségű víz szállítására csak olyan anyagú csövet szabad alkalmazni,
amelyből a víz egészségre ártalmas anyagot nem old ki, a víz élvezhetőségét károsan nem
befolyásolja és mikroorganizmusok megtelepedését vagy szaporodását nem segíti elő.
Közműhálózatban általában 100 mm-nél kisebb átmérőjű csövet nem szabad alkalmazni.
10.6. A vízellátás rendszerének fontosabb alapelvei
a) A változó terepszintű település területét ellátási övezetekre kell osztani. Egy-egy
ellátási övezet magassága közötti különbség 60 m-nél nagyobb ne legyen. Magasabb
övezeteknél és magasabb építményeknél átemelő teleppel, illetőleg helyi
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nyomásfokozóval, valamint ezekkel táplált medencével kell a szükséges nyomást
biztosítani.
b) Nagyobb települések főnyomócsövét a legnagyobb fogyasztási terület súlyvonalán,
vagy a fogyasztási terület közrefogásával kell létesíteni.
c) A vízvezeték hálózatot szakaszolhatóan kell kiépíteni. A szakaszoló tolózárakat
fővezetéken 1-2 km, elosztóvezetéken 300-400 m távolságban lehetőleg
útkereszteződéseknél (elágazásoknál) kell beépíteni, hogy az esetleg meghibásodó
szakaszokat ki lehessen iktatni.
d) A tűzcsapokat a védendő épület 50 m-es körzetén belül kell telepíteni.
Lakóterületeken ez a távolság legfeljebb 100 m, szabadon álló beépítés esetén pedig
legfeljebb 300 m.
e) Vízvezetéki közkifolyókat - ahol ez az ellátás módja - közterületen a lakótelkektől
150 m távolságon belül kell elhelyezni .
f) Az 1 MPa üzemnyomásnál nagyobb nyomású távvezeték szakaszokkal a
belterületet el kell kerülni.
g) A vízvezetékek ürítési és légtelenítési lehetőségeiről gondoskodni kell.
h) A víznyomócsövekben lévő sebesség 0,4-1,2 m/s legyen.
10.6.1 Vízvezetékek nyomócsövei
1 MPa (10 kp/cm2) az a nyomás, amelyre a csővezetéket tartósan igénybe lehet venni.
Azbesztcement (kisebb átmérőknél)
Leginkább közgyűrűs gumigyűrűs, vagy támaszgyűrűs és lazaperemes gumigyűrűs kötéseket
alkalmaznak. Az ívcsövek és szűkítők azbesztcementből és öntöttvasból, míg a csatlakozócsövek és elágazó idomok többnyire öntöttvasból készülnek.
Feszített vasbeton (SENTAB)
A csövek egyik vége tokos, a másik csapos kialakítású, gumigyűrűs kötésre alkalmassá téve.
A SENTAB rendszerű nyomócső idomok, szűkítő elemek és ívcsövek hegesztett acéllemez
béléssel, kívül vastag teherbíró vasbeton réteggel, belül vékonyabb korrózióvédő
vasbetonréteg borítással készülnek.
Hengerelt vasbeton (ROCLA)
Készülnek tokos, rejtett tokos és tok nélküli kivitelben. A tok nélküli csöveket főleg a föld
alatti sajtolásos építési módszernél alkalmazzák. A ROCLA rendszerű vasbeton
nyomóvezetékek iránytöréseihez törtvonalú íves csőidomok, az elágazásokhoz karimás
csatlakozócsövek készülnek.
Gömbgrafitos öntöttvas
A víznyomócsövek jelentős hányada öntöttvas csövekből és idomokból áll. Az öntöttvas
nyomócsövek gyártása azonban hazánkban megszűnt. E hosszú élettartamú és korrózióállóság
szempontjából jó tulajdonságú anyagot a gömbgrafitos öntöttvas váltja fel. Ez az anyag az
acélhoz hasonló szilárdságú, hegeszthető és az öntöttvashoz hasonlóan hosszú élettartamú. A
gömbgrafitos öntöttvas csövek belső felületére a gyártó műben vékony cementhabarcs réteget
hordanak fel. Elsősorban nagy forgalmú utak, csomópontok burkolata alatt, továbbá közúti
műtárgyak, metró vonalak műtárgyai térségében épülő vezetékeknél alkalmazzák, ahol a
dinamikus hatások nagymértékben jelentkeznek.
Spirálhegesztésű, vagy hengerelt hegesztett acéllemez csövek
Nagy átmérőjű vízvezetékeknél alkalmazzák. Mivel az acélcsövek korrózió ellen kevésbé
ellenállóak, külső szigetelésük szükséges (műanyagszórással, öntapadó műanyag fóliával).
Kemény PVC és PE műanyagcsövek
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Ma már nagyon elterjedtek, mert a súlyuk kicsi, kötési módjuk egyszerű és a korróziónak jól
ellenállnak. A kemény polivinilklorid csövek színe a csoportosítástól függően különböző. A
könnyű csövek színe zöld, a középnehéz csöveké kék, a nehezeké szürke. A csövek illesztése
oldhatatlan csőkötés esetén ragasztással vagy hegesztéssel történik. Az oldható csőkötések
tokos csöveknél gumigyűrűvel, sima végű csöveknél gumigyűrűs karmantyúval, peremezett és
peremgyűrűs csöveknél pedig karimával készülnek. A kemény polietilén csövek kötésének
legelterjedtebb módja az összefolyatás, amely az anyag azon tulajdonságán alapul, hogy
bizonyos hőmérsékleten (220-250 C), adott szorítóerő hatására összefolyik, összeheged. Az
oldható kötéseket elsősorban fém szerelvényekhez ill. acélcsőhöz való kapcsolódásra
használják. A műanyag csöveket +5C feletti hőmérsékleten kell szerelni és fagymentes
mélységbe fektetni. Célszerű a csövek védelmére cserép vagy téglaborítást alkalmazni.
Hosszú egyenes vezetékekben - ha a hőtágulást kiegyenlítő csőkötés nincs a vezetékben - kb.
30-50 m-ként kiegyenlítő szerkezetet (kompenzátor, líra) vagy irányváltozást kell beiktatni, az
erre a célra gyártott vagy íves csőidomokkal.
10.7. Gázvezetékek
A gázszolgáltatás rendszere főbb vonásaiban a következőkben foglalható össze. A
városi gázt többnyire a város területén levő gázgyárakban vagy gázbontókban állítják elő. A
termelőtelepeken levő gáztartókból kompresszorok juttatják a gázt az úgynevezett nyomócső
hálózatba, amelyben - középnyomású hálózat esetén - maximálisan 50 kPa nyomás uralkodik.
Erre a hálózatra kapcsolódnak a szolgáltatói gáztartók, valamint a gáznyomás-szabályzók,
amelyekből a gáz a kisnyomású úgynevezett elosztóhálózatba jut, amely közvetlenül a
fogyasztók ellátására szolgál.
A földgáz ellátás rendszere elvileg hasonlít a városi gázellátás rendszeréhez. Itt is
megtalálható a nyomóhálózat a nyomásszabályzókkal és a kisnyomású elosztóhálózat.
Gáztartók ebben a rendszerben nincsenek. A települések a földgázt az országos hálózathoz
tartozó 4-6 MPa nyomóvezetékekről kapják a gázátadó ill. fogadóállomásokon keresztül. A
gázátadó állomásokon keresztül a gáz a nagy közép-nyomású hálózatba jut, ahonnan
nyomásszabályzókon át a közép- ill. kisnyomású hálózatba kerül.
Lakott területen nagynyomású gázvezeték csak a Bányaműszaki Felügyelet
engedélyével létesíthető.
A kisnyomású elosztóhálózat tervezése során törekedni kell a hurkos hálózat kiépítésére.
Az elosztóvezetékekben szakaszolás céljából elzárószerkezeteket kell elhelyezni.
A gázvezetékek méretezését szabvány írja elő.
Közterületen a következő gázvezetékek építhetők:
a) Bekötő vezeték a telekhatártól az utcai elosztóhálózatig terjedő vezetékszakasz.
b) Gázelosztó vezeték több vezetékszakaszból álló, elágazásokkal készített azonos nyomású
gázvezetékrendszer, amely a gázt a fogyasztói körzetbe juttatja.
c) Nyomóhálózat a gáztermelő üzem, vagy a földgáz fogadóállomása és a nyomásszabályzók
közti vezetékek.
d) Szállító- (táv-) vezeték a gázt a termelés gyűjtőhelyéről a felhasználás átadó állomásáig
szállítja.
10.7.1 Gázvezetékek nyomócsövei
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Acélcsövek
Gázvezetékek céljára mind láng-, mind villamos hegesztéssel jól hegeszthető anyagú
acélcsöveket szabad használni. A kis-, közép- és nagyközépnyomású gázvezetékek anyaga
NÁ 300 mm-ig varratnélküli rézselt acélcső, vagy hegeszkötéses és tokos acélcsövek is
alkalmazhatók. NÁ 300 mm felett hossz- és spirálhegesztésű hengerelt acélcsöveket
használnak. A hegesztési varratoknak ki kell elégíteniük a szabványban előírt feltételeket.
Spirálhegesztésű hengerelt acélcsövek
A csövek gyártási hossza 4-12 m. Más előírás hiányában a csöveket a csőtengelyre
merőlegesen megmunkált véggel, külön előírásra hegesztési varrathoz előkészítve rézseléssel
szállítják. A földbe fektetett acél vezetékeket, szerelvényeket szigeteléssel kell ellátni és
korrózió ellen védeni kell. A szigetelésre bitumen kötésű üvegszövetet vagy ragasztott
műanyag fóliát alkalmaznak.
Gömbgrafitos öntöttvas csövek
Ezek előnye a hegesztett acélcsövekkel szemben, hogy az öntöttvas csöveknél szokásos
bitumenes bevonaton kívül külön külső szigetelést nem igényelnek, a gumigyűrűs kapcsolatok
miatt helyszíni hegesztés nem szükséges és a vezetékek élettartama lényegesen nagyobb.
Azbesztcement csövek (kis nyomásnál)
Kizárólag Gibault kötésű vezetékeket használnak. Ezek gáztömörsége csak adott
talajviszonyok mellett (nagyobb nedvességtartalmú kötött talaj) kielégítő, így általánosságban
nem terjedtek el.
Műanyag csövek (PE, PVC)
Legfontosabb előnyük, hogy nem korrodálódnak, így szigetelésükre nincs szükség. További
előny a kis térfogatsúly, az összekapcsolások aránylag egyszerű módja és az acélvezetékekkel
szemben elérhető 10-20%-os költség megtakarítás.
A KPVC csöveket ragasztásos technológiával, míg a KPE csöveket hegesztéssel kötik,
különleges szerszámmal, kb. 220-250C-ig melegítve és a csővégeken megfelelő nyomással
(kb. 0,15 MPa) egymáshoz szorítva. A KPVC anyagú csövekből legfeljebb 0,1 MPa, a KPE
anyagú csövekből pedig 0,6 MPa üzemi nyomású gázhálózatok létesíthetők.
Műanyag csövekből készült gázvezetéket közúti és vasúti hídon elhelyezni belőle földfeletti
áthidalást készíteni, valamint hajózható folyón illetve állóvízen átvezetni nem szabad.
Hosszabb egyenes szakaszon a gázvezetéket a munkagödörben elhelyezett homok- vagy
földágyon alaprajzilag nyújtott szinuszgörbe szerint kell fektetni a kisebb mérvű hőtágulásból
eredő esetleges káros feszültségek elkerülésére.
10.7.2. Gázelosztó-vezeték nyomvonalával kerülendő területek
- lápos ingoványos területek és árterek,
- 25 KPa-nál kisebb teherbírású területek,
- bányaművelés okozta rétegmozgásos területek,
- alagutak, külszinti műtárgyak alatti részek,
- építmények alatt, kivéve a közműfolyosót,
- ipari és feldolgozó üzemek területe,
- repülőtér védett és építési tilalom alatti területe,
- nyersanyagkészletet tartalmazó területek,
- tornyok, ipari kémények 20 m-es körzete.
10.7.3. Szállítóvezeték nyomvonalával kerülendő területek
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Gáz-, kőolaj- és kőolaj terméket szállító vezetéket tilos elhelyezni:
- közutak alatt, alagútban és hídon,
- más közművezetékkel közös munkaárokban,
- építmények alatt, ipari telep, telepített villamosmű, vasútállomás, kikötő, repülőtér
védett területén,
- nyersanyag készletet tartalmazó területen.
Talajmozgásos területen a káros igénybevételekből származó feszültség megelőzésére
a gázelosztó vezetéket tartószerkezeten kell elhelyezni, vagy le kell horgonyozni. Ilyen
területen műanyagcsőből készülő vezeték nem építhető. Vízfolyások feletti gázelosztó vezeték
csak acélcsőből készülhet.
A gázvezetékek építése során szabvány szerinti szilárdsági és tömörségi nyomáspróbát
kell végezni.
10.8. Távhőszolgáltatási vezetékek
A távhőszolgáltató szerv a továbbadás céljából átvett, ill. saját hőtermelő művében
termelt hőenergiát a fogyasztók hőátvevő berendezéséig juttatja illetve a fogyasztók részére
értékesíti.
A szűkebb értelemben vett szolgáltatói berendezések a következők:
- hőtermelő létesítmény, ill. geotermikus hőforrás,
- termelői és elosztó hőközpont,
- a távhővezetékek és tartozékai a csatlakozási pontig,
- a fogyasztás elszámolására szolgáló mérők, műszerek
mérőeszközök.
Alapfogalmak:
- hőteljesítmény: időegység alatt vételezett hőmennyiség (Gcal/h ill. GJ/h);
- hősűrűség: a szabvány szerint megállapított hőigények összegének és a
távhőszolgáltatással ellátott terület hányadosa;
- hőhordozó: a hálózatban áramló közeg, amely a fogyasztókhoz szállítja a hőenergiát
(melegvíz, forró víz, gőz)
Távhőszolgáltató rendszerek a következők:
- melegvízfűtési rendszer
A víz maximális hőfoka 110C. A gőzképződés megakadályozásához e hőfokig csak kis
túlnyomás szükséges. Kisebb lakó vagy középület csoportoknál alkalmazzák.
- forróvízfűtési rendszer
A túlhevített víz hőfoka 110-200C. A gőzképződés megakadályozására nagy nyomás
szükséges (200C-nál 1,5 MPa). A korszerű távfűtésnél főként ezt alkalmazzák. A helyi
adottságoktól és a gazdasági szempontoktól függően egy, két és háromcsöves rendszert
különböztetünk meg. Az egycsöves vagy elfolyató rendszernél a forró vizet csak a
felhasználás helyéig vezetik. A kétcsöves vagy visszavezető rendszert alkalmazzák a
leggyakrabban. Ennél a fűtésre felhasznált és már lehűlt vizet visszavezetik a hőellátó
központba, ahol újra felmelegítik és az elhasznált vizet pótolják. A háromcsöves vagy
kombinált rendszernél 2 cső a fűtővíz keringetésére szolgál, míg a harmadik a háztartási
és ipari célra szükséges melegvizet szállítja. Az alkalmazott csőátmérők lényegesen
kisebbek mint a melegvízfűtésnél.
- kisnyomású gőz távfűtés
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0,2-0,3 MPa túlnyomású gőzzel üzemel. Ritkán alkalmazzák.
- középnyomású gőztávfűtés
1,0-2,0 MPa túlnyomású gőzzel üzemel. A kondenzvíz visszatérését gravitációsan kell
megoldani. Ez a rendszer is lehet 1, 2 vagy háromvezetékes. A kétvezetékest főleg fűtésre
alkalmazzák.
10.9. A csatornázás rendszere
A csatornában levezetésre kerülő szenny- ill. csapadékvizek szerint
- elválasztott
- egyesített
- vegyes
rendszerű csatorna létesíthető.
Az elválasztott rendszernél a szenny- ill. csapadékvizek egymástól függetlenül,
külön-külön csatornahálózatban kerülnek elvezetésre.
Az egyesített rendszerben viszont a szenny- és csapadékvizek közös
csatornahálózatban folynak le.
A vegyes rendszert azonos vízgyűjtő területen belül előforduló különféle jellegű
területen alkalmazzák, valamint ott is, ahol a viszonylag kis mennyiségű szennyvíz a
csatornában „pang‖ így szükséges a szállított vízmennyiség növelése.
A csatornázásra - mindhárom rendszernél - a gravitációs (szabadfelszínű) elvezetés a
jellemző. Szenny- vagy csapadékvíznek nyomócsőben való szállítására csak akkor kerül sor,
ha a terepviszonyok a folyamatos gravitációs elvezetést nem teszik lehetővé és így azok
átemelése szükséges.
A kettős csatornázási rendszer főleg ott indokolt, ahol a települést vízfolyás keresztezi,
amelybe a csapadékvizeket rövid úton be lehet vezetni. Mivel a szennyvizek a mértékadó
csapadékvizeknek csak mintegy 2-5%-át teszik ki, a hosszabb szennyvízcsatorna hálózat
lényegesen kisebb szelvényű, mint a csapadékvíz hálózat.
Az egyesített rendszer hálózatának szelvényméreteit a levezetendő csapadékvizek
mennyisége határozza meg. A szenny-víztisztító telepet általában a szárazidei szennyvíz 3-5
szörösen higított mennyiségére építik ki. Ez azzal az előnnyel jár, hogy az év nagyobb
részében a szennyvizekkel együtt az erősen szennyezett csapadékvizek is tisztításra kerülnek.
10.9.1. A csatornahálózatok vízszintes elrendezése
A településrendezési tervek alapján be kell határolni a csatornázásba szükségszerűen
bevonandó területeket. Övárok létesítésével, vagy megfelelő vízrendezéssel biztosítani kell a
csatornázandó területen kívüli területről odairányuló vizek elvezetését.
a) A domborzati viszonyoknak megfelelően be kell határolni a különböző vízgyűjtő
területeket (öblözeteket).
b) A főgyűjtő csatornákat a völgyekben kell elhelyezni.
c) A közcsatornát lehetőleg közterületen kell elhelyezni, úgy hogy a gépi tisztítás
elvégezhető legyen.
d) A szenny- és csapadékvizeket a lehető legrövidebb úton kell levezetni.
e) Építmény alatt közcsatornát építeni nem szabad.
f) Útkereszteződéseknél az egyazon rendszerhez tartozó csatornákat össze kell kötni.
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10.9.2. A csatornahálózatok magassági vonalvezetése
Figyelembe kell venni az egyéb közművezetékek és műtárgyaik magassági
helyzetét. Más közművezetékek keresztező szakaszai, házi bekötései lehetőleg irány és
magassági törés nélkül legyenek megvalósíthatók.
Törekedni kell a gravitációs vezetésre. A csatorna lejtésének alsó értékét úgy kell
megválasztani, hogy az átlagos napi szennyvízhozam legalább 0,4 m/s sebességgel vonuljon
le.
A sebesség felső határértéke a csatorna anyagától függően: 3,0-5,0 m/s.
A csatornák lejtése általában a terepesést követi. A lejtés ezrelékben kifejezett értéke
(I) függvénykapcsolatban áll a különböző méretű és szelvényű csatornák vízelvezető
képességével, ill. a levezetett víz sebességével. Az összefüggéseket a Vízgazdálkodás című
tárgy ismerteti.
A csatornák műszakilag és gazdaságilag még elfogadható építési mélysége 5-6 m, ezért
különösen sík vidéken kell megfontolni közbenső átemelő telepek létesítését.
10.9.3. A környezet és más közművezeték figyelembe vétele
Vízművek külső védőterületén belül szennyvízelvezető közcsatornát létesíteni
általában nem szabad. A vízmű üzemével kapcsolatos szennyvízelvezetést csak vízzáró
vezetékanyag tervezésével szabad megoldani.
Gázvezetéket csatorna csak alul keresztezhet. Ha ez nem valósítható meg,
védőcsövet kell alkalmazni.
Kábeleket és távfűtési vezetékeket csatorna csak alul, attól 30 cm távolságra
keresztezhet.
10.10. Elektromos közművezetékek
Erősáramú vezetékek: a felszín felett magas oszlopok (traverz oszlop) által tartott
nagyfeszültségű távvezetékeken történik az elektromos energia szállítása akár egyik országból
a másikba. Ezek a vezetékek kapcsolódnak a szomszédos országok távvezetékeihez, így
tulajdonképpen egy kapcsolással át lehet kapcsolni egyik rendszerről a másikra. A nemzetközi
egyezmények alapján ez utóbbi a biztonságos üzemeltetést hivatott szolgálni.
Villamosenergia ellátó vezetékek: településeken belüli hálózat tartozik ide. Az
érkező nagy feszültségű áramot transzformátor-állomásokon transzformálják le 220 V-ra
(később 240 V-ra) és jut el a fogyasztókhoz.
10.11. Hírközlési vezetékek
Távközlési vezetékek: helyük városokban a járda alatt, csak az egyes épületekhez
történő bekötések történnek oszlopokról légvezetékkel.
Ma már jelentős szerepük van a mikrohullámú láncoknak, amelyek vezeték kiépítését
nem igénylik. (Győr-Moson-Sopron megyében jelenleg már 4 rendszer működik.)
A nagyobb városokban már kialakultak a helyi televíziós hálózatok, amelyek egyben a
műholdas adásokat juttatják el a központi vevő helytől az egyes készülékekig.
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10.12. Egyéb vezetékek
Csővezetékes szállítás: hazánkban nem terjedt el széles körben, csak a gyárakon
üzemeken belüli rövidtávú szállításokat oldják meg vele (pl.: cement, gabona stb.).
Kötélpályák: általában bányákhoz (szén, bazalt stb.) kapcsolódnak és szintén az
üzemen belüli szállítást szolgálják.

11. Vízi közlekedés
A XIX. sz. első évtizedeiben a folyami szállítás kiemelkedő jelentőségű volt Magyarországon.
A használt vízi utak a Duna – mint legfontosabb –mellett a Tisza, Vág, Garam, Maros, Száva
folyók voltak. A folyami szállítás „völgymenetben‖ úsztatással, azaz a folyó energiájának
kihasználásával, „hegymenetben‖ emberi, vagy állati erővel végzett vontatással történt. A
hajózást azonban a folyók szabályozatlansága nehézkessé tette. A Duna alsó szakaszának, a
Kazán-szoros és a Vaskapu környékének szabályozása Széchenyi István és Vásárhelyi Pál
nevéhez fűződik. A Tisza szabályozása 1846. után indult meg.
Az ipari forradalom által nyújtott új technika korszakos változásokat hozott a belvízi
hajózásban is. 1817-ben jelent meg a Dunán az első gőzhajó (Carolina).
A kiegyezést követően (1867) a reformkorban megkezdett szabályozásokat a Dunán és a
Tiszán folytatták. Megindult a Fiume-i kikötő fejlesztése, a legnagyobb munkákat 1872-79
között végezték. Több magyar érdekeltségű tengerhajózási vállalkozás is megalakult.
Az I. világháború után megtorpanás következett be. Jelentős esemény 1928-ban a Budapesti
Vámmentes Kikötő megnyitása volt Csepelen, amely korszerű rakodó és raktár
berendezéseivel előmozdította Magyarország export és import forgalmának, valamint a tranzit
szállítások növekedését.
Jelentős feladat bővülés volt a Duna-tengerhajózási forgalom felvétele 1934-ben. Ennek
jelentősége a Dunán lebonyolódó áruforgalom lehetőleg átrakás nélküli továbbításában
mutatkozott meg.
1937-től a háborús készülődés jelei a Dunai hajózáson is észlelhetők voltak. A fejlesztéseket a
német hadigépezet szolgálatába állították.
1944-ben a magyar hajózás számára ismét „fekete napok‖ következtek. A szövetséges
hatalmak aknáin sok hajó súlyosan megsérült, a visszavonuló német csapatok a magyar
hajókat Nyugatra hurcolták.
A háború befejezése után a hajózás területén is az újjáépítés volt a legfontosabb feladat. A
belvízi hajózás hasznosítási feltételeit közgazdasági szempontból az alábbiakban foglalták
össze:
- a folyókat úgy kell szabályozni, hogy kis víznél is hajózhatók legyenek,
- legyen lehetséges az áruk átrakása, a vasút, a közút és a vízi út között,
- a kikötőkben korszerű rakodógépek és raktárak álljanak rendelkezésre,
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- a hajózó utak összekapcsolását is meg kell oldani,
- több kikötőt kell létesíteni, jól kiépített közúti és vasúti kapcsolatokkal.
1948-ban a Duna-konferencián hét dunai állam konvenciót fogadott el a dunai hajózás
jogrendjére, ezzel biztosítva a hajózás szabadságát minden ország számára. Emellett DunaBizottság létesítését határozták el, a dunai hajózási viszonyok ellenőrzése és javítása
érdekében.
1946-ban megalakult a MESZHART, Magyar-Szovjet Hajózási Rt. 1955-ben a MESZHART
megszűnését követően megalakult a MAHART, amely a Közlekedési és Postaügyi
Minisztérium Hajózási Főosztályával összevont szervezetben működött, három üzemágat
fogott össze: a hajózásit, a kikötőit és a hajójavítóit.
A piacgazdaságra való átállás során a vízi közlekedésben is szükségessé vált a helyzet újra
értékelése és a tulajdonosi viszonyok változtatása. A Minisztérium elkészítette a belvízi
hajózás infrastruktúrájának fejlesztési programját. A program a belvízi hajózás alapvető
feltételének a megfelelő víziút és kikötő hálózat kiépítését tartja elsődlegesnek.
11.1. Víziút hálózat
Az elmúlt években elfogadott ―Közlekedéspolitikai Koncepció‖ a közlekedés minden
ágazatában jelentős fejlesztést irányzott elő, nem kivétel ez alól a vízi közlekedés sem. Erre
nagy szükség van, hiszen ez az ágazat is olyan mértékben lemaradt, hogy ennek hatásai az
ország gazdasági fejlődésére is kihatnak. A helyzet itt kritikusabb mint a közúti
közlekedésnél.
A közlekedési infrastruktúra lényeges részét alkotó pályahálózat legnagyobb átbocsátó
képességű vonalai közé tartoznak a nagyrészt természet által adott víziutak, amelyeken
számos kontinensen belüli és tengeren túli ország közvetlenül elérhető.
A hajóval jól elérhető országok és a víziútjaink mentén levő területek között jelentős
mennyiségű árut szállítanak nem víziúton, eközben vízi utjaink kihasználtsága nem éri el a
8%-ot.
A kikötők és hajórakodók helye, száma, kapacitásuk és működésük színvonala
alapvetően meghatározza a víziút forgalmi terhelhetőségét, a hajók kiszolgálását.
Az előbbiekből egyértelműen következik, hogy a közlekedésen belül a vízi közlekedés
kihasználatlansága és a kikötők és hajórakodók terén kialakult helyzet között szoros
összefüggés van.
Nemzetközi tapasztalat, hogy a víziutak sokcélú hasznosításának eredményeképpen a
víziutak mentén a termelőerők az átlagosnál gyorsabb ütemben fejlődnek, és a legmagasabb
szintet érik el. A közérdek miatt ezért különös gonddal ellenőrzik, hogy a vízpartok mellé
csak a vízi szállítást használó üzemek települhessenek. Ugyanakkor természetes, hogy a
vízparti üzemek vasúti és közúti kiszolgálását is biztosítják. Így alakulnak ki az un. logisztikai
központok is.
A fejlett ipari országokban a kiépített kikötők és hajórakodók egymás közötti átlagos
távolsága 15-20 km, ami biztosítja a víziutaknak a vasúttal egyenrangú terhelhetőségét. A
hazai 1640 km hosszúságú, nagyhajózásra alkalmas víziúton a kikötők és hajórakodók átlagos
távolsága meghaladja a 70 km-t.
Rendeltetésük szerint
- közforgalmú,
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- korlátozottan közforgalmú,
- üzemi
áruforgalmi kikötőket és hajórakodókat különböztetünk meg.
Közforgalmú kikötők: az általuk érintett terület érdekeit sokoldalú tevékenységgel
szolgálják három - négy közlekedéshordozóval forgalmi- átrakási- és közlekedési
csomópontot is képeznek.
Üzemi kikötők: közvetlenül - esetleg rövid közbenső szállítással - kapcsolódnak az
üzemi anyagmozgatáshoz.
A nemzetközi szerződések aláírásából adódó kötelezettségünk, hogy illeszkedjünk az
Európai víziút hálózatba, ezen belül is elsősorban Duna-Majna-Rajna víziútba (a hajózást a
Pozsony-Dunakanyar szakaszon is folyamatosan biztosítani kell). Ez csak átgondolt, jól
előkészített rendszer szemléletű munkával teljesíthető, hiszen a vízi közlekedés fejlesztése
komplex feladat, és felöleli a hajózóút, a parti létesítmények, kikötők, az infrastruktúra
csatlakozások, a hajópark, valamint a kiszolgáló rendszer és a hozzá tartozó felszerelések
összehangolt fejlesztését is.
11.2. A hajózás előnyei, hátrányai és felosztása
Előnyei:
- elvileg természetes ―pálya‖;
- jelentős szállítókapacitás;
- nagy távolságok ―leküzdhetők‖, viszonylag alacsony üzemi költséggel;
- jól illeszthető a többi közlekedési ágazathoz (közút, vasút stb).
Hátrányai:
- a kikötők és árurakodók létesítésének magas bekerülési költsége van, ezért
lassan megtérülő beruházás;
- hajózó útvonal folyamatos biztosítása (kotrás stb.);
- járművek (hajók) jelentős költséggel biztosíthatók;
- jelentős a kiszolgáló rendszer igénye.
Funkció szerinti felosztása:
- kereskedelmi,
- sport célú.
Kereskedelmi hajózás:
- személyszállítás,
- teher ill. áruszállítás,
- vegyes szállítás - kompok
Sport célú hajózás:
- kisgép hajó,
- vitorlás.
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11.3. Kikötők és üzemeltetésük
Közforgalmú nemzetközi és országos jelentőségű kikötők
Dunán:
Győr-Gönyű
Budapest-Csepel
Dunaújváros
Szekszárd
Baja
Tiszán:
Szeged
Határkikötők
Dunán:
Komárom
Esztergom
Budapesti Nemzetközi Hajóállomás
Mohács (schengeni)
Tiszán:
Szeged (schengeni)
A kikötő kialakítása és elemei:
- parti mű: kialakítása a terepadottságok függvényében;
- rakodó gépek (daruk, szállító szalagok);
- rakodó ill. tároló terek:
- zárt (épületekben),
- nyitott.
- megközelítő közlekedési kapcsolatok: út, vasút, csővezeték
Üzemeltetés: minden kikötő szigorúan szabályozott kikötőrend szerint üzemeltethető,
amely következő feladatokat jelenti
- kikötőhelyek kialakítása,
- várakozó helyek kijelölése:
- kezelés (rakodás) előtt,
- tárolás.
Engedélyező hatóság: Közlekedési Főfelügyelet Hajózási Felügyelete (engedélyek
kiadása, kikötői rend jóváhagyása).
11.4. Hazai víziutak
Nemzetközi és országos jelentőségű vízi utak és közforgalmú kikötők
A vízi út neve
Duna (nemzetközi vízi út)
Duna (nemzetközi vízi út)

A szakasz (fkm-fkm)
1812-1641
1641-1433

A vízi út osztálya
VI/B
VI/C
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Mosoni-Duna
Mosoni-Duna
Szentendrei-Duna
Ráckevei-Duna
Sió-csatorna

14-2
2-0
32-0
58-0
121-23

Sió-csatorna
Dráva
Tisza
Tisza
Tisza
Tisza
Tisza
Bodrog
Sebes-Körös
Kettős-Körös
Hármas-Körös
Balaton
Fertő tó
Velencei-tó
Keleti-főcsatorna
Hortobágy-Berettyófőcsatorna

23-0
198-70
685-612
612-544
544-403
403-254
254-160
51-0
10-0
23-0
91-0

45-0
7-0

III
VI/B
IV
III
IV/időszakosan (Kizárólag az
olyan balatoni vízeresztések
időszakában hajózható, amelyet a
Hajósoknak Szóló
Hirdetményben közzétesznek.)
IV
II
I
III
III
II
IV
III
II
II
II
IV
II
II
II
II

- Duna: jelentős teher és személyszállítás;
- Tisza: jelentősebb személy, kisebb teher szállítás;
- Kőrösök: nem jelentős egyik szállítás sem;
- Balaton: a kiránduló jellegű szemályszállítás dominál;
- Sió csatorna: a balatoni hajók Dunán keresztüli feljutására szolgáló víziút.
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Magyarország vízi útjai és tervezett kikötői

12. Logisztikai központok
A logisztika – az USA Logisztikai Tanácsának definíciója szerint – alapanyagok, félkész- és
késztermékek, valamint a kapcsolódó információk származási helyről a felhasználási helyre
történő hatásos és költséghatékony áramlásának tervezési, megvalósítási és irányítási
folyamata, a vevői elvárásoknak történő megfelelés szándékával.
A logisztika célja ebből következően a gazdaságban végbemenő folyamatok optimálisabbá, a
vállalatok versenyképesebbé tétele.
A logisztikai lánc elemei a nyersanyag kitermelésétől a végső felhasználásig terjedő
folyamatot végigkísérik.
A lánc elemei:









nyers- és segédanyagok
üzemanyagok
alkatrészek
beszerzés
termelés
értékesítés
kereskedelem
végfelhasználás

Az elemek közötti időbeli és térbeli különbségeket a szállítás, raktározás, rakodás – az
úgynevezett RST folyamatok – hidalják át. A közlekedés tehát egyfajta közvetítő szerepet tölt

125
be a beszerzés – termelés – értékesítés rendszerében, így az áruforgalom, a logisztika nem
valósulhat meg közlekedés, szállítás nélkül.
A logisztikai központok olyan áruforgalmi központok, amelyek különböző közlekedési,
logisztikai és más szolgáltató vállalkozásokat fognak össze egy, közlekedési szempontból
kedvező telephelyen.
A logisztika, a logisztikai központok iránti igény az egyre erősödő piaci verseny
következménye. A termelő vállalatok versenyképességük megőrzése, a szállítási idők
lerövidítése, a rugalmasság növelése érdekében a termelésre koncentrálnak, így az egyéb
tevékenységeket az arra szakosodott vállalatokra bízzák.
A szolgáltatásokat az alábbiak szerint csoportosíthatjuk:
1. Logisztikai alapszolgáltatások







szállítás előkészítés,
szállítás,
rakodás,
raktározás,
informatikai szolgáltatás,
finishing.

2. Kiegészítő logisztikai szolgáltatások:
 szállító járművek, rakodógépek, segédeszközök bérbeadása, kölcsönzése,
javítása, karbantartása,
 vámkezelésben közreműködés,
 szállítmánybiztosítás kötés,
 tanácsadás,
 oktatás.
3. Egyéb logisztikai szolgáltatások:
 postai tevékenység,
 banki tevékenység,
 gasztronómiai, szállodai tevékenység,
 biztonsági, orvosi szolgáltatások,
 nyomdai, reklám, propaganda tevékenység,
 kiállítás szervezés,
 csomagküldő szolgálat.
Magyarországon a logisztikai központok létesítésével kapcsolatos kutatások során –amelyek a
90-es évek elején kezdődtek – megvizsgálták a szóba jöhető térségek gazdasági potenciálját,
fejlődőképességét, az áruszállítási áramlatokat, a közlekedési infrastruktúrát. Ezen túlmenően
a térségen belül a település, illetve a településen belüli telephely meghatározása is fontos
feladatként adódott.
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Miután a logisztikai központok állandó kölcsönhatásban vannak környezetükkel, a helyük
kiválasztása környezetgazdálkodási és térségfejlesztő hatások számbavételét is szükségessé
teszi.
Negatív hatások:
 terület igénybevétel,
 környezetszennyezés,
 zaj,
 új közlekedési elemek, gócpontok,
 forgalmi torlódások.
Pozitív hatások:
 általános gazdasági fellendülés,
 a közlekedési alágazatok közötti munkamegosztás optimális kialakítása,
 kombinált fuvarozási módok elterjedése,
 a meglévő közlekedési infrastruktúra jobb kihasználása,
 új munkahelyek teremtése,
 helyi adóbevételek növekedése,
 a fuvaroztatók kedvező kínálatból válogathatnak,
 növelhető a fuvarozó vállalatok együttműködése,
 gazdaságosan gépesíthetők az anyagmozgatási, rakodási folyamatok.
Országos jelentőségű logisztikai központok és térségeik
I.
II.
III.

Nyugat-dunántúli körzet
Észak-dunántúli körzet
Közép-dunántúli körzet

IV.
V.

Dél-dunántúli körzet
Budapesti körzet

VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Közép-alföldi körzet
Dél-alföldi körzet
Észak-keleti körzet
Észak-tiszántúli körzet
Délnyugat-dunántúli körzet
Közép-tiszántúli körzet

Sopron (részközpont: Szombathely)
Győr-Gönyű
Székesfehérvár (részközpont:
Dunaújváros, Veszprém)
Baja (részközpont: Mohács)
Dél-Pest (Soroksár)
Dél-Buda (Nagytétény)
Csepel Nemzeti Szabadkikötő
Szolnok
Szeged (részközpont: Kisszállás)
Miskolc/Tiszaújváros
Záhony (részközpont: Nyíregyháza)
Nagykanizsa
Debrecen
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Logisztikai központok és kombiterminálok
A nemzetközi forgalmi áramlatok alátámasztják, hogy a kijelölt körzetek alkalmasak az
európai logisztikai központok hálózatába való bekapcsolódásra.
A soproni terminál Magyarország egyik legnagyobb kapacitású létesítménye. A GySEV által
üzemeltetett Soproni Logisztikai Központ a kombinált fuvarozási módok mindegyikét
kiszolgálja. Jelentős szerepet játszik a kelet-nyugati áruforgalom lebonyolításában:
fordítókorong szerepet tölt be ÉNy-Európa és a Balkán között. A negatív hatás a közúti
ráfuvarozásban jelentkezik, azaz a települések során átmenő 85. számú főút teherforgalma a
terminál megvalósítása következtében jelentősen megnövekedett.
Győrött a konténerkezelő állomás jelenleg már nem megfelelő. A megvalósulás stádiumában
lévő Győr-Gönyű kikötő és logisztikai központ korszerű szolgáltatások nyújtását teszi
lehetővé, mind a vízi, a közúti és a vasúti fuvarozások tekintetében.
A székesfehérvári központ termináljának területén jelentős a tranzitforgalom. A komplex
logisztikai központ megvalósítása folyamatban van.
Baja a Dél-Dunántúl számára fontos vasúti, közúti és vízi fuvarozási csomópont.
Budapesten a korábban már üzemelő terminálok bővítése helyhiány miatt nem lehetséges. Így
került kiépítésre a Budapesti Intermodális Logisztikai Központ ( BILK ) Soroksáron.
A létesítmény 2004-től üzemel. További bővítése lehetséges.
Szolnokon a központ kiépítése elsősorban Bubapest tehermentesítése miatt indokolható.
Szegeden a terminál korszerűsítésre szorul, a közúti, vasúti kapcsolatokon kívül a vízi
fuvarozásba való bekapcsolása is szükséges
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Miskolcon a jelenlegi kombinált forgalmi terminál helyhiány miatt nem bővíthető, de a
körzetben van logisztikai központ kialakítására alkalmas terület.
Záhony vasúti termináljának elsősorban a normál és a széles nyomtáv közötti átrakás a
feladata.
Természetesen a logisztikai központok hálózatának kialakítása – mint általában az
infrastruktúrális beruházások – jelentős anyagi erőforrásokat igényelnek. E feladatban nem
csak az állam szerepvállalása jöhet szóba, hanem részvénytársasági, vagy koncessziós
formában a magántőke bevonására is sor kerülhet. Európai Uniós tagságunk folytán az uniós
források igénybevétele is lehetségesnek látszik.

13. A magyar közlekedés teljesítményei ( 2000. évi adatok)
A fejezet néhány adattal tájékoztatást ad Magyarország közlekedési alágazatainak
kiépítettségéről, szállítási teljesítményeiről.
A közforgalmú vasutak pálya és jármű állománya
Vasútvonalak építési
(km)
ebből: két vágányú
villamosított

hossza

Járműállomány (db)
ebből: mozdony
motorkocsi
motorvonat
személykocsi
teherkocsi
A vontatási nemek megoszlása
(%)
villamos
dízel

7.897
1.292
2.718

1.107
272
67
2.988
20.778
100,0
81,1
18,9

Az országos közúthálózat, közúti járműállomány
Összes hossz (km)
Elsőrendű főút
Autópálya
Autóút
Másodrendű főút
Összekötő út
Egyéb út

30.307
2.173
448
57
4.323
17.916
5.390
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Közúti járműállomány (db)
Személygépkocsi
Autóbusz
Motorkerékpár
Tehergépkocsi
Különleges célú gépkocsi
Közúti vontató
Egyéb jármű

3.249.364
2.364.706
17.855
91.193
328.202
13.805
24.426
409.177

Magyarországon bejegyzett polgári légi-járművek száma (db)
1.192
457
177
111

Repülőgépek
ebből: kereskedelmi
Helikopterek
ebből: kereskedelmi
Magyarországon bejegyzett hajó-állomány (db)
Személyhajó
Vontató hajó
Tolóhajó
Önjáró áruszállító hajó
Nem önjáró áruszállító
Tengeri hajó
Úszó munkagép
Egyéb géphajó
Úszómű
Komp

111
58
25
88
282
206
50
436
9

Vízi közlekedési szervezetek hajóállománya (db)
Személyhajó
Vontató és tolóhajó
Önjáró áruszállító
Nem önjáró áruszállító

79
42
2
176

A szállítási ágazat szállítási teljesítményei
Áruszállítás
összes
ebből: belföldi
nemzetközi
Személyszállítás
összes
ebből: távolsági
helyi

ezer tonna
215.946
163.709
52.237
millió utas

millió tonnakm
26.398,5
10.256,7
16.141,8

millió utaskm
3.204
35.150
735
25.393,0
2.469
9.757,0
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Az áruszállítás megoszlása alágazatonként
szállított áruk tömege
összes
ebből: vasúti
közúti
vízi
légi
csővezetékes

ezer tonna
215.946
50.115
142.390
2.420
22
20.999

millió tonnakm
26.398,5
8.095,1
13.328,9
891,1
59,7
4.023,7

14. Az infrastruktúra fejlesztés hatósági feladatai
A közúti és vasúti közlekedéssel, a hajózással kapcsolatos közlekedési hatósági
feladatokat 2007. január 1-től (263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet) a Nemzeti Közlekedési
Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) látja el, amely a közlekedésért felelős miniszter irányítása
alatt működő központi hivatal. A Hatóság a Közlekedési Főfelügyelet, a Központi
Közlekedési Felügyelet, a megyei (fővárosi) közlekedési felügyeletek és a Polgári
Légiközlekedési Hatóság jogutódja.
A Hatóság élén az elnök áll. A Hatóság központi szerve a Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központi Hivatala (a továbbiakban: Központi Hivatal). A Hatóság elnöke
közvetlenül vezeti a Központi Hivatalt. A Hatóság jogi személyiséggel nem rendelkező
területi szervei a hét regionális igazgatóság, a Pályaalkalmasság Vizsgálati Igazgatóság és a
Polgári Légiközlekedési Igazgatóság. A Hatóság területi szervének vezetője az igazgató.
A Központi Hivatal, a Pályaalkalmasság Vizsgálati Igazgatóság és a Polgári
Légiközlekedési Igazgatóság a hatáskörébe tartozó ügyekben országos illetékességgel jár el. A
Központi Hivatalnak a hatáskörébe tartozó ügyekben hozott döntése ellen közigazgatási
eljárás keretében nincs helye fellebbezésnek. A Hatóság területi szervei által hatáskörükbe
tartozó ügyekben hozott döntés elleni fellebbezést másodfokon a Központi Hivatal bírálja el.
Közlekedési hatóságként a Kormány a Hatóságot, a Kkt. 29.§-ának (5, 6)
bekezdéseiben foglalt feladatok (pl.: belterületen létesítendő járdák) tekintetében a helyi
önkormányzat jegyzőjét illetve a fővárosi önkormányzat főjegyzőjét jelöli ki. Közlekedési
hatósági ügyekben első fokon a területileg illetékes regionális igazgatóság, másodfokon a
Központi Hivatal jár el. Amennyiben külön jogszabály rendelkezése értelmében közlekedési
hatósági ügyekben első fokon a jegyző, a fővárosban a főjegyző jár el, másodfokú hatóságként
a területileg illetékes regionális igazgatóság jár el. A Közép-magyarországi Regionális
Igazgatóság hatáskörébe tartozik:
- a gyorsforgalmi út építése során szükséges előzetes vizsgálati és környezeti
hatásvizsgálati eljárásokhoz szükséges szakvélemény elkészítése,
- a fővárosi önkormányzat tulajdonában levő közutak építésének, korszerűsítésének,
forgalomba helyezésének és megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése.
Szakhatóságok:
Vízügy,
Áramszolgáltatók,
Vízművek, csatorna művek,
Távközlési hatóságok,
Környezetvédelmi hatóság,
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Katasztrófa védelem,
ÁNTSZ.
Közreműködő egyéb szervek:
az érdekelt önkormányzatok,
az érintett terület szomszéd tulajdonosai

15. A közlekedés környezeti hatásai
A gazdaság fejlődése, a Földet átfogó gazdasági rendszer kialakulása a nyersanyagok,
termékek hatalmas tömegének mozgatását, nagy távolságokra történő szállítását teszi
szükségessé. A népesség, az urbanizáció a szabadidő és a gazdasági jólét növekedése
ugyancsak fokozta (ki is kényszerítette) az emberek mobilitását. A XX. század jellemzője,
hogy a szállításban a vízi és vasúti közlekedés szerepét egyre inkább a közúti közlekedés vette
át. Ennek fő oka a nagyobb gyorsaság, a nagyobb kötetlenség, amely lehetővé tette, hogy a
termékeket és az utazókat közvetlenül a célhelyre juttassa el, ezáltal kiküszöbölve az
átrakással, átszállással járó időveszteséget és költségnövekedést. A közúti közlekedés
versenyképességét javította a szállító járművek teljesítményének gyors növekedése (pl.
kamionok), valamint a közlekedést kiszolgáló infrastruktúra (pl autópályák) fokozatos
javulása. A nagy távolságokra történő szállítás esetén pedig a légi szállítás és közlekedés
fejlődött rendkívül gyorsan, tulajdonképpen a közúti közlekedés előtérbe kerülését jelentő
okok (gyorsaság, teljesítménynövekedés) miatt.
A közúti közlekedés fejlődésével azonban káros környezeti hatások is erősödtek.
Mindenekelőtt a fokozódó légszennyezés (NOx, SO2, CO, O3, CnHm, Pb) a zaj és rezgés
okozta ártalmak, a talajszennyezés és a közlekedés által igénybe vett egyre nagyobb terület
jelentette a legnagyobb kárt.
Ehhez társult még a közúti közlekedésben a személygépkocsi-forgalom előretörésével együtt
növekvő balesetek nagy száma és az általuk okozott gazdasági károk növekedése. A közúti
közlekedés előtérbe kerüléséhez kétségtelenül nagymértékben hozzájárultak a viszonylag
alacsony üzemanyagárak is, amelyek leértékelték a vízi és a vasúti szállítás gazdasági előnyeit.
Korunkban az energiaárak gyors növekedése, valamint a környezeti károk erősödése a
közlekedési koncepciók átértékelését teszi szükségessé. Különösen a nagyvárosokban
kialakult elviselhetetlen helyzet teszi indokolttá az eddigi fejlődési irány megkérdőjelezését. A
közlekedés okozta szennyezés vitathatatlanul hozzájárul az üvegházhatás erősödéséhez, a
környezet elsavasodásához, a sztratoszférikus ózonréteg károsodásához, az erdőkárokhoz
éppúgy, mint az emberi egészségnek, valamint az élővilágnak és az épített környezetnek a
károsításához. A gépjárművek által kibocsátott ún. elsőleges szennyezők a szén-monoxid, a
nitrogén-oxidok, főként a nitrogén-monoxid, a szénhidrogének, az ólom, az aldehidek és a
dízelmotorokból származó kén-dioxid és korom. Az elsődleges szennyezők a természetben a
napsugárzás hatására nitrogén-oxidokból képződő ózonnal reagálva további másodlagos
szennyezőket képezhetnek. Ilyenek a nitrogén-dioxid, az aldehidek, a karbonsavak, a
peroxidok.
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A közúti áruszállítással járó környezeti terhek arra késztetik a tranzitforgalomban érintett
országokat, hogy korlátozzák az áthaladó kamionok számát, valamint azok ünnepnapi, illetve
éjszakai forgalmát.
Az elmondottak mellett egyre nagyobb nyomás hárul a közúti gépjármű gyártókra is, hogy a
fejlesztésekkel a motorok károsanyag kibocsátása is drasztikusan csökkenjen (pl. ólommentes
benzin ).
A távolsági áruszállításban a vízi és a vasúti közlekedés mind a fajlagos energia-felhasználás
területén, mind pedig a környezeti károk nagysága, valamint a balesetek gyakorisága
szempontjából egyaránt jelentős előnyökkel rendelkezik a közúti áruszállítással szemben.
A vasúti és közúti szállítás környezeti hatása Nyugat-Európában
Megnevezés
CO2
NOx
CO
Szénhidrogének
Szilárd részecskék
SO2
Balesetek
Helyfoglalás

Mértékegység
g/tonna
g/tonna
g/tonna
g/tonna
g/tonna
g/tonna
sérült személyek/milliárd
tonnakm
m2/tonnakm/év

Közút

Vasút

220
3,6
1,58
0,81
0,27
0,23

50
0,22
0,07
0,05
0,03
0,33

248,0
0,007

10,0
0,1125

Tulajdonképpen a fentiek miatt hangzik el gyakran a közúti szállítással szemben az a vád,
hogy a közúti szállítók csupán töredékét, becslések szerint mintegy 1/8-át viselik azoknak a
költségeknek, amellyel a társadalmat terhelik (zaj, szennyezés-kibocsátás, balesetek, az utakon
való térfoglalás).
A vasúti és a vízi szállítás versenyképességét nagymértékben befolyásolja a szállítási
sebesség, a szállított tömeg, továbbá az átrakóállomások felszereltsége. A közutak
túlterhelésének, valamint a környezeti ártalmaknak a csökkentése érdekében a közúti
közlekedés visszaszorítására lenne szükség lehetőleg úgy, hogy a közúti szállítás előnyeit
(gyorsaság, pontosság, a kedvező szállítási költség) is egyidejűleg megőrizzék. Erre a nagy
távolságra történő áruszállítás esetén a kombinált fuvarozás nyújt lehetőséget.
A kombinált fuvarozás leggyakoribb megoldásai:
A konténeres szállítás: a hajón vagy vasúton szállított konténereket közúton szállítják a
rendeltetési helyükre.
Huckepack (Piggy Back): forgalom esetében cserefelépítményeket, nyerges pótkocsikat
vagy teljes tehergépkocsikat szállítanak. A cserefelépítmény a konténerhez hasonló, csak nem
halmozható. A teljes közúti szerelvények vasúton történő továbbítási módját nevezik "gördülő
országútnak". A nyerges pótkocsik és teljes közúti szerelvények vasúton vagy vízi úton
történő szállításának hátránya: a járművek rossz kihasználása és a nagy holtteher.
A tréler-vonatok (nevezik Road Trailer, Kombitrailer, Transtrailer rendszernek is)
esetében a vontatók felépítményét speciális vasúti gördülő egységekre helyezik, és a vonatot
így tulajdonképpen a trélerek felépítményei alkotják.
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A kamionoknak uszályon történő szállítása: a kamionforgalom mennyiségi és időbeli
korlátozása versenyképessé teheti ezt a Dunán már alkalmazott kombinált szállítási megoldást
(pl. Győr-Gönyű Ro-Ro kikötő ). Vitathatatlan környezetvédelmi előnyei mellett a szállítási
költségek terén is versenyképes lehet.
Angliában végzett vizsgálatok szerint a közúti szállítás 300 km-ig gazdaságosabb a vasúttal
kombinált szállításnál, 300 és 600 km közötti távolság esetén egyik megoldás sem rendelkezik
lényeges költségelőnnyel, 600 km felett viszont a kombinált megoldás bizonyul
gazdaságosabbnak.
A kombinált fuvarozás azonban mind a személyi sérüléses balesetek, mind pedig a
légszennyező anyagok kibocsátása szempontjából lényeges előnnyel rendelkezik a közúti
fuvarozással szemben. Német adatok szerint a kombinált fuvarozás esetén a károsanyag
kibocsátás 90 %-kal csökkent.
A kombinált fuvarozás a gazdasági előnyei, valamint a közúti áruszállítást korlátozó
intézkedések miatt várhatóan gyorsan fejlődik, Németországban 2000-re elérte az összes
áruszállítás 20 %-át. Magyarországnak tranzitország lévén fel kell készülnie a kombinált
fuvarozás feltételeinek megteremtésére a vasúti fővonalak, valamint átrakóállomások
fejlesztésével. Ez a feltétele annak, hogy anélkül élvezzük a tranzitforgalom gazdasági
előnyeit, hogy az a környezet további jelentős terhelésével járna.
15.1. A közlekedés negatív környezeti hatásai
A környezeti károk keletkezése minden esetben két okra vezethető vissza:
- egyrészt az újratermelési folyamat és az ökológia összhangjának megbomlására,
dezintegrációjára (nagyobb a káros anyag kibocsátás intenzitása a gazdaság részéről, mint a
természet regenerációja),
- másrészt a kultúrálatlanságra, barbárságra (be nem állított adagolók miatt füstölő
autóbuszok, csatornába öntött fáradt-olaj, stb.).
15.1.1. A légkör szennyezése
A tiszta levegő az élet egyik alapvető feltétele, amit a közlekedés kétféleképpen érint:
- a robbanó-motorok működése oxigént von el, alakít át ( pl. egy személygépkocsi 130 km/h
sebességnél 900 embernek elegendő oxigént használ el),
- a fosszilis energiahordozók elégetése káros anyag kibocsátással jár (CO, CO2, NO, CH-k,
Pb, korom, SO2) ezek az anyagok mérgezést, légző- és érrendszeri megbetegedéseket, rákot
okozhatnak az embernél, a növény és állatvilág károsodását, pusztulását, az építmények,
technikai eszközök gyorsuló korrózióját idézhetik elő.
A közlekedés szerepe a levegő minőségromlásában meghatározó. Az iparból, a háztartásokból
származó emisszió már több területen stagnál, sőt csökken, a közlekedés kibocsátása viszont
nő. A széndioxid feldúsulása a Föld globális felmelegedéséhez vezethet, ami beláthatatlan
következményekkel járhat.
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A levegő szennyezésében a személygépkocsi közlekedés kiemelkedő szerepet játszik,
szemben a tömegközlekedéssel, azon belül is a vasúti közlekedéssel. A főbb, levegőt károsító
anyagok százalékos megoszlása közlekedési eszközök szerint az alábbi képet mutatja:
Károsító
anyagok
CO 2
CO
NO x

szgk.
64,9
95,9
64,3

erőgép
3,5
1,3
0,1

Közlekedési eszközök
tgk. autóbusz
vasút hajózás
21,6
2,2
2,7
1,9
1,7
0,3
0,1
0,2
28,2
2,3
2,1
1,5

repülés összesen
3,2
100,0
0,5
100,0
1,5
100,0

15.1.2. A zajhatás
Amíg a levegő romlását nem minden esetben érzékeljük, mértékét alig tudjuk megbecsülni, a
zajos környezetre érzékenyebbek vagyunk. Ha a környezeti zajterhelés 65 dB alatt van,
viszonylag jól tűrjük. Felette idegesség, elég rövid idő múlva a szív-, ér- és idegrendszer
működésében elváltozások léphetnek fel. 85 dB felett már halláskárosodással is
számolhatunk. A zaj, az egyre növekvő sebességű helyváltoztatás nehezen csökkenthető
velejárója.
A technikai fejlesztésekkel a mechanikus zajok leredukálódhatók, viszont a nagyobb
sebességeknél egyre erősödik az aerodinamikai zajhatás. A zaj hangenergiája a sebesség
harmadik hatványával arányosan növekszik. Szinte hihetetlen, de pl. egy 4000/min. fordulattal
működő gépkocsi nagyobb zajt idéz elő, mint 32 db 2000/min. fordulattal működő. A zaj
elleni védekezés technikailag könnyebben megoldható, mint pl. a légszennyezés esetében, ám
az eljárások sokkal költségesebbek.
15.1.3 Baleseti károk
A közlekedés szükségszerű, elkerülhetetlen, legfeljebb mértékében redukálható velejárója a
balesetveszély. A balesetek következtében tetemes anyagi károk, a személyi sérüléseknél és
halálnál viszont még sokszor örök nyomot hagyó szenvedés is keletkezik.
A mobilizáció növekedésével ma már a közutakon évente mintegy 500 ezer, NyugatEurópában 50 ezer ember hal meg közúti baleset következtében.
Milliárd utaskilométerre vetítve a halálos balesetek száma pl.
Németországban
közúton 12,4
vasúton 0,08
Olaszországban
közúton 12,0
vasúton 0,10
15.1.4. Terület felhasználás
A modern közlekedés jelentős termőterületet foglal el a mezőgazdasági termelés, vagy más
emberi tevékenység elől. A távolsági közlekedés esetében a vasúti közlekedés
területkímélőbb. Egy hatsávos autópálya szélessége 37,5 m, ennek kapacitását háromszorosan
meghaladó nagysebességű vasútvonal által igénybevett területsáv szélessége csupán 13,7 m.
Ha azt is figyelembe vesszük, hogy az autópályák mentén 100 m távolságban a termőföld
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mezőgazdasági termelésre alkalmatlan, illetve a vasútvonal által elfoglalt terület 2/3-a
zöldövezetté alakítható, a vasút előnye nyilvánvaló.
15.1.5. Talaj és vízszennyezés
A közlekedés ilyen irányú károsító hatásai
- a talaj utak, illetve egyéb építmények általi lezárására,
- a burkolat alatti tömörödésre,
- a különböző károsító anyagok talajba, vízbe juttatására
vezethetők vissza.

15.1.6. Energia-felhasználás
Az ásványolajkincsek kimerülési időpontjáról nagyon különböző prognózisok jelennek meg.
A különböző közlekedési módok a véges mennyiségű erőforrást eltérő hatékonysággal
használják fel, amelyek ráadásul eltérő környezeti terhelést is okoznak, éppen ezért e kérdés is
nagyon fontos.
Európai adatok alapján 100 utaskilométer teljesítmény előállításához
- IC vonatoknál
2,7-3 liter benzin-egyenértékre
- személygépkocsinál 5-6 liter benzinre
- repülőgépnél
6,5-7 liter benzin-egyenértékre van szükség.
A városi közlekedésben a fajlagos energia felhasználás a következő:
mód
Gyalog
energia f.
kcal/ukm
75

kerékpár
16

motorker. szgk.
130

300-700

troli

villamos

vasút

83

96

105

15.1.7. Keletkező hulladékok
A járművek előállítása, illetve forgalomból való kivonása utáni megsemmisítésük egyre több
gondot okoz.
Egy személygépkocsi előállításával mintegy 25 tonna hulladék is keletkezik és a felhasznált
anyagok visszafordíthatósága (recycling) is korlátozott. A világon jelenleg évente mintegy 30
millió személygépkocsit selejteznek le, amelyek 60-70 %-ban fém, 10-15 %-ban műanyag,
15-25 %-ban egyéb anyagú alkatrészekből, részegységekből állnak.
15.1.8. Forgalmi torlódás
A mobilitás növekedése - ezen belül az egyéni autózás jelentős arányváltozása következtében a forgalom egyre inkább önmagát akadályozza, ami jelentős kárt okozhat az
egyénnek és a társadalomnak is. A relatív magas terület-felhasználás miatt a forgalmi dugók,
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torlódások fő okozójaként a személygépkocsik jelölhetők meg, hiszen nagyon kevés
mobilitási igényt oldanak meg nagy forgalom keltéssel.
A tömegközlekedés forgalom enyhítő szerepe óriási: egy telt autóbusznak 700 m, egy telt
hatkocsis metró-szerelvénynek 10,9 km kocsisor felel meg, 24 km/h sebességnél.
15.1.9. Bűnözés
A közlekedés általában elhanyagolt külső hatásai közé tartozik a bűnözés növekedése is. A
márkás személygépkocsik megjelenésével egyre gyakoribbak a lopások, az autók
kicsempészése az országból. A személykocsi-park bővülése a bűnözés területi kiterjesztését is
okozza, a bűnözők mobilitása is növekszik.
15.1.10. Bioszféra változása
Az ember kitáguló élettere - nem utolsó sorban a közlekedési teljesítmények óriási méretű
növekedése - nem hagyta érintetlenül a növény és állatvilágot. 40 növény és 53 állatfaj
pusztult ki eddig Magyarországon és további 1130 faj veszélyezett a különböző környezeti
hatások következtében.
15.1.11. Tájkép megváltozása
A közlekedés szükséges infrastruktúrája jelentősen megváltoztatja a természetes környezet
arculatát. Az autópályák, hidak, vasútvonalak keresztül-kasul szabdalják az erdőket, mezőket,
szántóföldeket.
15.1.12. Mikroklíma változása
Az ember felszíni beavatkozásai, műtárgyai, változásokat eredményezhetnek a helyi
mikroklímában is (pl. párolgási, felmelegedési viszonyok átalakításával). Ez a hatás
elsősorban a nagy, zárt felületű autópálya rendszereknél érezhető és főként mezőgazdasági
károkat okozhat.
15.1.13. Társadalmi kapcsolatok
A külső tényezők egészen speciális, szociológiai hatásaként vethető fel a nagy forgalmú
lakóterületek emberi kapcsolatok kialakulását akadályozó jellege. Amerikai megfigyelések
szerint egy kis forgalmú utcában (200 jármű/nap) az embereknek háromszor annyi barátja és
kétszer annyi ismerőse van, mint egy nagy forgalmú (16 ezer jármű/nap) lakóhelyen.
15.2. A közlekedés pozitív környezeti hatásai
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A közlekedés - ezen belül is a személyközlekedés - pozitív hatásaiból mindenképpen
figyelembe veendők a következők, amelyek mértéke az egyes közlekedési ágazatoknál eléggé
differenciált lehet:
- a munkamegosztás lehetővé tétele, kiszélesedésének elősegítése,
- a közlekedési ellátottság jelentősen befolyásolja a terület, az adott régió gazdaságifejlődési
lehetőségeit,
- a mobilitás növekedése a fogyasztást magasabb szintre emeli (bevásárlási lehetőségek,
szabadidő eltöltése),
- az "individuális mobilitás" egyfajta esélyegyenlőséget teremtett (régen az utazás egy
kisebbség privilégiuma volt),
- a tömegközlekedés munkahelyteremtő hatású,
- a mobilizáció növekedése növeli a versenyt a gazdaság számos területén,
- az ingatlanok értéke nő.

16. Katasztrófavédelem, a veszélyes áruk szállítása és a környezetvédelem
Magyarország természeti katasztrófa veszélyeztetettsége viszonylag alacsony, ami geológiai
helyzetünkből következik. Hazánk katasztrófák, veszélyhelyzetek szempontjából viszonylag
biztonságosnak tekinthető. Nem minden természeti és civilizációs katasztrófa fordul elő.
A természeti eredetű katasztrófák közé soroljuk a geológiai, az időjárási eredetű, a biológiai
és a hidrológiai katasztrófákat. Geológiai katasztrófának tekintjük a földrengést, a partomlást,
a földcsuszamlást és föld kérgi jelenségeket. Időjárási jellegű katasztrófa helyzetet
teremthetnek a szélviharok, az aszály, a rendkívüli hideg, a havazás, jegesedés és a villámlás.
Biológiai katasztrófák közé a rovar és növényvilággal kapcsolatos egyes jelenségeket
sorolhatjuk. Hidrológiai katasztrófát okozhatnak az árvizek, a belvizek, a felhőszakadások, a
tüzek, a robbanások.
Civilizációs katasztrófának tekintjük a társadalmi, az ipari- technikai, a szállítási, a
közlekedési, a fertőzést illetve járványt előidéző, valamint a nukleáris katasztrófákat.
Társadalmi katasztrófához vezethet a migráció, a terrorcselekmények sorozata, a háború.
Ipari- technikai katasztrófát okozhatnak a mérgek, a vegyi anyagok, az energetikai, az ipari, a
mezőgazdasági technológiák, a tüzek és a robbanások. Szállítási- közlekedési katasztrófa a
légi, a vízi, a vasúti és a közúti szállítás területén következhet be.
A katasztrófák elhárításával kapcsolatos tennivalókat megelőzési, mentési (védekezési) és
helyreállítási (rehabilitációs) szakaszokra lehet tagolni. A katasztrófák megelőzésével,
felszámolásával, a védekezés szabályozásával, irányításával, finanszírozásával kapcsolatos
feladatok egységes rendszerének megalkotása már korábban felvetődött. A kormány 1998-ban
vette programjába a katasztrófa védelem korszerűsítését. A Parlament 1999-ben fogadta el az
1999. évi LXXIV. törvényt a katasztrófák elleni védekezésről, irányításról, szervezetéről és a
veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek elleni védekezésről. Ezzel megteremtődtek az
egységes katasztrófa védelem jogszabályi feltételei.
A katasztrófák elleni védelem több fontos alapelve közül kiemelkedő:
- a katasztrófa védelem államigazgatási szervezési munka során valósul meg,
- a katasztrófák elleni védekezés nemzeti ügy, az erre a célra létrehozott szervezetek egységes
irányításának megszervezése állami feladat.
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A továbbiakban a veszélyes anyagok szállításával, mint katasztrófát előidézhető tényezővel
foglalkozunk.
A veszélyes anyagokat a termelés és a felhasználás folyamatában szállítani, fuvarozni kell. A
veszélyes áruk önmagukban is veszélyforrások, szállítás közben pedig fokozott veszélyt
jelentenek a forgalomban résztvevőkre, a lakosságra, a környezetre és baleset esetén az
elhárítást végzőkre. Még a kellően szabályozott közlekedési rend és megfelelő közlekedési
morál mellett is fokozott veszélyt rejt magában az, hogy a veszélyes anyagokat szállító jármű
a többi járművel együtt közlekedik a közutakon. A vasúti közlekedésben a kötöttpályás jelleg
és a technikai biztosító berendezések, valamint a szigorú biztonsági szabályok ellenére is
előfordulhat baleset. A közúton és vasúton fuvarozott veszélyes áruk őrízetlen szabadba
jutásából is komoly vegyi és környezeti katasztrófa veszély keletkezhet. A veszélyes áruk
biztonságos szállítása és az esetlegesen kialakuló veszély helyzetek elhárítása érdekében nem
csak konkrét igénybevehető eszközökre és személyekre van szükség, hanem megbízható
információs kapcsolatokra is. A kombinált fuvarozás minden más rendszernél alkalmasabb
arra, hogy a veszélyes áruk szállításakor lehetővé tegye a szállítás biztonságát, a környezet
kímélést.
16.1. A veszélyes áruk szállításának szabályozása
Magyarországon - a KRESZ vonatkozó részein és más előírásokon túl - a veszélyes anyagok
szállítására vonatkozó nemzetközi előírásokat is be kell tartani.
A vasúti árufuvarozásnál a Magyar Vasúti Árudíjszabás I. része, az Általános Fuvarozási
Feltételek tartalmazzák a szállítási feltételeket, határozmányokat.
A Veszélyes Áruk Nemzetközi Szállítására Vonatkozó Európai Megállapodás (rövidítve:
ADR), valamint a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozására Vonatkozó Szabályzat
(rövidítve: RID) részletes előírásokat tartalmaz a csomagolásra, a veszélyes anyagok
besorolására, a fuvarokmányokra és a veszélyesség jelölésére vonatkozóan.
Az ADR-ben és a RID-ben meghatározott egyik legfontosabb fuvarokmány a fuvarlevél. A
fuvarlevélnek tartalmazni kell az áru megnevezését, az anyagszámot, osztály, sorszám és betű
szerinti besorolását. Közúti szállítás esetén az ADR előírja, hogy a gépkocsi-vezetőnek a
fuvarlevélen kívül "Írásbeli Utasítás"-sal is rendelkezni kell. Ez baleset esetén azért fontos,
mert a gépkocsi-vezető részére előírt védő felszerelések és tennivalók felsorolásán kívül a
beavatkozó szervek részére is információt ad az áru kezelésére, veszélyére, a teendőkre és az
elsősegélynyújtásra vonatkozóan. Előírás az is, hogy ezen utasításnak a tranzitország nyelvén
is meg kell lennie.
16.2. A veszélyes áruk besorolása
A nemzetközi előírások figyelembe vételével az anyagokat a legjellemzőbb veszélyt jelző
tulajdonságuk alapján az alábbi osztályok valamelyikébe sorolják be:
l. Robbanó anyagok és tárgyak
2. Sűrített, cseppfolyósított vagy nyomás alatt oldott gázok
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3. Gyúlékony, folyékony anyagok
4.1. Gyúlékony, szilárd anyagok
4.2. Öngyulladó anyagok
4.3. Vízzel, vagy nedvességgel való érintkezés folytán gyúlékony gázokat fejlesztő anyagok
5.1. Gyújtóhatású anyagok
5.2. Szerves peroxidok
6.1. Mérgező anyagok
6.2. Undorkeltő, vagy fertőzés okozására alkalmas anyagok
7. Radioaktív anyagok
8. Maró anyagok
9. Különböző veszélyes anyagok és tárgyak
A veszélyességi osztályokon belül az anyagfelsorolásban számokkal és esetenként betűkkel
további csoportokat képeznek. A veszélyes anyagok besorolását tehát az osztályszámmal, a
sorszámmal és esetenként betűvel határozzák meg.
A betű jelentése:
A 2. osztálynál
a. Nem gyúlékony
at. Nem gyúlékony, mérgező
b. Gyúlékony
c. Vegyileg nem stabil
ct. Vegyileg nem stabil, mérgező
A 3., a 6.1. és a 8. osztálynál
a. Nagyon veszélyes
b. Veszélyes
c. Kevésbé veszélyes
A 9. osztálynál
a. Veszélyes anyagok
b. Kevésbé veszélyes anyagok
Pl. az ammónia-gáz jelölése: 2.osztály 3. at.
Különös tekintettel kell betartani az egyes szabványok előírásait, a cseppfolyós veszélyes
áruk, a nagy nyomáson komprimált cseppfolyósított gáz szállítmányok esetében. Itt a
nyomástartó berendezésekre vonatkozó biztonsági előírások is nagy jelentőséggel bírnak.
16.3. A veszélyt jelző tábla
A veszélyes anyagokat szállító közúti és vasúti szállító egységeket veszélyt jelző táblával kell
ellátni. A tábla mérete 30x40 cm, színe narancssárga, a szélén 15 mm-es fekete szegély van. A
jármű elején és hátulján e táblákat jól láthatóan kell elhelyezni. A szállítmánytól függően a
tábla üres, szám nélküli, vagy számozott lehet. A számozott tábla vízszintes vonallal két
részre van osztva. A felső részbe a veszélyt jelző szám (Kemmler-szám), az alsó részbe az
anyag szám(UN-szám) kerül. A veszélyt jelző szám két vagy három számjegyből áll, az egyes
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számjegyek meghatározott veszélyt jelentenek. Az első számjegy a főveszélyt, a második
esetleg a harmadik számjegy a másodlagos veszélyt jelenti.
A veszélyt jelző számok jelentése
2
Nyomás, vagy vegyi reakció révén gázkiszabadulás
3
Folyékony anyagok (gőzök) és gázok gyúlékonysága
4
Szilárd anyagok gyúlékonysága
5
Oxidációs (égést elősegítő) hatás
6
Mérgező képesség
7
Maró hatás
8
Spontán heves reakció veszélye
Amennyiben az anyaggal kapcsolatos veszély egy számmal megoldható, úgy e szám után egy
„0‖ áll. Az első számjegy megkettőzése a veszély fokozott fennállására utal. Amennyiben a
szám előtt „X‖ áll, az anyag vízzel veszélyesen reagál.
Az anyagszám (UN-szám) a szakismerettel nem rendelkezők számára nem ad információt. Az
erre vonatkozó adatok G. Hommel által szerkesztett Veszélyes Anyagok I-VII. című
könyvéből szerezhetők be. Ez a könyv jelenleg mintegy 1205 anyaglapot tartalmaz.
Az anyaglapok szerkezete:
- minden anyagot külön lapon kell ismertetni,
- az anyaglapnak áttekinthetőnek kell lenni, de minden fontos információt tartalmaznia kell,
- az információnak alkalmasnak kell lenni arra, hogy az adott hatóságok vezetői segédletként
használhassák baleset elhárításánál.
Az anyaglap első oldala tartalmazza, hogy milyen anyagról van szó, milyen veszély jöhet
létre. Az anyaglap hátsó oldala tartalmazza, hogy mit kell tenni a tűzoltóságnak, a
rendőrségnek, útmutatót tartalmaz az intézkedő orvos számára is.
16.4. A veszély-jel
A veszély-jel szemléltető ábra a veszélyes anyagok azonnali megítélésre. Közvetlen
felvilágosítást nem nyújt a szabadba jutó anyag maró vagy mérgező tulajdonságairól. Négy
fontos információt tartalmaz:
- az egészségi ártalomra,
- a tűzveszélyre,
- a kémiai reakció veszélyére,
- a víz oltásra való alkalmazhatóságáról,
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A veszély-jel egészségi ártalomra vonatkozó besorolása:
0
Nincs különösebb veszély
1
Csekély veszély, légzőkészülék ajánlatos
2
Veszélyes. Tartózkodás a körzetben légzőkészülékkel és egyszerű védőruhában.
3
Nagyon veszélyes. Tartózkodás a körzetben csak teljes védőruházatban,
légzőkészülékkel.
4
Rendkívül veszélyes. Különleges védelem nélkül kerülni kell minden érintkezést a
gőzökkel, vagy a folyadékkal.
A tűzveszélyre vonatkozó besorolás:
0
Szokásos körülmények között nincs gyulladásveszély
1
Gyulladásveszély csak a forráspont körüli hőmérsékleten.
2
Gyulladásveszély forráspont alatt is fennáll
3
Gyulladás már közönséges (20 fokC) hőmérsékleten bekövetkezik
4
Rendkívül könnyen gyullad bármely hőmérsékleten
A kémiai reakció veszélyére utalás:
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0
Közönséges körülmények között nincs veszély
1
Hevítés hatására instabil, óvintézkedések szükségesek
2
Heves kémiai reakció lehetséges, szigorított óvintézkedés szükséges
3
Robbanásveszély, hő hatásra, ütésre, vagy más hatásokra következik be. Biztonsági
övezetet kell létesíteni, oltás csak biztos fedezékből.
4
Nagy robbanásveszély. Biztonsági övezetet kell létesíteni, tűz esetén a veszélyeztetett
területet azonnal ki kell üríteni.
Különleges utasítások:
üres mező
Víz, mint oltóanyag megengedett
W Víz az oltáshoz nem használható
Szabadba jutás esetén radioaktív sugárzás esetén
16.5. A veszélyes árúk szállításával kapcsolatos vegyi elhárítás
A veszélyes anyagokat, árukat szállító vasúti kocsikat is érheti baleset emberi mulasztás,
műszaki hiba miatt, ez azonban nem csak súlyos anyagi károkat okozhat, hanem katasztrófa
veszélyes helyzetet is teremthet, veszélyeztetve a vasúti üzemet, annak környezetét, a
településeket, az ipari létesítményeket, a természeti környezetet.
Az őrizetlen veszélyes árúk szabadba jutása is előidézhet veszélyhelyzetet, az alábbi okok
miatt:
- a veszélyes árut szállító járművek helytelen megrakása, töltése, a RID előírások figyelmen
kívül hagyása,
- a tartályok töltésekor és a fuvarozás ideje alatt bekövetkezett nagymértékű környezeti
hőmérséklet emelkedés ( a folyadék fázis térfogata a hőmérséklet emelkedésével arányosan
nő, megnövelve ezzel a tartálykocsik belsejében uralkodó nyomást),
- a tartálykocsik biztonsági szerelvényeinek, elzáró és lefejtő berendezéseinek tömítési
meghibásodása.
Az országos elhárítást a MÁV keretében szervezett Vasúti Vegyi Elhárító Szolgálat szervezi,
illetve fogja össze. Sopronban, tekintettel arra, hogy a GySEV-en fuvarozott árúk mintegy
harmad része a veszélyes anyagok kategóriájába tartozik, Vegyi Elhárító Kirendeltség
működik.
A Vasúti Vegyi Elhárító szolgálat főbb tevékenységei:
- veszélyes vegyi árukat szállító vasúti járművek szerelvényeinek rendellenes szivárgásainak,
csepegések, fúvások, szóródások megszüntetése elsősorban különféle tömítő és ragasztó
eljárásokkal,
- veszélyes anyaggal rakott kocsik emelésénél, vagy zárt téri javításánál felügyelet biztosítása,
- javíthatatlan kocsi esetében döntés a kocsi továbbíthatóságáról, vagy átfejtéséről,
- biztonságos átrakás, átfejtés megszervezése, irányítása, végrehajtása,
- baleset következtében sérült, kisiklott, felborult veszélyes áruval rakott kocsiknál a sérülés
helyreállítása,
- kiömlött veszélyes vegyi áruk sürgős mentesítésének, közömbösítésének elrendelése és a
közömbösítő anyagok kiválasztása.
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16.6. Az elhárításhoz szükséges eszközök, anyagok
EXPLIDET 1HDL
Oldószerek és aromás vegyületek gőzeinek levegőben való százalékos arányát határozza meg.
GM-002
Gázkoncentrációt mérő műszer, a gázok levegővel történő keveredését méri.
Mindkét műszer katalitikus elven működik.
Palást-hőmérő
Digitális kijelzésű műszer tartálykocsik palást-hőmérsékletének mérésére. Amennyiben pl.
gázt szállító kocsik esetében a palást-hőmérséklet eléri az 50 C°-ot, a tartálykocsit porlasztott
vízsugárral hűteni kell. A hűtés három módon történhet:
- az e célra kialakított csőkapuval, amelynek előnye, hogy a kocsit körkörösen hűti, hátránya
viszont, hogy a kocsit mozgatni kell a csőkapu alatt,
- porlasztott vízsugaras sugárcsővel történő kézi hűtés, amelynél a kocsit nem kell mozgatni,
viszont kiképzett személyzet szükséges a feladat elvégzéséhez,
- elosztó tüzivíz-vezetékről mobil porlasztó fejek lerakása a tartálykocsi körül.
Vepro tartályok
Elektrosztatikus feltöltődés mentes műanyag, zárható fedelű és szállítható edények a csepegő
veszélyes anyagok felfogására.
Felfújható edényzet
Sűrített levegős palackból rövid idő alatt felfújható, hengerekből kialakított sav és lúgálló
felfogó edényzet.
Matasorb
Vízzel nem elegyedő folyadékok, olajok, oldószerek felitatására. A szorbens lapok kapacitása
telítettségig tart, saját tömegük 12-13-szorosát szívják fel.
SorbX
Vízzel nem elegyedő apoláros folyadékok
Kapacitása saját tömegének 17-szerese.

és nem agresszív vizes oldatok felvételére.

SorbX2
Univerzális felhasználási területű kapacitása mintegy 10-12-szeres.
Mindhárom anyagra jellemző a lazaszálú szövetszerkezet. A szálak közé bejutott folyadék
nem kötődik véglegesen a szerkezetbe, onnan kipréselhető. A többszöri felhasználás bizonyos
kapacitás csökkenést eredményezhet.

17. Az Európai Unió közlekedéspolitikájának egyes kérdései
Már az Európai Unió elődjét, az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó Római Szerződés
alkotói előirányozták a közös közlekedéspolitika kidolgozását, annak sajátos szabályaival
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együtt. Az Európai Közösség hosszú időn keresztül nem volt képes, vagy nem volt hajlandó a
Római Szerződés által előirányzott közös közlekedéspolitika alkalmazására. A Miniszterek
Tanácsa közel 30 éven át képtelen volt a Bizottság javaslatait a gyakorlatba átültetni.
A közös közlekedéspolitika jövőbeni fejlesztéséről az első Fehér Könyv 1992. decemberében
jelent meg. Az okmány irányadó alapelve a közlekedési piac megnyitása volt. Az utóbbi 10
évben ezt a célt – a vasúti ágazat kivételével – általában sikerült elérni. A közös
közlekedéspolitika első valós eredményeként a fogyasztói árak jelentősen csökkentek,
ugyanakkor a szolgáltatások minősége javult, a választék bővült, ténylegesen megváltoztatva
az európai állampolgárok életmódját és fogyasztási szokásait.
A közlekedési piacnak az elmúlt 10 év során történt sikeres megnyitása ellenére változatlanul
tény, hogy a belső piac teljessé tételét megnehezítik a versenynek a pénzügyi és szociális
harmonizáció hiányából eredő torzulásai. A közös közlekedéspolitika összehangolt
fejlesztésének elmaradása a következő problémákat okozza:
- az egyes közlekedési módok teljesítményeinek egyenlőtlen növekedése ( a közúti közlekedés
részaránya az árufuvarozási piacon 44 %, a part menti tengerhajózásé 41 %, a vasúti
közlekedésé 8 %, a belvízi hajózásé 4 %; a személyszállítási piacon a közút részesedése 79 %,
a vasúti 6 %, a légi közlekedésé 5 %),
- torlódások a fő utakon és vasútvonalakon, a városokban és a repülőterek környékén,
- környezetszennyezés és egészségkárosító hatások, a közúti balesetek által okozott súlyos
veszteségek.
A 2001. szeptemberében kiadott Fehér Könyv mintegy 60 különleges intézkedésre tesz
javaslatot, amelyeket a közlekedéspolitika keretében közösségi szinten kell megtenni.
Tartalmaz 2010-ig terjedő cselekvési programot, kijelölve a folyamat eredményességének
mérésére alkalmas részcélokat és a végrehajtás figyelemmel kísérésére szolgáló eljárásokat.
A javaslatok az alábbi irányelveken alapulnak:
A vasút újjáélesztése
A vasúti közlekedés az a stratégiai ágazat, amelyen a közlekedési munkamegosztás
átrendezését célzó erőfeszítések sikere múlik, elsősorban az árufuvarozás területén. Az ágazat
újjáélesztése a vasúttársaságok közötti versenyhelyzet létrehozását jelenti. Elsőbbséget élvez a
piacok megnyitása, nemcsak a nemzetközi szolgáltatásokat illetően, hanem a nemzeti piacon a
kabotázsra (fuvarvállalás más ország belföldi forgalmában), valamint a nemzetközi
személyszállítási szolgáltatásokra vonatkozóan is. Lépésről lépésre ki kell alakítani egy
kizárólag árufuvarozásra szolgáló vasútvonalakból álló hálózatot, úgy, hogy a vasúttársaságok
kereskedelmi szempontból azonos fontosságot tulajdonítsanak mind az árú, mind a
személyszállításnak.
A közúti közlekedés minőségének javítása
A közúti közlekedés legnagyobb erőssége az, hogy páratlan rugalmassággal és alacsony áron
képes Európa egész területén árút szállítani. Ez az ágazat pótolhatatlan, de gazdasági helyzete
ingatagabb, mint amilyennek esetleg látszik. A Bizottság olyan jogszabály megalkotására tesz
javaslatot, amely lehetővé teszi a szerződések bizonyos rendelkezéseinek harmonizálását
annak érdekében, hogy megvédjék a szállítókat a fuvaroztatók befolyásától és feljogosítja őket
a díjszabások módosítására az üzemanyag árak rohamos emelkedése esetén. Párhuzamos
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intézkedések szükségesek a hatósági eljárások harmonizálása és szigorítása érdekében, hogy
megszűnjenek a tisztességes versenyt akadályozó praktikák.
A tengeri és belvízi hajózás támogatása
A partmenti tengerhajózás és a belvízi hajózás hozzájárulhat a bizonyos közúti infrastruktúrák
zsúfoltságából és a vasúti infrastruktúra hiányából eredő problémák megoldásához. Mindkét
közlekedési mód folyamatosan kihasználatlan. A partmenti hajózás felélénkítésére valóságos
„tengeri autópályákat‖ kell létrehozni. Ehhez a kikötők, valamint a vasúti és víziút-hálózatok
közötti jobb összeköttetésekre, a kikötői szolgáltatások színvonalának javítására lesz szükség.
Szigorítani kell a tengerhajózás biztonságát célzó szabályokat, ki kell dolgozni a minimális
szociális előírások betartásának ellenőrzését, egy valódi európai tengerhajózási
forgalomirányítási rendszert.
A légi közlekedés fejlesztése
Ma az egységes piac és az egységes valuta korában még mindig nincs „egységes légtér‖
Európában. Ezért elengedhetetlen egy sor sajátos, a légi közlekedés közösségi színtű
jogszabályainak megalkotása, a katonai hatóságokkal, az Eurocontrollal való hatékony
együttműködés bevezetésének megvalósítása. A légügyi politikának biztosítani kell azt is,
hogy a repülőterek kapacitásának elkerülhetetlen növelése a repülőgépek által okozott zaj- és
légszennyezés csökkentése mellett történjen.
A transzeurópai közlekedési hálózatok kiépítése
Bizonyos főutak telítődése és az ebből következő levegő szennyezés miatt az Európai Unió
számára fontos a már elhatározott transzeurópai projektek megvalósítása. A Bizottság azt
javasolja, hogy a közösségi irányelvek felülvizsgálata a vasút hálózat szűk
keresztmetszeteinek feloldására, a bővítés által keltett forgalmi áramlatok levezetésére
irányuljon ( elsősorban a határövezetekben levő utak építésére és a távolfekvő területek
elérhetőségének javítására).
Javasolják a finanszírozási szabályok megváltoztatását, lehetővé téve a közösségi támogatás
növelését, akár a teljes költség 20 %-áig, a természeti akadályokon átvezető, esetleg gyenge
megtérülésű vasúti projektek esetén is.
A közúti közlekedés biztonságának javítása
A közúti balesetek áldozatai a halottak és sérültek, a társadalomnak több tízmilliárd euróba
kerülnek, de az emberi veszteségek mérhetetlenek. Az Európai Unió célul tűzi ki, hogy 2010re s felére csökkentse az áldozatok számát. A Bizottság két javaslatot terjeszt elő: az egyik a
különösen veszélyes helyeken felállítandó jelzések harmonizálása, a másik a nemzetközi
kereskedelmi árufuvarozás ellenőrzésének és büntetéseinek összehangolása, különös
tekintettel a gyorshajtásra és az ittas vezetésre.
Hatékony közlekedési díjszabás-politika elfogadtatása
Az egyes közlekedési módok nem mindig és nem mindenütt fedezik az általuk okozott
költségeket. A helyzet tagállamonként és közlekedési módonként rendkívül eltérő, ami a belső
piac hibás működéséhez, a verseny torzulásához vezet.
Meg kell teremteni az üzemanyag adók harmonizálását a kereskedelmi felhasználók és
elsősorban a közúti közlekedés tekintetében. Meg kell határozni az infrastruktúra használati
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díjak megállapításának alapelveit, a külső költségek beszámításának is elő kell segíteni a
környezetet kevésbé károsító módok használatát.
A jó minőségű városi közlekedés fejlesztése
A közepes és nagyvárosokban kialakult egyre növekvő zsúfoltságtól szenvedő európai
polgárok életminősége általánosságban romlik. A Bizottság azt javasolja, hogy jó gyakorlati
megoldások elterjesztésére helyezzük a hangsúlyt, a tömegközlekedésnek és a már meglévő
infrastruktúrának a kihasználásával.
A kutatás és technológia a tiszta, hatékony közlekedés szolgálatában
A Bizottság 1997-2000 között több mint egymilliárd eurót fordított kutatásra és technológiai
fejlesztésre, olyan változatos témákban, mint a intermodalítás, a környezetbarátabb járművek
és a telematika közlekedési alkalmazása. Ezeket az erőfeszítéseket a jövőben is folytatni kell.
A fenntartható közlekedési rendszer közép- és hosszú távú környezetvédelmi céljai
2010-ig a következőkkel kell kiemelten foglalkozni:
- a torlódás kockázata a főbb útvonalakon és a regionális kiegyensúlyozatlanság,
- a közlekedési munkamegosztás átrendezésének feltételei,
- a szűk keresztmetszetek megszüntetésének előnybe részesítése,
- a közlekedőknek a közlekedéspolitika középpontjába állítása,
- a közlekedés globalizációjával együtt járó hatások kezelésének szükségessége.
Mint már az előzőkben is szóba került, az infrastruktúrális projektek kivitelezésének fő
akadálya – a műszaki vagy környezetvédelmi szempontokon túlmenően – továbbra is az, hogy
nehéz a szükséges tőkét összehozni. E kérdés megoldásában nemcsak egyenlőként kell részt
vennie a köz- és magánfinanszírozásnak, hanem szükség van a finanszírozás innovatív
módjainak alkalmazására is. A közlekedési infrastruktúra finanszírozása hagyományosan
állami forrásokon alapul. A nemzeti források kiegészítéseként lehetőség nyílik közösségi
források igénybevételére (Strukturális Alapok, Kohéziós Alap, a transzeurópai hálózat
költségvetése) a tanulmányok vagy a munkálatok finanszírozásához nyújtott közvetlen
támogatás formájában.

