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1. Bevezetés 

1.1. A kutatás előzményei, problémafelvetés 

Az ezredfordulón, közeledve az Európai Unióhoz való csatlakozáshoz, a 
regionalizmus kérdésköre a korábbiakhoz képest új formában jelent meg, ezzel 
együtt a szakmai érdeklődés előterébe is került. A területfejlesztés 
legkülönbözőbb szintjein (országos, regionális, megyei, kistérségi) fejlesztési 
koncepciók és programok készülnek. A tervezési folyamat szinte valamennyi 
résztvevője tanulja (újratanulja) a területi tervezést, a programozást, igyekezve 
új módszereket alkalmazni, és megalapozott javaslatot tenni a fejlesztés 
irányaira, céljaira és a cselekvési alternatívákra. Az idő rövidsége és más okok 
miatt gyakran a különböző tervezési szinteken párhuzamos tevékenységek 
folynak, ezért nem könnyű a konszenzus kialakítása. A kelet-közép-európai 
országokban - így hazánkban is - folyamatban van az új regionális politikán 
alapuló területfejlesztési programok, mint alapdokumentumok létrehozása, az 
EU regionális politikája alapelveinek érvényesítése. 

A hazai gyakorlat vizsgálata alapján úgy látom, hogy a stratégiaalkotás és 
programozás módszerei még nem kellően kidolgozottak és használatosak a 
területi tervezésben. Ezért indokolt a regionális fejlesztés és a közlekedési 
rendszerek esetében is a komplex szemléletmódot erősítő, a megvalósíthatóság 
követelményeinek megfelelő és alkalmazható eljárások kidolgozása. 

• Hazánkban az OTK-ról szóló 35/1998 OGy. Határozat elfogaddásával és a 
területfejlesztési törvény 1999. évi módosításával megtörtént a tervezési-
statisztikai régiók lehatárolása, megkezdődött működésük 
intézményi-pénzügyi kereteinek kialakítása. Ezzel egy olyan területi szint 
jelent meg a hazai területfejlesztésben, amely megfelel az EU NUTS 2 
szintnek, E területi egységek színterei lehetnek a gazdaságfejlesztésnek, 
és ezen keresztül a különböző fejlesztések ágazati koordinációjának is. Az 
e tárgyban végzett korábbi hazai kutatások és elemzések nem a jelenlegi 
régiós struktúrára irányultak, ezért a korábbi következtetések csak részben 
lehettek mérvadóak, miközben a viták napjainkban is folytatódnak. 
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® A piacgazdaságra való áttérést kővetően a közlekedési infrastruktúra 
tervezés dilemmái egy sor alapkérdést vetnek fel. A rendszerváltást 
követően az állani szerepe nagymértékben csőkkent a gazdasági 
folyamatokban, a tulajdoni viszonyok lényegesen átalakultak, 
meghatározóvá vált a magántőke és azon belül is a külföldi 
tőkeberuházások aránya. A gazdasági átalakulás és az ezzel együtt járó 
változások következtében viszont: 
- nincsenek megfelelő pontosságú, és részletességű adatok a 

közlekedési igényekről, a keresletről, ezért felértékelődik a mobilitás 
térbeli és időbeli alakulásának vizsgálata; 

- felvetődik, az a természetes kérdés, hogy miért és kik számára 
fontos tervezni a közlekedést, az érintettek konkrét igényeinek 
megfelelően, vagy a makrogazdasági politika, illetve a 
közlekedéspolitika által meghatározott (nemzetközi, országos, 
regionális) szinten, a helyi és csoportérdekek fölé rendelődő 
célkitűzéseknek megfelelően; 

- a közlekedésfejlesztésre fordítható összegek forrásallokációjának 
optimalizálása felveti a. finanszírozásba bevonható (érdekelt) 
legkülönbözőbb szereplők partneri alapon való megközelítését: 
állami költségvetés; útalap; koncessziók; EU infrastruktúrafejlesztési 
támogatások; önkormányzati hozzájárulás; regionális alapok; 
magántőke (vállalkozási, kockázati tőke stb.). 

Mindez tovább erősíti a közlekedés fejlesztésének regionális szinten történő 
integrálása iránti igényt. 

Az elmúlt évtizedben, a területfejlesztésben szerzett közvetlen tapasztalataim, 
valamint jelen Ph.D. doktori tanulmányok keretében végzett kutatásaim alapján 
számos olyan kérdés merült fel bennem, amelyek hozzájárultak a 
témaválasztáshoz. 

Az a tendencia, hogy spontán folyamatok kedvezőtlen hatásait késve ismerik fel, 
más szóval a tudatos fejlesztési stratégiák nem képesek a meglévő, létező 
igényekre támaszkodni, végigkíséri a magyar közlekedéshálózat alakulását. 
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Korábban ez jellemezte a közforgalmú kikötőhálózat kiépítésével kapcsolatos 
• kudarcot: mire az elképzelések kialakultak, a főbb szállítók kényszerűen 
kialakították a maguk egycélú kikötőit, és nem voltak hajlandók újra 
finanszírozni egy, most már közcélú (de számukra immár felesleges) 
kikötőhálózat kiépítését. Most hasonló veszély fenyegeti a kombinált szállítás 
csomópontjait: a számos (éppen nagy forgalmú) terminál spontán vagy külső 
érdekből alakult ki, területileg nem bővíthető, nem képes alapjává válni egy 
konzisztens hálózatnak. A józsefvárosi és soproni terminálon jelenik meg az 
országos forgalom fele (Fleischer 1999). 

Légi közlekedésben hiányzik egy egységes stratégia, a hatóságok, a 
légitársaságok és a repülőterek szerepe és felelőssége a döntések előkészítésében 
és meghozatalában is vitatható. Nem történt meg az előnyök és a hátrányok 
többszempontú összehasonlítása olyan kérdésekben, mint a nemzeti légitársaság 
léte, Ferihegy szerepe, egy esetleges HUB1 pozíció (sikeres vagy sikertelen) 
megcélzása, az EU, illetve az USA által kínált lehetőségek, partnerpozíciók 
közötti mérlegelés. Következésképpen stratégiai döntések helyett pillanatnyi 
piaci eshetőségeken múlik a gépbeszerzés, a charterjáratok és a menetrend 
viszonya, késik a regionális útvonalhálózatok kiépítése (az induló pozíciók sokat 
fognak számítani mindenféle tárgyalásnál). 

Stratégiai koncepció hiányával jellemezhető a közúti és a vasúti közlekedés 
fejlesztésének számos olyan kérdése, mint a térbeli struktúra, logisztika, tranzit, 
az állam szerepe, liberalizáció. 

A stratégia hiánya figyelhető meg a magyar közlekedéspolitikában is. 
Magyarországon a KHVM szervezésében 1993-1994 folyamán elkészült, majd a 
kővetkező években a kormány, illetve 1996-ban a parlament által elfogadásra 
került a Magyar Köztársaság Kormánya Közlekedéspolitikája. 

Ez a közlekedéspolitika öt stratégiai irányt nevezett meg, ezek: 
- az Európai Unióba történő integrálódás elősegítése, 

1 HUB Központi repülőtér, mely kategóriát az Európai Légitársaságok Egyesülete fogalmazta meg. 
Európában 6 ilyen repülőtér van, bennük összpontosul a legtöbb irányból a légiforgalom, ezért 
különleges szerepük lehet az európai egység szempontjából. 
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- a szomszédos országokkal való együttműködés feltételeinek javítása, 
- az ország kiegyensúlyozottabb térségi fejlődésének elősegítése, 
- az emberi élet és környezet védelme, 
- a hatékony, piackonform közlekedésszabályozás. 

A magyar közlekedéspolitika a stratégiai irányokhoz megvalósítandó feladatokat 
rendelt, amelyekre azután alágazati bontásban is (mint ágazati főirányok) és a 
megvalósítás eszközrendszerére (közgazdasági és jogi környezetére) is utalt. Bár 
a stratégiai irányok elvben egyenrangúak., adott sorrendjük a gyakorlatban nem 
csak az ágazati főirányok ismertetésének a felépítését határozta meg, de azt is, 
hogy a parlament által elfogadott rövid határozatban döntően csak a 
tranzitforgalmat elősegítő beruházások szükségességének deklarálása került 
kiemelésére. 

Az ország kiegyensúlyozottabb térségi fejlődésének elősegítésére vonatkozó 
programok nem készültek el. Az ugyancsak 1996-ban elfogadott 
Területfejlesztési Törvény hatására a kistérségi területfejlesztési társulások, a 
megyei és regionális fejlesztési tanácsok készítettek területfejlesztési 
programokat, ezek azonban elsősorban a helyi igényeket közvetítették, 
egységes tervezési módszertan és hatékony ágazati-területi koordináció 
hiányában megvalósíthatóságuk is kérdéses. 

A közlekedési beruházások térségfejlesztő hatásainak korrekt számbavétele és 
értékelése a tervezőket egyre nagyobb feladatok elé állítja. Hogyan oldható 
például Magyarországon a kettősen központos közlekedési hálózati szerkezet? 
Hogyan érhető el az elszigetelt piacok közötti megközelíthetőségi feltételek 
javítása? 

A környezetvédelmi szempontok figyelembe vétele nemcsak összetettebbé és 
ezáltal nehezebbé teszi a közlekedéstervezést, hanem az mindig egy-egy konkrét 
közlekedési beruházással szemben jelenik meg. 

Maga a megközelíthetőség, mint fogalom tartalmában és alkalmazhatóságában -
az Európában és hazánkban zajló társadalmi-gazdasági folyamatok figyelembe 
vételével - sokoldalú értelmezésre és értékelésre szorul. 
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A regionális politika által meghatározott térségi szintek felosztásánál 
szerepköreiket, jelentőségüket tekintve felerősödik az európai központ(ok), a 
regionális központok és a kistérségi központok jelentősége, mint a közlekedés 
célpontjai (1. táblázat). 

1. táblázat: A regionális politika térségi szintjeinek felosztása 

Terek Szint megnevezése Megjegyzés 
Makro térek Országcsoport 

Ország 
EU 
Visegrádi országcsoport, stb. 

Regionális terek Nagytérség Eurorégió 
Tervezési stat. régió 
Fejlesztési régió, Program 
régió, kiemelt térség 

Regionális terek 

Mezokörzet Megye 
Mezorégió 
Speciális térség (pl. 
idegenforgalmi) 

Regionális terek 

Kistérség Stat. kistérség 
Területfejlesztési kistérség 
Városi vonzáskörzet 
Kistáj 
Vidékfejlesztési kistérség 

Lokális terek Település, lakókörzet 

Forrás: Nemes Nagy (1998) felhasználásával saját szerkesztés 

Fentiekre tekintettel az értekezésben megjelenített kutatás fő célkitűzései a 
következők: 

• Egyrészt a stratégiai tervezés módszerei közül szeretnék bemutatni egy 
komplex eljárást, amely tapasztalataim alapján hatékonyan alkalmazható 
a területi tervezés legkülönbözőbb szintjein, és amellyel készülhetnek 
megvalósítható területfejlesztési stratégiák. 
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• Másrészt a regionális fejlesztési stratégiaalkotásban be szándékozom 
mutatni a közlekedési rendszerek helyét, szerepét, a közlekedési 
alrendszerek sajátosságait, főbb összetevőit. Az európai és hazai régiók 
közlekedési rendszereinek vizsgálata alapján a tervezők és döntéshozók 
számára következtetések és ajánlások kerülnek megfogalmazásra. 

• A közlekedés bonyolult rendszerén belül feltárni a legerőteljesebb hatású 
tényezőket és összefüggéseket. 

1.2. A kutatás során alkalmazott módszerek 

A kutatómunkát a hazai és a nemzetközi szakirodalom tanulmányozásán 
túlmenően, útkeresés is jellemzi. 

A regionális tervezés témakörében a figyelmem arra irányult, hogyan lehet 
például a vállalati szinten már eredményesen alkalmazott stratégiai tervezési 
eljárásokat a területfejlesztésben is alkalmazni, illetve melyek azok a speciális 
követelmények, feltételek, amelyeket a regionális gazdaságtan által 
megalapozott elméletek oldaláról szükséges meghatározni. Ennek megfelelően a 
részletesen tanulmányozott témakörök a következők voltak: regionális politika; 
regionális gazdaságtan; területi tervezés; stratégiai tervezés, projekttervezés, 
közlekedés gazdaságtan, rendszerelmélet, döntéselmélet. 

A tér és a közlekedés összefüggésének vizsgálatakor a meglévő ismeretek 
rendszerezésére és a meghatározó fogalmak tisztázására törekedtem. 

Az európai és hazai közlekedés áttekintése lehetővé tette a főbb tendenciák 
feltárását, stratégiai fejlesztési irányok megjelölését. A közlekedési beruházások 
tervezésére vonatkozó elvek és módszertan vizsgálata kimutatta az elméleti és a 
gyakorlati alkalmazások közötti diszharmóniát. 

A részletesebb kutatómunka a közlekedési rendszerek belső összetevőinek 
elemzésére irányult. 



Ez megkövetelte a közlekedési infrastruktúra főbb alapelemeit (vasút, közút, 
víziút, légiközlekedés) jellemző mennyiségi és minőségi mutatók előállításához 
szükséges adatok összegyűjtését - régiónkénti előállítását - és célirányos 
feldolgozását. 

Az elemzések ebben a kutatási fázisban már főként a NUTS 2 besorolás szerinti 
régiókra irányultak, így az adatok gyűjtését és feldolgozását is eszerint 
végeztem. 

A statisztikák fajlagos mutatókat, összehasonlító elemzéseket, trendszámítást és 
faktoranalízist tartalmaznak, amelyek segítségével számszerűsíthető 
eredményekhez is eljutottam. 

1.3. Szakirodalmi háttér 

A regionális tervezés közel egy évszázados múltra tekint vissza. Nagy-
Britanniában az 1909-ben megalkotott első tervezési tőrvény a lakóövezetek 
fejlesztésének ellenőrzését célozta. A húszas években építészek, városrendezők 
és közgazdászok kezdeményezésére megalakult az Amerikai Regionális 
Tervezési Társaság. A nagy gazdasági világválság következtében háttérbe 
szorult a gazdasági liberalizmus, az állam fontos szerephez jutott a gazdaság és 
társadalom szervezésében. Hollandiában 1931-ben megszülettek a tervezés 
törvényi feltételei, 1938-ban pedig az új térfelosztást követően meghatározták a 
területfejlesztési övezeteket. A térgazdasági szakemberek 1954-ben egyesítették 
kis csoportjaikat és Walton Isard vezetésével, megalakították a Regionális 
Tudományos Társaságot. E tarsaság keretében a közgazdászok mellett 
földrajztudósok, szociológusok, és más tudományágak művelői térgazdasági 
hipotéziseik bizonyítása céljából matematikai és ökonómiai módszerek 
alkalmazásával életre hívták a regionális tudományt (Benko 1999). A ma már 
klasszikusnak nevezhető regionális kutatók (Isard, Weber, Smith, Liossatos és 
mások) térgazdasági elméleteinek középpontjában a szállítási költségek 
minimalizálása állt. Ezzel párhuzamosan a reálfolyamatokban is megnőtt a 
közlekedés, az elérhetőség szerepe a tevékenységformák térbeli 
elhelyezkedésében, a családok lakóhelyének kiválasztásában. 
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A regionális fejlődés elméleti alapjain az EU országokban már a 70-es évektől 
különböző modelleket fejlesztettek ki, amelyeket a központi és regionális 
tervezésben egyaránt használtak. Az Egyesült Királyság és Németország 
interregionális input-output modelleket használt. Franciaországban a REGINA 
elnevezésű modellt alkalmazták egyidejűleg mind a regionális, mind a nemzeti 
tervezésben. 

Németországban a 70-es évek közepén több kutatóintézet közös javaslatára 
kialakították a TIM (Total Interregional Modell) elnevezésű multiregionális 
modellt. Hollandiában a Központi Tervező Hivatal több regionális tervező 
modellt is kifejlesztett, ezek közül ma is használatos a REM (Regional 
Economic Modell), amely azonban nem tartalmaz interregionális 
elszámolásokat. Belgiumban a RENA (Regional/National) modellt a Belga 
Tervező Hivatal fejlesztette ki, amelyet a 70-es évek végén korszerűsítettek. 
A SERENA névre átkeresztelt modell azonban továbbra sem tartalmazott 
interregionális elszámolásokat. 

A modelleket ért fő kritika arra irányult, hogy többségük nem volt alkalmas a 
régiók közötti (gazdasági teljesítmény, munkaerő, tőke, közlekedés stb.) 
áramlások és az interregionális pénzügyi elszámolások kezelésére (Molle 1993). 
Több országban működtek helyi-regionális modellek is. így Franciaországban az 
ipari aktivitást vizsgálták regionális modell segítségével, az Egyesült 
Királyságban pedig a ruházati ipar, a gépkocsigyártás, valamint az elektronikai 
iparágak növekedését tanulmányozták 66 kisebb régióban. 

A sokoldalú tervezési tapasztalatokat ötvözve, az első reményteljes európai 
modellt a Spanyol Tervezési Hivatal hozta létre MIMOSA (Multisectoral 
Interregional Model of Spanish Activities) néven. Ez a szektorközi kísérleti 
modell főként a vegyiparra koncentrált. A következő figyelemre méltó 
kezdeményezés az EU Bizottsága megbízása alapján a Holland 
Közgazdaságtudományi Egyetem tervezőcsoportja által kidolgozott FLEUR 
(Factors of Location ín Europe) modell volt. 

A FLEUR egy olyan európai interregionális interszektorális területi modell, 
amely EU szinten egyaránt képes integrálni a nemzeti makro modelleket és a 
regionális struktúrákat, kezeli az ágazati-területi kapcsolatokat. 
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A modell kialakulását megelőző kutatások során a tervezők arra a 
következtetésre jutottak, hogy a modellszámítások során 6 független változót 
(faktort) vesznek, figyelembe. Ezek sorrendben: a piacok, a közlekedés, a 
munkaerőpiac, az urbanizáció, a regionális politika és a nemzeti fejlődés 
(növekedés). Az előkelő helyen szereplő közlekedés jelentőségét külön is 
kiemelik, különösen a régión kívüli (külső) piacok elérhetősége miat t 

Mivel „az elérhetőség fontos eleme a régiók közötti távolság" (Molle 1990, 76 
old.) ezért bevezették az extraregionális piacok elérését minősítő hatékony 
távolság fogalmát bármely két régió között. A régiókat gravitációs pontokra 
redukálták, majd közlekedési módonként tervezési útvonalakat állítottak össze, 
amelyeken átlagsebesség figyelembe vételével kiszámították a hatékony 
távolságok megtételéhez szükséges időket. 
Az ily módon előállított időtávolságok mátrixa képezte a közlekedési 
költségeket, mint a modell egyik független változóját. A FLEUR modellben a 
függő változó az aktív foglalkoztatottak szintjének változása volt szektoronként 
és régiónként. 

Európa fejlett régióinak („C régiók") a 80-as évek végén történt vizsgálatakor 
megállapították (Andersson 1993), hogy a fejlődést a K+F aktivitás, a kulturális 
aktivitás és a modern kommunikációs rendszerek hatékony integrálása alapozta 
meg. Erinek során szoros összefüggést találtak a tudományos kreativitás 
(tudományos publikációk foka) valamint a kommunikációs kapacitás (légi utas 
forgalomban mérve) között. A legmagasabb 100 egységnyi tudományos 
kreativitású London-Cambridge-Oxford térséghez szintén 100 egységnyi légi 
utasforgalom tartozott. Ezzel szemben München 22 egységnyi tudományos 
kreativitásához arányosan csak 17 egységnyi légi utasforgalom. 

A második világháború utáni időszakban a gazdasági és demográfiai növekedés 
erőteljes volt, ami fokozta a területi tervezés és a városfejlődés ellenőrzése iránti 
igényeket. Később a hatvanas évektől kezdve a gazdasági és társadalmi életben 
bekövetkezett változásokkal együtt megjelentek a környezetszennyezés 
ellenőrzésére, az energiatakarékosságra, a környezeti tényezőket figyelembe 
vevő tervezésre és irányításra vonatkozó követelmények. 
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A 90-es évek elején a különböző közlekedési módok környezeti hatásait már 
•rendszerezett módon mutatták be. A vasút, a közút, a légi közlekedés, valamint a 
tengeri- és belföldi hajózás hatásait részletesen taglalta az európai közlekedési 
miniszterek 1990. évi konferenciája Párizsban. Az elemzés a környezeti 
hatásokat légszennyezés, vízszennyezés, talajszennyezés, zaj, baleset bontásban 
tartalmazta, emellett egyéb hatások címszó alatt már megemlítette a lakosságot, 
a mezőgazdaságot és a vadgazdálkodást, valamint a természetes életteret érintő 
elválasztó hatást (Button 1993 p. 61). 

A hazai szakirodalomban a 70-es évektől kezdődően folyamatosan fellelhetők a 
regionális gazdaságtan kutatási eredményei (Kóródí 1968/a, Kulcsár 1972, Illés 
1975, Enyedi 1993 és 1996, Horváth 1992 és 1994/a, 1994/b, Rechnitzer 1994), 
annak elemzési módszerei (Kulcsár 1976, Laczkó 1976, Tóth 1981, Rechnitzer 
1983) és az egyes ágazatok területi problémáinak vizsgálata (Kóródi 1968, 
Bakos 1978, Abonyiné 1978, Bernát 1975). A területi tervezés főbb elveivel és 
módszertani kérdéseivel pedig már korábban is több kutató foglalkozott 
(Kőszegi 1964, Kóródi 1968/b, Perczel-Gerle 1966, Bartke 1976, Kulcsár 1976, 
Laczkó 1976, Nemes Nagy 1973 és 1979, Miklóssy 1986 és 2000). Az 
infrastruktúra fogalma és fejlesztésének hatékonysági vizsgálata részben az 
ágazati, részben a területi kutatások egy érdekes célterülete volt (Kádas 1972, 
Kőszegfalvi 1975, Zoltán 1981).-

A közlekedés, mint a területfejlesztés fontos tényezője kellő súllyal szerepelt a 
hazai kutatásokban is. A gazdasági körzetek (a későbbi tervezési-statisztikai 
régiók) kialakításához például több olyan kutatás is hozzájárult, melyek a 
szállítási-közlekedési tényezőket vizsgálták (Krajkó 1961, Kovács 1976, Major 
1982, Erdősi 1985). 

A területi és ágazati tervezés összhangjának megteremtése - a nyugati 
országokban folyó kutatásokat követve - a 80-as évek elejétől hazánkban nem 
csak elméleti kutatási igényként jelent meg, (Wirth 1976, Rechnitzer 1983) 
hanem az Országos Tervhivatalban folyó munkálatokon keresztül a tervezői 
gyakorlatban is megjelent. Területi-ágazati mérlegek, input-output modellek 
készültek, a közlekedés egyes alágazataiban pedig komplex beruházási 
döntéselőkészítő eljárások, algoritmusok elvi alapjainak a lefektetése történt 
meg (Kóródi 1968/b, Kovács 1976, Tánczos 1985, Vörös 1994). 
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Az infrastruktúra tervezés rendszerszemlélete iránti igény, valamint az állami és 
•önkormányzati szerepvállalás a tervezésben nemcsak Magyarországon, hanem 
nyugat-európai országokban is időről-időre vita tárgya, amely vita ugyanakkor 
időnként, nyugvópontra is jut. A svéd önkormányzatok esetében például a 
tervezési feladatoknál különösen nagy hangsúlyt kapnak az ember által 
létrehozott épített és a természeti környezet tekintetében egyaránt. 

A tervezési és építési törvény és az azzal egyidőben a természeti erőforrások 
megóvására hozott törvény Svédországban központi önkormányzati feladatként 
írja első a helyi környezet - akár az ember által épített, akár a természeti -
átfogó tervezését (Snickars 1993). A közútfejlesztésben például a legújabb 
változás az új regionális tervező intézmények működési feltételeinek kialakítása, 
valamint hatékony munkamegosztás létrehozása a regionális és nemzeti szint 
között. 
Az átszervezések elvi alapjait a későbbi közlekedési hálózat feladat-orientált 
szemléletétől való elmozdulás jellemzi a rendszer-orientált szemlélet felé. A 
fontos viták a közlekedési szállítási módok közötti kölcsönhatásra és az 
infrastruktúra hálózatok egymást kiegészítő és helyettesítő szerepére 
koncentrálnak. 

1.4. Az értekezés logikai szerkezete 

Tekintettel arra, hogy a kutatás a közlekedési rendszerek helyét, szerepét 
vizsgálja a regionális fejlesztési stratégiában, a dolgozat első fejezetében 
szükségesnek tartottam bemutatni a területi tervezés, valamint a közlekedés 
európai és hazai helyzetét, az aktuális és jövőbeni követelményeket. Ezt 
követően elemeztem a közlekedési rendszerek tervezését, bemutatva az időben 
változó elvi- módszertani elemeket, a súlypontok áthelyeződésének folyamatát a 
műszaki tervektől a pénzügyi szemléleten keresztül a fenntarthatóság 
követelményeinek teljesítéséig. Nagy hangsúlyt helyeztem a közlekedési 
beruházások hatásmechanizmusainak vizsgálatára, annak tervezhetőségére. Az 
értekezés további részei mélyrehatóbb, a tér-területiség-közlekedés fogalom 
rendszerén belül a részletekre, az értelmezésekre, a módszerekre összpontosító 
elemzéseket tartalmaznak. 
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Elindulva tehát az általánostól, fokozatosan közelítettem a konkrétabb felé, 
miközben igyekeztem megtalálni azon pontokat, ahol az ismert tudományos 
eredmények kiegészíthetők, esetenként meghaladhatok. A regionális 
gazdaságtan szemlélete lehetővé tette számomra a meglévő ismeretek 
rendszerezett feldolgozását és bemutatását, a témakörhöz kapcsolódóan pedig a 
célirányos megoldások keresését, elvi alapok és követelmények kialakítását. 

2. A területi tervezés 

A kutatás egyik fő témakörének megfelelően kiemelt figyelmet fordítottam a 
hazai területi tervezés helyzetére, eredményeire és főként arra, hogy a 
közlekedési rendszerek hogyan jelennek, illetve jelenhetnek meg a regionális 
terekre vonatkozó tervekben. 

2.1. A területi tervezés jelenlegi szabályozottsága 

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény az 
ország kiegyensúlyozott területi fejlődése és térségei társadalmi-gazdasági, 
kulturális fejlődésének előmozdítása, valamint az átfogó területfejlesztési 
politika érvényesítése és az ehhez kapcsolódó feladatok összehangolása 
érdekében, az Európai Unió regionális politikájára figyelemmel, alapelveihez, 
eszköz- és intézményrendszeréhez való csatlakozás követelményeire is 
tekintettel került kialakításra. 

A törvény megállapítja, hogy „a területi tervezés alapja a területfejlesztési 
koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv". Hangsúlyozza 
továbbá, hogy: a területrendezési terv a területfejlesztési koncepciókban 
megállapított célokkal összhangban meghatározza a térségi területhasználat 
módját (a koncepció elsődlegessége); és hogy a területfejlesztési és ágazati 
programok, területrendezési tervek készítése, egyeztetése és elfogadása során 
figyelembe kell venni az országos, regionális és megyei területrendezési tervben 
foglaltakat (második a rendezési terv és azt követik a programok). 
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•A területfejlesztési koncepciók és programok, valamint területrendezési tervek 
egyeztetésének és elfogadásának rendjéről szóló 184/1996. (XII. 11.) 
kormányrendelet 1997. január 1-én lépett hatályba. Figyelmet érdemel, hogy a 
rendelet kitér a szomszédos országokkal közös területfejlesztési koncepciók és 
programok véleményezésére és elfogadására, valamint, hogy a 
koncepció/program kidolgozója köteles gondoskodni a környezet védelméről 
szóló 1995. évi LIII. tőrvényben előírt vizsgálati elemzés elkészítéséről. 

A környezet védelméről szóló törvény tehát megelőzte a „területfejlesztési" 
törvényt. E tőrvény legfontosabb eleme a fenntartható fejlődés elve, melynek 
érdekében kötelező a környezeti hatásvizsgálat, ebben ki kell térni: a 
környezeti elemekre, a környezeti minőségre, a környezettel összefüggésben az 
emberi egészségre gyakorolt hatásra. 

A területfejlesztési törvény megteremtette a területfejlesztés újtípusú 
intézményrendszere megteremtésének jogi lehetőségét, így létrejött az Országos 
Területfejlesztési Tanács, megalakultak, a Megyei Területfejlesztési Tanácsok, 
továbbá lehetőség nyílt a Regionális és a Térségi Fejlesztési Tanácsok 
megalapítására is. A települési önkormányzatok számára lehetővé vált a közös 
területfejlesztési programok kialakítására jogi személyiséggel rendelkező 
Területfejlesztési Társulás létrehozása (kistérségek). 

Az elmaradott térségek felzárkóztatásának és fejlődésének elősegítése érdekében 
kialakult a területfejlesztés kedvezményezett térségei meghatározásának rendje: 

• országgyűlési határozat tartalmazza az értékelés módszerét, a 
minősítést; 

© kormányrendeletek sorolják fel a kedvezményezett kistérségeket és 
településeket; 

• évente kormányrendeletben kerül megállapításra az állami költségvetés 
területfejlesztési előirányzatai decentralizált részének megyénkénti 
elosztása és a pályázati célok (legutóbb már központ-régió megye 
bontásban). 
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A jogszabályalkotás fontos dokumentuma az Országos Területfejlesztési 
Koncepció volt (35/1998. (III. 20.) OGY határozat), amely: célokat és 
irányelveket határozott meg az ország egészére; hosszú távú célokat és 
prioritásokat fogalmazott meg térségenként (kedvezményezett kistérségek); 
meghatározta az eszköz és intézményrendszer fejlesztésének irányait; ágazati 
prioritásokat határozott meg a területfejlesztés szempontjából; felkérte a 
regionális és megyei területfejlesztési tanácsokat, hogy az országos 
területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedően a kistérségi fejlesztési programok 
figyelembevételével készítsék el hosszú távú fejlesztési koncepciójukat és 
középtávú programjaikat. 

Az OGY határozatot kővetően hamarosan megjelent a területfejlesztési 
koncepciók, programok és területrendezési tervek tartalmi követelményeiről 
szóló 18/1998. (VI. 25.) KTM rendelet, amely kistérségi és megyei szinten a 
területi tervezés egyik alapdokumentumává vált. 

A Kormány a 2307/1998 (XII, 30.) határozatában rendelkezett arról, hogy a 
gazdaságfejlesztési támogatások koncepciója alapján, a középtávú 
gazdaságpolitikai stratégiába illeszkedve ki kell dolgozni az Átfogó Fejlesztési 
Tervet (ÁFT). 

r ^ 

Az AFT a magyar gazdaság egészének fejlesztésére vonatkozó elgondolásokat 
tartalmazó terv, amely magában foglalja 

• a támogatáspolitika prioritását; 
® a támogatási célok teljes rendszerét és ezek indoklását; 
• a nemzeti és az EU által is támogatott fejlesztéseket; 
• a szektorális horizontális és regionális fejlesztési elképzeléseket. 

Az ÁFT képezi a kereteit a Nemzeti Fejlesztési Tervnek (NFT), amely az EU 
Bizottsággal való tárgyalások és konzultációk során kialakított és kizárólag az 
EU által társfinanszírozott fejlesztési programokra épülne. Az NFT tartalmazza 
azokat a támogatási fejlesztési programokat, amelyeket Magyarország az EIJ 
Bizottságnak szándékozik beterjeszteni. Ez képezi a Bizottsággal folytatandó 
tárgyalások alapját és ennek folyamán kerül kialakításra a Közösségi 
Támogatási Keret (CSF), amely Magyarország és az EU közös fejlesztési 
céljait támogató kereteket határozza meg. 
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2.2. Új típusú területi tervezési rendszer 

A „rendszerváltó ideológia" és politikagyakorlat (1989-90) a központi pártállami 
beavatkozás fontos eszközének vélte a tervezést és annak kiiktatásával egy 
időben a területi tervezést is megszüntette. Megszűntek a területi tervezés 
legfontosabb szervezetei: az Országos Tervhivatal, az ÉYM és a Megyei 
Tanácsok Tervosztályai. 

Az élet azonban kikényszerítette a legfontosabb tervek és a hozzájuk kapcsolódó 
jogszabályok megalkotását (lásd előző fejezet), de mivel nem zajlottak le a 
tervezés megújítását szolgáló szakmai és ideológiai viták a jelenlegi gyakorlat is 
ellentmondásos, ami gátolja az átfogó megújítást. 

• A területfejlesztésről és területrendezésről szóló megjelent jogszabályok 
alapvetően „tervhierarchiá"-t vázolnak, ami a korábbi struktúrák részben 
korrigált újjáélesztését segíti a következő tervezési sorrendben (Ország-
régió-kistérség-település) 

r 

Új elemek: 
- a területfejlesztési koncepció megelőzi a területrendezési terveket; 
- a régió magába integrálja a megyéket; 
- a fejlesztési koncepciók kidolgozását fejlesztési programok készítése 

követi. 

« Kevés az új alapokon képzett szakember, így továbbra is a hagyományos 
építész, urbanisztikai értelmiség uralja a területrendezés tervezését. 

® Nyugat-Európában sem született általánosan elfogadott új gyakorlat, igen 
nagy szervezeti és kompetenciabeli eltérések mutatkoznak. 

. A jelenlegi tervezési gyakorlatban a legnagyobb bizonytalanságot a jövőkép 
hiánya jelenti (Paksy 1999). 

A bizonytalanság és ismerethiány a területi tervezés sajátos ellentmondása, 
amely végigkíséri a tervkészítés folyamatát.. 
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Uj típusú területi tervezési rendszer megvalósítására van tehát szükség, 
amelynek fő elemei: 

® stratégiai szemléletű tervezés, 
• koncepciók, után programozás, 
© a tervek közötti iteráció, 
® a tervek rendszeres felülvizsgálata, korrekciója, 
® jövőkép kutatása, matematikai módszerek alkalmazása, 
® korszerű információs rendszerek kiépítése, 
• monitoring-

2.3. A területi szintű stratégiai tervezés jellemzői 

A területfejlesztés a térhasználat tudatos irányítását jelenti (Faragó 1994), 
amelyben az egyes alrendszerek és az eszközök konzisztenciáj-a biztosítja a 
rendszer hatékony működését. Ezt a konzisztenciát teremti meg a stratégiai 
szemlélet (Rechnitzer 1995) a területi dimenzióban. A stratégiai szemlélet és 
gondolkodásmód - adaptálva a vállalati stratégiai tervezésre vonatkozó 
megállapításokat és elméleti alapokat (Csáth 1993,'Hanyecz 1995) - az alábbi 
jellemzőkkel rendelkezik: 

© jövőbe tekintő - hosszú távú gondolkodást és cselekvést szorgalmaz; 

• kreatív - több forgatókönyvet vázol, választási lehetőséget biztosít, és 
ezt a szereplőkre bízza; 

© rugalmas - a célok között átjárhatóság van, a rendszer adaptációs 
képessége nagy; 

® aktív - felkészíti a területi egység egészét és annak alkotóit a 
változásokra; 

© akciókra épít - a megvalósítás legfontosabb eszköze a programok, 
amelyek változhatnak; 

© változás orientált - az intézmény és eszközrendszer folyamatosan 
igazodik a célokhoz; 
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® siker orientált - a dinamikát és a fejlődést helyezi előtérbe. 

A stratégiai tervezés általában javasolt és a gyakorlatban is kipróbált általános 
folyamatábráját az 1. ábrán mutatom be. Jól látható az egymás után következő 
feladatokon túl a döntés, a visszacsatolás, a végrehajtás és a hatások mérésének 
követelménye, amelyek mind a tervezési folyamat, mind a működő rendszer 
jellegét hangsúlyozzák. 

1. ábra: A területi tervezés folyamata (Stratégiai szemléletű és megvalósítás 
orientált) 

Forrás: Veres (2000/b) 
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2.4 Stratégiaalkotás 

A stratégiai tervezés alkalmazhatósága a térségi stratégiák kialakításában és 
megvalósításában rendkívül fontos momentum, hiszen előrelátást, 
együttgondolkodást és folyamatot hordoz magában, amelynek során a szereplők 
módosíthatják, kiegészíthetik korábbi elképzeléseiket. A stratégiaalkotás 
felkelti, majd pedig fokozza a külső környezet iránti érzékenységet és ebből 
következően az alkalmazkodóképességet is. 

Jelen kutatás keretében összefoglaltam és publikáltam a stratégiaalkotás főbb 
lépéseit, a tartalmi követelményeket és javasolt módszereket a területi tervezés 
speciális feladatainak figyelembe vételével (Veres 2000/b). Időközben a javasolt 
eljárást több térségi fejlesztési program készítésénél alkalmazták (Veres 2000/c). 

Az eljárás a következőkkel jellemezhető: 
• a területfejlesztés folyamatát az adott térség szintjén a 

gazdaság-társadalom-természet-épített környezet (infrastruktúra) 
kölcsönhatásában és komplex rendszerként fogja fel; 

® egymástól elkülöníti a célok és eszközök rendszereit; 

® a célok meghatározásánál a koncepcionális megközelítésen túl 
kötelezővé teszti a számszerűsített célmeghatározást, illetve az 
ehhez vezető út (intézkedések) konkrét megfogalmazását; 

® a tervezés a térség belső adottságaiból (endogén források) indul ki, 
ugyanakkor figyelembe veszi a versenyelőnyt meghatározó 
sikertényezőket is; 

® forgatókönyvekben gondolkozik, lehetővé téve ezáltal, az optimális 
és felelősségteljes döntést; 

• a számszerűsített tervezés lehetővé teszi a monitoringrendszer 
kialakítását és működtetését. 
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Különböző megközelítéseket egybevetve a javasolt stratégiaalkotási eljárás a 
következőképpen épül fel. 

• A minősítendő belső tényezőket (TB) elsősorban a keresletorientált 
stratégiai megközelítés határozza meg, amelyben kiegészítő jelleggel 
megjelennek a kínálati elemek is. 

• A külső környezet oldalánál számba vett tényezők (Tk) változatai 
különböző forgatókönyveket alapoznak meg, a különböző 
forgatókönyvek pedig eltérő stratégiákat eredményeznek. 

2.5. A kötelezően minősítendő belső tényezők meghatározása 

A tényezők meghatározása során figyelembe vettem a nemzetközi felmérések 
valamint a hazai elemzések és a régiók versenyelőnyeit kimutató kutatások 
tapasztalatait. 

Nemzetközi felmérések tanulsága szerint a beruházni szándékozó külföldi 
vállalkozók a telepítési tényezők közül kiemelt jelentőséget tulajdonítanak az 
infrastruktúra minőségének, az általános ipari adottságoknak, a piacra jutás 
feltételeinek, az engedélyezési adminisztráció hatékonyságának és a 
makrogazdasági szabályozásnak (Horváth 1999). 

A gazdaságfejlődés különböző korszakai - a telepítési és termelési tényezők 
eltérő jellegének, valamint az áruk és a munkaerő áramlási irányainak 
megfelelően - a közlekedési ágazatok más-más válfaját részesítették előnyben. 
A preindusztriális korszakban a nagy tömegű nyersanyag- és 
késztermékszállítást a vasúthálózaton keresztül bonyolították, az indusztriális 
társadalom a közúti hálózat fejlesztését preferálta, majd a posztindiisztriális 
fejlődési szakasz a nemzetközi piacok globalizálódása, a vállalati 
szervezetek nemzetköziesedése, s nem utolsósorban az á j termelési formák 
meghonosodása és a tercier ágazatok fejlődése következtében a gyors 
elérhetőséget szolgáló közlekedést állította figyelmének középpontjába. 
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Ez a gazdasági paradigma a két tradicionális ágazat - a vasúti és a közúti 
közlekedés - minőségi fejlesztése (a nagy sebességű vasúthálózatok és a 
gyorsforgalmi autópályák kiépítése) mellett növekvő jelentőséget tulajdonít a 
légi közlekedés kiterjesztésének. 

Magyarország esetében még nem beszélhetünk az infrastruktúra megfelelő 
mennyiségi és minőségi kiépítettségéről. Ezért a magyar régiók esetében a 
„hiányzó" infrastruktúra még a közeljövőben is a fejlesztendő telepítési 
tényezők közé kell hogy tartozzon. Emellett ma már szélesebb szakmai 
körökben is felismert az ún. „szoft" tényezők növekvő szerepe (vezetés 
színvonala, innovációs miliő, koncepciók, programok kidolgozottsága stb.). 

Az elmúlt évtizedben folytatott gyakorló területi tervezői munkásságom 
tapasztalatai alapján állíthatom, hogy a különböző hazai térségi fejlesztési 
koncepciók és programok nem kellően megalapozott helyzetelemzésekre 
épültek. Ennek egyik oka az volt, hogy a tervezők nem vették kellően számba 
a szükséges tényezőket, másrészt pedig az értékeléshez nélkülözhetetlen 
információk jelentős része nem állt rendelkezésre. Ma már úgy gondolom 
nem elégedhetünk meg ezzel a helyzettel és szükség van teljesebb, komplexebb 
értékelésre, amelynek elősegítésére a következő szempontrendszert állítottam 
össze (2. táblázat). 
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2. táblázata Minősítendő belső tényezők köre (TB) 

Megnevezés Részletezés 

Közlekedés Hálózatok kiépítettsége (vasút, közút, víziút, légi 
forgalom) 
Elérhetőség (nemzetközi, térségi, helyi központok) 

Telekommunikáció 
fejlettsége 

Telefon, telefax, ISDN vonalak kiépítettsége, kábel 
TV, helyi sajtó 
Számítógép használat 
Internet 

Humán potenciál Képzettség 
Munkaerő mennyisége, minősége és költségei 
Nyelvismeret 
Vállalkozókészség 
Potenciális alkalmazottak életminősége (lakás, 
egészségügy, szabadidő stb.) 
Gazdasági- politikai vezetés 
Identitás 

Gazdasági környezet Klaszterek (ipari, mezőgazdasági, turizmus) 
Piacok közelsége (vevőkör, beszállítók stb.) 
Szolgáltatások (háttéripar, energia, pénzügyi stb.) 
Innovációs miliő, K+F környezet 
Térségi Fejlesztési Program 
Saját pénzügyi források 

Környezeti adottságok 
(belső) 

Természeti környezet állapota 
Termőhelyi adottságok 
Ingatlanfejlesztés költségei 
Egyéb értékek ( ásványok, termálvíz stb.) 

Forrás: Veres (2000/b). 

A 2. táblázatban szereplő tényezők egy része statisztikai adatként rendelkezésre 
áll, illetve számítható, másokat pedig empirikus kutatással, szakértői értékeléssel 
elő lehet állítani. 
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Ennek során a tervezők és döntéshozók számára kibontakozik az a felismerés, 
hogy területfejlesztési céljaik, programjainak kialakításához vannak biztos, 
bizonytalan és kockázatos kiindulási pontok Ebből következően minden terv 
tartalmaz kockázatos és bizonytalan elemeket, amelyek tudatos felvállalása 
jelenti a tervezés sarokkövét. A döntés optimalizálását segítik a forgatókönyvek 
és a szcenáriómenedzsment. , 

2.6. Stratégiai döntések jövőorientált előkészítése forgatókönyvekkel 
(szcenárió-menedzsment) 

A „szcenárió-menedzselés" olyan forgatókönyvekre épül, amelyek 
nélkülözhetetlen eszközei a jövőért folytatott versenyfutás előkészítésének, majd 
irányításának. A jó forgatókönyv nyitottá teszik a gondolkodást a jövőben 
bekövetkező események iránt, és hálózatot képes teremteni a rendszerezett 
gondolatokból. 

Ahogy nő az előre jelzett időtáv, úgy csökken a megismerés esélye és 
pontossága, a mából az ismeretlen távlatok felé haladva. A forgatókönyvek nem 
egyetlen prognózist tartalmaznak, hanem feltárják az egymással versengő 
fejlődési pályákat és ezek várható következményeit. Ilyen módon 
„megsokszorozzák" a jövőképet. 

A jövő leírása sokféle összefüggésben lehetséges, a térség tevékenységei szerinti 
tartalommal, valamint a politikai szabályozások tárgyai szerint. A komplex 
rendszerként értelmezett jövőkép hálózatként szemléltethető. A jövőbeli 
összefüggéseket modellező rendszert a bekövetkező változások alapján lehet 
dinamizálni, és ez a komplex jelleg rávilágít a hagyományos menedzselési 
technikák korlátaira is. 

A szcenáriók a jövő lehetséges változatait eseményláncok, vagy állapotok 
logikai úton történő összekapcsolásával jelenítik meg. A történetek mindegyike 
lehetőleg konzisztens, ugyanakkor az egyes forgatókönyvek egymás alternatíváit 
jelentik. 
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A forgatókönyvek logikai felépítése abból indul ki, hogy a környezet a 
változások szempontjából egyaránt tartalmaz konstans (állandó), előre jelezhető 
és előre nem jelezhető tényezőket: 

® A konstans tényezők konkrét (determinált) értékeket hordoznak, 
könnyen számíthatók és számszerűsíthetők; 

• Az előre jelezhető tényezők már csak valamely valószínűséggel 
határozhatók meg, tendenciák, trendek mutathatók ki, melyek jól 
alkalmazhatók prognózisok felállítására; 

• Az előre nem jelezhető tényezők bizonyos feltevések (hipotézisek) 
útján kapnak értéket. 

A háromféle tényező különböző kombinációi alkotják a különböző 
forgatókönyveket. Összeállításukkor tehát a tervező pontosan tudja milyen 
tényező értékekből indult ki, ezáltal később az eredmények értékelésekor 
lehetőség van az összehasonlításokra, a verifikációra, a monitoring 
működtetésére. 

E folyamat átláhatósága és tervezhetősége végett összeállítottam a szcenáriók 
logikai felépítésének folyamatábráját (2. ábra). 
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2. ábrás A szcenáríók logikai felépítése 

Forrás: Veres (2000/b) 

A szcenáríók kidolgozása segíthet a jövőre irányuló döntések sokoldalú 
megalapozásában (Nováky 1997). Valamely rendszer - például a közlekedési 
rendszer - fejlesztése is döntések sorozata. Valamely hálózati elemre, vagy 
éppen szervezeti intézkedésre vonatkozó döntés előkészítésének színvonalát 
egyértelműen minősíti a döntési változatok száma, és az egyes változatok 
kidolgozottsága, összehasonlíthatósága. Mivel a közlekedési terek környezete 
egyre összetettebbé válik, a stabilitás helyett egyre inkább a dinamikus 
rendszerjellemzők a meghatározóak, előtérbe kerül a stratégiák kialakításának 
komplex modellje iránti igény (Korompai. 1995). 
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2.7. Területfejlesztési programok készítésének hazai tapasztalatai 

Ma már a területi tervezés valamennyi szintjén elmondható, hogy készültek 
tervdokumentumok, amelyek kiindulási pontját képezhetik a további, 
részletesebb tervezőmunkának. A részletesebb, mélyrehatóbb áttekintés azonban 
már árnyaltabb és differenciálhatóbb minősítéseket indokol. 
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® Makro szinten az Átfogó Fejlesztési Terv összeállítását követően elkészült 
az Előzetes Nemzeti Fejlesztési Terv, majd soron következő feladat a 
Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) elkészítése. Ezen utóbbi két 
dokumentumot az EU kéri, mivel szükségesek a csatlakozáshoz, illetve a 
Közösségi Támogatási Keret összeállításához. Sajnos ez a külső kényszer 
érezteti hatását, mert az NFT összeállítása vontatottan halad, nincs igazi 
„gazdája", a Regionális Operatív Program fejezet készítésének 
módszertana vontatottan alakult ki és vitatható. Egyes ágazatok és 
alágazatok szintjén készültek koncepciók, stratégiák, ezeknek azonban 
közös tulajdonságai, hogy különböző időtávokban a célokat szövegesen 
fogalmazzák meg, az intézkedések kidolgozására helyezik a hangsúlyt, 
a várható társadalmi-gazdasági hatásokat nem mutatják foe és nem 
számszerűsítik, nem alkalmaznak indikátorokat a monitoring 
biztosításához. 

« Az egyes térségi szinteken: 
- A régiók (a 7 NUTS 2, illetve a Balaton) az Észak-Alföldi Régió 

kivételével elkészítették a területfejlesztési programot, néhány 
helyen már kidolgozták az operatív programokat is, és megkezdték 
ezek megvalósítását. 

- A megyék mindegyike rendelkezik területfejlesztési programmal, és 
hamarosan elkészülnek a rendezési tervek is. 

- A kistérségek döntő többsége elfogadta a területfejlesztési 
programot, emellett készültek agrárstruktúra átalakítási és 
vidékfejlesztési programok, gazdaságfejlesztési, turisztikai és 
újabban település csoportos lehatárolásban környezetvédelmi 
programok is. 
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E programok egyik közös sajátossága, hogy alapvetően igény 
szintiek, a tervezők a helyi közősségek gondolatait, vágyait 
foglalják össze célrendszer formájában, ugyanakkor e célok 
elérhetősége, megvalósíthatóságának vizsgálata (verifikálása) még 
várat magára. 

- A stratégia- és programalkotás folyamatában még nem alakultak ki 
a vertikális és horizontális integráció, az iteráció intézményes 
formái, a múlt-jelen-jövő intézményes egymásra épülése és 
integrálása. 

- Nem készülnek prognózisok, illetve készítésükre napjainkban 
történnek kezdeményezések. 

• Lokális (helyi) szinten jellemző, hogy a települések túlnyomó többsége (a 
városok egy részének kivételével) nem rendelkezik hosszabbtávú 
elképzelésekkel, településfejlesztési koncepcióval, így nem tudják kellően 
támogatni a területfejlesztési tervezést. Emellett gondot okoz a rendezési 
tervek hatályának megszűnése 2003-ban, illetve, hogy sok helyen nem 
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rendelkeznek a tervek elkészítéséhez szükséges forrásokkal. így késlekedik 
a területfejlesztési programok megvalósításához szükséges helyi 
feltételrendszer kialakítása is. 

A különféle területfejlesztési programoknak ugyanakkor közős sajátossága, 
hogy a prioritások között előkelő (első vagy második) helyen szerepeltetik a 
közlekedés fejlesztését. 

A tervek megvalósíthatóságának bemutatása azonban már bizonytalanságot 
mutat főként a forrásösszetétel, illetve a finanszírozás tekintetében. 

A területi szintek nem rendelkeznek kellő információval - és főként 
garanciákkal - a középtávú tervezési időszakban őket megillető központi 
forrásokat illetően. Gondot okoz továbbá, hogy nem működik folyamatos 
társadalmi-gazdasági elemző tevékenység és erőforrás értékelés, amelyek 
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eredményeinek rendszeres megjelenítése alapja lehetne egy valódi monitoring 
tevékenységnek. 

Részben ennek tudható be az is, hogy a területfejlesztési programok nem 
mutatják be kellően a társadalmi, gazdasági és környezeti beavatkozások 
hatásait 

A készülő Nemzeti Fejlesztési Terv és azon belül a regionális stratégia, valamint 
a regionális operatív programok (újabban egy db Regionális Operatív Program 
készül a regionális operatív programokból) különféle változatainak 
tanulmányozásakor gyakran az olvasó úgy érzi, hogy ezen tervek az Európai 
Unióhoz való csatlakozás miatt, az EU támogatási források megszerzése 
érdekében készülnek. A tervezők miközben igyekeznek maximalizálni az EU-
hoz való csatlakozás után elnyerhető támogatásokat, nem hangsúlyozzák kellően 
az ország és a magyar régiók tőkeabszorpciós képességének javítási 
követelményét, ami a programok mellett igényli az önerő tervezhetőségét, a 
megfelelő szervezeti kompetenciákat és a szakmai hátteret. 

A közlekedés vonatkozásában meg kell említeni, hogy a szaktárca 
támogatásával az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság (ÜKIG) a 
közelmúltban elkészítette a hét magyar tervezési-statisztikai régió 
közáthálózatfejlesztési koncepcióját. Ezen tervdokumentumok - bár eltérő 
módszertannal és kidolgozottsági szinten készültek el - jelentősen hozzájárultak 
a közlekedésfejlesztés regionális tervezéséhez. 
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3. A közlekedés jelene és jövője az Európai Unióban 

3.1. Regionális különbségeket meghatározó főbb tényezők az EU országok 
tapasztalatai alapján 

® Közlekedési Infrastruktúra 
A jó közlekedési rendszer mind a nemzeti, mind a regionális gazdasági és a 
társadalmi fejlődés előfeltételeit jelenti. A közlekedési rendszerek 
rendelkeznek az infrastruktúra összes fő jellemzőjével: kiterjedtek, 
oszthatatlanok, immobilak, a termelők és fogyasztók széles köre veszi őket 
igénybe. A modern gazdaságban nélkülözhetetlenek, és mással nem 
helyettesíthetők. A közlekedési rendszerek területpolitikai szempontból 
főszerepet játszanak az integráció és a kohézió elősegítésében abból 
fakadóan, hogy javítják a periférikus régiók elérhetőségét. 

A közlekedési infrastruktúrák abban különböznek más infrastrukturális 
hálózatoktól, hogy a használatukból származó előnyöket a régión kívüliek is 
élvezik, míg a költségek - különösen környezeti vonatkozásban - a helyi 
lakosságra hárulnak. Más régiók felől vizsgálva e kérdést ugyanakkor 
feltételezhető a kölcsönösség, melynek következtében végeredményben 
kiegyenlített helyzetek állnak elő. 

A közlekedési rendszereket a tényleges regionális szükségletek szerint kell 
vizsgálni. Nem lehet cél a teljes ellátottságbeli egyenlőség elérése, mivel 

a földrajzilag központoktól távolabbi és a ritkábban lakott régióknak 
hasonló gazdasági szerkezetet és jövedelmi viszonyokat feltételezve 
nagyobb az egy főre jutó fajlagos mobilitási szükséglete; 

Európa zsúfoltabb központi fekvésű régióiban az átmenő és a régión 
belüli forgalom kombinációja (az Erdősi-féle ún. "advektív előnyök" 
élvezete) szintén nagyobb ellátottságot eredményez, mint amilyet a 
tényleges szükséglet, illetve a terület nagysága, vagy a népesség 
száma indokolna. 
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Az EU-ban a közutak az összes teherszállítás több, mint 70%-ának és a 
személyszállítás több, mint 90%-ának a hordozói. A közlekedés más 
fajtáinak igénybevétele a megfelelő helyi úthálózathoz való csatlakozás 
függvénye. Az alapvető mutatók tükrében megállapítható, hogy az EU négy 

r 

kevésbé fejlett országában (Görögország, Írország, Portugália és 
Spanyolország) a közlekedési rendszerek fejlettsége többé-kevésbé elmarad 
az unió átlagától. Az elmaradás még nagyobb a kevésbé fejlett régiókban. 

© Távközlés (telekommunikáció) 
A távközlés az utóbbi évtizedekben a regionális gazdasági fejlődés egyik 
meghatározó elemévé és az infrastruktúra más területeinek fontos 
kiegészítőjévé lépett elő. A modern telekommunikáció nagy mennyiségű 
információ cseréjét teszi lehetővé gyorsan és olcsón azáltal, hogy 

- olyan gazdasági kapcsolatokat, újabb igényeket teremt, amelyek 
következtében növekszik az áruszállítás és az utazás; 

- másfelöl a távközlés a szektor speciális szolgáltatásaival és 
alkalmazásaival (távmunka, bank-home, távkereskedelem stb.) 
kiváltja a közlekedési igény egy részét. 

Ezért a távközlési és közlekedési hálózatok fejlesztésének párhuzamosan kell 
folynia, nem alternatívái egymásnak. 

A 90- es években az EU-ban a távközlésre fordított beruházások aránya elérte 
a GDP 0,6%-át. A négy legkevésbé fejlett országban e kiadások meghaladták 
az 1%-ot, és ennek hatására a távközlési rendszerek színvonala gyorsan 
közeledett a fejlett tagországokéhoz. 

• Emberi erőforrás ellátottság 
A jól működő oktatási és képzési rendszer fontos szerepet játszik a 
komparatív előnyök kihasználásában. Az unión belül fennálló különbségek 
igen jelentősek az oktatási rendszer hatékonysága tekintetében és az emberi 
tőke minőségét jellemző képzettségi szint vonatkozásában is. 

A középfokú képzettséggel nem rendelkező felnőtt korú lakosság aránya, 
valamint a továbbképzési formákban való részvétel tekintetében is nagy 
különbségek jellemzik az EU tagállamokat. 
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A csúcstechnológiai ágazatokban foglalkoztatott munkaerő aránya is felhívja 
a figyelmet az emberi tőke minőségében megmutatkozó különbségekre. 

• A Kutatás és Fejlesztés (K+F) szerepe 
A kutatás és a technológiai fejlesztés, a termékek és a termelési folyamatok 
vonatkozásában megnyilvánuló innovációs és korszerűsítési képesség 
lényeges eleme a regionális versenyképességnek. A K+F és az innováció 
számára szükséges szervezeti, vezetési, pénzügyi és műszaki feltételek 
jellemzően az EU központi régióiban találhatók meg. A kevésbé fejlett 
régiókban az új technológiák szélesebb körű elterjedése a termelésben nem 
csak a hozzáférhetőségen múlik, hanem elsősorban olyan környezetre van 
szükség, ami elősegíti az innováció gyors elterjedését a helyi gazdaságokban 
(Kengyel 1999). 

- Az innovációs mag: Az EU-ban a K+F területén nagyfokú 
koncentráció következett be, ami földrajzilag is lehatárolható. London 
és környéke, Rotterdam, Amszterdam, íle de France, Ruhr-vidék, 
Frankfurt, Stuttgart, München, Lyon, Grenoble, Torino és Milánó a 
kiemelkedőbb központok. Az államilag finanszírozott kutatások 
háromnegyede ezen a néhány egymással is szoros együttműködést 
kialakító helyen folyik. 

- Strukturális tényezők: A kevésbé fejlett régiók vállalkozásai esetében 
a technológiai váltás nehézségei között a gondot nem elsősorban kis 
méretük okozza, hanem inkább az elszigeteltségük és nem megfelelő 
szakmai felkészültségük, valamint pénzügyi okok miatt nem tudnak 
megfelelő keresletet támasztani a K+F eredményeivel szemben. 

• Műkődő tőke 
Egy ország, illetve régió nemzetközi versenyképességének megítélésében 
kiemelkedő szerepet játszik, hogy mennyire képes külföldi 
tőkeberuházásokat vonzani. A telephely választási döntések tanulságai: 

- A telephelyválasztás! döntések alapja a piaci részesedés fenntartása, 
vagy növelése. 

- A vállalatok az esetek 75%-ában először az országot választják ki, és 
csak azután a régiót. 
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- A kevésbé fejlett tagországok esetében a növekvő felvevő képességű 
piac mellett az alacsony területi (ingatlan) költségek és a 
beruházóknak biztosított kedvezmények jelentenek vonzerőt. 

• Országhatás 
A nemzeti gazdasági és gazdaságpolitikai környezet jellemző tényezői 
meghatározhatók a régiók közötti különbségek alakulása szempontjából is. 
Hosszú távon a fenntartható regionális fejlődés alapját a hatékony 
makrogazdasági politika és az infrastruktúra területén végrehajtott 
beruházások j elentik. 

3.2. Változások a közlekedésben, a távközlésben és a térproblémákról meglévő 
ismeretekben 

Az infrastruktúra kialakult mintái, formái és felhasználási módjai az európai 
területszerveződés és- szervezés fő tényezői. A jelentős előrehaladás ellenére, 
ami e téren az utóbbi időben történt, az EU-n beiül máig a. nemzeti szintű 
infrastruktúra-fejlesztés sok évtizedes örökségének kézzel fogható nyomait 
találjuk. Ezért fontos a tagországok közötti együttműködés kialakítása azon 
közösségi közlekedés- és infrastruktúra-politikák összehangolása, amelyek az 
eddiginél liberalizáltabban, illetve környezetbarát, összehangolt és hatékony 
módon működtetik az európai közlekedést, de a kommunikációs rendszereket is 
(ESPD 1997). A korszerű szállítási, közlekedési és kommunikációs technológiák 
(telekommunikáció, nagysebességű vasútvonalak) előretörése ugyanakkor igen 
gyors, azt többé-kevésbé csak a környezeti előírások gátolhatják meg. A 
Kelet-Közép-Európával bővülő kereskedelmi csatornák viszont a szállítás új 
áradatát hívhatják életre. 

Mindezeket a tényezőket együtt tekintve megállapítható, hogy a területi 
szerveződés fő meghatározói folyamatos és gyors változásokat visznek végbe az 
eljövendő években. Nem csupán a fizikai infrastruktúra fog megváltozni, de az 
infrastruktúra használatának a módja is. A telekommunikációs technológiák 
fontos változásokhoz vezethetnek a helyi struktúrákban és az aktivitási 
formákban is. 
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Noha az egységes piac és a közösségi szállítási politikák jelentősen 
csökkentették a hálózatok számára az országhatár jelentőségét, a határok léte 
továbbra is meghatározó abban az értelemben, hogy bizonyos szolgáltatások 
hiányoznak. Például a nemzeti vasútrendszerek közötti műszaki, 
szolgáltatásbeli, szervezeti/üzemeltetési különbségek máig fennállnak. 

Az elkövetkező dereguláció, a rendszerek technikai standardizálása és az Unión 
belüli versenyképes árképzés az összehangolásra kerülő vasúti hálózatok 
egységesülése előfeltételeinek tekinthetők. A vízi utak határátkelőinek szűk 
keresztmetszetei is felszámolhatók. Bármilyen elképzelés, amely a belső vízi 
utak sokcélú felhasználására irányul, megvalósulása után jelentős befektetéseket 
vonz. Szintén jelentős különbségek vannak a tagállamok teherhajózási 
technológiáiban, s ezek gátját jelentik a kombinált teherszállítás fejlesztésének. 

Az egyik fontos probléma a teher- és személyforgalom folyamatos növekedése. 
1990-ben az EU 12 tagországának egymás közötti kereskedelme elérte a 8 millió 
tonna áruforgalmat. Az egységes piac 1994-es bővülésével és az azóta történő 
közép-kelet-európai nyitással ez mára jóval magasabb értéket mutat. Jóllehet az 
egyes országokon belüli áruszállítás ma még jelentősebb, mint az országok 
közötti forgalom, a nemzetközi szállítás üteme gyorsabban bővül. Mivel a 
legtöbb szállítás kis távolságokat fog át, a közúti szállítás a legfontosabb 
szállítási mód. Minél nagyobb a távolság, annál inkább jönnek szóba más 
szállítási módok a közúti szállítás alternatíváiként. Ugyanakkor tapasztalható az 
a kedvezőtlen irányzat is, hogy kifejezetten nagy távolságokra közúton 
szállítanak - nem is mindig nagy fajlagos értékű - tömegárukat. 

Az nem valószínű, hogy a szállítási módok aránya jelentősen meg fog változni, 
de a szállítási mennyiség növekedése bizonyos. E folyamat következményeként 
növekszik a zsúfoltság és az időveszteség, valamint az a nyomás, amely további 
infrastruktúra fejlesztéseket ösztönöz. Ennek pedig velejárója a széndioxid- és 
nitrogénoxid-kibocsátás növekedése, az egységes tájak felszabdalása, a 
magasabb zajszint és más környezeti problémák. 

A megnövekedett szállításáramiás Európa zsúfoltabb részeit terheli, ezért itt a 
megelőző évtizedek fejlődésével összehasonlítva jelentős infrastrukturális 
beruházások történtek. 
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Az országok többsége azonban nem fektetett be eleget a tömegközlekedésbe, a 
vasúti beruházások pedig aránytalanul nagymértékben a gyorsaság és a 
technológiai fejlődés irányába tolódtak el. 

Mindezek következményeiként az európai szállítási hálózatok keresztmetszetei 
szűkültek, hátrányos környezeti és gazdasági következményeikkel együtt. Mind 
a rövid, mind a hosszú távú áru- és személyszállítás szempontjából a 
legzsúfoltabb területek a városok körül találhatók. 

Különösen Európa sűrűn lakott részein az autópályák további építése nem lehet 
megoldás a zsúfoltsági problémákra. Az autóutak és autópályák a földhasználat 
szétaprózódásához és végül további zsúfoltsághoz vezetnek. A vasútra alapozott 
infrastruktúrafejlesztés az állomások körül olyan fajta koncentrációhoz vezethet, 
ahol lehetséges bizonyos földhasználati sűrűség zsúfoltság nélküli 
megvalósulása. A közútról a vasútra irányuló elmozdulás ezért lehetőséget 
biztosít a már jelenleg is zsúfolt körzetek további fejlődésére. 

A vasúti rendszereknek adott ösztönzés valószínűleg új koncentrálódást fog 
előidézni. Az inkább vasútra alapozott infrastruktúrának ezért számottevő térbeli 
következményei vannak. 

Sok régió jó elsődleges és másodlagos infrastruktúrát hozott létre. Ezek 
megfelelő elérhetősége nem csak a saját, hanem egész Európa versenypozícióját 
fejleszti. Európa más részeinek a megközelíthetősége viszont nehéz, s ez nem 
teszi őket vonzóvá a befektetések számára. Európa földrajzi fekvés szerinti 
struktúráját tekintve a perifériák és a peremtérségek különösen kárvallottjai 
ennek. Az infrastruktúra- valamint a transzeurópai hálózatok 2010-ig történő 
fejlesztésének érdekében 1995-ben készült integrált elérhetőségi elemzés 
kimutatta., hogy az európai terület mintegy 60-70%-ának átlagosan alacsony az 
elérhetőségi mutatója. Finnország, Svédország, az Egyesült Királyság egy része, 
Írország, Portugália, Spanyolország nagy része, Észak-Olaszország, 
Görögország és Ausztria, valamint Németország egyes részei, plusz a szigetek 
ebbe a kategóriába esnek. 
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A kelet-európai nyitás az EU számára a jelenlegi európai perifériát közelebb 
hozza központi térségekhez. Az ottani közlekedési hálózatok - a Németországon 
belül végbemenő gyors fejlesztések kivételével - ma. még Európa régi politikai 
megosztottságának felelnek meg. 

Mindezen túl ma még nem kielégítő a központi városok és a perifériák közötti 
infrastrukturális kapcsolat. Az új kereskedelmi lehetőségek kétségtelenül 
megnyitják az új keleti területeket. Akár az atlanti, akár a mediterrán térség 
perifériális helyzete viszont nem jelentenek ugyanolyan lehetőségeket, mint az 
EU jelenlegi keleti határai. 

A megközelíthetőség nem csupán a földrész szintű kérdéskör. A legkevésbé 
elérhető nagyterületeken belül a megközelíthetőség szintén jelentős 
különbségeket mutat. Azok a nagyobb városok, amelyek több, mint egy 
nemzetközi hálózathoz kapcsolódnak - repülőterek, kikötők, gyorsvasút-
állomások - valamint a közepes méretű városok előnyösebb helyzetben vannak, 
mint a kicsik. A nagyobb és a fejletlenebb városok közötti kapcsolatok szerepe 
ezért kiemelkedően fontos abban, hogy csökkentse a megközelíthetőség 
egyenlőtlenségeit. Ugyanez mondható el Európa középső területeiről, 
amelyeknek azt is biztosítaniuk kell, hogy másodlagos hálózatokként 
funkcionáljanak, kiegészítve a transz-európai hálózatok most folyó kialakítását. 
Itt is fontos azonban a fokozódó zsúfoltság kérdése, amely az ezekhez képest 
kiépített infrastruktúrával rendelkező területek megközelíthetőségét csökkenti. A 
nemzeti színtű és a másodlagos hálózatok fejlesztése az előfeltétele annak, hogy 
az érintett területek elérhetősége javuljon. 

A periférián elhelyezkedő, illetve kevésbé jól elérhető területekhez való eljutás 
módjainak fejlesztése fontos feltétel, de önmagában nem garantálja e területek 
további fejlődését. A viszonylagos bezártság azt jelenti számukra, hogy e 
regionális gazdaságok lesznek a jövőben a legkevésbé képesek átvészelni a 
válságokat. A határok jobb átjárhatósága pozitív hatással lesz a gazdaságilag 
erősebb területek hátországára. Ez az, amit „szivattyú hatásnak" neveznek: a 
leginkább elhanyagolt területeken a saját erőből létrehozott infrastrukturális 
fejlesztés élénkítő hatással lesz a távolabbi, de erős régiók befektetéseire. 
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Az így kialakuló nyitott gazdaságok versenyképesek lesznek a gazdaságilag 
fejlettebb régiók által kínált szolgáltatások terén, a multikkal szemben is. 
Ugyanakkor a verseny több hozadékkal jár majd az erősebb régiók, mint a csak 
legújabban elérhető gyengébb régiók számára. 

A nagy hálózatok sokkal inkább magukban rejtik a tér-koncentráció 
erősödésének veszélyét, mint a hagyományosak, mivel a hálózati kapcsolatok 
jóval gyorsabbak. E hálózatok létrehozhatják az „alagút-hatást", ami 
elkedvetleníti a befektetőket attól, hogy olyan területekre menjenek, amelyek 
nem, vagy alig kapcsolódnak a nagy hálózatokhoz. A földi hálózatok terén ez a 
fejlődési folyosók pozicionális bővüléséhez vezet, amelyeket intenzív szállítási 
áramlások és a gazdasági aktivitás helyének igen dinamikus formái jellemeznek. 
Ezek a folyosók, amelyek főleg a viszonylag urbanizáltabb területeken 
fejlődnek, gyakran nemzetköziek, határon átnyúlók, és emiatt integrált, a 
nemzeti politikákon túlmutató térbeli közelítésmódot igényelnek. A 
koncentráció trendje jellemző a légi közlekedésre is. A többi kontinenssel való 
kapcsolatot megvalósító légi közlekedés az EU középponti területeire 
koncentrálódik. Úgy tűnik a liberalizáció további koncentrációhoz vezet, 
melynek következtében az észak-nyugat-európai központi repülőtereken annak 
ellenére nő a menetrend szerinti interkontinentális járatok száma, hogy Európa 
ezen részén a légi zsúfoltság már ma is igen nagy. 
Európának számos kikötője van, a négy „kikötő régióban" ' Néhány ezek közül 

kedvező adottságainak, hátországának és ezáltal jobb versenyhelyzetének 
köszönhetően jelentősen fejlődik. Észak-Nyugat-Európában koncentrálódnak 
azok a nagy kikötők, amelyeken keresztül Európa földrészek közötti fő tengeri 
kapcsolatai megvalósulnak. A kikötők között éles verseny van, egyfolytában 
azon munkálkodnak, hogyan javítsák saját pozícióikat. 

Az Atlanti-óceáni és mediterrán-tengeri kikötők egy része nem rendelkezik 
megfelelő adottsággal ahhoz, hogy szárazföldi vonzáskörzetével jó közlekedési 
összeköttetésben lévő magas szintű, nemzetközi szállítási központ lehessen. 

2 Négy „kikötő régió" 1. ARA-régió: Amszterdam, Rotterdam, Antwerpen; 2. Hamburg, Bréma; 3. L-e 
Havre; 4. Barcelona, Marseille, Genova. 
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E kikötök azonban fontos szerepet játszhatnak a regionális szintű gazdaságban, 
és többen közülük alkalmasak arra, hogy nagy térségi kikötővé fejlődjenek, ha a 
hátországokkal megvalósul a megfelelő összeköttetés. Halaszthatatlan feladatok 
közt említik egy összehangolt, koherens európai kikötői hálózat kialakítását. 

A szállítási forgalom (és ezzel együtt a koncentráció, illetve zsúfoltság) 
növekedésével, változatlanul követelmény a közlekedési rendszer hatékonyabb 
és környezetbarát használata. Ezt az alapelvet úgy volna jó betartani, hogy 
Európa versenyképessége ne csökkenjen. Az egyik lehetőség a több módon való 
(multimodális) szállítás további fejlesztése, a tengeri/közúti, tengeri/vasúti, 
légi/vasúti stb. szállítás kombinációja. Ez az elv mind az áru-, mind a 
személyszállításra alkalmazható. Ma még a kombinált áruszállítás fejlesztési 
lehetőségei korlátozottak; a jelenlegi piaci viszonyok között ez a mód nem 
versenyképes a közúti szállítással szemben. 

A rövid távú tengerhajózás fejlesztése lemaradt a közutakéhoz képest, a zsúfolt 
utakról az áruszállítás egy része a partmenti tengeri útvonalakra átterelhető 
lenne. Az utasforgalom számára a teherszállításhoz képest a feltételek és a 
jelenlegi folyamatok kedvezőbbek, különösen a légi- és a nagy sebességű 
vasutak kombinálása esetében. Európában az indokoltnál jóval több az olyan 
rövid távú légi út, amelyeknek magas az egy utasra eső energiafelhasználási 
mutatója (pl: az Amszterdamba és Amszterdamból menő járatok 60%-a 
kevesebb, mint 800 km utat tesz meg). Már léteznek olyan nagysebességű 
vonatok (mint a Párizs és London közöttiek), amelyek egymáshoz viszonylag 
közel fekvő városok kapcsolatát teszik olcsóbbá. Ez a trend az európai 
nagysebességű vasúthálózatok továbbfejlesztésével folytatódni fog. 

A nagysebességű vasutak legfőbb környezeti hátránya a szétterülés vidéken és a 
magas zajszint a sűrűn lakott területeken. A vasúti technológia végül is lehetővé 
teszi, hogy a sebesség növelését a már meglévő vágányrendszeren hajtsák végre. 

Ha a jelenlegi vasútsebesség 30%-kal nőne, és a vasúton töltött idő csak 
50%-kal volna nagyobb, mint az utasok szerint a légi közlekedés esetében 
elfogadott időtartam, több mint 50 európai várospárt lehetne kiszolgálni 
nagysebességű vasutakkal, 
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Az ilyen kombinált stratégiák megoldanák azt a problémát is, hogy a 
repülőtereknek mind a légtérben., mind a földön kapacitáshiányuk van. A 
repülőtéri bővítésekkel kapcsolatos igény - tekintettel azok térbeli és környezeti 
problémáira, a nagyvárosok közelébe telepítettségükre - nem lehet túl radikális. 
A nagysebességű vasutak és a szelektált légi úthasználat kombinációja javíthatja 
Európa távoli régióinak az elérhetőségét. 

Helyi és regionális szinten, különösen a közeli urbánus területeken és a 
leginkább sűrűn lakott régiókban a zsúfoltság és a lég-, valamint zajszennyezés 
arra az általános felismerésre vezetett, hogy a tömegközlekedést kell fejleszteni, 
az egyéni autózás egyidejű háttérbe szorításával. E törekvés végrehajtása 
azonban késik. Az úthasználati díjakat, a restriktív parkolási politikát, a 
pénzügyi és a technikai eszközöket Európa különböző részein igen lassan 
vezetik be. 

3.3. Irányelvek a hatékonyabb közlekedésért 

A közlekedési ágazatok bővülése nélkülözhetetlen az árak valamint a 
szolgáltatások termeléséhez és elosztásához, kereskedelméhez, végső soron a 
területi fejlődéshez. A közlekedés hatékonyan hozzájárult a Közősség gazdasági 
fejlődéséhez, ésszerű működtetése és fejlesztése költség-megtakarításokat tesz 
lehetővé, hozzájárul a versenyképesség javításához is. 

A Közösségen belül a közlekedés a foglalkoztatottak 9%-ával állítja elő a GDP 
közel 10%-át. (Ezek a számok magukba foglalják a saját költségű áru- és 
személyszállítást, azonkívül a közlekedési eszközök előállítását, és az 
infrastruktúra létrehozását és fenntartását is.) 1970 óta a belföldi közlekedés 
éves növekedése átlag 3,1% az utasszállításban, és 2,3% az áruszállítás 
tekintetében. 

Abszolút és relatív értelemben egyaránt a közúti közlekedés növekedési aránya 
sokkal nagyobb mértékű volt, mint az egyéb belföldi közlekedési módoké. 1980 
óta a légi utasforgalom ugyanakkor átlagosan évi 6,2%-kal növekedett. 
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Az ágazat alapvető fontossága ellenére a Közösség számos területén olyan 
helyzet alakulhatott ki - főként a nagyobb városi és ipari területeken és a főbb 
közlekedési útvonalak mentén - ahol is a közutak aránytalan használata, a tál 
nagy forgalom, torlódások, össze nem hangolt infrastruktúra tervezés, 
valamint a meglévő közlekedési kapacitás alacsony hatékonyságú használata 
tekintetében a kiegyensúlyozatlanságok váltak a közlekedési piac jellemzőivé 
és ez már sok helyen vezetett zsúfoltság miatti korlátozásokhoz. 

A közúti és légi közlekedés jelenlegi trendje egyre alacsonyabb 
hatékonysághoz, zsúfoltsághoz, szennyezéshez, idő- és értékpazarláshoz, 
egészségkárosodáshoz, életveszélyhez és általános gazdasági veszteséghez 
vezet. A fizikai kötöttségek - főként a környezetiek - olyan mértékűek, hogy a 
korábbiakicai ellentétben a jövőben már nem lesz lehetőség a közlekedési 
politikát a keresleti oldalra építeni. 

A közlekedés sohasem lehet környezetileg semleges, mivel annak minden 
módozata különböző szintű hatást gyakorol a környezetre. A közlekedési 
kibocsátások - elsősorban a közúti és légi közlekedés - az összes kibocsátás 
igen magas arányát képviselik: az összes ólomkibocsátás mintegy 90%-át, a. NOx 

kibocsátások 50%-át, és az illékony szerves vegyületek kibocsátásának 
körülbelül 30%-át. A városokban a közlekedésből származik a CO kibocsátások 
csaknem 100%-a, a szénhidrogén és NQX kibocsátások 60%-a, a szálló por 
kibocsátás 50%-a és a kén-dioxid kibocsátás körülbelül 10%-a. A közlekedés 
felelős az összes szén-dioxid kibocsátás, 22%-áért. Ennek 80%-a közúti 
közlekedésből és ezen belül 55%-a ered a személyautókból. Továbbá a 
közlekedési szektor - főként a közúti és légi közlekedés - a zaj problémák 
legnagyobb forrása ( ESDP 1997, Sántha 1993). 

A gépkocsik és a teherautók kipufogógáz kibocsátására vonatkozó jelenlegi 
közösségi jogszabályok várhatóan az egyes járművek szennyezésének jelentős 
mértékű csökkenését fogják eredményezni. 

Ugyanakkor, mivel az előrejelzések szerint a gépkocsik száma, a megtett 
kilométerek mennyisége, és a közúti teherszállítás fogalma növekedni fog, az 
összes kibocsátáson belül a közlekedés részaránya is növekszik majd. 
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A közlekedés iránti kereslet és a forgalom várhatóan jelentősen növekedni fog a 
közös belső piac megteremtése, a Közép- és Kelet-Európában folyó politikai és 
gazdasági változások, és az Európai Gazdasági Térség kialakulása révén. 

A közlekedési politika hatékonysága és fenntarthatósága a jövőben egyenes 
arányban lesz a közlekedés és a környezet közötti viszony minőségével. Olyan 
stratégiát kell követni, amelynek célja a közlekedés környezetre irányuló 
hatásainak csökkentése, illetve legalább a megfékezése. 

Különösképpen szükség lesz a közlekedési eszközök használatából eredő 
szennyezés csökkentésére, az infrastrukturális fejlesztés földhasználatra 
gyakorolt kedvezőtlen hatásának korlátozására, a forgalom és a zsúfoltság 
csökkentésére (főleg a városokban), továbbá a veszélyes áruk és hulladékok 
szállításában rejlő veszélyek megelőzésére, illetve csökkentésére. 

3.4. A Christophersen-csoport ajánlásaihoz igazodó ágazati stratégiák 

Az Európai Közösségek Bizottsága által 1993-ban elfogadott „Fehér Könyv", 
valamint az ún. Christophersen csoport erre alapozott ajánlásai az egységes 
európai közlekedéspolitikai koncepció alapjának tekintendők, és a közlekedési 
infrastruktúra kiépítésének alapjául az alábbi alapelveket rögzítik: 

• A „fenntartható mobilitás" elve, miszerint a közlekedési rendszerek 
kiépítését a prognosztizált forgalmi igényeken belül a „fizetőképes 
keresletre" lehet csak tervezni. Ezen beiül piackonform működési 
feltételeket és környezetvédelmi követelményeket kell érvényesíteni. 

• Az „externals költségek nemzetközileg egységes számbavételének" 
elve, ami annyit jelent, hogy az egyes közlekedési ágazatok 
„keretfinanszírozása" a nyitott nemzetközi szállítási piacok zavarása 
nélkül csak nemzetközileg összehangolt stratégiákkal történhet. A 
közvetlen nemzeti szubvenciók és nemzeti restriktív intézkedések 
lehetősége beszűkül. 
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A fenntartható fejlődést fenntartható mobilitással elősegíteni kívánó CTP3 

2000-2004 közötti öt prioritása: 

• a közösségi közlekedési piac működésének fejlesztése a hatékonyság 
növelése érdekében, a nemzeti piacok stratégiai rendszerének 
integrálásával, különös tekintettel a vasúti közlekedésre; 

• új magán beruházások bevonása (PPP)4, a közlekedési infrastruktúrába 
beleértve az intelligens közlekedésirányítási rendszereket, különös 
tekintettel a transz-európai hálózatra (TEN)5; 

• a közlekedési integráció fejlesztése az Unió régiói és a különböző 
közlekedési módok között; 

• a társadalom számára káros hatások mérséklése elsősorban a 
közlekedésbiztonság és a környezetvédelem területén; 

• az Unió hatékonyságának növelése nemzetközi szinten. 

Az öt prioritás elősegíti, hogy az európai közlekedési rendszer kihasználja a 
meglévő és jövőbeni lehetőségeit, előmozdítva Európa versenyképességét, a 
maximális gazdasági növekedést a foglalkoztatás és környezet fenntartható 
egyensúlya mellett (Pálfalvi 1998). 

Az Európai Unió Bizottsága közlekedésre vonatkozóan "fenntartható 
mobilitás" stratégiáját (COM) javasolja a kővetkezők összekapcsolásával6: 

• jobb földhasználat/gazdaságfejlesztés és -tervezés helyi, területi, 
nemzeti és nemzetközi szinten, a mobilitási igény csökkentésére és a 
közúti közlekedés alternatíváinak fejlesztésére ; 

3 CTP (Common Transport Policy): a Közösség közlekedés politikája 

4 PPP (Public Private Partnership); Közpénzek és a magántőke együttes felhasználása 

5 TEN (TRANS-EUROPEAN NETWORK)- Európai Közlekedési Hálózat 

6 COM (92) 46, (végső) 1992.2.20: „Zöld Könyv a közlekedés környezetre gyakorolt hatásáról" - a 
Fenntartható mobilitás" Közösségi stratégiája 
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• a közlekedési hálózatok és az általuk kiszolgált különféle 
létesítmények tervezésének és beruházásainak jobb összehangolása; 
az infrastruktúra és a környezet tényleges költségeinek a beruházási 
politikába és döntésekbe, valamint a fogyasztói költségekbe és 
díjakba való beépítése; 

® a környezetbarát közlekedési módok, p l a vasutak, a belföldi és a 
tengeri hajózás, de mindenekelőtt a kombinált közlekedés 
versenyhelyzetének j avítása; 

© a városi közlekedés fejlesztése, amelyben előnyt élvez a 
tömegközlekedés, és megfelelő az összeköttetés az utazás különböző 
szakaszai között; a jármüvek és az üzemanyagok folyamatos 
műszaki fejlesztése. 

A megvalósítás a kormányzat és a társadalom minden szintjének feladata, 
egészen a személygépkocsi-tulajdonosig, ami igazi felelősségmegosztást jelent. 
A tényleges eredmények azonban alapvetően az intézkedések és az erőfeszítések 
egymást kiegészítő jellegén múlnak. 

Az egyéni vezetési szokásokat például nagyrészt az eszközök, járművek 
tényleges választási lehetőségei alakítják, amelyek a különböző közlekedési 
eszközök elérhetőségétől, az infrastruktúra minőségétől, a parkolási költségektől 
stb. függnek. Önmagukban a tájékoztatási és oktatási programok viszonylag 
szerény eredménnyel járnak, amennyiben a tényleges választás korlátozott. 

Hasonlóképpen a hivatásos közúti szállítóknak sem lesz más választásuk, 
minthogy továbbra is az utakat használják mindaddig, amíg a szállítás a 
szállítmányok helye, a szállítás ideje és állapota által befolyásolt 
követelményeknek megfelelően más közlekedési móddal az nem biztosítható. 

A kereszteződések, csatlakozások és autóparkolók felületét kivéve, az úthálózat a Közösség teljes 
területének körülbelül 3,1%-át teszi ki; a vasútállomások és rendező pályaudvarok által igénybe vett 
földterületen kívül a vasúthálózat az összterületből csak 0,1%-nyit foglal el. 
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Ebben az összefüggésben a vasútrendszer csak akkor játszhat teljes szerepet a 
Belső Piac kiszolgálásában, ha eléggé összehangolt hálózatot tudnak kiépíteni a 
Közösség egész területén a különböző nemzeti és félállami vasúttársaságok 
között, és ha kiépül az integrált nyomonkövetési rendszer az áru-, nyersanyag-
és hulladékszállításhoz. 

A közlekedési módok és az infrastrukturális létesítmények, a hálózatok és 
beruházások optimalizálása, egyaránt szolgálhat magán, társasági, nemzeti, 
gazdasági, belsőpiaci és környezetvédelmi célokat. 

5.5. EU ajánlások a megközelíthetőség javítására, a hatékony közlekedési 
rendszerek megvalósítására 

A személy és áruforgalom jelenlegi növekedési üteme károsan befolyásolja a 
környezet állapotát, valamint a közlekedés hatékonyságát. E káros hatások 
mérséklésére kísérletet tehetünk olyan politikák alkalmazásával, amelyek 
befolyásolják a gazdasági aktivitás térbeli elhelyezkedését, illetve a népesség 
térbeli mozgását, valamint a jelenlegi infrastruktúra ésszerűbb felhasználására 
ösztönőznek; elősegítik a multimodális (kombinált) szállítási formák 
alkalmazását, továbbá ösztönöznek az infrastruktúra és kapcsolódó 
szolgáltatásainak koordinált fejlesztésére. 

Ennek alapján olyan stratégiákat kell kidolgozni, amelyek integrálják a 
szállítással, környezettel és a regionális fejlesztéssel kapcsolatos politikákat, 
ezért az ajánlott főbb stratégiai programok a következők (ESDP 1997).: 

® Az infrastruktúra fejlesztése (földi, légi közlekedési szolgáltatások) 
elsősorban a távoli, periférikus területeken. 

• Kiegyenlítettebb interkontinentális elérhetőség a földi- és légikikötők 
esetében. 

® Hatékony regionális tömegközlekedés kiépítése annak érdekében, hogy a 
nagyobb közlekedési hálózatokkal közvetlen kapcsolatban nem álló 
területek is jobban elérhetőek legyenek. 
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A telekommunikációs szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférhetőség 
biztosítása, valamint megfelelő tarifarendszer kidolgozása a kevésbé 
képzett népességű, illetve gazdaságilag elmaradottabb területeken. 

Olyan, helyi szinten alkalmazandó politikák ösztönzése, amelyek 
csökkentik a magángépjármüvektől való függőséget, és elősegítik a multi-
modális (kombinált) szállítási formák alkalmazását. 

A közúti közlekedés költségeinek megfizettetése, pl. útdíj, illetve a 
környezetvédelmi költségek szállítási díjakba való beépítése formájában. 

A multi-modális és kombinált szállítási módok elősegítése az európai fő 
közlekedési tengelyek (eurokorridorok) mentén, beleértve mindazon 
lehetőségek kihasználását is, amelyeket az európai kikötők kínálnak a 
partmenti, illetve partközeli hajózásban. 

Az infrastruktúra megosztott, illetve koordinált használata azokon a 
területeken, ahol a piaci verseny infrastrukturális túlkínálathoz vezetett. 

A nemzeti és regionális szintek között szállítási, közlekedési kapcsolatok 
fejlesztése, elsősorban a gyéren lakott területeken. 
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4. A hazai közlekedés értékelése 

4.1. Átfogó helyzetértékelés 

Magyarország közlekedése legutóbb a XIX.-XX. század fordulójára felelt 
meg az ország gazdasági fejlettségének. A trianoni békeszerződés 
következtében az ország a gyűrűs és transzverzális vasútvonalak és közutak 
nagy részét elvesztette, ami a közlekedési hálózat Budapest-centrikus jellegét 
tovább erősítette. A közlekedési hálózat a két világháború között területi 
szerkezetében gyakorlatilag nem változott (Pálfalvi 1998). Sőt, az egyes 
területek összeköttetése lényegében mind a mai napig változatlan maradt annak 
ellenére, hogy az ipar és a mezőgazdaság területi szerkezete, megoszlása 1921 
óta erősen módosult, új fejlesztési régiók, központok jöttek létre, miközben a 
régiek látogatottsága is megnőtt. Az eddig megépült autópályák vonalvezetése 
sem tér el jelentősen a főútvonalak, illetve a vasúti főútvonalak irányától. A 
hosszú távú koncepciókban, tanulmányokban jól követhetők a nagy lendületű 
célok, amelyek a megvalósítás idejéhez közeledve szinte már hagyományosan 
szűkülnek, az időközbeni "lefaragásokkal" szerényebbé válnak. Ennek 
következtében a közlekedési pályák idővel a járművek kihasználásának 
akadályozójává váltak, különösen a vasúti közlekedésben (a 100 km/óránál 
kisebb sebességű vonalhossz aránya 65%). Az áruszállításban a fuvaroztató 
gyakran nem azért veszi igénybe a tehergépkocsit, mert egy adott szállítási 
feladatra az gazdaságosabb, hanem azért, mert gyorsabb, mint a vasúti szállítás. 

Járműellátottság tekintetében Magyarország az EU-átlag felét sem éri el, e 
mutató szerint Görögország és Portugália szintjének közelében helyezkedik el. 
A járművek alacsony száma mellett gondot okoz az állomány minősége, ezzel 
szoros összefüggésben a kor szerinti összetétele is. A személygépkocsi-
állomány átlagos életkora például 2-4 évvel haladja meg a fejlett országokét, 
ráadásul döntő hányadban vannak jelen elavult konstrukciók. 

Valamennyi hosszú távú tervben hangsúlyosan szerepelt a közlekedés és 
általában az infrastrukturális beruházások fontossága, de a megvalósítás idejéhez 
közeledve már csak a hangsúlyozás maradt meg, az erőteljesebb fejlesztéshez 
szükséges források biztosítása nélkül. 
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Az infrastrukturális beruházások hosszan tartó háttérbe szorítása, valamint a 
szállítási irányok módosulása miatt a gazdaság féloldalassá vált. A 80-as évek 
második feléig a főleg keletre irányuló szállításokat a 90-es évek első felében a 
nyugatra irányuló szállítás váltotta fel. 

Jelenleg a közúti hálózat az ország észak-nyugati, a vasúti hálózat az ország 
észak-keleti felében korszerűbb (eltekintve az 1997-ben modernizált Budapest-
Hegyeshalom vasútvonaltól). 

Ugyanakkor a regionális és a nemzetközi kapcsolatokban fontos szerepet játszó 
vasúti és közúti hálózat mennyiségi szempontból megfelelő. 

Minőségi szempontból azonban már számos megoldandó probléma akad 
(például a megfelelő sebesség elérésére alkalmas vasútvonalak alacsony száma, 
a közutakon a kis teherbírás). A közlekedési infrastruktúra modernizációjára 
alapvetően nem a hálózat ritkasága, vagy a kapacitáshiány miatt van szükség, 
hanem azért, mert az Európai Unióban elvárt minőséget kellene elérni (azaz nem 
a feltáró jelleget kell erősíteni, hanem a kiszolgáló jelleget). 

A nemezeti szintű makrogazdasági politikában erre annál is inkább szükség van, 
mert az alacsonyabb színvonal rontja a szállításszervezés hatékonyságát, a 
közlekedés biztonságát és a magyar fuvarozók versenyképességét. 

4.2. Vasúthálózat 

Az ország vasúthálózata kétszeresen - országos és megyei szinten - is 
centralizált. A Budapest központú hálózat kiépítése az 1867. évi kiegyezés utáni 
időszak fejlesztésére vezethető vissza (Erdősi 1996). 

Közvetlenül az L Világháború előtt megtörtént az un. átlós-transzverzális 
(Gyékényes-Baja, Alföld-Fiume) vonalak részleges kiépítése, a trianoni határok 
azonban több helyen átvágták ezt is (Palotás 1990). 
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A vasúthálózat fejlesztésekor a megyeszékhelyek igyekeztek maguk felé terelni 
a mellékvonalakat. E csomóponti funkció erős településfejlesztő tényezőnek 
bizonyult. 

A hazai vasúthálózat sűrűsége ugyan meghaladja az európai átlagot, de 
minőségében és a kétvágányú pályák, a villamosított vonalak arányában, a 
megengedett szabvány tekintetében messze elmarad az EU átlagától. A két-, 
vagy tőbbvágányú pályák aránya 17%, a villamosított vonalak aránya pedig 
31%. 

A régiók vasúti ellátottsága a hálózatfejlettség alapján egyenlőtlen. A fajlagos 
vasútsűrűség (100 km2-re jutó vasúthossz) az átlagnál magasabb értéket mutat a 
közép-magyarországi és a közép-dunántúli régióban. 

A többi régió fajlagos mutatói elmaradnak az országos átlagtól, egyedül az 
észak-alföldi régió áll közel az átlaghoz (lásd a 3. táblázatot és a 6. mellékletet). 

Más a helyzet azonban a régiók egymás közötti (interregionális) és az 
államhatárokon átmenő (nemzetközi) viszonylatú vasúti közlekedésében. így 
például Szlovákia, Horvátország és Szlovénia irányában gyakorlatilag 
hiányoznak az átmenő vasútvonalak. 

A közlekedési ágazatok között folyó verseny hatására az elmúlt évtizedekben a 
vasút hazánkban is elvesztette vezető szerepét és háttérbe szorult. A szállítási 
teljesítményekben számottevő csökkenés következett be. Ennek hatására a 
vasúttársaságnál leépülési folyamat indult el. 

Az EU-s törekvésekkel összhangban a magyar vasát átfogó reform előtt áll, 
amelynek főbb összetevői: 

• a pályavasúti és vállalkozó vasúti tevékenység szétválasztása; 

® a vasúttársaságok gazdasági befektetőinek stabilizálása; 

® a vasúti pálya szabad hozzáférésének biztosítása harmadik fél számára. 
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A hatékonysági követelmények érvényesítése érdekében tervezett intézkedések 
következtében várhatóan: 

• 159 km mellékvonal megszűnik (ahol már eddig is alig volt forgalom); 

• 139 km-t iparvágánnyá minősítenek; 

• 151 km a vállalkozóknak üzemeltetésre kiajánlani javasolt vonal; 
« 214 km a keskeny nyomtávú vonal, melyet elsősorban helyi 

önkormányzati érdekeltségű szervezetek részére ajánlanak fel 
működtetésre; 

© 543 km a regionális vasútként további üzemeltetésre javasolt vonal. 

Összesen tehát 1706 km-t javasolnak kivonni a MÁV Rt. üzemeltetési 
kötelezettsége alól (Rixer 1999, Valet 2000). 

4.3. Közúthálózat 

Közúthálózatunk kiépítésekor is az egyközpontú segaras-modell érvényesült 
Olyannyira, hogy a legtöbb elsőrendű főközlekedési út a közeli vasúti fővonallal 
csaknem párhuzamosan fut. 

Az autópályák építése tovább erősítette a sugaras jelleget, és a jelenlegi 
fejlesztési koncepciók is elsősorban arra koncentrálnak, hogy az Ml, M3, M5, 
M7 autópályák elérjék az országhatárokat (Katona 1999, Ehrlich 2000/b). 

Az országos közúthálózat burkolata elöregedett, teherbírásuk nem megfelelő 
(EU-hoz való csatlakozást követően a tengelyterhelés 10 to-ról 11,5 to-ra nő, a 
megengedett össztőmeg pedig 40 to-ról 44 to-ra). A hidak állapota sem felel 
meg a követelményeknek. 

Az országos közúthálózat mint műszaki létesítmény, az összes épített nemzeti 
vagyonnak mintegy 6-8%-át képezi. Bruttó értéke 1994. évi áron mintegy 1100 
milliárd forintra becsülhető, nettó értéke jelenleg mintegy 58%-os. 
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Kiépítettsége, a használhatóságot meghatározó műszaki állapota és a 
szolgáltatás színvonala azonban sem a motorizáció hazai fejlettségi szintjéhez, a 
forgalom napi igényeihez viszonyítva, sem nemzetgazdaságunk európai 
integrálódási követelményeihez képest nem kielégítő. 

A mintegy 30 ezer km hosszú országos közúthálózatnak, szilárd (bár nagy 
részben nem megfelelő minőségű) burkolata van. Sűrűsége 322 km/1000 km", 
ami megközelíti az európai átlagot. 

Az utak minősítésére nemzetközi viszonylatban is elfogadott felmérések 
szolgálnak. A felmérések részint leltárszerűen rögzítik az utak méreteit, részint 
teherbírási és a forgalom biztonságos levezetését szolgáló tulajdonságaikat 
állapítják meg célirányos műszeres mérések és szakszerű megfigyelések alapján. 
Ezek az eredmények adják az úthálózat un. „megfelelőségi kataszterét", amit 
adatbank tárol, s ami a forgalmi adatokkal összevetve a szakmai döntések 
előkészítésére szolgál. 

A forgalom igényei alapján a közúthálózat főbb hiányosságai az alábbiakban 
foglalhatók össze. 

• Mintegy 650 km hosszban elméletileg kimerült a két forgalmi sávos utak 
teljesítőképessége, ahol számos helyen valóban állandósult a 
forgalomtorlódás és nagy a balesetveszély. 

• 1545 km főút beépített területen halad (25,6%). Ezek jelentős részén a 
környezeti ártalmak és a balesetveszély elviselése a lakosság számára súlyos 
próbatétel. 

® Az úthálózaton lévő 5839 híd átlagos kora 41 év, azonban 81 híd idősebb, 
mint 80 éves. A hidak 18%-a (1068 db) szélessége, teherbírása miatt, vagy 
egyéb szerkezeti okból sürgős korszerűsítésre szorul. Állapotuk a balesetek, a 
műszaki katasztrófa és az ezzel járó anyagi veszteség állandó kockázatát rejti 
magában. 
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Kevés a Duna- és Tisza-hidak száma, s a meglévők hálózati eloszlása és 
műszaki állapota is kedvezőtlen. A hídsűrűség a szomszédos országokhoz 
viszonyítva csak 30-35 %. A kisebb folyókon is kevesebb híd van, mint a 
nyugat-európai minták szerint kívánatos lenne. Súlyos akadálya ez az 
egészségesebb hálózati szerkezet kialakításának. A kerülők, amit a hidak 
hiánya okoz, fölösleges többletterhelést idéznek elő a környezetben, a 
megnövekedett közlekedési költségek révén pedig több milliárd forint 
nagyságrendű nemzetgazdasági kár keletkezik. 

Az 1629 közúti-vasúti keresztezés zöme korszerűtlen, nagy részük 
veszélyes. Közülük mindössze 210 különszintű (13%), s ezek egy része is 
átépítésre szorul. A főúthálózaton 280, a vasúti törzshálózaton 460 szintbeni 
keresztezés van. Ezekben a keresztezésekben a közúti-vasúti szakma minden 
erőfeszítése ellenére sem sikerült az időről időre bekövetkező tragikus 
baleseteknek elejét venni. 

Az útburkolatok szélessége, teherbírása és felületi minősége külön-külön 
mintegy 12000-13000 km hosszban elégtelen. 

Á forgalom biztonsága mélyen az európai átlag alatt van. A 4900 forgalmi 
csomópont mintegy 50%-a balesetveszélyes, üzemeltetése drága és sok 
esetben kapacitása sem kielégítő. A balesetek ugyan jogilag túlnyomórészt a 
közlekedők hibáira vezethetők vissza, de be kell látni azt is, hogy e hibák 
hátterében gyakran ott rejtőznek az úthálózat korszerűtlenségének egyes 
vonásai. Ezek közül kiemelendő, hogy a balesetek 44%-a a lakott területeken 
következik be. 

A környezeti ártalmak, amiket a közúti közlekedés okoz, nagyon sokszor 
elérik a fejlett ipari országokban tapasztalható mértéket, de hiányoznak a 

r 

kompenzációs intézkedések és hatások. így mind a küi-, mind a belterületi 
utak vonatkozásában egyre élesebb a vita, hogyan oldhatók fel a közlekedés 
és a környezet konfliktusai. Legsúlyosabb az átkelési szakaszok kérdése. A 
főúthálózat 25,6%-a településeken halad át, s ezeknek a szakaszoknak, 
harmadrészén egyik oldalon sincs járda. 
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A főként tranzitot hordozó nagyforgalmú út részekre osztja a települést, 
akadályozza az egyes részek egymás közötti érintkezését ezzel pedig a 
gyalogos-kerékpáros forgalom számára akut baleseti veszélyt jelent. A zaj-, 
rezgés- és károsanyag-kibocsátás mind az egészségre, mind az épületekre 
káros. Az állandósult torlódások e hatásokat sokszorozzák. 

Az utak minősége és megfelelősége területileg Igen erősem szóródik. Ezek 
az eltérések természeti, történelmi és gazdasági okokkal (mint pl.: a 
topográfiai- és altalaj viszonyokicai, az építőanyagok előfordulásával, a 
forgalmi igénybevétellel, általános gazdasági és infrastrukturális színvonallal, 
stb.,) ugyan részben magyarázhatók, de mindez nem változtat azon a tényen, 
hogy tájegységeink „Európa-érettsége" ezzel szoros összefüggésbe hozható 
és hozandó. 
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1 

3. táblázati A magyarországi közúthálózat útjelleg szerinti bontása régiónként 
(1996) 

1 Autópálya 
és autóit 

Egyéb 
elsőrendű főát 

Másodrendi át Egyéb át Összesen 

Sz. Régió km Km/100 
km2 

km Km/100 
km2 

km Km/100 
km2 

km Km/100 
km2 

km Km/100 
km2 

1. Közép-
Magyarország 

152 2 ,19 243 3 ,51 2 6 6 3 ,84 1869 27 ,01 2 5 3 0 36 ,56 

i 
2. Közép-Dunántúl 138 1,22 3 0 9 2 , 7 4 6 1 7 5 ,74 2 9 1 3 2 5 , 8 6 3 9 7 7 35 ,31 

3. Nyugat-Dunántúl 72 0 ,64 2 9 7 2 ,65 773 6 ,91 3 7 0 9 3 3 , 1 6 4 7 7 9 42 ,73 

4. Dél-Dunántúl 18 0 ,12 2 9 2 2 ,06 6 9 6 4 ,91 3 3 4 5 23 ,6 4 3 3 3 30 ,58 

5. Észak-Magyarország 25 0 ,18 3 1 5 2 ,34 5 1 6 3 ,84 3 7 3 5 2 7 , 8 1 4 5 6 6 34 ,0 

6. Észak-Alfoíd 0 0 4 2 2 2 ,37 7 3 9 4 ,16 3 7 5 3 21 ,13 4 9 1 4 27 ,7 

7. Dél-Alfóld 16 0 ,08 3 0 4 1,65 773 4 ,22 3 8 7 3 2 1 , 1 4 6 0 6 4 33 ,11 

Összesen: 4 2 1 0 , 4 5 2.182 2 , 3 4 4 . 3 8 0 4 ,7 2 3 . 1 9 7 2 4 , 9 3 30.049 3 2 , 3 

Forrás: A KHVM (1999) alapján a szerző szerkesztette 

56 



A hazai közúthálózat minőségi és mennyiségi mutatóinak összehasonlítása más 
országokéval meglehetősen bonyolult feladat, elsősorban az eltérő osztályozási 
és értékelési rendszerek miatt. Annyi azonban megállapítható, hogy a 
kiépítettség és ezzel összefüggésben az utak állapota, minősége is a nemzeti 
jövedelem függvényében változik és nyugatról kelet felé csökken. 

A kiépítetlen és a rossz minőségű utak zömében a mellékúthálózathoz tartoznak, 
és a kisebb települések egymás közti forgalmát kellene szolgálniuk. Ezek a 
kapcsolatok a motorizáció előtti időkben elevenek voltak, századunk gazdasági 
és politikai centralizációja azonban elhanyagolta a középkori útvonalakat. 

Hasonlóképpen diagnosztizálható egyfajta fejlődési rendellenesség a 
főúthálózaton is, ami a gazdaság és az úthálózat egyformán túlcentralizált 
szerkezetének és bizonyos mértékig talán a Duna és főleg a Tisza, mint 
természeti akadály hatásának - a korábbi időkben pedig a vizi közlekedés 
konkurenciájának - tudható be. Hiányoznak a Tisza két partján párhuzamosan 
végigfutó utak, méginkább a Duna hidjai, de például különös módon kevéssé 
érvényesül a Tiszántúlon a 4. sz. főút térségszervező hatása. 

Az autópályák könnyebben összehasonlíthatók, a számok magukért beszélnek. 
Lakosszámra vetítve az autópálya ellátottság a legjobb Svájcban, Ausztriában, 
Belgiumban, a területre vetítve pedig főleg a Benelux államokban. 

A fejlett országokhoz képest mind egy főre, mind területre vetítve hazánkban 
jelenős az elmaradás, még az utóbbi évek olyan jelentős fejlesztései ellenére is, 
mint az MO autóút, továbbá az Ml autópálya Hegyeshalom-Győr, valamint 
Győrt elkerülő szakaszai, illetve az Ml5 félautópálya megépítése. 

Magyarországon az átlagos közútsűrűség 0,32 km/km2, a főutak sűrűsége pedig 
0,07 km/km . A teljes országos közúthálózat összesen mintegy 40.000 ha 

területet vesz igénybe, ez hazánk területének 0,43%-a. Ezek a számértékek csak 
sok egyéb szempont figyelembevételével alkalmasak a nemzetközi 
összehasonlításra, de annyi biztonsággal kijelenthető, hogy a fejlett nyugat-
európai országok 20-50%-kal megelőznek bennünket. A fejlődés és a fejlesztés 
eredményeit szemlélteti még az a tény is, hogy az Európai Közösség 
országaiban az úthálózat az utóbbi 10 évben közel 10%-kal növekedett. 

57 



Magyarországot földrajzi fekvése tranzit-országgá teszi. Ez jelentősen 
befolyásolja úthálózata szerkezetét és a forgalom alakulását. 

Magyarországot az Európa-utak hálózatának számos eleme érinti. 
Legjelentősebbek ezek között a főhálózathoz tartozó E60, E65 és E75 számú 
utak, de ki kell emelnünk az E71 és E77 számú összekötő utakat is, amelyek a 
transz-európai forgalom fő folyosóival esnek egybe. 

Az E-utak mellett egy időben sok szó esett a TEM 8utakról, napjainkban pedig 
főleg a TERN9 hálózatot és a „krétai folyosókat" említik igen gyakran. 

Az Európa úthálózat, amit az ENSZ EGB10 határozattal állapított meg és tart 
napirenden, az európai tranzitutak hálózata. Mint ilyen, működő rendszer, ami 
a hivatalos térképeken és magán az úthálózaton is megjelenik, táblák, 
útbaigazító jelzések rögzítik és a közlekedők e rendszert ténylegesen használják 
is. Úgy kell vele számolni, mint a jövőben is mindig létező rendszerrel, amit 
időről időre korszerűsítenek. 

A TEM és a TEN/TERN ezzel szemben nem önálló és létező/működő hálózat, 
hanem, részint vizsgálati anyag, részint az Európa úthálózat továbbfejlesztésére 
szolgáló speciális programcsomag. A Lengyelország és Magyarország által 
javasolt TEM útvonalakat ugyancsak az ENSZ EGB karolta fel a 70-es években, 
célja a szocialista országokon belül a hiányzó - főleg észak-déli jellegű - közúti 
összeköttetések létrehozása volt. Megépülésük után a TEM elemei 
természetesen az E-hálózatba integrálódtak volna. A politikai változások révén 
ez a projekt időszerűségét - legalábbis eredeti formájában - nagyrészt 
elvesztette. 

A TEN az Európai Unió munkaanyaga, ami a közlekedési, hírközlési és 
energetikai rendszereket, hálózatokat foglalja össze, mint a gazdaságilag 
egységesülő Európa funkcionális vázát. Ennek része a TERN vagyis az Európai 
Unió számára fontos tranzitutak hálózata. 

8 TEM (TRANS-EUROPEAN-MOTORWAYS): Európai Autópálya Hálózat 

9 TERN (TRANS- EUROPEAN-ROAD NETWORK): Európai Tranzit Úthálózat 

10 ENSZ EGB Az ENSZ európai gazdasági bizottsága 
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Ez a hálózat a kontinens gazdasági-politikai folyamatainak elemzése alapján jött 
létre, és a közeljövőben várható legfontosabb szállítási folyosókat jelöli ki. 
Ezek a folyosók részben illeszkednek a meglévő hálózatra, részben új relációkat 
tárnak fel: megépítendő új utakat (vagy vasutakat, vízi utakat), melyek 
létrehozása részben helyi, részben közös európai feladat. Ezek az új TERN utak 
pedig értelemszerűen beépülnek majd az E-utak hálózatába. 

Közelebbről és tételesen vizsgálva ezeket a nemzetközi kapcsolatokat, a 
következőket kell kiemelni (Erdősi 1998/a, Ehrlich 1999, Vörös 1999, Erdősi 
2000/a, Ruppert 2000): 

r 

1. A hagyományos ENY-DK irányú tranzit forgalom a jövőben is fontos, 
de némileg más utakra terelődik. Legfőbb oka ennek a délszláv háború, 
de feltehető, hogy a háború után sem következik be a teljes 
visszarendeződés a belgrádi irányra. A Románia felé irányuló 
kapcsolatok továbbra is fontosak maradnak. 

r _ 

2. Uj folyosóként említik az EU határozatai az Adria felől Ukrajnába 
vezető közlekedési vonalakat, melyek mind a közúti, mind a vasúti 
közlekedésben fontosak. A magyar úthálózat szempontjából ez az 

r 

autópálya tengelykereszt BNY-EK-i szárait, az M7-M3 vonalakat 
jelenti. Jelentheti azonban mindazon párhuzamos útvonalakat is, melyek 
ezt az útvonalat, s elsősorban a budapesti térséget tehermentesíteni 
képesek. Tehát lehetnek ezek pld. A 8., vagy a 9. sz. gyorsforgalmi út 
részei, de lehetnek olyan helyi utak is, melyek egy-egy várost, 
üdülőhelyet, stb. kötnek rá a nagy nemzetközi folyosóra. 

r 

3. Már a TEM definíciója is kijelölte az E-D-i folyosót, mely a Balti tengert 
köti össze a Balkán és a Boszporusz térségével. Ennek nyugati párja 
hazánk területén a történelmi Borostyánkő út, amely ugyancsak a 
Baltikum és az Adria között vezetett. Ma ezt a szerepet az E65 számú 
út tölti be. 
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4. Magyarország saját tapasztalatai is bizonyítják, hogy nemcsak 
nemzetközi kereskedelmi, tranzit okokból szükségesek a 
határátkelőhelyek. Az államok határai mentén a kapcsolatoknak egy 
jellegzetes és különleges fajtája is kialakul az ott élők mindennapi, 
családi, hivatásjellegű, kereskedelmi, kulturális, stb. érintkezése révén. 
Ezeket a tapasztalatokat kodifikálja az EU is (például a PHARE CBC 
program keretében), különleges segélyekkel is támogatva a határmenti 
régiók fejlődését és forgalmát. Számos példa igazolja, hogy az ilyen 
érintkezés a nemzetközi feszültséggócok felszámolását és a gazdaság 
élénkülését egyaránt szolgálja. 

4.4. Belvízi hajózás 

Hazánkban a hajózás számára rendelkezésre álló vízi utakat, a tavi hajózási 
lehetőségeket, valamint a sporthajózás és a vízi turizmus számára alkalmas vízi 
utakat együttesen számba véve mintegy 2000 km vízi úttal kalkulálhatunk. 
Ebből a nagyhajókkal végzett tevékenységek (személyszállítás, árufuvarozás) 
számára összesen 1528 km (melyből a Duna 378 km) áll rendelkezésre. 
Nagyobb tavaink közül igény jelleggel a Balatonon folyik rendszeres 
személyhajózás. 

A hajózható vízi utak mintegy 31%-a a Dunára, és pedig 34%-a a Tiszára jut. A 
vízi utak túlnyomó része természetes meder. Egy részükben a duzzasztással 
emelt vízszint nyújt lehetőséget a hajózásra. 

A Duna nemzetkőzi forgalmát szabályozó Duna Bizottság székhelye 1954-től 
Budapest (Erdősi 1996). A Duna meghatározó része a Duna-Majna-Rajna vízi 
útnak, és ezáltal egyike a kiemelt jelentőségű kelet-nyugati közlekedési 
folyosóknak. 

A Duna az EU VII. számú Helsinki közlekedési folyosója. E felértékelődött 
szerep ellenére a Budapest feletti szakasz kis hajózási vízmélysége miatt 
tartósan rontja a vízi áruszállítás gazdaságosságát. 
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További korlátot jelent, hogy a hazai hajóállomány folyamatosan öregszik, 
üzemeltetési költsége nő, műszaki állapota romlik, ami akadályozza a 
hatékonyságjavítását, a forgalomnövelését. 

A tiszai hajózás szinte teljesen visszafejlődött. Ennek legfőbb okai a közép-
tiszai hajózási korlátozások állandósulása, a kapcsolódó infrastruktúrák 
kiépítetlensége, és ezzel párhuzamosan a szállítási igények csökkenése. 

A Tisza, mint vízi út fejlesztése, szabályozása összetett problémahalmazt képez, 
melynek főbb elemei a következők: a Tisza nemzetközi jogi státusza; a 
versenyképes hajózást akadályozó vízi úti feltételek; az áruk és a hajók gyors és 
színvonalas kiszolgálását biztosító kikötők, rakodóhely hiánya; a Tisza és a 
Duna közötti országhatáron belüli kedvezőtlen összeköttetés. 

A természetes és mesterséges vízi utak által adott lehetőséggel azonban a 
hajózás csak nagyon szerény lehetőséggel él. Ennek egyik oka az, hogy a vízi 
utak tengelye nagyon kevés helyen vág egybe az áruáramlás ténylegesen 
igényelt irányával. Az alacsony vízállás sok helyen akadályozza a hajók és 
uszályok hordképességének kihasználását. 

Jelenleg hazánkban a közlekedési munkamegosztásban a hajózás nem egészen 
2%-kal részesül, míg 1990-ben ez 10% fölött volt. A csökkenés áruszállítási 
teljesítményeknél mutatható ki. A szállított áruk tömegét illetően kétszeres, az 
árutonna-kilométert tekintve pedig nyolcszoros volt 1990-ben a vízi közlekedés 
áruszállítási teljesítménye az 1997. évinek (Kormányrendelet 200). 

Nagy folyóinkon egyetlen korszerű, a nyugat-európai rakodási feltételeknek 
megfelelő országos közforgalmú teherkikötő sincs. A hajózható vízi útra eső 
kikötőszám is rendkívül alacsony, átlagosan 100 km/kikötő, ugyanez a szám 
Nyugat-Európában 25-30 km/kikötő. A kikötők kiépítettsége és műszaki 
felszereltsége, állapota olyan rossz, hogy fejlesztésük nélkül nem lesznek 
képesek kiszolgálni a várhatóan növekvő forgalmat. Némileg javítja a helyzetet, 
hogy megindult a Győr-Gönyü kikötő fejlesztése és részleges működtetése, 
valamint megkezdődött a Bajai és Szegedi kikötő fejlesztése is. 
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A vízi közlekedés csökkenő részesedésének megállítása érdekében az európai 
közlekedéspolitika előtérbe helyezte az energiagazdálkodási és 
környezetvédelmi érdekeket, ami növeli a belvízi és a vasúti szállítás 
részesedését. A hajózható víziutak adatait az 1., a 2. és a 6. melléklet 
tartalmazza. 

4..5. Légi közlekedés 

A gyors elérhetőség a régiók versenyelőnyét meghatározó egyik legfontosabb 
tényezőjévé, ennek megfelelően a légi közlekedés pedig a legdinamikusabban 
fejlődő minőségi közlekedési ágazattá vált. 

4. táblázat: A honi légi közlekedési szervezetek szállítási teljesítményeinek 
változása 

\ 

Sz- Megnevezés 1 9 9 3 1994 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 

il Szállított utasok száma 1273 1605 1625 1859 2 0 0 0 2 2 0 0 

/ 1000 fő 
2. Utaskilométer (millió) 1631 2 2 3 5 2 3 8 3 2 7 7 5 3 0 4 9 , 2 3 0 3 8 , 2 

3 . Szállított áruk tömege 7 11 13 21 18 15 

(1000 tonna) 
4. 

r 

Arutonna-km (millió) 11 22 36 4 4 50 4 2 

Forrás: KHVM (1997), KHVM(1999/b) 

Hazánk egyetlen nemzetközi közforgalmú repülőtere - Budapest-Ferihegy - az 
újabb 2B jelű terminál megnyitásával évi 6 millió utas fogadására lett alkalmas, 
így várhatóan az igényeket 2006-2008-ig kielégíti. A MALÉV Rt. által 
üzemeltetett légi gépjárműparkban a zajnormákat nem teljesítő, elavult 
technikákat képviselő repülőgépek lecserélése vált szükségessé. A légi 
közlekedés intenzitásában évszakos ingadozás tapasztalható, amelyet némileg 
mérsékeltek a főleg nyári üdülési szezonban, de egyre inkább a téli félévben is a 
trópusi/szubtrópusi térségekbe közlekedtetett, un. charterjáratok (különjáratok), 
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A nemzetközi teherszállítás bővülése szintén megfigyelhető a ferihegyi 
légikikötőben. 

Hazánkban több mint 50 repülőtér létezik, ezek közül néhány földrajzi 
elhelyezkedése, a régió gazdasági, idegenforgalmi adottságai alapján figyelembe 
vehető az országos közforgalmú repülőtér hálózat elemeként. 

A Nyugat-Dunántúlon Sármellék, Fertőszentmiklós és Győr repülőterén 
élénkülő nemzetközi forgalom alakult ki. A Dél-Dunántúlon Siófok-Kiliti 
forgalma a meghatározó, amelyet a pécsi reláció egészít ki. Az SFOR/NATO 
erők (illetve a Magyar Légierő által) is használt Taszáron ugyancsak folyik 
alkalomszerű polgári légi közlekedés, - némelykor nagy utasszállító gépekkel is. 
Előbbiek azonban egyelőre kifejezetten kisgépek fogadására alkalmasak. Az 
ország egyéb régióiban egyedül Debrecen forgalma számottevő, Szeged és 
Békéscsaba forgalma nem jelentős. Mindezek következtében a Központi Régió 
részesedése' kiemelkedően magas az ország légi közlekedéséből (lásd a 4. 
táblázatot). 

4.6. Közlekedési hálózatok kiépítettsége a magyar régiókban 

A vizsgálatba bevont paraméterek megegyeznek az EUROSTAT, REGIONS 
éves statisztikákban „Transport" fejlesztésekben szereplő adatokkal (lásd az 1. 
és a 2. táblázatot). Összehasonlító elemzésre azok a fajlagos mutatók adnak 
lehetőségek, amelyek területi egységre jutó kiépítettséget, hálózatsűrűséget, 
forgalmat j eleznek. 

A közlekedési hálózatok kiépítettségi szintje alapján a magyar régiók három 
csoportba sorolhatók (Veres 1999, 2000/a): 

® Fejlett - a közép-magyarországi régió a közlekedés minden alágazatában 
jól kiépített hálózati elemekkel rendelkezik; 

• Átlagosnál fejlettebb - a Közép-Dunántúl és Nyugat-Dunántúl, melyek 
mutatói általában meghaladják az országos átlagot. Ez alól kivételt csak a 
Nyugat-Dunántúl vasúthálózata. jelenti, amelynek kiépítettsége 
alacsonyabb; 
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® Átlagosnál fejletlenebb - a többi négy régió, ahol a közlekedési 
infrastruktúra szintje elmarad az országos átlagtól. A Dél-Dunántúlon igen 
alacsony a két, vagy többvágányú és villamosított vasútvonalak 

r 

kiépítettsége. Az Eszak-Alföldön a vasutakkal való ellátottság átlag körüli, 
az úthálózat azonban nem kielégítő, autópálya pedig egyáltalán nincs. 

Összevetve a régiók közlekedési hálózati kiépítettségét a gazdasági fejlettségi 
szinttel (egy főre jutó GDP alapján), a fentebb ismertetett csoportosításhoz 
hasonló kategóriák alakulnak ki (5. ábra): 

• Fejlett: A közép-magyarországi régió tartozik ide, ahol a GDP 
lényegesen meghaladja az országos átlagot és annál dinamikusabban 
nő. 

r _ 

• Átlag körüli: a Nyugat-Dunántúl és Közép-Dunántúl. 
r 

• Átlagosnál fejletlenebb: A többi négy régió, melyek növekedési 
dinamikája is elmarad az országos átlagtól. 

Figyelemre méltó továbbá az a tény is, hogy a GDP növekedési tendenciáinak 
(trendvonalak) meredeksége is eltérő. A fejlettebb közlekedési hálózattal 
rendelkező régiók egy főre jutó GDP-je dinamikusabban nő. A régiók gazdasági 
fejlettségének differenciálódását a 3. ábra mutatja be. 

• Közép-Magyarország az országos átlagnál mintegy 50%-al gyorsabban 
fejlődik. 

© Nyugat-Dunántúl 1994-98 között dinamizálódott és 1998-1999-ben 
már 10%-al gyorsabban növekedett, mint az országos átlag. Közép-
Dunántúl a vizsgált időszakban megközelítette az országos fejlődési 
dinamikát. 

• A többi négy régió növekedési üteme 20-35%-kal elmarad az átlagtól 
és úgy tűnik, hogy ez az elmaradás fokozódik. 

Mindezek alapján megállapítható, hogy szoros összefüggés mutatható ki a 
magyar régiók közlekedési hálózatának kiépítettsége, valamint a régiók 
gazdasági fejlettsége között. A közlekedési hálózatok minőségi mutatói közötti 
különbségek számottevően differenciálják a régiókat, és ezáltal gazdasági 
fejlődésük jövőbeni lehetőségeit is. 
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A közlekedési hálózatok kiépítettségét természetesen nemcsak a magyar régiók 
egymáshoz viszonyított fejlettsége alapján szükséges vizsgálni, hanem az 
európai régiókhoz képest is. Kutatásiam további szakaszaiban ezért nagy 
hangsúlyt helyeztem az EU NUTS 2 régióinak vizsgálatára, olyan 
következtetések és tapasztalatok rögzítésére, amelyek alkalmazhatók a magyar 
régiók egyre feszítőbb igényű közlekedésfejlesztése során. 

3. ábra: A regionális GDP növekedési üteme Magyarországon 
(az országos átlag százalékában) 

Forrás: Veres (2000/a.) 
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5, táblázat: A közlekedési hálózatok kiépítettsége a magyar régiókban 
(1996 - fajlagos mutatók) 

Sz, Régió 

Vasét sűrűség (km/100 km2) Vízi át 
Sűrűség 
(f.krn/ 

100 km2) 

Közutak sűrűség (km/ 
100 km2) 

Repülőtérre 
érkező utas / 

lakos 
(fő/1000 fő) Régió 

Összes Két vagy 
több 

vágány 

Villamosított Autópálya Egyéb utak 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Közép-Magyarország 11,33 0,65 8,36 2,87 2,19 34,36 572,72 

2. Közép-Dunántúl 10,21 1,56 2,56 1,33 1,22 34,08 0 

3. Nyugat-Dunántúl 7,24 0,87 1,06 0,51 0,64 42,09 2,72 

4. Dél-Dunántúl 7,99 0 2,4 2,15 0,12 30,45 0,81 

5. Észak-Magyarország 6,89 1,73 2,16 1,6 0,18 33,81 0 
i 
6. Észak-Alföld 8,81 1,91 2,54 1,74 0 27,67 1,1 

7, Dél-Alfóld 7,62 0,14 1,8 1,58 0,08 33,02 0,02 

Összesen: 8,35 1,42 2,58 1,64 0,45 31,84 162,52 
Forrás: A 6. táblázat felhasználásával a szerző szerkesztette 
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5. Közlekedési rendszerek tervezése 

A közlekedés tervezése hazánkban egészen a közlemúltig elsősorban állami 
feladat volt, ennek megfelelően a megközelítés is főként makrogazdasági 
szempontokat és ágazati-alágazati struktúrákat tükrözött. A régió közlekedése, 
mint fogalom még ma sem elfogadott, különösen a vasutak és a viziutak 
esetében. Vizsgálataim ezért arra is irányultak, hogy a közlekedés tervezésében 
alkalmazott elvek és módszerek hogyan változtak az elmúlt két évtizedben 
Európában és hazánkban egyaránt, a kialakult gyakorlat mennyire segítette elő a 
nemzetközi színvonalú követelmények teljesítését. Ennek megfelelően 
tekintettem át a közlekedési rendszerfejlesztés integrált értékelését, a projekt 
alapú tervezést, a közlekedési beruházások hatásmechanizmusainak vizsgálatát, 
az Európai Unió követelményeit, az externális költségek internalizálási 
lehetőségét és mindezek alapján megfogalmaztam a jelen és a jövő kihívásainak 
is megfelelő jövőbeni követelményeket. 

5.1.. A közlekedési rendszerfejlesztés integrált értékelése 

A 80-as években a tervezők" a közlekedést ágazati megközelítésben ún. 
„termelési függvényekkel" vizsgálták, ugyanakkor a különböző térségek 
közlekedési infrastruktúrával való ellátottságának vizsgálata is foglalkoztatta az 
elemzőket. A hálózati elemek abszolút számokkal való minősítése mellett a 
régiók esetében előtérbe kerületek a viszonyszámok, és a speciális együtthatók 
(Engel, Uspenski, Holcz stb.) A különböző alágazatokat jellemző sokféle mutató 
együttes (integrált) értékelését teszi lehetővé az ún. „Benett-módszer", amelynek 
lényegét a következő képlettel lehet kifejezni: 
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IB - integrált „Benett" mutató, 



az i-dik mutatószám normatív súlya: megállapításához 
alkalmazzák a faktoranalízist, empirikus kutatásokat, esetleg 
a szakértői becslést, 

m - a vizsgált részmutatók száma, 
aj - a régió i-dik részmutatójának értéke. 

A „Benett-módszer" tiszta formában való felhasználását korábban akadályozta 
az egyes országoknál és régióknál rendelkezésre álló részmutatók értékének 
számadataitól való függőség, ezért a „magyar közgazdászok által alkalmazott 
módszertan kizárt volt" (Borotvás 1991). 

A közlekedési rendszerfejlesztés stratégiája kialakításának egyik megközelítése 
a közlekedésre visszavezethető veszteségek csökkentése, minimalizálása volt: 
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m _ 
I Si = 1 
i=l 

- gazdasági veszteségek a közlekedési rendszerek 
elégtelen működése következtében, 

- szállítási szükségletek optimális színvonala, 
- szállítási szükségletek tényleges kielégítésének 

színvonala, 
- beruházási és üzemeltetési többletköltség, 
- tervezés időhorizontja. 

A kritérium tartalma szerint a közlekedési rendszer elégtelen munkája 
következtében előállt társadalmi vesztségekhez hozzá kell adni a 
rendszerfejlesztés és működtetés hatékonysága növelését célzó többlet 
ráfordításokat és az így kapott összeg minimumát kell biztosítani,. 



Felismert, veszteségformák a következők voltak: 

• a kibányászott nyersanyagok, és késztermékek közvetlen veszteségei, 
® az elmaradt termelési érték veszteségei, 
• a közlekedés által kiszolgált gazdasági ágak többlet veszteségei, 
® többletráfordítás magában a közlekedésben, 
• a lakosságot ért többlet időveszteség, 
• az utasok fáradtságérzetének növelése, 
• zajártalom, 
@ balesetek következményei, 
• környezetvédelmi károk, 
• közlekedés fejlettlenségének hatása az egészségügyi, az oktatási és 

kulturális ellátottságra. 

Borotvás Elemér ugyanakkor megállapította, hogy „a felsorolt veszteségek 
mindegyikét ma még nem tudjuk teljes körűen számszerűsíteni, azonban 
közelítő számításokat már végeztek". 

A közlekedési rendszerfejlesztés tervezhető a rendszer fejlesztésével és 
korszerűsítésével kapcsolatos intézkedések integrált és komplex hozamának 
optimalizálásával is (Borotvás 1991 148. o.): 
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összesített hozam, 
évi gazdasági hozam az i-edik vizsgált alágazatban, 
gazdasági, v. szociális területen, 
évi veszteség az i-edik. vizsgált alágazatban, 
gazdasági, v. szociális területen, 
(1—>k); vizsgálati területek, 
többlet évi üzemeltetési költség, 
többletberuházás a rendszer fejlesztésére, 
hatékonysági norma. 



A közlekedési rendszerek minőségének javítása egyfelől költség növekedésével 
jár, másfelől viszonyt hozamokat is eredményez. A minőség függvényében a 
ráfordítások is hozamok is változnak (lásd a 4. ábrát), és kijelölhető az optimális 
minőség tartománya, amikor a hozamok és ráfordítások különbsége 
maximalizálható. 

4. ábra: Közlekedési szolgáltatások minőségének (x) növelésével megjelenő 
ráfordítások K(x) és hozamok B(x) összevetése 

Forrás: Borotvás (1991). 

A közlekedési szolgáltatók minőségének értékelése nemcsak módszertani, 
hanem tervezési alapkérdéseket is felvetett (más ágazatokban megjelenő, illetve 
nem vagy nehezen számszerűsíthető hatások). 

70 



„A minőség növelésére irányuló intézkedések hatékonysági értékelésébe a 
számszerűsíthető mutatószámok mellett be kell vonni további nem 
számszerűsíthető nemzetgazdasági és társadalmi hatásokat is" (Borotvás 1991). 

Tánczos (1985) e témakört bemutató cikkében kifejti: „A gyakorlati 
alkalmazhatóság követelményeit is szem előtt tartva a közlekedés 
hatékonyságmérési módszerének kidolgozásánál - az alkalmazható módszerek 
korlátai miatt - a hatékonysági kritériumok együttes hatásának egyetlen 
skalárfüggvényben történő értékeléséhez kellett folyamodni. Ehhez - szubjektív 
úton - a szakértők és a beavatkozás hatásaiban érdekeltek véleményének 
figyelembevételével a hatékonysági kritériumokat súlyozó vektor kialakítására 
és elfogadására került sor". 

A vizsgált időszakban tehát a közlekedési rendszerfejlesztések elméleti 
megalapozását részben az útkeresés jellemezte, részben pedig a kutatási 
eredmények meghaladták a gyakorlati alkalmazhatóság lehetőségét. Az állami 
tervezés a 80-as években továbbra is a normatív hatékonysági követelmények 
teljesítését állította a beruházások tervezésnek középpontjába, emellett a 
regionális tervezés sem tudott kibontakozni. 

5.2. A közlekedési beruházások projekt alapú tervezése 

A 90-es évek elejétől az ágazati szemléletű és döntően központosított 
közlekedés tervezést az ún. projekt alapú tervezés követte, ami fontos előrelépés 
volt, hiszen a régiók számára is megteremtette az önálló projektek 
előterjesztésének lehetőségét. 

Az európai közlekedési miniszterek konferenciája (ECMT) 1992-ben 
irányelveket tett közzé a közlekedési beruházások javasolt módszertanáról, 
amelynek főbb jellemzőit a 6. táblázat mutatja be. Eszerint a tervezés 
lényegében különböző műszaki változatokat dolgoz ki, amelyeket értékelnek és 
döntést hoznak arról a változatról, amelyre érdemes részletes műszaki terveket 
kidolgozni., 

71 



6. táblázat: A projekt alapú beruházás tervezés-értékelés főbb jellemzői 

Fokozatok Tevékenységek Módszertan Időtáv 

1. PROJEKT 
Identifikáció 

Közlekedési szektor elemzése 
Beruházási célok 
meghatározása 
Igények tanulmányozása 
Projektek azonosítása 

Közlekedési tervek 
Igény előrejelzés 

8 év 
4 év 

4 év 

2. PROJEKT 
Készítés 

Műszaki tervek 
Előzetes tervek 
Korlátok meghatározása 

Változatok 
készítése 

3. 
_. y. 

Értékelés Pénzügyi, Gazdasági, 
Társadalmi bizonytalanságok 
áttekintése, 
Új változatok feltárása 
Jelentés a döntéshozók 
számára 

Meghatározott 
mutatószámok 
alapján 

r m 

Érzékenységvizsgá-
lat 
Kockázatelemzés 
Szintetizálás 

4. Beruházások 
programozása 

Program elkészítés 
Programértékelés 
Jóváhagyás 

Projektek és 
változatok 
szelektálása 
Kockázatelemzés 

4éves 
időtávba 
történő 
szeletelés 
közi. 
alágazaton-
ként 

5. Végrehajtás Műszaki tervek 
nagyvonalú áttekintése 

Projekt irányítás 
Monitoring megszervezése 

6. 

i 

Felügyelet Projekt végrehajtás 
felügyelete 
A beruházás hatásainak 
ellenőrzése 

A beruházás 
állandó 
figyelemmel 
kísérése í 

Forrás: Az ECMT 1992-ben közétett módszertana szerint Tánczos (1994/a). 
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A közlekedési beruházási alternatívák értékelési módszere lényegében egy 
költség-haszon típusú elemzés, amely az egyes projekteknek az előre 
meghatározott célok megvalósításához való hozzájárulását számszerűsíti oly 
módon, hogy minden, a hatékonyság elemzésénél szóba jöhető tényezőt 
igyekszik értékében kifejezni és dinamikusan (az időtényezőt figyelembe véve) 
elemezni. 

Az értékelési folyamat az analízis és szintézis alkalmazását igényli, azokra a 
releváns hasznokra és költségekre vonatkoztatva, amelyek az adott projektekkel 
összefüggésbe hozhatók. Az értékelés célja, hogy egy koherens és egységes 
módszer alkalmazásával kiküszöbölje az egyéni, személyes megítélésből fakadó 
esetleges hibákat. Az értékelés olyan gyakorlati tapasztalatokra alapozott józan 
ítéletalkotásokra támaszkodik, amelyek nem tüntetik el, de nem is 
hangsúlyozzák túl az egyes értékelési szempontokat. 

A közlekedési beruházásokkal összefüggésben (természetesen előjelhelyesen) 
értelmezett lehetséges hasznok három fő csoportba sorolhatók. Ezek a csoportok 
a következők: pénzügyi; gazdasági; társadalmi hasznok. 

A pénzügyi értékelést, amely főleg a tulajdonos, illetve üzemeltető 
szempontjából veszi számba, hogy az adott közlekedési beruházás hasznos 
élettartama alatt a létrejövő bevételi és kiadási pénzáramlatok diszkontált értékei 
milyen nyereséget, illetve veszteséget mutatnak, elkészítik arra a helyzetre is 
amikor a projekt megvalósul és arra is, amikor nem. A pénzügyi értékelésnél a 
bevételek és a kiadások tételeinek meghatározásánál és elemzésénél gyakran 
alkalmaznak ún. elszámolási („árnyék") árakat is. Ezek olyan feltételezett árak, 
amelyek igen sok (külső és belső) piaci versenyt torzító tényezőt (pl.: adókat 
vagy támogatásokat) képesek figyelembe venni. 

Alkalmazott mutatók: 
• a beruházás diszkontált költsége 
© az üzemeltetési költségek diszkontált értékei 
© a bevételek diszkontált értékei 
© diszkontált nettó hozam a vállalat szempontjából 

(1) 

(2) 
(3) 
( 3 ) - ( 2 ) - ( l ) 
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(3) - (2) 
• költség/haszon arány a vállalat szempontjából 

(1) 

• belső megtérülési ráta (belső kamatláb) a vállalat szempontjából 

A gazdasági értékelés a hatékonysági elemzés mérhető gazdasági hatásain 
túlmenően például a pénzértékben kifejezhető környezet- és egészségkárosodást, 
vagy az időveszteség (munka- és szabadidő) értékét is figyelembe veszi, 
illetőleg számszerűsíti. A korszerű költség-haszon elemzések a projektek 
gazdasági értékelésénél foglalkoznak a fogyasztói és termelői többlet 
maximalizálásához való hozzájárulás elemzésével is. Ez fejezi ki a szubjektív 
hasznossági értékelés hatását az árra, ezáltal tükrözi a jobb minőségű kínálatért 
való áldozati hajlandóságot. A fogyasztói többlet társadalmi nyereségnek 
tekinthető, amely a fejlesztés révén elérthető költségcsökkentés által nő. Az 
értékelés során összehasonlításra kerülnek a költségek és a hasznok mind a 
projekt megvalósítás, mind az elmaradás esetére vonatkozóan. Ezért a kőltség-
és haszontételeket az előzőekkel összhangban haszonlehetőség költségként 
(opportunity cost) határozzák meg, és a gazdasági hatékonyságot ezek 
figyelembe vételével értelmezik. 

A költségek és a hasznok értékelése esetről estre különböző lesz: 
® Azon tényezőknél, áraknál vagy szolgáltatásoknál, amelyekre létezik 

piaci ár, azt veszik alapul, figyelmen kívül hagyva az adókat, 
árkiegészítéseket és externáliákat. 

® Azon tényezők, amelyek nem „piacosíthatók", de amelyekre adható 
valamilyen árbecslés, azokra az ilyen becsléseken alapuló megfelelő 
költség-, illetve haszonértéket veszik figyelembe (ilyen lehet például 
az utazással töltött idő értéke, vagy a baleset által előidézett 
személysérülés, vagy anyagi kár értéke). 

• Azon tényezőkre, amelyek nem „piacosíthatók" és amelyekre a 
készített becslések nem tekinthetők valós értékűeknek, a hatásokat 
valamilyen fizikai mértékegységben, mutatók segítségével értékelik. 
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Ugyanúgy, mint a pénzügyi értékelésnél, az azt követő gazdasági 
hatásértékelésnél is a költség-haszon áramlatok összesíthetők valamely 
szokásos jövedelmezőségi mutató alkalmazásával: például a belső 
megtérülési ráta, a diszkontált tiszta haszon, a költség/haszon arány, 
stb. Ezeken a mutatókon kívül, melyek mindegyike megadható 
valamilyen monetáris kifejezéssel, az értékelés azon tényezők 
figyelembevételét is magában foglalhatja, amelyek nem-monetáris 
hatásokat tükröznek. 

Alkalmazott mutatók: 
• a közvetlen hatások diszkontált értékei (4) 
© a gazdasági szempontú nettó hozamok 

diszkontált értékei (3) + (4) - (2) - (1) 

© gazdasági szempontú költség/haszon arány 
(3) + (4) - (2) 

(1) 
© gazdasági szempontú belső megtérülési ráta 
© a „biztonsági" hatás mutatója (6) 
• az „utazási idő" hatását kifejező mutató (7) 
® a „megfeielőség"-et kifejező mutató (8) 
© az „egyéb gazdasági hatás"-okat kifejtő mutató (9) 

A társadalmi hatások értékelésénél a hatékonysági célkitűzések teljesítésénél 
nagyobb figyelmet szentelnek az olyan kritériumoknak, mint például a 
méltányosság. A közlekedési beruházás-tervezésben nyilvánvaló tény, hogy az 
értékelés nem lehet közömbös abban a vonatkozásban, hogy a beruházás 
hozamai és költségei milyen társadalmi csoportokat érintenek. 

A közlekedési beruházás hatásai által érintett társadalmi csoportokat a 
következő három kritériumtípus szerint célszerű megkülönböztetni egymástól: 

© a népesség jövedelem szintjei szerinti megoszlás; 
© a j övedelmek területi megoszlása; 
© a fogyasztási és beruházási arányok alakulása. 
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A közlekedési beruházásértékelési módszertan általában nem ír elő semmiféle 
kívánatos, vagy éppen megengedő mértéket a jövedelem újraelosztásra 
vonatkozóan. Esetenként alkalmazhat azonban eltérő súlyozást, vagy 
korlátozásokat - ha indokoltnak tekinthető - abban az esetben, ha a költségeket 
viselő, illetve hasznokat élvező társadalmi csoportok különböző jövedelmi 
színvonalúak. 

Alkalmazott mutatók: 
• a pénzügyi kifejezésekkel megadható társadalmi hatások 

diszkontált értékei (5) 

• a társadalmi szempontú diszkontált nettó hozamok 
(3) + (4) + (5) - (2) - (1) 

® társadalmi szempontú költség/haszon arány 
(3) + (4) + (5) - (2) 

(1) 

• társadalmi szempontú belső kamatláb 

• a „zaj" hatását kifejező mutató (10) 

® a „légszennyező" hatást kifejező mutató (11) 

• a légi közlekedés „rezgés" hatását kifejező mutató (12) 

• az egyéb szennyező hatást kifejező mutató (13) 

® a „foglalkoztatottságra gyakorolt hatást" kifejező mutató (14) 

® a „jövedelemkiegyenlítő hatást" kifejező mutató (15) 

® az „energia-felhasználást" kifejező mutató (16) 

• a „technológia-korszerűsítő hatást" kifejező mutató (17) 

• az „egyéb társadalmi hatások" mutatója (18) 

Miközben a fenti mutatórendszer elég széles körben leírja a különböző 
gazdasági-pénzügyi-társadalmi hatásokat, a gyakorlati tapasztalatok újabb és 
újabb dilemmákat vetnek fel. A költség-haszon elemzés alkalmazhatósága 
például attól függ, hogy milyen mértékben lehet a célkitűzések megvalósulását 
tükröző különböző hatásokat pénzértékben kifejezni. Nehezen monetarizálható 
hatások: a balesetek, a környezetkárosítás és a területfejlesztés. 

76 



Hasonló a helyzet a tőbbkritériumú elemzéssel (MCA)11, amelyet olyan esetek 
vizsgálatára fejlesztettek ki, amikor nem alakítható ki a monetáris értékelés. Ez 
esetben megvizsgálják a fejlesztés előtti állapotot (több változatban) és ezután 
megszabják a különböző változatokat. Ennek során az értékelés szempontjait 
tükröző (pontozott, súlyozott) hasznossági függvényeket (inponderábiliák) 
használnak. 

„Optimális döntésről csupán egy kritériumú választás esetén lehet szó" -
hangsúlyozza Makula-Tánczos 1995, hozzátéve, hogy „Ha a lehetséges 
megoldásokat több kritérium szerint, és többdimenziós értékelő térben kell 
elbírálni, akkor már csak ún. kompromisszumos megoldásról beszélhetünk." A 
többkritériumú elemzés gyakorlati igényeinek kielégítésére szolgálnak a 
számítógéppel támogatott rangsoroló eljárások (ELECTRE, KI-PA, REM, 
CADM, PROMETHEE stb.), amelyek elősegítik az objektív döntéshozatalt 
(Tánczos 1989). 

A beruházások projekt alapú tervezése és értékelése ma még általános 
hazánkban és tovább él az Európai Unióban is (lásd kiemelt közlekedési 
projektek). Ugyanakkor ma már általános követelmény a projektek „illesztése" 
az országos és regionális fejlesztési programokba. 

Ezen túlmenően a 2000-2006 támogatási időszakban az EU már előírta a 
fejlesztések hatásmechanizmusainak tervezési követelményeit, valamint a 
célok és intézkedések szöveges megfogalmazásán túl a konkrét számszerűsített 
terveket, és ehhez tervezési-ellenőrzési segédletként ún. indikátor rendszert 
rendelt (European Commission 1999/a). 

Mindezek ellenére a hatásvizsgálatok, a hatásmechanizmusok tervezése 
Magyarországon még nem általános. „A közlekedésgazdasági kutatásokban a 
hatásvizsgálat nem igazán jellemző, mert azok elvégzésére vagy az idő, vagy a 
pénz, legtöbbször mindkettő hiányzik, ami bizonyos mértékig a vakrepüléssel 
azonos" (Pálfalvi 2001). A közlekedési tárca K + F kerete évről-évre csökken, 
ami továbbra is hátráltatja a kutatások kibővítését. 

11 MCA (Multicritera Analysis): Többkritériumú elemzés 
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Figyelembe véve a nemzetközi elvárásokat, valamint a hazai tapasztalatokat 
kutatásom további részében kísérletet tettein a közlekedési hálózatok 
hatásmechanizmusának felvázolására, a hatásmechanizmus tervezéséhez 
szükséges elvi alapok koncepciójának megfogalmazására, valamint a különböző 
hatások csoportosítására, rendszerezésére. 

5.3. Közlekedési beruházások makrogazdasági és regionális hatásainak 
vizsgálata 

Az infrastruktúra fejlesztését célzó beruházások hatása közvetlenül és 
közvetetten jelentkezik, rövidebb és hosszabb távon érvényesül, és egyaránt 
érinti a makro- és regionális gazdaságot, a helyi lakosságot és a vállalkozásokat. 

5. ábra: Infrastruktúrafejlesztés hatásmechanizmusának általános 
modellje 

Forrás: European Commission (1995) nyomán Kengyel (1997). 

78 



közlekedési infrastruktúra fejlesztése közvetlenül hozzájárul a termelési 
kötségek csökkentéséhez. A vállalatok az ily módon elért 

költségrnegtakarításából nyereség többletet realizálhatnak, amit tevékenységük 
ívábbi fejlesztésére fordíthatnak. Ez a folyamat tovább növeli az infrastruktúra 
ánti keresletet. 

„ közlekedési rendszer a gazdasági növekedést gyorsító ún. „multiplikátor 
atás"-on12 hatáson keresztül elősegíti: a termelési tényezők mobilitását; a 
:rmészeti erőforrások hasznosítását; a telephely adottságokra alapozott 
Decializáció lehetőségét; a helyi és regionális piacok integrációját; a komparatív 
lőnyök hasznosítását. 

jz Európai Unióban kidolgozott ún. HERMIN modell Írország és Portugália 
setében vizsgálta a periférikus helyzetű régióknak nyújtott támogatások 
atásait. Mindkét esetben kétféle számítást végeztek, ami a „keynesi modellen" 
lapult, ugyanakkor figyelembe vették a gazdaság szereplői között megjelenő 
ozítiv externáliákat is (teljes hatás). Írország esetében az infrastruktúra 
íjlesztés multiplikáló hatása az 1999. évi 1,5-1,6 értékről 2020-ra 2,5-re nő. Az 
mberi erőforrások fejlesztésében a hasonlóan számított multiplikáló hatás az 
999. évi 1-1,2 értékről 2020-ra 3,2-re nő. A magánberuházásoknak nyújtott 
ímogatások hatása is hasonló eredményt mutatott. A portugál HERMIN modell 
redményei átlagosan 2 értékű multiplikáló hatást mutattak ki (Kengyel 1999). 

Megjegyzések a HERMIN modell tapasztalataihoz: 
• a közlekedési infrastruktúra mellett fejlesztették az infrastruktúra más 

területeit is, 

® az infrastruktúra és az emberi erőforrások fejlesztése mellett egyidejűleg 
fejlesztették a vállalkozásokat is a magán beruházásokhoz nyújtott 
támogatásokkal, 

® tekintettel a széleskörben jelentkező kölcsönhatásokra a szinergiák 
érvényesülni tudtak, 

! Multiplikátor hatás: megsokszorozó hatás, amely azt mutatja, hogy egy egységnyi befektetés a 
közlekedésben hány egységnyi növekedést eredményez a gazdaságban. 
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® mindkét országban döntően az autópályák és főútvonalak kiépítése 
jelentette a közlekedési hálózat fejlesztését, 

• az infrastruktúra fejlesztések hosszútávon (15-25 év) fejtik ki pozitív 
hatásukat, az első 3 év még negatív, a hatodik év végén még „0" a hozam 
és csak ezt követően működik a multiplikátor hatás. Ezt támasztják alá a 
beruházások dinamikus-megtérülési idő vizsgálatai is (Husti 1999). 

Spanyolország lakosságának mintegy 60%~a él az Uniós strukturális támogatás 
első célkitűzés alá tartozó régióiban. Ezek a régiók 1993 végén 1100 km 
autópályával rendelkeztek, aminek 36%-a 1989-93 között készült el, viszont a 
1999-re már 1300 km autópálya-hálózat működött. Az autóutak hossza 2000 
km-ről 2425 km-re nőtt, továbbá 125 km olyan vasúti pálya készült el, amely 
alkalmas a nagysebességű vonatok közlekedtetésére. 

Az infrastruktúra és a regionális növekedés összefüggéseit (Cutanda A. és 
Paricio J. 1994) részletesen elemzi a spanyol régióknál. Kilenc kategóriát 
tartalmazó normalizált általános infrastruktúra indikátort állítottak elő, majd 
vizsgálták három globális indikátorhoz (általános, gazdasági, és szociális) való 
korreláció mértékeit. Megállapították, hogy a közlekedési és kommunikációs 
infrastruktúrának van a legnagyobb hatása az adott régió fejlődési 
lehetőségeire és a kettő közül a közlekedési indikátor mutat nagyobb szóródást 
regionális eloszlása tekintetében. Mindezek figyelembevételével kidolgoztak 
egy regionális "kvázi" termelési függvényt, melyben a regionális jövedelem két 
független változója: a foglalkoztatottság és az infrastruktúra indikátor. 
Számításaik eredményeként arra a következtetésre jutottak, hogy "az 
infrastruktúra létesítményeknek jelentős pozitív hatásuk van a regionális 
jövedelem különbségekre". 

A régió versenyelőnyéhez a kereskedelmi folyamatokat közvetítő közlekedés és 
annak megbízható működése alapfeltétel. „A gazdaság- és térségorientált 
hálózatfejlesztés, a megközelíthetőség hasznát nem csak az eljutási 
alternatívák növekedésében és az eljutási idők csőkkenésében, hanem a 
tényezők kedvező alakulásából eredő befektetői aktivitásban, 
munkahelyteremtésben, területfejlődésben, életszínvonal emelkedésben méri. A 
közlekedés hatása kilép az ágazati kategóriából, és általános jelentőséggel bír. 
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A haszon nem a pályán csapódik le, . . . hanem a csomópontban . . . ahol 
eredménnyé transzformálható" (Molnár 2000). 

A közutak tervezésével foglalkozó hazai szakemberek felismerték a tervezés és 
szabályozás megújításának igényét. (Berényi, Csórje, Schultz, 2000) és a 
szemléletváltás mellett jogszabályi módosításokat is megfogalmaznak a 
következő szempontok figyelembe vételével: az EU-hoz való csatlakozás 
kapcsán tapasztalatok átvétele az EU gyakorlatokból; igazodás az európai 
műszaki szabályzathoz; környezetvédelem; életminőség; gazdaságosság; 
biztonság. 

Az EU közúti beruházásainak tendenciáit elemezve (Tombor 2000) 
megfogalmazható a közlekedés presztízsnövekedésének általánosabb társadalmi 
haszna is (a gazdaságra, a versenyképességre, a környezetre, az életszínvonalra, 
az életminőségre). „A magasabb életszínvonalból, a több szabadidőből, a szabad 
munkahelyválasztásból eredően jelentős a mobilitási igénynövekedés, a 
globálisra bővült gyártási, elosztási tevékenységből eredően pedig lényeges a 
szállításteljesítmény-növekedés." 

A közlekedésfejlesztés hatásai között célszerű külön is elemezni a közlekedés és 
a településhálózat kölcsönös* hatásait, valamint az egyes közlekedési 
alágazatokra jellemző speciális hatásokat 

A közlekedés fejlesztésével (főképp a feltáró jellegű autóút építéssel) a korábbi 
regionális csomóponti szerkezettel szemben ún. vonalas növekedés érhető el, 
amely javítja a lakosság közlekedési ellátottságát. Kialakítható egy optimális 
közlekedési hálózat, és ezt kővetően a növekedés nemcsak a hálózat bővítésével, 
hanem a meglévő hálózat jobb kihasználásával, az azon való telepítéssel, azon a 
közlekedés kiszolgáló jellegének erősítésével is lehetséges. Az elérhetőség 
javításának fontos összetevője a központi létesítmények elhelyezése, valamint a 
vállalatok és telephelyeik földrajzi helyének megválasztása. A terület- és 
településfejlesztés egyik fontos feladata ennek megfelelően, hogy összhangba 
hozza - optimalizálja - a közlekedési igényeket (a lakosság részéről az 
életvitelhez szükséges élelmiszer és egyéb fogyasztási cikkek beszerzése, a 
munkába, járás, az oktatási és egyészségügyi szolgáltatások igénybe vétele miatti 
mobilitás, a vállalatok és intézmények esetében pedig a működésükhöz 
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szükséges személyi és árumozgás) a szolgáltatási, ellátási, termelési központok 
elhelyezése, valamint a közlekedési hálózat, között. 

A vonalas fejlesztés gazdasági növekedésre gyakorolt hatásai autópályák 
esetében például a csomópontok körüli 10 km-es körben jelentkeznek, e hatások 
lényegesen gyengülnek a csomópontoktól számított 10-20 km-es körben és 20 
km-rel nagyobb távolságban gyakorlatilag eltűnnek (Carrel 1977). Hasnoló 
eredményeket mutatott az M8 autópálya dunántúli szakaszán várható terület- és 
gazdaságfejlesztő hatások vizsgálatára vonatkozó kutatás (Vörös 2001), ahol az 
autópályák forgalmi csomópontjai közelében ún. "hatástüskéket" mutattak ki 
(térképi ábrázolás szerinti hatásterületek). Az autópályák azonban nemcsak a 
közvetlen környezetükben található településeken fejtenek ki gazdaságfejlesztő 
hatást, hanem azáltal, hogy nagyvárosokat, régiókat kötnek össze, az összes 
érintett régióban. E tekinetben érvényesül az új "pillangó effektus"13. Ha az 
Észak-Alföldön épül 1 km autópálya, ez javítja például Spanyolorszában a 
Cataluna (ES 51) régió megközlelíthetőségét is. Ezért a nemzetközi 
gyorsforgalmi úthálózatok (TEN, TEM, Páneurópai stb.) kiépítését és más 
nemzetközi folyosók létrehozását kölcsönös érdekeltség miatt célszerű vegyes 
finanszírozásban megvalósítani (nemzetközi, EU, nemzeti és esetleg PPP). A 
városhálózati és regionális hatások tervezése elméletileg kellően megalapozott 
és számítástechnikával támogatott modellek segítségével lehetséges, és annak 
eredményessége nem függ az érintett, vagy vizsgálatba bevont régiók számától. 

Közúti beruházások által indukált hatások a megvalósítás különböző 
szakaszaiban más-más formákban és tartalommal jelentkeznek. 

© Építési időszakban: a hatások rövid ideig érvényesülnek, főként a 
foglalkoztatásban, az építőanyag-iparban és a kivitelező, beszállító 
vállalatoknál. 

© Üzemeltetés alatti hatások: 
felértékelődik a közlekedési hálózat menti telephelyérték; 

—» kereskedelem, szolgáltatás élénkül; 

13 Pillangó effektus: „Okozhat-e tornádót Texasban az, hogy egy pillangó Brazíliában meglebbenti szárnyát?" 
Edward Lorent meteorológus előadásának címe, Massashusettes 1961. 
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—» szállítóvállalatok profitálnak; 
—> idegenforgalom fellendül; 
—> mezőgazdságon belül kedvezően hat a friss élelmiszertermelés -

szállítás területén; 
—> nő az ingázás, a nagyobb távolságú bevásárlások és a szabadidős 

programok száma. 

• Utóhatások vagy másodlagos hatások lépnek fel, amennyiben az üzemeltetés 
alatti időszakban telítődik, zsúfolttá válik az útvonal (lásd MO hazánkban). 
Ekkor maga a forgalom generálja az újabb és újabb kapacitásbővítő 
fejlesztéseket. 

Az úthálózat fejlesztési modelljének kialakításához készült kutatások már több 
évtizede törekedtek a számításokhoz alkalmazható célfüggvények 
összeállítására. Ezek közül az egyik modell négy számszerűsíthető tényezőt vett 
figyelembe (Steenbrink 1975): beruházások és fenntartások, utazási idő, 
járműüzemeltetés, balesetek. A hazai tervezők a közutak területfejlesztő 
hatásainak kimutatásához a GDP-termelést, a munkanélküliségre és a migrációra 
gyakorolt hatást számítják (Vörös 1994, 1995, 2000 KTI). Ennek során 
figyelembe veszik az elérési sebességet, a település típusát, az osztrák 
határtól való távolságot. Hozzáteszik azonban, hogy a független változók és 
maga a hatásmechanizmus is változhat a későbbiekben (például 2010 után). Az 
indikátorok kiválasztásánál nem elhanyagolható szempont emellett a 
rendelkezésre álló adatok kőre. 

A vasutak fejlesztése is sajátos hatásmechanizmust indukál. Sokan 
megfeledkeznek arról, hogy a vasát a maga idejében a XIX. század második 
felében, miközben úttörő szerepet játszott az ipar fellendülésében, alapvetően az 
anyag- és energiaigényes iparágak kiszolgálója volt. Egy évszázad elteltével 
ezen ágazatok részesedése mind volumenében, mind arányaiban lényegesen 
visszaszorult termelési szerkezet egészén belül, így nem is lehet csodálkozni 
azon, hogy főként az áruszállításban a vasúti teljesítmények visszaestek. Az 
azonban mégis elgondolkodtató, hogy miközben az USA-ban az évi szállítások 
40%-a vasúton történik, ez az arány Európában csak 18%. 
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A személygépkocsik elterjedésével ez a tendencia a személyi közlekedésben is 
nyomon követhető. A vasutak üzemeltetése ennek kövekeztében veszteségessé 
vált, a talpon maradáshoz szükséges a mellékvonalak megszüntetése és a 
rugalmasabb üzemeltető szervezeti megoldások biztosítása. 

Ezáltal a korábbiaknál is jobban felértékelődik a vasúti csomópontok 
gazdaság- és területfejlesztő hatása. Ezt a tendenciát erősíti a nagysebességű 
vasutak térhódítása, ahol a végpontokra és a megállókra összehangolt regionális 
közlekedési hálózatok csatlakoznak (Erdősi 2000, Plassard 1994). 

A repülőterek gazdaságfejlesztő hatása elsősorban pontszerűen közelíthető 
meg, ugyanakkor a repülőtér, mint vállalat a közvetlen környezetében újabb 
tevékenységeket hív életre, ezáltal sok vállalkozást vonz és sok új munkahelyet 
teremt. Egy repülőtér azonban hosszabb távon csak úgy tud hatékonyan 
működni, ha közelében elég nagy számú népességet és gazdasági potenciált tud 
kiszolgálni. Ez az optimálisnak mondható méret a régiót (NXJTS 2) határolja le. 
Számos kutatás igazolta a regionális repülőterek sikeres működését, valamint a 
légiközlekedés és a repülőterek számottevő területfejlesztő hatását (Rohács 
1990, Veres 1990 és 1993, Horváth 1999, Tóth 1999, Erdősi 2000). 

A közlekedési beruházások hatásainak vizsgálatához az alábbi általános 
szempontokat alakítottam ki. 

• Egyidejűleg lépnek fel ágazai és regionális hatások. 

• A hatások függenek az adott régió gazdasági fejlettségi szintjétől. 

• A hatások függenek attól is, hogy az adott régió a fejlődés mely 
állapotában van (hanyatlás, stagnálás, fejlődés vagy dinamikus fellendülés). 

© A hatások vizsgálhatók rövid-, közép- és hosszú távon. 

® A piaci környezethez való viszonyítás alapján megkülönböztetünk belső 
hatásokat (internáliák) és külső hatásokat (externáliák). 
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® A hatásmechanizmusok tervezésében pedig megkülönböztethetjük a 
közlekedési infrastruktúra közelében fellépő közvetlen, valamint más 
régiókban, a társadalomban vagy globálisan jelentkező közvetett hatásokat. 

A közlekedési beruházások tervezésénél figyelembe vehető hatásokat 
rendszerezetten és áttekinthetően csoportosítottam, amit a 7. táblázatban 
mutatok be. 

7. táblázati A közlekedés hatásaínak csoportosítása 

^ ^ ^ ^ M e g n e v e z é s 
Piaci 
környezethez 
való viszonyítás alapján. 

Közvetlen Közvetett 

I. Belső hatások 
(internáliák) 

Termelési költségek csökkené-
se, nyereség 

Infrastruktúra iránti kereslet 
növekedése 

I. Belső hatások 
(internáliák) 

Termelési tényezők mobilitásá-
nak növekedése 

Területi kiegyenlítődés 
Életszínvonal növekedés 

I. Belső hatások 
(internáliák) 

Termelés, fogyasztás decentrali-
zálása, munkaerőpiac bővítése 

Költségvetési hatások 
Jelentős a helyi adók növekedése 

I. Belső hatások 
(internáliák) 

Telephely adottságokra alapo-
zott specializáció, termelés 
növekedés 

Kereslet növekedés 
Export képesség javulása 
Foglalkoztatás 

I. Belső hatások 
(internáliák) 

Helyi és regionális piacok 
integrációja 

Termelékenységjavulás 
Beszállító, szolgáltató szektorok 
erősödése 

I. Belső hatások 
(internáliák) 

Komparatív előnyök hasznosí-
tása 
Szinergiák 

Nemzetközi versenyképesség 
javulás 
GDP növekedés 

I. Belső hatások 
(internáliák) 

Külföldi, belföldi felhalmozás GDP növekedés 

I. Belső hatások 
(internáliák) 

Természeti erőforrások 
hasznosítása 

GDP növekedés 
Foglalkoztatás 

I. Belső hatások 
(internáliák) 

Forgalmi torlódás (+/-) Időveszteségek (+/-) 
Energiapazarlás (+/-) 

I. Belső hatások 
(internáliák) 

Rezgés Építmények rongálódása 
II. Külső hatások 

(extemáliák) 
Balesetek Termelés kiesés, 

Társadalmi költségek növekedé-
se 

II. Külső hatások 
(extemáliák) 

Zaj Egészségkárosodás 

II. Külső hatások 
(extemáliák) 

Klímahatás Globális hatások 

II. Külső hatások 
(extemáliák) 

Légszennyezés Egészségkárosodás 
Erdők pusztulása 

II. Külső hatások 
(extemáliák) 

Elválasztó hatás Infrastruktúra többletköltségei 
Forrás: Molnár (2000), ECMT (1998), Tánczos (1994/b, 2000), Mándoki (2000) 

Erdős i (2000) felhasználásával a szerző szerkesztése 
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Megjegyzések ,,A közlekedés hatásainak csoportosítása" c. táblázathoz 

® Erdősi (2000) másfajta csoportosításban említi a közlekedés ún. fő hatásait 
és mellékhatásait. A mellékhatások között megemlíti a kulturális, mentális 
hatásokat, melyek szélsőséges életvitelben, deviáns magatartásban jelennek 
meg, hozzájárulnak a bűnözéshez, a közlekedés szereplői közötti 
konfliktusokhoz. 

® Molnár (2000) a Növekedés Kutató Intézet által 1999-ben készített „Az 
autópályák építésének közvetett gazdasági és társadalmi hatásai" c. 
tanulmány alapján hangsúlyozza: „éppen az autópálya építés segíthet a 
természeti károk mérséklésében, a rehabilitációban". 

• A forgalmi torlódások csökkenthetők, illetve növelhetők a közlekedési 
fejlesztések eredményeképpen. 

5.4. Indikatív módszer az EU strukturális alapok támogatásainak 
monitoringjához 

A közlekedési fejlesztések által előidézett hatásmechanizmus teljes körűvé tétele 
és tervezhetősége az EU-ban ma már általános követelmény. A korábbi 
kedvezőtlen tapasztalok alapján kidolgozták az ún. indikatív módszert, amely 
strukturálja a tervezés hatásmechanizmusát és egységes értékelési eljárást ír elő. 
A strukturális segítségnyújtás monitoring tevékenysége és értékelése jogi 
eljárás, cél a végrehajtás és a használt források hatékonyságának megteremtése a 
megfelelő szinten meghatározott indikátorok segítségével. 

A monitoring indikátorokra vonatkozó fő rendelkezéseket az Altalános 
Szabályozás 36. fejezete ismerteti (European Commissian. 1999/a). 

Az indikátorok a strukturális segítségnyújtás minden formájára vonatkoznak, így 
a: Community Support Frameworks - Közösségi Támogatási Keretek - (CSF), 
Single Programming Documents - Egységes Programozási Dokumentumok -
(SPD), Operational Programs - Operatív Programok - (OP), és „globális 
segélyek" és fontos projektek. 
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A segítségnyújtás ezen formái hatékony monitoring tevékenységének biztosítása 
érdekében különleges figyelmet kell fordítani a legalacsonyabb operatív szintre 
(felmérés vagy projekt). 

A Strukturális Alap programjai előkészítésének lényeges része a célkitűzések 
meghatározása és a pénzeszközök intézkedések közötti allokációja a 
célkitűzések legjobb elérése érdekében. Logikai összefüggés van az allokációra 
vonatkozó döntések és a célkitűzések között. Ez az összefüggés látható felülről 
lefelé vagy lentről fölfelé. Gyakorlatilag a programozás két perspektíva közötti 
választást foglal magában: 

© felülről lefelé: minden segítségnyújtás egy meghatározó globális célkitűzésre 
vonatkozó specifikus összefüggésben kerül programozásra. Ez utóbbi 
tájékoztatást ad a segítségnyújtásra vonatkozó stratégiára és létrehoz 
bizonyos számú specifikus célkitűzést, ami nagyjából megfelel a prioritást 
élvező területeknek. Minden adott célkitűzés viszont intézkedéseken 
keresztül kerül megvalósításra. Ez lehetővé teszi az operatív célkitűzések 
elérését. 

© lentről felfelé: 
- Az intézkedéseket az irányító testületek, ügynökségek vagy 

üzletemberek hajtják végre különböző eszközök vagy (pénzügyi, 
humán, műszaki szervezeti) források (input-ok) felhasználásával. 

- A tényleges költség számos fizikai ouíput-ot hoz létre (például 
megépített út kilométere, biztosított oktató helyek száma stb.) amelyek 
az intézkedés végrehajtásában elért előrehaladást demonstrálják. 

- Az eredmények jelentik a finanszírozott tevékenységek közvetlen 
kedvezményezettjeire tett (közvetlen) hatást (például csökkentett 
utazási idők, közlekedési költségek vagy „sikeres" továbbképzettek 
száma). 
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- Ezek az eredmények kifejezhetők olyan formában is, hogy milyen 
hatással voltak a program globális vagy határozott célkitűzéseinek 
elérésére és alapul szolgálnak a kérdéses segítségnyújtás sikerének 
vagy kudarcának értékeléséhez. Specifikus hatások lehetnek például a 
inegnövekedett áruforgalom vagy a munkaerő piac igényeinek jobban 
megfelelő szakértelem. Globális hatások a segítségnyújtás olyan végső 
céljaira vonatkoznak, mint például a nettó munkahelyteremtés. 

A 6. ábra mutatja be a Közősségi támogatás logikai kereteit, az eredmények és 
hatások, valamint a célkitűzések összefüggését. 

6. ábra: A regionális fejlesztési program intervenciós logikája 

Forrás: European Commission (1999/a). 
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Annak érdekében, hogy képesek legyünk figyelemmel kísérni egy program 
végrehajtását és megítélni annak teljesülését a célkitűzésekhez képest, előre 
vagy a program megvalósulás korai fázisában meghatározott indikátorokat kell 
használnunk, hogy az arra vonatkozó adatokat begyűjthessük. A legtöbb esetben 
ezek cél-szintekhez kapcsolódnak, ami összességében megfelel a program 
célkitűzéseinek. Az indikátorok különböző szintjei a következők: 

• Forrás vagy input indikátorok a segítségnyújtás minden szintjére allokált 
költségvetésre vonatkoznak. A pénzügyi indikátorokat a (éves) 
kötelezettségek teljesítése és minden célterületre, intézkedésre vagy 
programra rendelkezésre álló pénzeszközök kifizetése terén elért 
előrehaladás monitoring] ára használjuk. 

© Az output indikátorok a működésre vonatkoznak. Ezeket fizikai vagy pénz 
egységekben mérjük (pl. megépített út hossza, pénzügyileg támogatott 
vállalatok szám stb.) 

© Az eredmény indikátorok egy program közvetlen és azonnali hatására 
vonatkoznak. Információt adnak, pl. a közvetlen kedvezményezettek 
viselkedésében, kapacitásában vagy teljesítményében bekövetkezett 
változásokról. Az ilyen indikátorok lehetnek fizikai, naturális (utazási idők 
csökkenése, továbbképzésben sikeresen résztvevő személyek szám, közúti 
balesetek szám, stb.) vagy pénzügyi (magán szektor forrásainak eszközei, 
közlekedési költség csőkkenése) természetűek. 

© A hatás indikátorok a programnak a közvetlen kedvezményezettekre 
gyakorolt azonnali hatása mögötti következményeire vonatkoznak. A hatás 
két koncepciója határozható meg. A specifikus hatások azok, amelyek egy 
bizonyos idő eltelte után történnek, de amelyek mégis közvetlenül 
kapcsolódnak a megtett intézkedéshez. A globális hatások hosszabb távú 
hatások, a lakosság szélesebb körét érintve. Az ilyen típusú hatás felmérése 
komplex, feladat és gyakran nehéz megállapítani az ok-okozati 
összefüggéseket. 
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A Bizottság az indikátorokat arra kívánja felhasználni, hogy jobban elterjesszék 
a jó monitoring és értékelési gyakorlatot az Unióban, javítsák az alappont 
meghatározást, megbízhatóbb statisztikát adjanak régiók közötti 
összehasonlításokra, átfogóbb képet adjanak a programok hatásairól. A 
különböző indikátorok minden prioritás tekintetében projekt lapokon (fiche) 
jelennek meg. 

A közlekedési infrastruktúra hálózatoknál ajánlott fő indikátorok az 
összeköttetések javítására való összpontosítást tükrözik, beleértve a TEN-el való 
összeköttetést is 

A régiók versenyképességének és elérhetőségének javítását célzó közlekedési 
infrastruktúra fontosságát felismerték a Strukturális Alap összefüggésében, 
miszerint a hálózatok és közlekedési rendszerek döntő szerepet játszanak a 
régiók gazdasági fejlődésének segítésében. A gazdasági élet szereplői 
megbízható es elfogadható árupiaci elérhetőséget igényelnek és a lakosságnak jó 
tömegközlekedési rendszerre van szüksége. A regionális fejlesztési programok 
célkitűzései ilyen értelemben arra irányulnak, hogy elhárítsák az akadályokat és 
kiépítsék a „hiányzó összeköttetéseket", amelyekkel a vállalkozások és utazók 
szembe találják magukat, és általában javítják a közlekedési rendszerek 
minőségét és a közlekedési infrastruktúrát. 

Í" 

A tervezés és értékelés során: 
• az eredmény- és hatásindikátorok meghatározhatók a programozás 

minden szintjén; 

• az output indikátorok mennyiségi meghatározása csak az intézkedési 
szinten történik; 

® számos output indikátor összevonható megfelelő indikátorok 
meghatározásához prioritás és program szinten; 

• az intézkedés, prioritás és program szintek közötti ok-okozati kapcsolatok, 
meghatározhatók a különböző szinteken mért eredmény és hatás 
indikátorok fejlődésén keresztül. 
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8. táblázat: Fő indikátorok (példák) 

Megnevezés Indikátor 
típusa 

Meghatározás Mérés 

Output Vasúti 
infrastruktúra 

Nagy sebességű vasúti 
infrastruktúra (megépített 

vagy modernizált) 

Km 
Hálózat kiépítés 

foka (%) 
Output Autópálya 

infrastruktúra 
Megépített vagy modernizált 

autópályák 
Km 

Hálózat kiépítés 
foka (%) 

Eredmény Megtakarított 
idő 

Utazási idő csökkenése (utazási idő x 
áru/személy 
forgalom) 

Eredmény Megközelít-
hetőség által 
nyert előnyök 

A leghatékonyabb 
közlekedési módszert 

használó új infrastruktúra 
által biztosított elérhetőséget 

mérő indikátor 

ESS (ekvivalens 
egyenes vonali 

sebesség)14 

Hatás Forgalom áradat Jármű/utas/áruforgalom egy 
év eltelte után (közlekedési 

kategóriákra lebontva -
vasúti/közúti/légi/tengeri) 

Növekedés (%) 

Hatás Környezeti 
hatás 

Környezeti hatás a 
szennyeződés növekedésében 
vagy csökkenésében kifejezve 

(C02 NOX...) 

Növekedés vagy 
csökkenés (%) 

Hatás Foglalkoztatott-
ság (újonnan 
létrehozott és 
megtartott) 

Támogatott közlekedési 
projektek eredményeképpen a 
vállalatnál vagy intézménynél 

újonnan létrehozott vagy 
megtartott munkahelyek 

Összes munkahely 
száma és %-a 

(férfi/nő) 

Forrás: European Commission (1999/a.) 
14 ESS Az ekvivalens egyenes vonali sebességet jelenti, és az egyik ponttól a másik pont elérhetőségét méri, 

függetlenül ezen pontok közötti távolságától. Ezt úgy kell kiszámolni, hogy a két pont közötti 
légvonalbeli távolságot elosztják a lehető leggyorsabb utazási idővel. 
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Megjegyzések a 8. táblázathoz: 

1. Fontosnak tartom az indikátorok csoportosítását és definiálását, ami elősegíti 
a hatásmechanizmusok tervezését és az értékelést. 

2. Az egyes indikátorok mérhetőségénél bemutatott módszerek valóban 
kiragadott példák, hiszen az EU különböző szakmai szervezetei, fórumai 
maguk is alkalmasak más és más mérési módszerekre (például a 
megközelíthetőség vonatkozásában). 
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9. táblázat: Programindikátorok a közlekedési infrastruktúra tervezésében 

Beavatko-
zási 

teriiletek 

Output Eredmény Hatás 

311 Vasút ® megépített vagy 
modernizált gyorsvasút km 
(hálózat befejezés fokának 
%-a) 

® modernizált vasút pálya 
(km) 

• megtakarított idő (utazási idő x 
felhasználók száma) 

• megtakarított idő (utazási idő x 
áru/utasok tömege) 

• megközelíthetőség (ESS 
csökkenése) 

® utasok/áruforgalom növekedése, 1 év 
után (%) 

® környezeti hatás (%-os 
növekedés/csökkenés) 

® forgalmi zaj változása (%) 
® létrehozott vagy megóvott bruttó/nettó 

foglalkoztatottság két év után (szám és 
az összes munkahely %-a) 

® felhasználók megelégedettségi aránya 
(%) 

313 Autóutak ® megépített vagy 
modernizált autóút km 
(hálózat befejezés fokának 
%-a) 

• megtakarított idő (utazási idő x 

felhasználók száma) 
• megtakarított idő (utazási idő * 

áru/utasok tömege) 
® megközelíthetőség által nyert 

előnyök (ESS csökkenése) 

® jármű/áru forgalmának növekedése, 1 
év után (%) 

® környezeti hatás (%-os növekedés) 
® forgalmi zaj változása (%) 
® megváltoztatott természetes terület ha-

ban 
® létrehozott vagy megóvott bruttó/nettó 

foglalkoztatottság két év után (szám és 
az összes munkahely %-a) 

® biztonság javulása (forgalmi balesetek 
száma 1 év után) 

314 Repülőterek ® megépített vagy 
modernizált repülőterek 
száma 

® menetrendszerinti járatok 
célállomás számának növekedése 

® utasok számának átlagos 
növekedése évente 

® környezeti hatás (%-os 
növekedés/csökkenés) 

® forgalmi zaj változása (%) 
® utasok/áru forgalom növekedése, 1 év 

után (%) 
® létrehozott vagy megóvott bruttó/nettó 

foglalkoztatottság két év után (szám és 
az összes munkahely %-a) 

315 Kikötők ® modernizált kikötők száma ® konténerek számának növekedése 
évente 

® hajók dokkba jutási várakozási 
idejének csökkenése (%) 

® hajók menetidejének csökkenése 
® a kikötőt érintő hajózási 

útvonalak számának növekedése 
• import esetén átlagos tartózkodási 

idő csökkenése 
® közúti járművek menetidejének 

csökkenése 

® utasok/járművek/áru forgalmának 
növekedése 1 év után (%) 

® környezeti hatás (%-os 
növekedés/csökkenés) 

® létrehozott vagy megóvott bruttó/nettó 
foglalkoztatottság két év után (szám és 
az összes munkahely %-a) 

317 Városi 
közlekedés 

® modernizált 
tömegközlekedési 
szolgáltatások száma 

® kiszolgált felhasználók száma 
(növekedés a lakosság %-ában) 

® járművek forgalmának csökkenése, 1 év 
után (%) 

® környezeti hatás (%-os csökkenés) 
® létrehozott vagy megóvott bruttó/nettó 

foglalkoztatottság két év után (szám és 
az összes munkahely %-a) 

® használók megelégedettségi aránya (%) 
318 Multi-

modális 
közlekedés 

e pénzügyi támogatást kapó 
multi-modális központok 
száma 

® a központon keresztül szállított 
áruk sebességének növekedése 
(%) 

• megtakarított idő (utazási idő x 
áru/utas tömeg) 

1 

® jármű/áru forgalom növekedése, 1 év 
után (%) 

o utakról visszavont áruforgalom 
(tonna/év) 

® környezeti hatás (%-os csökkenés) 
® létrehozott vagy megóvott bruttó/nettó 

foglalkoztatottság két év után (szám és 
az összes munkahely %-a) 

Forrás: European Commission (1999/a). 
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Á programok értékelési munkája három fázisra bontható, nevezetesen ex ante 
(előzetes), időközi és ex post (utólagos). Minden fázisban az értékelést a 
programok teljesítésével kapcsolatos specifikus szempontokhoz kell kapcsolni. 
Az indikátorok fontos információ forrást képviselnek, ami az értékelés alapját 
kell hogy képezze. Ugyanakkor az indikátorok függnek a különböző fázisokban 
történt meghatározott becslésektől. 

Az ex ante értékelés az alábbi elemekre világít rá: 

• a globális célkitűzések és specifikus célkitűzések közötti kapcsolat és 
összhang és a program készítésében foglalt intézkedések, 

® az output, eredmény és hatás indikátorok megléte és relevanciája a 
segítségnyújtás minden szintjére, 

• a célkitűzések mennyiségi meghatározása szintjének megbízhatósága, 

Az értékelőnek aktív szerepet kell játszania az indikátor rendszerek 
minőségének j avításában. 

Az időkőzi értékelés megvizsgálja a monitoring folyamán begyűjtött 
indikátorok alapján élért hatékonysági fokot. Ezen indikátoroknak a minőségét 
és relevanciáját is megbecsüli. 

Végül az ex post értékelés, végleges monitoring adatok felhasználásával, 
összehasonlítja a várt célkitűzéseket a ténylegesen megvalósítottakkal (beleértve 
a hatásokat is). 
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7. ábra: Értékelés a regionális programozási szerkezetben 

Forrás: European Commission (1999/b), Veres (200l/a). 

r 

Értékelési szempontok: 
© Relevancia: A program célkitűzései milyen mértékben vannak összhangban 

(relevánsak) a nemzeti és EU szinten felmerülő fejlesztési igényekkel és 
prioritásokkal? 

® Hatásfok: A források (input-ok) hogyan váltak output-okká vagy 
eredményekké? 

® Hatékonyság: Milyen mértékben járult hozzá, a program a specifikus és 
globális célkitűzések eléréséhez? 
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® Használhatóság: Volt-e hatása a programnak a célcsoportokra vagy 
lakosságra igényeik kielégítését illetően? 

• Fenntarthatóság: Milyen mértékben várható a változások (vagy előnyök) 
fenntartása a program befejezését követően? 

A hatékonyság összehasonlítja, hogy az eredetileg tervezetthez képest mi 
történt, vagyis összehasonlítja a ténylegest a várt vagy becsült output-okkal, 
eredményekkel és/vagy hatásokkal. 

A hatásfok megvizsgálja az output-ok, eredmények és/vagy hatások valamint az 
azok eléréséhez felhasznált input-ok (különösen pénzügyi források) közötti 
arányt. 

A hatékonyság és hatásfok aránya kiszámítható a program vagy intézkedés 
minden fázisára, vagyis kimutatható output, eredmény és hatás szempontjából. 
Lehetővé teszi annak összehasonlítását, hogy a tervezetthez képest mit értünk el 
(hatékonyság) vagy a felhasznált forrásokkal való összehasonlítást (hatásfok). 
Ezek az indikátorok hasznos információt adhatnak a program menedzserei és 
értékelői részére, elősegítve azt, hogy jobb (újra) programozási döntéseket 
hozzanak. 

10. táblázat: Az Indikátorok és a hatékonyság, valamint a hatásfok mérése 
közötti összefüggés 

Indikátorok Hatékonyság Hatásfok 

Operatív célkitűzések 

(intézkedés/operáció) 

Pénzügyi/fizikai 

output 

Tényleges /tervezett 

output 

Költséghez hasonlított 

output 

Specifikus 

célkitűzések 

Eredmény Tényleges/tervezett 

eredmények 

Költséghez hasonlított 

eredmények 

Globális célkitűzések Hatás Tényleges /tervezett 

hatás 

Költséghez hasonlított 

hatás 

Forrás: European Commission(l999/b). 
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A közlekedés hatásának egyik fő csoportját az ún. externális hatások képezik, 
amikor is a korábbi értelmezéseknek megfelelően a piaci viszonyokon kívüli és 
ezáltal számszerűen nem értékelhető következmények lépnek fel. Ezek a hatások 
főként a természetes és élő környezetet, az embereket érintik. 

5.5. Az externális költségek internalizálása 

A közlekedés externális hatásainak gazdasági értékekkel való felruházása azzal 
az előnnyel jár, hogy azok más gazdasági hatásokicai összehasonlíthatóvá válnak 
(Tánczos 1995). Az internallzálás lényegében monetáris értékelést, piaci 
viszonyok közé való elhelyezést jelent. A közlekedés externális hatásainak 
internalizálása nagyon fontos szerepet játszik a közlekedési beruházásokkal 

r 

összefüggő döntések optimális meghozatalában. Évtizedes - sokszor politikai 
szintre emelt - viták elkerülhetők, ha megtörténik az externális hatások korrekt 
számbavétele és internalizálása még a döntés előkészítésének folyamatában. 

11. táblázat: Közúti közlekedés okozta károsanyag-kibocsátás 
Magyarországon (1991-97) tonna/év 

Kibocsátás 

Év 
CO v o c 1 5 NOx Pb 

Szilárd 
részecs-

ke 
c o 2 

Gépj ár-
művek 
száma 

1991 486 981 84 262 82 086 387 — 7 145 399 2 471 254 

1992 468 727 79 010 80 007 183 — 6 902 789 2 510 000 

1993 448 352 73 302 80 965 132 — 6 579 474 2 545 397 

1994 433 507 68 616 82 754 107 — 6 260 230 2 652 744 

1995 443 968 69 800 86 724 100 16715 6 626 795 2 749 466 

1996 435 898 69 167 89 101 68 16 681 8 594 642 2 766 444 

i 
1997 445 732 67 073 92 904 57 17 709 9 540 603 2 795 985 

Forrás: KT1 Rt. (2000) 

15 y O C : Illékony szénhidrogének 
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A környezetminőségben bekövetkező változások értékelésének célja a tervezési-
döntéshozói folyamat teljessé tétele, annak szakértői támogatása. A nem 
pénzbeli értékelés a hatások becsléséhez a fizikai mennyiségeket és kvalitatív 
információkat használja fel, míg a pénzügyi értékelés az összes hatást „Pénz" 
formájában fejezi ki. A környezeti javak, természeti erőforrások értékelése 
komoly problémákba ütközik, ami egyrészt azzal magyarázható, hogy azok 
gyakran a közjavakhoz sorolhatók, ennek következtében nincs a magánjavakhoz 
hasonló piacuk, így áruk sem ismert. 

A pénzbeli környezetértékelés eredményeit öt fő területen alkalmazhatjuk: 
• a környezetet, természetet érintő új beruházások költség-haszon 

elemzése; 
• a környezetszennyezés következtében felmerülő externális költségek 

meghatározása; 
• természeti erőforrásokban bekövetkező értékváltozás becslése; 
© új környezetvédelmi szabályok kidolgozása; 
© a természeti vagyon nemzeti elszámolásokban történő figyelembe 

vétele során. 

5.5.1. Hatáslánc feltárása 

A közlekedés által okozott külső hatások és a környezetszennyező kibocsátások 
közötti összefüggések nehezen számszerűsíthetők. Nehézséget okoz az is, hogy 
legtöbbször nem lineárisak ezek az összefüggések (Tánczos 1994/b). A 
kapcsolat a fizikai külső hatás és annak monetáris értéke között nem közvetlen. 

12. táblázat: Az NOs kibocsátás hatáslánca 

HATASLANC 

1 2 3 4 
Kibocsátás Állapotok Hatások Értékek 

Indikátorok Időegység alatt 
kibocsátott NQX 

tonnában megadott 
mennyisége 

Millió NOx 

részecske egy 
adott időben és 
belyen 

Tönkretett fák 
ezrei stb. 

A tönkretett fák 
pénzben 
kifizetett értéke 

Forrás: Tánczos (1994/b). 
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5.5.2 Az externális költségek nagyságrendje 

A közlekedés externális költségeinek számbavétele a fejlett országokban már a 
80-as években elkezdődött. Az eredmények meglepően magas értékeket 
mutattak. 

13. táblázat: A közlekedés externális költségeinek számbavétele 

Exte rná ia Ország Időszak Hatások 
Társadalmi 

költség 
(GNP %-a) 

Közlekedési zaj USA 
Ausztrália 
EU országok (13) 

EU (15) 

1992 
1992 

1983-1992 

1998 

Ingatlanok 
értékcsökkenése 
Termelékenység 
csökkenése 
Védekezési költségek 

0,2 
0,15 

0,1-2,0 

0,4 

Közlekedési 
torlódás 

USA 
Japán 
UK 
Francia 

1,3 
2,0 
3,2 
2,1 

Közlekedési 
balesetek 

USA 
Ausztrália 
EU országok (10) 
EU (15) 

1975 
1991 

1983-1991 
v 1998 99% közúti 

balesetből származik 

2.0-2,4 
1,9 

1.1-2,6 
2,5 

Kiírna hatás EU (15) 1998 0,5 
Légszennyezés EU (15) 1998 Döntően a közúti 

kibocsátásból adódik 
0,6 

Fedezetlen 
infrastruktúra 
költségek. 

EU (15) 1998 95 %-ban vasúton 
jelentkezik az 
elválasztásból 
adódóan 

0,15 

Forrás: Tánczos (1994/b) és ECMT (1998) felhasználásával a szerző 
szerkesztette 

A kutatások azt is kimutatták, hogy a közlekedési zajkibocsátás 64%-a a közúti 
forgalomban keletkezik, 10%-a a vasúton és 26%-a a légi közlekedésben. 
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5..5.3. Értékelési módszerek, irányelvek 

A környezet-gazdaságtan a természeti javak értékelésével az értékelő ember, 
valamint az ember és az értékelt jószág között fennálló hagyományos 
kapcsolatot tekinti az értékelés alapjának. Az értékek aggregátumát a Teljes 
Gazdasági Érték (TGÉ) fogalma tartalmazza. Az alkalmazott értékelési 
módszerek elsősorban abban különböznek, hogy a keresleti görbe alapján 
becsülnek, vagy nem a keresleti görbe szerint (Turner, Pearce, Bateman 
tipológia). A Mitchell-Carson felosztás a keresleti görbe alapján becslő 
módszereket bontja tovább közvetlen és közvetett eljárásokon. A világon az 
egyik leggyakrabban használt eljárás (több, mint kétezer CVM16 felmérés 
1998-ig) a keresleti görbe alapján történő feltárt preferencián alapuló módszerek 
közvetlen eljárásai közé tartozó feltételes értékelés (Marjainé 2001). 

A közlekedési externáliák meghatározási módszereit Tánczos (1995) a 
következőképpen foglalja össze: 

• az erőforrások költsége szerinti megközelítés; 

i - az adott kár fajtája, 
Di - fi(CO, CH, NOx, ); a fizikai kár mennyiségi kifejezése, 
Ci - az i típusú kár fajlagos költsége 

• hasznossági megközelítés, melyben a szubjektív értékelés a mérvadó; 
• társadalmi jólétet maximalizáló megközelítés; 
• a megelőzésen alapuló megközelítés (a káros externális hatások 

keletkezésének költségeit becsüli meg); 
• kockázat szerinti megközelítés. 

Szélesebbkörű alkalmazásra Tánczos az első két módszert ajánlja. 

16 CVM A megkérdezésen alapuló feltételes értékelés módszere 
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Az Európai Közlekedési Minisztériumok Konferenciája (ECMT 1998) a 
közlekedés externális költségeinek internalizálásához szükséges nemzeti 
politikák kialakítása érdekében tervezési irányelveket adott közre, mely a 
legutóbbi időszakban számított költségeket tartalmazta (lásd 15. táblázat). 

14. táblázat: A közúti és a vasúti externális költségek értékei 

Utasforgalomban Áruforgalomban 

S sz. Externália ECU/1000 utas km ECU/1000 tonna km 

Közút Vasút Közút Vasút 

1) Baleset 33 3 21 1 

2) Zaj 3 4 8 6 

3) Légszennyezés 7 2 23 1 

4) Klímahatás 6 3 10 1 

5) Fedezetlen 

infrastruktúra 

-4 12 8 23 

Forrás: ECMT (1998) 

A hazai kutatások közül figyelemre méltó (Lukovich 1986) javaslata a 
környezeti kapacitás (KK) bevezetésére és számítására a városi közlekedés-
területfelhasználás-környezet kölcsönhatásainak vizsgálatakor. 
Buchanan-törvénye szerint adott környezeti kapacitásnál (KK1) a mobilitás 
növekedésével lineárisan csőkken a környezet minősége (KM). Növekvő 
mobilitás mellett a környezet minősége csak nagyobb környezeti kapacitás 
(KK2) mellett tartható szinten, az pedig többlet költségeket igényei (K2>K1). 

A megkérdezésen alapuló feltételes értékelés első hazai alkalmazása - az 
1994-ben zárult - „A levegőminőség javulásának hasznai" c. kutatás során 
történt. Powell és szerzőtársai a kutatás eredményét 1997-ben publikálták. Ezt 
követően Mourato, Marjainé, Szerényi, Kaderják, Szekeres, Kerekes és 
szerzőtársaik több hazai kutatást végeztek, melyek során a feltételes értékelés 
mellett alkalmazták az utazási költség módszerét, a hedonikus ármódszert, 
valamint a benefit transfer módszert (Marjaíné Szerényi 2001). 
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5.5..4. Közlekedésökológia 

r 

IJj, integrált tudomány a közlekedésökológia, amely a közlekedés és a környezet 
kölcsönhatásait vizsgálja, az ember/közlekedés/környezet együttes redszerét 
mutatja be a közvetlen és közvetett, a rövid és hosszútávú hatások tekintetében 
egyaránt (Erdősi 2000/b). Az eddigi eredmények (1970-2000) a forgalom 
torlódás enyhítése, valamint a környezet védelme érdekében számos műszaki, 
informatikai, szervezési, közlekedéspolitikai eszköz alkalmazását tették 
lehetővé. Az alkalmazások ma még főként a fejlett országok nagyvárosaira, az 
agglomerációra és újabban viszonylatokra szorítkoznak. A restrikciós, a közúti 
közlekedést - mint a legtöbb externális költséget termelő alágazatot -
érzékenyen drágító intézkedések távolsági viszonylatokban való alkalmazására 
az EU tagországokban már várhatóan a közeljövőben sor kerül. 

A környezeti tervezés folyamatát meghatározza a 20/2001 (11.14.) 
Kormányrendelet a környezeti hatásvizsgálatról. A tervezés első lépése az 
alapállapot becslése. (Fi 2000) részletesen bemutatja az információ gyűjtés 
fázisait és forrásait, ugyanakkor hangsúlyozza: „Az ökológiai alapinformációk 
ma. még nehezen hozzáférhetőek, inert nincs olyan egységes információs 
rendszer vagy adatbank, amelyből a szükséges adatok egyszerűen lehívhatók 
lennének". Következő lépés a hatások becslése, mely során a várható negatív 
hatásokat rangsorolni kell, így a rangsor elejére került hatásokat megszüntetni, 
vagy mérsékelni kell. A terüleífelfiiasználás minimalizálása és a zöld folyosók 
tervezése is fontos kötelező fejezetek. 

Összefoglalva a közlekedési rendszerek tervezésére vonatkozó kutatásaimat 
megállapítom, hogy a közlekedési beruházások hatásmechanizmusai 
tervezhetők, a hatások széles körben és szakmai igényességgel nevesíthetők és 
számszerűsíthetők (monetarizálhatók). Ezen tézisemmel egyben azt is 
szeretném jelezni, hogy a közlekedési beruházások, tervezésénél a jövőre 
vonatkozóan a hatások tervezését, azok számszerűsítését alapvető tervezői 
követelménynek tekintem mind ágazati, mind regionális szinten. 
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5.6. A közlekedési rendszerek fejlesztésével szemben támasztott jövőbeni 
követelmények 

A hazai és nemzetközi kutatási eredmények, gyakorlati tapasztalatok, az EU 
követelmények, valamint a fenntartható fejlődés kihívásai szükségessé és 
lehetővé teszik megfogalmazni a közlekedés fejlesztésére vonatkozó 
követelményeket, amelyek érvényesíthetők mind a koncepciók, és a stratégiák, 
mind a konkrétabb tervezőmunka során. A követelmények egy része 
általánosabb, más részük viszont konkrétabb, így a tervezés különböző 
fázisaiban alkalmazhatóak, az adott tervezői fázisnak megfelelő mélységben. A 
közlekedési rendszerek tervezése témakörökben folytatott vizsgálataim egyik 
eredményeként a 15. táblázatban foglaltam össze a közlekedési rendszerek 
fejlesztésére vonatkozó követelményeket, amelyek figyelembe vétele és 
következetes érvényesítése a tervezés legkülönbözőbb szintjein lehetővé teszi az 
összehasonlítást és az iterációt, és ezáltal optimális döntések kialakítását. 

Ezen követelmények meggyőződésem szerint a közlekedési beruházások 
előkészítéséhez elvi alapokat jelentenek, ezért alkalmazásukat, figyelembe 
vételüket kutatásaim egyik téziseként fogalmazom meg. 
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15. táblázat: A közlekedési rendszerek fejlesztésével kapcsolatos 
követelmények 

Sor-
szám 

Megnevezés Értelmezés 

1. Fenntarthatóság A fejlesztés járuljon hozzá az életminőség fenntartható 
(sustainability) javításához 

2. Kompatibilitás A fejlesztés legyen összhangban a hazai társadalmi-gazdasági 
fejlődés igényeivel, az Európai Unió és más nemzetközi fejlesztési 
elképzelésekkel, tervekkel. 

3. Integráltság Egyfelől tartalmazza a közlekedés valamennyi alágazatára való 
kiterjesztést, a köztük való harmonizálást, a fejlesztések 
összehangolását, másfelől viszont az ágazati-területi tervezés 
összehangolását is. 

4. Komplexitás Olyan elv, amely a tervezés valamennyi fázisában megköveteli a 
hatások minél szélesebb körű és teljesebb figyelembe vételét mind 
szakágazati, mind területi vonatkozásaiban. 

5. Átláthatóság A tervezés és megvalósítás során érvényesítendő általános 
követelmény, amely elősegíti a közösségi tervezést, az EU és hazai 
közpénzek felhasználása feletti társadalmi ellenőrzést (transparency). 

6. Rugalmasság Különösen a koncepciók és stratégiák esetében fontos elv, hogy azok 
kellően nyitottak legyenek a változó körülményekhez való 
alkalmazkodásra (adaptation), így megőrizhető a tervek aktualitása 
(supple). 

7. Értékelés Általános elv, amely a közlekedés fejlesztésére vonatkozó 
valamennyi tervezési fázisban és tervdokumentumban megköveteli 
az állapotok, a célok, a várt eredmények és hatások indikátorokon 
keresztül történő számszerű kifejezését és azok monetáris 
egységekké való átalakítását. Hangsúlyozott követelmény az 
externális költségek internalizálása. 

8. Optimalizálás Döntéshez kapcsolódó követelmény, amely szerint több, egymással 
összehasonlítható (comparable) változatot szükséges kidolgozni. 

9. Monitoring A közlekedési rendszer fejlesztését hosszú távú folyamatként 
értelmezi, amelyben szükség van az állapotok és hatások rendszeres 
értékelésére, és ennek eredményeinek jelzésére az ágazati és területi 
döntéshozók felé. 

Forrás: szerző tézisei és saját szerkesztése 
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A 15. táblázat összefoglalja és tömören értelmezi a közlekedési rendszerek 
fejlesztésével kapcsolatos követelményeket. Az egyes értelmezések ezért nem 
vállalkozhatnak az adott követelmény részletes leírására. Ennek ellenére úgy 
gondolom, hogy a fenntarthatóság értelmezését mégis ki kell egészítenem 
néhány gondolattal. A fenntartható fejlődés megítélése tartalmában és 
lényegében az életminőség különböző összetevőinek értékelésére irányul, 
beleértve a munkahelyeket, a megfizethető otthonokat, az egészséget, a 
környezetszennyezést, az anyag- és energiafelhasználást, a 
hulladékgazdálkodást, és természetesen a közlekedést. A társadalmi, gazdasági 
és környezeti problémák együtt léteznek és nem lehet őket egymástól 
elválasztani, ezért a fenntartható fejlődés alaplépéseit a fenntartható gazdaság, 
az ipargazdaság és a méltányos helyi környezet képezi. Következésképpen a 
fenntarthatóságból erednek további más követelmények is, mint például az 
integráltság, komplexitás, értékelés (KTM 1997). 

A közlekedési rendszerek tervezése akár valamely alágazatról (például 
közúthálózat), vagy valamely régió, megye, vagy kistérség közlekedéséről 
legyen szó igen összetett, bonyolult feladat. A tervezők sajátos, egymástól 
eltérő módszertant alkalmaznak, amelynek részletei - sokak által méltánytalanul 
lebecsült összetevői - mélyreható elméleti ismereteket és azok megfelelő 
alkalmazását feltételezik. Erre is tekintettel kutatásom következő szakasza a tér 
és a közlekedés összefüggéseire és azok értelmezésére irányult. 
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6. Tér, területiség és közlekedés 

6.1. Alapfogalmak kiegészítése 

A közlekedés funkciója a tér legyőzése, a személyek és áruk helyváltoztatása, 
vagyis szállitása érdekében. Ezáltal eszköz a társadalmi-gazdasági tevékenység 
gyakorlása során kitűzött célok eléréséhez. A közlekedés egyfelől a tér passzív 
struktúraelemének tekinthető, (amennyiben a kiépített pályákra és 
létesítményekre gondolunk), másfelől pedig a tér aktív tényezője is mivel hatást 
gyakorol a gazdasági folyamatokra, sőt struktúráira is. Térbelisége miatt a 
legtöbb alapvető térkategória megjelenik és szinte mindennap használatos a 
közlekedésben: 

• Pont: közlekedési pontok helyét, funkcióit tekintve megkülönböztetünk 
szállítási, forgalmi és üzemi pontokat. A hálózatban a közlekedési pontok 
hierarchikus szerkezetben jelennek meg. 

• Csomópont: közlekedésföldrajzi hatást gyakorol a településhálózat 
alakulására: 

• elsődleges aspektus (fokok, kapuk, szorosok, átkelési lehetőségek 
stb.) a nagyobb távolsági útvonal irányát határozza meg; 

• kereszteződési pontok másodlagos (telephelyképző) hatást fejtenek 
ki; 

H közlekedési eszköz ipari és javítóműhelyi gócpontokban a 
közlekedés által létrehozott harmadlagos telephelyképző hatások 
mutathatók ki. 

• Vonal vagy pálya: kezdő és végpontjai között különböző értékű forgalmi 
pontok sorát érinti, kapcsolja össze. 

© Közlekedési hálózat: különböző teljesítményekre képes, különböző 
műszaki felszereltségű és egymástól eltérő szállítási ágazatok pályáinak és 
az azok által összekapcsolt forgalmi pontoknak az összessége (Suhai 1995), 
vagy egyetlen alágazat (pl. vasúti, közúti közlekedés) vonalainak és 
forgalmi pontjainak az együttes textúrája. 
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Távolság? hétköznapi értelemben két pont közötti legrövidebb egyenes út 
hosszát jelenti. Fenti - euklideszi - távolság értelmezés mellett sajátos 
távolság értelmezésének tekinthető az ún. Manhattani - vagy city block -
távolság, amely a koordináta különbségek abszolút értékének összegével 
egyenlő. A jellemzően merőleges utcasorokkal tagolt városokban a 
„légvonaltávolsággal" szemben ez adja meg a valóságosan megteendő út 
hosszát (Nemes Nagy 1998). 

A távolság a térszerkezeti vizsgálatok egyik legjellegzetesebb független 
változója. A gazdasági tevékenységek, társadalmi jelenségek sok területen 
távolságfüggést mutatnak (távolság-hozadék), ezen jellemzők azonban a 
helytől és időtől függően különböznek, változnak, gyakran kombinálódnak 
irányfiggéssel is. Különösen a közlekedésben rendkívül erős az iránytól 
való függés, ezért a távolság meghatározás is valamely irányra vonatkozik. 
Az időtávolság és a költségtávolság mai „gyorsuló" világunkban egyre 
jobban felértékelődő fogalmak a közlekedésben is. A földrajzi távolság 
függvényében megadott idő- és költségtávolságok nem lineáris, hanem ún. 
lépcsős függvényekkel jellemezhetők. 

16. táblázat: Az időtávolság és a költségtávolság 

Növelő tényezők Csökkentő tényezők 
Időtávolság Közút, vasút minőségi hiányai 

Autópálya kapu 

Vámhatár 

Vasúti futómű csere 

(nyomtávkülönbség miatt) 

Közlekedési csomópontok szűk 

kapacitása 

Zsúfoltság miatti sebesség 

csökkenés 

Egyéb várakozás 

Légi közlekedés térhódítása 

Gyorsforgalmi utak kiépítése 

Nagysebességű vasutak kiépítése 

Korszerű forgalomirányítás 

és-szervezés 

Költségtávolság Költségtarifák ugrásszerű 

emelkedése 

Átrakási költségek 

Közlekedési logisztika 

Optimális szállítási mód választása 

Forrás: Saját szerkesztés 
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A távolság felértékelődő fogalom, amely azonban mégsem kap kellő súlyt a 
különböző tudományágakban. 

- A földrajzi fogalmak szótárának 1999-ben megjelent kiadása nem 
tartalmazza a távolság fogalmát, pedig a szerzők bevezető gondolataiban 
hangsúlyozzák, hogy az elmúlt időszak társadalmi-gazdasági folyamatai a 
felgyorsult technikai haladással egyidőben megváltoztatták, vagy 
átalakították a társadalom- és gazdaságföldrajz fogalomrendszerét is 
(Lehmann-Vuics 1999). 

- A közgazdaságtan hagyományosan továbbra is a szállítási költségeket 
definiálja úgy, hogy ezen belül megkülönbözteti a távolságtól függő 
közvetlen költségeket ("távolsági költségek"), valamint az út mindkét 
végpontján lezajló anyagmozgatási és adminisztrációs költségeket 
("végponti költségek"). Ez utóbbi fix költség, ezért a távolság 
gazdaságosság érvényesül, ha az adott szállítási módon az egységnyi 
szállítási távolságra jutó átlagköltség a távolság csökkenő függvénye 
(Pearce W. D. 1993). 

A közlekedésben csak ritka esetekben fordul elő, hogy két pont távolsága fenti 
"euklideszi" módon értelmezhető. Valójában a távolság kifejezése szorosan 
kapcsolódik a választott közlekedési módhoz tartozó útvonalhoz. 
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17. táblázat: A közlekedést távolságok és a mértékegységek 

Távolság Mértékegység Megjegyzés 

1 Közúti közlekedés Két pont között 

közutakon megtett 

legrövidebb úthossz 

Út km 

2. Vasúti közlekedés Két pont között vasutakon 

megtett legrövidebb 

úthossz 

Vasút km 

3. Vízi közlekedés Két pont között víziúton a 

kijelölt hajózási útvonalon 

megtett úthossz 

Folyam km 

Tengeri mérföld 

4. Légi közlekedés A repülés kiinduló és 

végpontja közötti kijelölt 

útvonal hossza a repülési 

térképek alapján. 

km A repülőgép által 

megtett tényleges 

úthossz lényegesen 

meghaladja a 

távolságot 

Forrás: Saját szerkesztés 

6.2. Közlekedési hálózatok 

A hálózatban utvonalak hierarchiája alakul ki. A közlekedési hálózat 
kialakulására legnagyobb hatással az ország településhálózatának 
hierarchiája van, emellett fontos szerepet játszanak a természeti, fizikai 
adottságok, a gazdasági igények térbeli alakulása. A közlekedési hálózatok 
különböző formáinak megfelelőségét mindig a szállítási pontok és áramlások 
egymáshoz viszonyított rangja és területi megoszlása alapján kell megítélni 
(Erdősi 2000). 
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18. táblázat: A közúthálózatok hierarchiája 

Hálózat Funkciója Jellemző 

A, Gyorsforgalmi úthálózat Régiókat köt össze Városokat elkerül 

Térségeket átszel, vagy 

elkerül 

B, Főúthálózat Városokat köt össze Falvakat elkerül 

C, Mellékúthálózat Falvakat köt össze Falvakat átszel 

Forrás: Erdősi (2000), Fleischer (1997/b.) nyomán a szerző szerkesztette 

A közlekedési hálózatok megfelelősége gráfelméleti módszerek és topológiai 
térképek segítségével eredményesen vizsgálható, legjobban a vasúti 
közlekedésben (Erdősi 2000). 

Az ún. "feltáró vonalak"-at a korábban kiaknázatlan, a gazdasági életbe még be 
nein kapcsolt terilet fejlesztése érdekében létesítik, ezért történelmi 
jelentőségűek (Suhai 1995). Itt elsősorban új vonalak, pályák létesítéséről lehet 
szó, melyet kiegészít a bekötő utak csomóponti fejlesztése. A magasabb 
minőségi szintet képviselő új közlekedési eszközök (nagysebbeségü vasút, 
autópálya) terjedése nyomán a térségek innovatív feltárása valósul meg. 

A közlekedés "kiszolgáló" jellegét erősítik, ha a helyváltoztatási igényeket a már 
meglévő hálózatban elégítik ki térben és időben (Pálfalvi 1998). 

Időben a szállítási, utazási szükséglet akkor elégülhet ki, ha a járatok időbeli 
eloszlása megfelel az igények időbeli eloszlásának, térben pedig akkor, ha a 
járatok, pályák vonala megközelítőleg azonos az utas- és áru-áramlás irányával. 
E fejlesztés minőségi oldala a menetrendszerűség, az utazási kényelem, az áru 
épségének megóvása. 

A közlekedési kapcsolatok alatt elsősorban a közlekedési hálózatba való 
bekapcsoltságot értjük, amikor is az új vonalak kiépítése a feltáró jelleget, a 
meglévő vonalak megerősítése pedig a kiszolgáló jelleget erősiti. 
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A közlekedési kapcsolatok elemzésekor értelmezik továbbá a fontosabb 
közlekedési infrastruktúra elemek műszaki-gazdasági jellemzőit és az egyéb 
minőségi mutatókat (közlekedés-biztonság, környezetvédelem stb.). 

A közlekedési hálózat miután kialakult, rögzít bizonyos területi, gazdasági, 
kultúrális stb. kapcsolatokat, s mivel ez nehezen változtatható meg, később 
tehetetlenséget (inertiát) eredményez. A közlekedési hálózat megteremti a maga 
infrastruktúráját, ami szintén hálózat formájában helyezkedik el. 

Az optimális gyorsforgalmi úthálózat például a következő alakzatban 
ábrázolható a tranzit útvonalhoz szükséges minimális úthossz igény figyelembe 
vételével (Fleischer 1997/b). 

8. ábra: Optimális gyorsforgalmi áthálózat 

Az ábra jelölései: 

C — be-illetve kilépő pontok az országból, 
A, B — forgalmi-, csomópontok 

Forrás: (Fleischer 1997/b). 

Fenti ún. „ boríték " modell alkalmazásával a következő előnyök keletkeznek: 
• minimális mennyiségű autópálya szakasz kiépítése; 
D e pálya elkerüli az ország leginkább forgalom érzékeny részét 

(Magyarországon); 
H a tranzit minimális zavarkeltést okoz. 
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Az egyes hálózati formák önmagukban nem ítélhetők előnyösnek, vagy 
hátrányosnak. Valamely közlekedési hálózat nem aszerint optimális, hogy 
szalag, sugaras, legyező, pókháló, rácsos stb. formát mutat-e, hanem hogy a 
szállítási pontok hierarchiája és térbeli elhelyezkedése milyen irányú és 
volumenű közlekedési áramlásokat támaszt és ezekkel milyen mértékben áll 
összhangban a közlekedési hálózat szerkezete, formája. Nyújthat tehát optimális 
megoldást az egyetlen vonalból álló hálózat kezdemény is, vagy tisztán sugaras 
is, nem csupán a teljes sugaras-gyűrűs, vagy a rácsos hálózatok. 

6.3. Közlekedési térségek 

Közlekedési pontok és közlekedési vonalak alkotta hálózatok közlekedési 
térségben helyezkednek el, amelynek határai lehetnek a természeti környezet 
tagoltságából adódóak (vízfelületek, hegységek stb.); társadalmi-gazdasági 
területi tagoltságból következőek (gazdasági körzetek határai); igazgatási 
határok; és magából a közlekedésből kiinduló határok (szervezetek, 
igazgatóságok). 

A közlekedési térségeknek is hierarchiája van, megkülönböztetünk makro, mezó 
és mikro közlekedési térségeket (9. ábra). 

9. ábra: A térségek közlekedési hierarchiája 

Forrás: Suhai (1995) 
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A magasabb fokú térség magában foglalja az alsóbb fokú térségeket is. A mikro 
környezetben a fő hangsúly a kapcsolatok volumenén van, míg a makro 
környezetben a kapcsolatok, távolsága, a távolságok áthidalásához szükséges 
költség és időtartam csökkentése áll az előtérben. 

Az intraregionális és interregionális kapcsolatok és az ország központi gazdasági 
térségéhez való viszony figyelembe vételével megkülönböztethető: küszöb-
helyzetű közlekedési körzet; közbenső fekvésű közlekedési körzet; központi 
fekvésű közlekedési körzet. 

A közlekedési térségek más funkcionális megközelítésben is csoportosíthatók 
(Fleischer 1997/b). 

© Medence jellegű (régebbi) ahol: 
- jelentős a vízgazdálkodás, 
- közlekedési lehetőségeket is meghatároz, 
- védettséget is jelent, mivel a Kárpát-medencébe hegységeken át is 

csak kevés kapun keresztül lehet bejutni, 
- mivel a kijárat is kevés, aki ide bejut az hosszú ideig itt marad 

részévé válik a helyi kultúrának (botanika, ökológia, néprajz). 

® Átjáróház jellegű, amikor: 
- a hadak útja, a felvonulási területek domináltak (nem ezek az 

időszakok voltak a magyar történelem dicső korszakai); 
- újabban a tranzit jelleg, a nemzetközi közlekedési folyosók által 

érintett régiók. 

@ Közvetítő szerep: 
- nem központi szerep, 
- igen gyakran nélkülözhetetlen, (speciális szakismerete, tudása terén 

nélkülözhetetlen), 
- feladatkörök: nyomtáv váltás, áramvonal váltás, különböző 

minőségű és technológiájú berendezések fogadása, távközlési 
technológiák kicserélő funkciója. 
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6.4. Megközelíthetőség - elérhetőség 

A megközelíthetőség a regionális versenyképesség egyik fontos összetevője. Az 
Európai Tengerparti Periférikus Régiók Konferenciája (CRPM) 2000 
januárjában közzétette az „Új regionális politika felé 2007-ben" című 
tanulmányát, amelyben a . regionális versenyképesség számszerűsíthető 
tényezőiként a gazdasági tevékenység szerkezete, az innovatív kapacitás 
mértéke, a foglalkoztatottak képzettsége mellett sorrendben harmadik helyen 
kiemeli a regionális elérhetőséget (Iván 2001). Ennek alátámasztására 
számításokat is végeztek, ahol a kiindulási alap az Európai Bizottság 2001. 
januárjában kiadott második kohéziós jelentésének „Területi Kohézió" című 
fejezethez használt elérhetőségi indexe volt, amely mutató egyenlő az egyes 
régiókból a többi régió eléréséhez szükséges idővel, súlyozva a régiók jövedelmi 
szintjével. Ennek alapján az európai centrumot az elérhetőségi index átlagának 
150%-át meghaladó értékével a North Yorkshire-France-Comté-Hamburg 
közötti háromszög képezL 

Más elérhetőségi vizsgálatok a kulcsfontosságú csomópontjaikkal képviselt 
térségekhez vagy régiókhoz kiszámított megközelíthetőségi indikátorokra 
koncentráltak és így figyelnem kívül hagyták azt a tényt, hogy a megközelítés 
folyamatos a régiókon belüli területen. Folyamatos területábrázoláshoz raszteren 
alapuló adatstruktúrát alkalmaztak. Mivel nem álltak rendelkezésre Európára 
vonatkozó, raszteren alapuló populációs adatok, mesterséges raszter adatokat 
hoztak létre mikroszimuláció használatával egy földrajzi információs rendszerrel 
együtt (Vickerman, Spiekerman, Wegener 1999). Európa területét mintegy 
70000 raszter cellára osztották fel. Ezek lefedik teljes Európát, keleten egészen 
Szent-Pétervárig, Moszkváig és Isztambulig. Minden ilyen raszter cellához 
megbecsülték a lakosság számát és a jelenlegi és a jövőbeni utazási időket. Két 
elérhetőségi indikátort számítottak: a populáció potenciált és a mindennapos 
elérhetőséget. Ezeket az indikátorokat a cellák mindegyikéhez kiszámították a 
többi 70000 raszter cellában lévő populáció és a többi cellához való eljutáshoz 
szükséges utazási idő figyelembe vételével. A populáció potenciál számításhoz 
gravitációs modellt alkalmaztak 
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amelynél Wj képviseli a j rendeltetési cellában lévő populációt es a c íj az i 
kiindulási cella és a j rendeltetési cella közötti utazási időt. Ez hasonlít a 
standard potenciálhoz, de itt a cajj nem folytonos a térben. Az elérhetőség 
értékelésének a második módja a mindennapos elérhetőség. Ez esetben az 
indikátor azt a populációt méri, amely valamily városból elérhető egyetlen 
munkanapon menettéti utazással adott minimális tartózkodás mellett. Ez 
valójában a potenciális modell egyik változata, amelynél az utazási időket 
másképpen súlyozzák egészen egy bizonyos határig. Az utazási idő 5 órás, 
minden rendeltetési hely egyenlően van súlyozva, ezután a határ után a súlyozási 
érték nulla. 

Az elérhetőségi vizsgálatok eredményeit gyakran ábrázolják idő-távolság 
térképeken, amely látványosan mutatja be a közlekedési infrastruktúra 
fejlesztésének a térszerkezetre gyakorolt hatását. 

A 9. ábrán látható az európai közlekedés fejlesztésének a vasútvonalak, azon 
belül is a nagysebességű vasútvonalak kiépítésének várható hatása. Eszerint 
20 1 C-re „összezsugorodik" az országok-régiók közötti időtávolság, és ennél 
fogva Európa versenyképessége lényegesen javul. 

A regionális versenyképességre gyakorolt hatások megítélése azonban már nem 
ennyire egyértelmű. A nagysebességű vasútvonalaknak a regionális fejlődésre 
kifejtett hatása - a repülőterekhez hasonlóan - várhatóan az állomások köré 
koncentrálódik, ami kifejezetten eltér a konvencionális vasutak hatásaitól. 
Kijelenthető az is, hogy az ilyen új közlekedési infrastruktúra, ha központi és 
periférikus régiókat köt össze, mindkét irányban javítja az elérhetőséget, de 
ebből a központi régiók feltételezhetően többet profitálnak, mivel javul a saját 
elérhetőségük, emellett csökken a periférikus régiókban lévő üzemek, irodák 
fenntartásának szükségessége. 
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Fennáll tehát a veszélye annak, hogy az ilyen főként nagysebességű 
vasútfejlesztési közlekedési projektek inkább támogatják a centralizációs, mint a 
decentralizációs tendenciát (Sichelschmidt 1999), illetve nemhogy csökkentenék 
a periférikus régiók elmaradottságát, hanem tovább növelik a régiók 
fejlődésében és fejlettségében meglévő egyenlőtlenségeket. 

Az elérhetőség tehát főként az időbeliséget, a gyorsaságot, a szállítási útvonalak 
rövidülését mutatja be, azonban önmagában nem fejezi ki kellően a 
közlekedési hálózatfejlesztési beruházások területfejlesztő hatását 

Az említett vizsgálatoknál jóval kifinomultabb az ESDP (1997) európai 
megközelíthetőségét ábrázoló térképe, amelyen kombinált közlekedési módokon 
a három óra alatt elérhető népességet ábrázolja. 

Az angol szakirodalom ugyanúgy megkülönbözteti a két fogalmat 
(accessibility-megközelíthetőség, és availability-elérhetőség), mint a hazai 
szakirodalom, használatuk és értelmezésük azonban gyakran helytelen, illetve 
összemosódik. A regionális gazdaságtan és politika nemzetközi és hazai 
szakirodalmában következetesen az aceessibility-megközeííthetőség kifejezést 
használják (ESDP 1997, Horváth 1999), a hazai közlekedési hálózatfejlesztők, 
tervezők, kutatók pedig szinte kizárólag az elérhetőség kifejezést (Vörös a KTI 
2000, Bodor 2001, Szálkái 2001). 
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10/a. ábra: 1993 

10/b. ábra: 2000 

10/c. ábra: 2010 

10, ábra: Európa idő-tér térképei az európai vasúti hálózatok fejlődésével 

Forrás: Vickerraann-Spiekermann-Wegener 1999. 
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Hazai alkalmazások közül kiemelkedő a TERRA Stúdió Kft. elérhetőségi 
vizsgálati tanulmánya, amit a területfejlesztési törvény végrehajtási 
tapasztalatairól szóló Országgyűlési Beszámolóhoz készítettek (FVM 2000.), 
valamint korábban a vasúti közlekedéstudományi kutatások (Kovács 1976), 
amelyekben a vasúti elérhetőséget az átlagtávolságok és forgalmi potenciálok 
izochron görbéivel ábrázolták. A kutatások felhívták a figyelmet például 
Mohács és térsége legkedvezőtlenebb vasúti elérhetőségére és több más olyan 
térségi problémára, amelyek figyelembe vételével hálózatfejlesztési feladatok 
fogalmazhatók meg. 

Az Országos Tervhivatal Tervgazdasági Intézetében a 80-as évek elején 
figyelemre méltó kutatások folytak a felsőfokú központok és néhány egyéb 
központi szerepkörű település megközelítési feltételeinek javítása érdekében. E 
kutatások nagymértékben hozzájárultak a megközelíthetőség értelmezéséhez és 
különböző közlekedési módonként a megközelíthetőség értékeléséhez is 
(Pálfalvi-Schwertner 1981). Ezt hangsúlyozni kell annak ellenére, hogy a 
hivatkozott tanulmány 12-13. oldalán szereplő definícióval nem tudok 
egyetérteni: „Megközelíthetőségen, elérhetőségen valamely kiemelt (központi) 
település és vonzáskörzete közötti személykőzlekedési kapcsolatokat értjük. (A 
megközelíthetőség és elérhetőség nem teljesen azonos fogalmak. Míg az előbbi 
csak lehetőséget jelent, az utóbbi az utazás befejezettségét is, e szempontból a 
megközelíthetőség az elérhetőség része)". 

A témakörhöz kapcsolódó nemzetkőzi és hazai irodalomban folytatott 
kutatásaim, valamint gyakorlati tapasztalataim alapján a megközelíthetőség 
értelmezéséhez fontosnak tartom hangsúlyozni, a megközelíthetőség térbeli, 
időbeli és minőségi feltételeinek egyidejű vizsgálatát és értelmezését, amelyet a 
10. ábrán mutatok be. A megközelíthetőségi feltételek ily módon történő 
rendszerezése és csoportosítása, átláthatóvá teszi az értékeléshez használható 
indikátorok tartalmát és ezáltal alkalmazhatóságuk lehetőségeit, illetve korlátait 
is. Másfelől viszont felhívja a figyelmet arra is, hogy mennyire egyoldalú és 
elégtelen a megközelíthetőségi feltételek egyikének, vagy másikának a 
kiragadása, különösen nagy horderejű döntések megalapozásához. 
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Nagyon sok kutatás és elemzés központjában mintegy hagyományosan az 
időbeli megközelíthetőségi feltételek álltak, azok között is talán első helyen a 
távolságok (A), majd ezt kővetően az elérési idő (B), és ritkábban a kombinált 
mutatók (C), amelyek főként a népesség elérését mutatják időegység alatt (egy, 
vagy több közlekedési mód figyelembe vételével). 

Az időbeli megközelítési feltételek minősítése történhet a népesség elérése 
szempontjából - terület és településfejlesztési megfontolásokból talán ez a 
szempont tekinthető a magasabb rendűnek - a célállomás elérhetősége végett, 
valamint közlekedési sebesség vizsgálatán keresztül. Itt fejeződik ki a 
közlekedési eszközök technikai színvonala, valamint közlekedési szolgáltató 
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szervezetek eredményessége, hatékonysága is. így az elérési sebesség (D) egyik 
példája a már hivatkozott ESS. 

A térbeli megközelíthetőségi feltételek főként a kiépített közlekedési 
infrastruktúrát értékelik, A közlekedési infrastruktúraelemek jellemzői közül is a 
kiépített kapacitások (E) értékelésének szükségességét emelem ki, ami a 
műszaki és gazdasági elemzések, a tervezés alapja. A közlekedési hálózat 
megfelelőségi vizsgálata magában foglalja a települések, térségek, gazdasági 
övezetek, klaszterek kiszolgálását, a hálózat optimalizálását. A közlekedési 
céloknak való megfelelés vizsgálata a közlekedési igényekből indul ki. Ilyenek 
például a nagyobb városok agglomerációjához kapcsolódó Ingázás, a tengerparti 
és más forgalmas üdülőhelyek, vagy az inkább általánosan értelmezhető 
központi települések szolgáltatásának igénybe vétele és az ehhez szükséges 
közlekedési feltételek megléte. 

A megközelíthetőségi feltételek harmadik csoportjaként a minőségi feltételeket 
fogalmazom meg. A kényelem és a kiszámíthatóság egyre fontosabb 
követelmények, amelyek értékelése alapján az utazók és a szállítmányozók nap 
mint nap döntést hoznak az útvonalak és a közlekedési módok kiválasztásánál. 
A minőségi feltételek között kiemelten szerepeltetem a biztonságot, ami jól 
jellemezhető az elérés valószínűségével (F). 
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11. ábra: Megközelíthetőségi feltételek 
Forrás: Pálfalvi-Schwertner 1981. felhasználásával a szerző saját szerkesztése 

120 



A közlekedés biztonsága az elmúlt évtizedekben nagyon sokat javult, ami főként 
a technikai és technológiai fejlődésnek, az elektronika térhódításának, valamint 
a biztonság kérdéskörét folyamatosan kutató és összehangoló nemzetközi 
együttműködésnek köszönhető. Emellett azonban azt is meg kell állapítani, hogy 
a sebesség növekedésével, az egyre nagyobb bonyolultságú közlekedési 
eszközök alkalmazásával, az ember és a gép viszonyának átértékelődésével a 
közlekedésbiztonsági kérdések továbbra is nagy figyelmet kapnak. 

Vizsgálataim alapján a témakörhöz kapcsolódó téziseimet a megközelíthetőség 
és az elérhetőség definíciójaként fogalmazom meg. 
• Megközelíthetőség alatt értjük a térben valamely helyhez való eljutás 

térbeli, időbeli és minőségi feltételeinek együttesét 

• Elérhetőség alatt értjük a térben valamely helyhez való eljutás időbeli 
megközelíthetőségi feltételét. 

Fenti értelmezés szerint tehát a megközelíthetőség az átfogóbb, teljesebb 
kategória, amely magába foglalja az elérhetőséget, valamint további mennyiségi 
és minőségi elemeket is. A rendszerezés és megkülönböztetés elősegíti a 
megközelíthetőség és az elérhetőség értékelését, a fogalom tartalmának 
megfelelő mutatók, módszerek megválasztását. 

6.5. Elhelyezési érték 

Minden hely egy gyakorlati szerkezetben helyezkedik el, a helyzete pedig 
meghatározza a helyi egyedi értékét más helyekhez viszonyítva. Ez az érték az 
összehasonlítás alapjául szolgáló térbeli rendszer léptékétől függ. Bármely 
térbeli beavatkozás befolyásolja egy adott hely térbeli jellemzőit és egyedi 
tulajdonságainak más helyek jellemzőivel összehasonlított viszonylagos értékeit. 
A relatív elhelyezési érték a beavatkozások eredményeként változhat, és 
változást idézhet elő azokban a térbeli folyamatokban, amelyek a népesség, az 
áruk és az információ áramában bekövetkező változások hatására mennek 
végbe. Hogy ezek a térbeli folyamatok új irányba fordulnak-e, több tényezőtől 
függ, 
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A változás valószínűsége meghatározható a beavatkozás típusával, a térbeli 
viszonyok megváltozásának mértékével, a kiemelt térbeli folyamatok belső 
mechanizmusaival és bizonyos nem-térbeli jellemzőkkel. 

A relatív elhelyezési érték térbeli beavatkozással történő megváltoztatása 
képezi az egyik alapját a regionális tervezésének Például egy utat és egy 
hidat (térbeli beavatkozás) építenek egy folyó gázlójánál (meglévő térbeli 
helyzet). A beavatkozás eredményeként az adott hely elhelyezési értéke nagyobb 
lesz a folyó egyéb helyeihez képest, befolyásolva ezzel az adott terület fejlődését 
is. Ha a hidat és az új utat máshol építik meg, akkor ennek a másik helynek lesz 
nagyobb értéke és jobban fejlődik, mint a gázló melletti terület. Ez a példa a 
területfejlesztési politikát más megvilágításba helyezi: a politika a relatív 
elhelyezési érték és a térbeli folyamatok közötti kapcsolat megértésén alapul és 
betekintést ad abba, hogy mely térbeli beavatkozások befolyásolják a 
folyamatokat, illetve hogyan változtatják meg a relatív elhelyezési értékét. 

Az elhelyezési érték visszatükrözi a terület tényleges fizikai helyzetét. Egy 
természetes kikötő vagy egy terepen lévő akadály (hegylánc) két hely térbeli 
viszonyait nagyon eltérővé teheti, visszatükrözi a terület elrendezését és 
felépítését. Az infrastruktúra és a kiépített környezet az emberek 
tevékenységének köszönhetően jelentősen módosítja a környezetet. A regionális 
tervezés szempontjából fontos tényezők: 

• a „lehetséges" tényező, amely a térbeli beavatkozás által befolyásolt 
elhelyezési tényezőkből áll, 

© a „kívánatos" tényező, amely tartalmazza azokat az eszközöket, 
amelyekkel csökkenthetők a regionális szolgáltatások térbeli eloszlásának 
különbségei. 

A 12/b ábra a 12/a ábrán lehatárolt területet ölel fel, úgy, hogy a terület 
megközelítését ösvény vagy út biztosítja. Itt már észrevehető különbség van az 
elhelyezési értékA tekintetében az útra merőlegesen, de nem tapasztalható 
különbség az út mentén. Ha az ösvény egy folyó és feltételezzük, hogy az 
elhelyezési érték a megközelíthetőség helyett az ivóvíz rendelkezésre állásán 
alapul, az elhelyezési érték különbsége hasonló lesz. 
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12/c ábra: A térben egy vasútvonal 
és vasútállomások helyezkednek el 

12/d ábra: A térben kereszteződések 
alakultak ki 

12. ábra: Térbeli megközelítés 
orr ás: Klaasen IT, Jacobs M. (1999.) 

A 12/c, ábrán a terület megközelítését egy vasútvonal biztosítja, a megállókat 
körök jelzik. Egy útkereszteződés egy egyedi pont és a sugár irányú hálózatok 
metszéspontja, ez a területen a legjobban megközelíthető hely (12/d ábra). 
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A közlekedési infrastruktúra fejlesztésével tehát növekszik az érintett helyek 
elhelyezési értéke, vagyis a teriilet értéke más helyekhez viszonyítva. Ez az 
értéknövekedés számszerűsíthető egyrészt az ingatlanok piaci értékének 
változásával, másrészt pedig a kiépített közlekedési infrastruktúra fizikai és 
pénzügyi indikátorain keresztül. 

Egy régió elhelyezési értéke közvetlenül nem növekszik akkor, ha 
környezetében olyan fejlesztés valósul meg, amikor is a létrehozott új 
közlekedési hálózati elem vagy elkerüli, vagy átszeli forgalmi pontok 
csomópontok kiépítése nélkül a régiót. Közvetve ilyen régiók esetében is javul 
az elérhetőség, hiszen a szomszéd régióban megnyílt repülőtér, vagy vasúti 
forgalmi csomóponton keresztül a korábbi állapothoz képest valószínűleg 
javultak az elérhetőségi viszonyok. A fejlesztések hatására közvetlenül a 
képződő eredmények viszont a szomszéd régióban jelennek meg. 

Az elhelyezési érték fogalma és értelmezése tehát éppen a közlekedés 
területfejlesztő hatásainak számbavétele és értékelése miatt fontos, és felhívja a 
figyelmet a közvetlen hatások jelentőségére, ami az adott régió fizikai 
valóságában kiépített közlekedési infrastruktúra elemekkel jellemezhető. Ezen 
hálózati jellemzők együttes értékelése - mint térbeli megközelíthetőségi feltétel 
- lehetőséget ad a közlekedés, valamint gazdasági és egyéb hatások közötti 
összefüggések vizsgálatára. 
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7. Összefüggések vizsgálata a közlekedési hálózatok kiépítettsége és a régiók 
fejlettsége kőzött 

A kutatás ezen fejezetében kísérletet tettem a szakirodalomban megismert és a 
témakör szempontjából alkalmazhatónak ítélt módszerek segítségével számszerű 
eredmények kimutatására. A vizsgálatok során az alábbi kérdések 
megválaszolására törekedtem: 

• a közlekedési hálózatok fejlesztése (vagyis a közlekedési infrastruktúra 
mind magasabb szintű kiépítése) közvetlenül hatást gyakorol-e a régiók 
fejlődésére, 

• a közlekedési infrastruktúra egyes elemei azonos, vagy eltérő mértékben 
befolyásolják az összegzett hatást, ha eltérő módon, akkor pedig melyek 
lehetnek a belső összefüggések, 

• a számítási eredmények alkalmazhatóságának feltárása, a módszertan 
továbbfejlesztéséhez szükséges jövőbeni vizsgálati és kutatási irányok 
felvázolása. 

7.1. Komplex közlekedési hálózati mutató (TRANS) létrehozása 

Jelen Ph.D. kutatás keretében sor került az EU régiók (NUTS 2) közlekedési 
hálózatait jellemző főbb mutatók összegyűjtésére és azok célirányos 
feldolgozására az alábbiak szerint: 

® A vizsgálatba 206 NIJTS 2, valamint a 7 magyar tervezési-statisztikai 
régiót vontam be. 

© A közlekedési hálózat jellemzésére az alábbi alapadatok kerültek 
feldolgozásra: 

V - összes vasút hossz (km) 
VV - villamosított vasút aránya (%) 
ÍJ - közutak hossza (km) 
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AU - autópálya aránya a közutakon belül (%) 
F - viziút hossz (km) 
R - repülőtéri összes utasforgalom (fő) 

(Az alapadatok döntően 1995/96-os állapotot tükröznek, forrásuk főként 
az EUROSTAT évkönyvek, illetve CD-n publikált állományok, valamint 
egyéb interneten elérhető adatok, elemzések, térképek stb.) 

Következő lépésben viszonyszámot alakítottam ki, ahol az alapadatok 
súlyozva lettek a területtel és a népességgel az „EngeP'-féle kombinált 
mutató alapján. 

A vasút esetében például: 

V 
VK= ; ahol 

(T N)0,5 

VK - kombinált vasúthossz mutató 
V - vasúthossz (km.) 
T - terület (100 km2) 
N - népesség (1000 fő), és ugyanígy a többi 

változónál is. 

A különböző hálózati elemek együttes értékelése a „Benett-módszer" 
szerint történt, így normalizált (standartizált) kombinált mutatók 
előállítására került sor: 

VK. - MIN (VK) 
IND (V) = ; ahol 

MAX (VK) - MIN (VK) 

IND (V) - normalizált kombinált vasút index, 
VK - kombinált vasúthossz mutató, 
MAX (VK) - a kombinált vasúthossz mutatók legnagyobb értéke a 

sokaságon belül, 
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MIN (VK) - a kombinált vasúthossz mutatók legkisebb értéke a 
sokaságon belül, 

® Valamennyi régió esetében meghatározásra került az ún. TRANS mutató, 
amely az adott régió komplex közlekedési hálózatát jellemzi. A TRANS 
mutató képlete: 

a I N D ( V ) + b I N D ( V V ) + c I N D ( U ) + d Í N D ( A U ) + e I N D ( F ) + f I N D ( R ) 

T R A N S = 

a + b + c + d + e + f ; ahol 

a; b; c; d; e; f - súlyozó tényezők. 

7.2. A TRANS-mutató bemutatása 

A TRANS-mutató tisztán statisztikai, mennyiségi alapon számított mutatószám, 
újdonsága az, hogy tartalmában elszakad a hagyományosan használt 
„elérhetőségi" mutatóktól, sajátossága a tényszerűség és a stabilitás. A változók 
kivetítése a régió területére és népességére olyan fajlagos mutatók előállítását 
eredményezi, amelyek már lehetővé teszik a régiók összehasonlítását. A 
különböző mértékszámokkal jellemzett változók összegezhető vé tétele 
érdekében a standartizácíót alkalmaztam, vagyis azonos - dimenzió nélküli -
formára hoztam őket17. Ezt az egyes jelzőszámok adott sokaságon belüli 

r 

maximumának és minimumának különbségére vetítésével értem el. így az egyes 
részindexek 0-1 közötti értéket vehetnek fel, tulajdonképpen az egyes változók 
minimális értékéhez viszonyított többletét (a minimumtól mért „távolságot") 
számszerűsítik, a maximumot felső korlátként értelmezve. A TRANS mutató a 
hat részindex összegzését tartalmazza. A részindexek súlyozhatok, erre azonban 
a részletes statisztikai számítások, vizsgálatok figyelembe vételével nem került 
sor, így a súlyozó tényezők mindegyike 1 értéket kapott. Ezáltal a nevező értéke 
6 lett, ennek megfelelően a TRANS mutató és 0 és 1 közötti értékeket vehet fel. 

Standardizáció, vagy rnás néven normalizált alakra hozás, a komplex mutatók esetében egyre szélesebb 
körben alkalmazott eljárásról. Lásd HDI (Human Development Index), vagy például a magyar kistérségek 
minősítési rendszerét (KSH). 

127 



A TRANS mutató összetétele régiónként izochron ábrák segítségével jeleníthető 
meg (lásd a. 13. ábrát). 

A TRANS mutató értéke arányos a hatszögben elfoglalt alakzat területével. A 
példa kedvéért ábrázolt Burgerland TRANS értéke 0,07, s valóban a hatszögben 
elfoglalt terület is a nullához közeli. 

Wien TRANS mutatója már nagyobb, főként a villamosított vasutak és a 
repülőterek magasabb arányának köszönthetően. Bremen régióban a 
legmagasabb az összes régióhoz viszonyítva az autópályák aránya, emellett 
magas a villamosított vasutak aránya is, mindez 0,37-es értékű TRANS mutatót 
eredményez, ami EU szinten is magasnak számít. 

A TRANS-inutató értéke elvileg abban a régióban lenne egy, amelyikben mind a 
hat vizsgált-közlekedési alágazat tekintetében, fajlagosan a legsűrűbb lenne a 
közlekedési hálózat. 
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A TRANS mutató ábrázolása néhány NUTS-2 régió példáján 

Jel Régió IND TRANS Jel Régió 
AU w V U F R 

TRANS 

AT11 Burgenland 0,03 0,07 0,186 0,15 0,00 0,00 0,0726 
AT 13 Wien 0,02 0,43 0,246 0,22 0,05 0,27 0,206 
BE5 Bremen 1,00 0,70 0,21 0,01 0,18 0,07 0,376 

Forrás? A szerző szerkesztése. 

13. ábrás TRANS mutató ábrázolása 
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7.3. A TRANS mutató számítása és az eredmények 

A közlekedési infrastruktúra kiépítettségét kifejező komplex mutatót (TRANS) 
többféle összetételben is előállítottam, és elsősorban azt vizsgáltam, hogy 
milyen összetüggések mutathatók ki az egyes változók és a GDP, valamint a 
TRANS mutató és a GDP között. Ezt követően vizsgáltam a népsűrűségre és a 
munkanélküliségre vonatkozó összefüggéseket. A gazdasági mutatók (GDP -
egy főre jutó bruttó hazai termék, NEP - népsűrűség, MUN - munkanélküliség) 
is minden esetben indexált értékek voltak. A vizsgálatok egyváltozós lineáris 
regressziót, többváltozós regressziót, valamint főkomponens analízist 
tartalmaztak, amelyek eredményei a következők (a számítások részletes 
kiértékelését, az eredményeket a 7. sz. melléklet tartalmazza): 

• A változók közül a R (repülőtéri fogalom), valamint a VV 
* 

villamosított vasutak %-os aránya és AIJ autópályák %-os aránya 
hatásai a legmeghatározóbbak. 

• A TRANS mutatón belül meghatározó az autópályák (AIJ), a 
repülőterek (R) és a villamosított vasutak (VV) hatása a GDP-re. Ez a 
három változó összegében is magyarázza a TRANS mutatót (lásd 
redukált TRANSO). Ennek ellenére a változók számát nem 
csökkentettem le, tekintettel az értékek régiónkénti nagy szóródására. 

© A TRANS mutató mintegy 20%-ban magyarázza a GDP értéket 
(R2 « 0,20) 

• A TRANS mutató egy egységnyi növekedése az IND GDP szintén 
egy egységnyi növekedését okozhatja. 

© A népsűrűségre és munkanélküliségre gyakorolt hatások a GDP-hez 
hasonlóan pozitívak, bár a magyarázó erő már jóval csekélyebb. 

© A főkomponens analízis eredménye azt mutatta, hogy az első 
főkomponens a villamosított vasút (VV), a repülőtér (R) és az 
autópálya (AU) változókkal mutat szoros kapcsolatot. 
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E három változóban a közös elem a nagyobb közlekedési sebesség, a 
gyorsabb elérhetőség, ezért az első főkomponenst versenyfaktornak 
nevezetem el, ami legnagyobb mértékben differenciálja a régiókat és a 
legszorosabb összefüggést mutatja a gazdasági mutatókkal. A 
m á s o d i k f ő k o m p o n e n s a másik három változót (út, vasút, víziút) 
tartalmazza, ami a l a p i n f r a s t r u k t ú r á n a k tekinthető. 

• A TRANS mutató értékeink sávonkénti bemutatása a 14. ábrán 
látható. 

14. ábrás Az EU NUTS 2 régióinak megoszlása 
a TRANSO18 mutató szerint 

18,A TRANSO a VV és AU változók esetében a %-os adatokat használja, a TRANSO* pedig a km-ben mért 
adatokat 
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A TRANS mutató értékeinek szóródása azt mutatja, hogy viszonylag kevés a 
magas értékekkel, vagyis jól kiépített közlekedési infrastruktúrával rendelkező 
régió. Ez is igazolja az Európai Unió közlekedésének, a régiók 
megközelíthetőségének gyors ütemű fejlesztésére vonatkozó törekvések 
megalapozottságát. 

A magyar NUTS 2 régiók esetében is előállítottam a TRANS mutatót, a 
forrásadatokat a. 6. sz. melléklet tartalmazza. Ez esetben a standardizálás a 7 
hazai régió vonatkozásában történt, vagyis az értékek az egymáshoz viszonyított 
pozíciókat mutatják. Az eredményeket a 19. táblázat és a 15. ábra mutatja be. 

19. táblázat: A magyar TRANS mutatók és a GDP összefüggése 

Ssz. Régió TRANSO INDGDP 
1. Közép-Magyarország 0,666667 1,000000 

2. Közép-Dunántúl 0,597677 0,291429 

3. Nyugat-Dunántúl 0,308476 0,460952 

4. Dél-Dunántúl 0,436500 0,139048 

5. Észak-Magyarország 0,214248 0.000000 
6. Észak-Alföld 0,235104 0,015238 

7. Dél-Alföld 0,308909 0,154286 

A magyar régiók esetében a TRANS mutató egy egységnyi növekedése az IND 
GDP másfélszeres növekedését okozhatja, a magyarázó erő pedig közel 50%-os, 
(a korrigált R2= 0,476). A lineáris regresszió egyenesének egyenlete: 

IND GDP = =1,289 + 1,476 TRANS 0 

A fenti összefüggést 15. ábra mutatja. Hasonlóképpen az EU régiókhoz itt is 
megfigyelhető a jelentős szóródás, vagyis megállapítható, hogy a közlekedési 
infrastruktúra kiépítettsége, valamint a gazdasági fejlettség közötti 
összefüggés összességébem áll fenn, az egyes régiók esetében a 
differenciálódást más tényezők is elősegítik. 
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Ilyen a humán erőforrások fejlettségében, a gazdaság szerkezetében, a 
kommunikációs és egészségügyi infrastruktúra színvonalában kimutatható 
különbségek, valamint a nagy piacokhoz való távolság, a földrajzi helyzetből 
adódó előnyök, illetve hátrányok. 

15. ábra: A magyar TRANSO 
és a GDP összefüggése 

Az Európai Unió, TRANS mutatók, valamint az IND (GDP), IND (NEP) és 
IND (MUN) értékek ábrázolását Európa NUTS 2 térképén a 16=19. ábrákon 
mutatom be. 
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A TRANS mutató értékei 
az EU NUTS 2 régióiban 

Forr ás:. A szerző saját számítása és szerkesztése 

ló.ábra 
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Az egy főre jutó GDP alakulása 
az EU NUTS 2 régióiban 

Forrás: A szerző saját számítása és szerkesztése 

17.ábra 



Munkanélküliség az EU NUTS 2 régióiban 

l ó . á b r a 
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Népsirűség az EU NUTS 2 régióiban 

a 
Index 

maximum - minimum tartományban 

F o r r á s : A s z e r z ő s a j á t s z á m í t á s a é s s z e r k e s z t é s e 

19.ábra 
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7.4. A TRANS mutató előnyei, alkalmazhatósága 

A kutatásaim során kialakított - a komplex közlekedési infrastruktúra 
kiépítettségét kifejező - TRANS mutató a NUTS 2 régiók esetében alkalmas a 
térbeli megközelíthetőségi feltételek értékelésére. 

A TRANS mutató alkalmazásának előnyei: 
• A TRANS mutató számítása és értékelése tényadatokon alapul, szemben 

más időbeli elérhetőségi mutatókkal (például ESS, elérési idő, kombinált 
mutatók), amelyek egyrészt számított értékeket tartalmaznak,19 másrészt 
optimális választásokat tükröznek a lehetséges közlekedési módok között. 

© A TRANS mutató sokoldalú és komplex értékelést tesz lehetővé a 
régiók közlekedési infrastruktúráira vonatkozóan. 

• A TRANS mutató beilleszthető az EU metodika szerinti előzetes 
(ex-ante), folyamatközi (on-going) és utólagos (ex-post) értékelési 
rendszerekbe. 

A TRANS mutató alkalmazása lehetővé teszi az adott térség közlekedési 
rendszerének minősítését, a fejlesztési lehetőségek bemutatását: 

• feltárja a leggyengébb pontokat, a beavatkozásra (fejlesztésre) váró 
részterületeket; 

• önmagában is érzékenységvizsgálatot hordoz, mivel kimutatja a 
legnagyobb hatást eredményező fejlesztési lehetőségeket; 

• a vizsgált térségi sokaságon belül az elért pozíció (relatív megközelítés) 
meghatározására irányul, ezért közvetlenül hozzájárul a 
versenyképesség értékeléséhez; 

Számitások alatt itt azt értem, amikor a valóságban nem létező paraméterek statisztücailag nem gyűjthető 
adatok, előállítására kerül sor. Ilyen például a hatékony távolság, az elérési idő, vagy az elérési sebesség. 
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© Regressziós és korrelációs számításokkal kimutatható a 
közlekedésfejlesztés várható területfejlesztő hatása az egyes társadalmi-
gazdasági mutatók például GDP, munkanélküliség vonatkozásában. 

® kimutatja a tervezett fejlesztések pozíciót módosító hatását (lásd a 20. 
ábrát). 

AT 

20. átirat A TRANS mutató változása 

A tervezett fejlesztések hatására a TRANS mutató a AT; értékkel nő. 
Tételezzük fel, hogy ennek a változásával a régió elérheti az átlagos értéket 
(TÁti). Időközben azonban (például ha az EU tervezési időszak 7 év) az átlag is 
változni fog TAti>TAti.., ezért a pozíciójavító változási értéknek meg keli 
haladni az eredetit AT,

i>ATi. Amennyiben ezt nem sikerül teljesíteni (vagyis 
lépést tartani az áltag változásával) a végrehajtott fejlesztések ellenére is 
pozícióromlás következhet be! 

AT; = Output - Input; ahol az Input és Output értékek a TRANS mutató 
alkalmazásával a beavatkozás (intézkedések, projektek) EU metodika 
szerinti indikátorai (lásd a 8. és a 9. táblázatot, valamint a 7. ábrát). 
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Fentiek segítségével a közlekedési rendszerek tervezése hatékonyan 
beilleszthető az országos és regionális tervekbe, elősegíti a versenyképesség 
megítélését, a stratégiaalkotást. 

7.5. Ajánlások a kialakított módszertan továbbfejlesztésére 

Az eddigi számítási eredmények azt mutatják, hogy a közlekedési 
infrastruktúra rendszerek fejlesztése mind makro, mind regionális és lokális 
szinten jól tervezhető. A kiindulási állapot meghatározásához egy olyan 
komplex mutató ajánlható, amely jellemzői a következők: 
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Az egyes változókból képzett és az adott régióban a választott 
közlekedési infrastruktúrát jellemző fajlagos mutatató tekintetében 
javasolható az „Engel"-féle mutató helyett egy kibővített és tartalmában 
is új elemeket tartalmazó mutató, amelyet a A fv-jelű „PV kombinált 
közlekedési mutatónak" neveztünk el. A gondolatot a két szerző -
Pálfalvi-Veres - közösen alakította ki, sajátosság csupán annyi, hogy 
mindez jelen Ph.D. kutatási időszakban történt. 

A változók száma bővülhet, az eddig alkalmazott 6 változót kiegészítheti 
a folyami és tengeri kikötők kapacitása (fő/év, árutonna/év), a városi 
közlekedést jellemző speciális mutató és az adatok hozzáférési 
lehetőségének figyelembe vételével további mutatók is. 

A változókat nem szükséges súlyozni, így a TRANS mutató képlete a 
következő: 

Az egyes mutatók normalizálása továbbra is a „Benett-módszer" szerint 
történhet: 



• A „PV" mutató sajátossága, hogy minden változó mellé rendeli a 
minőséget. (Qj); továbbá a nevezőben megjelenik a településszám (C): 

közlekedési infrastruktúra változója, 
terület (100 km2), 
népesség (ezer fő), 
településszám (db), különösen a közutak esetében segíti elő a 
reálisabb értékeket, 
a j-edik minőségi mutatószám normatív súlya, 

Az ajánlások bővítik, körültekintőbbé teszik a közlekedési rendszerek 
jellemzőinek figyelembe vételét, ugyanakkor továbbra is tényadatokra 
építenek, valamint jobban figyelembe veszik a régiók egymástól eltérő területi, 
településszerkezeti és demográfiai adottságait, ezáltal reálisabb értékelést és 
tervezést tesznek lehetővé. 
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az adott változót jellemző komplex minőségi mutató a 
megközelíthetőségi feltételek minőségi összetevőinek figyelembe 
vételével (lásd a l l . ábrát). 



8. Összefoglaló 

8.1. Általános megállapítások 

A közlekedési rendszereknek a regionális fejlesztési stratégiákban kiemelkedő 
szerepe van: 

• hatékony szállítás nélkül nincs optimális területi munkamegosztás, 
nincs gazdaságos termelés és fogyasztás; 

• a hatékony közlekedés a jólét és a gazdasági növekedés része és 
egyúttal feltétele; 

• a közlekedési hálózatok mennyiségi és minőségi jellemzői 
meghatározzák a szállítás, a személyek és árak áramlásának 
hatékonyságát; 

• a régiók fejlett hálózati gazdaság nélkül nem versenyképesek, 
dinamizálásuk megvalósíthatatlan; 

® a közlekedési rendszerek nem csak makrogazdasági (nemzeti) 
szinten, hanem a régiók szintjén is vizsgálhatók, tervezhetők és 
beilleszthetők a regionális fejlesztési stratégiákba. 

A kutatási eredményeim is bizonyítják a regionális gazdaságtan szemléletének, 
és a javasolt módszernek az alkalmazhatóságát a közlekedés tervezésében, mind 
makrogazdasági, mind regionális szinteken. 

Az Európai Unió fejlődése önmagában is kihívás Magyarország számára. Az EU 
a közlekedési és kommunikációs rendszerek sokoldalú és gyors ütemű 
fejlesztésével kívánja javítani az EU régiók (és maga az EU) globális 
versenyképességét. 
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A magyar régiók számára nemcsak a nyomasztó belső igények, a jelen és jövő 
bizonytalanságai jelentenek kihívást, hanem a különböző stratégiák egymástól 
lényegesen eltérő lehetséges kimenetei is: Európa periférikus térségei közé 
akarunk tartozni, vagy pedig fokozatosan felzárkózva a versenyképes régiók 
közé. 

Erősödik a stratégiák iránti igény, ami visszaigazolja a felismerést: a jövő 
tervezhető. A tervezés során nem az a fontos, hogy kik terveznek és fizikai 
értelemben hol, hanem maga a tervezés, mint folyamat, továbbá az abban 
résztvevő állami- és gazdasági szereplők, önkormányzatok, civil szervezetek 
együttműködése, közös gondolkodása és szerepvállalása a programok 
megvalósításában. 

8.2. Részletesebb megállapítások 

A közlekedési hálózatok, valamint az azok hatékony működtetését biztosító 
szolgáltató rendszerek összessége, azaz a közlekedési rendszerek színvonala a 
regionális versenyképesség egyik meghatározó összetevője. Számos kutatási 
eredmény igazolja (többek között jelen Ph.D. kutatás is) a közlekedési 
infrastruktúra fejlesztésének jótékony hatásait az alábbiak figyelembe vételével: 

• A közlekedési hálózatok fejlesztése közvetlenül hozzájárul az egy főre 
jutó GDP növeléséhez, a munkanélküliség csökkentéséhez és 
összességében a régiók népességmegtartó erejének (népsűrűség) 
növeléséhez. Ezen hatások számszerűsíthetők és ezen keresztül 
tervezhetők. 

© A közlekedés fejlesztésének hatásmechanizmusa hálózati szintenként 
vizsgálható (pl. magisztrálék, főútvonalak, mellékútvonalak) szigorúan 
elkülönítve a célokat és az annak eléréséhez rendelt intézkedéseket. 

® A közlekedés hatásai az összes érintett régióban, illetve térségben 
érvényesülnek. Ennek megfelelően az elérhetőségi vizsgálatokat is ki kell 
terjeszteni a hatás által érintett összes térségre, figyelembe véve a 
tervezhető hatásokat. 
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A közlekedési infrastruktúra beruházások hosszabb távon fejtik ki 
multiplikáló hatásukat, és ez esetben is feltételezik az érintett régiókban a 
humán erőforrások, valamint a vállalkozások egyidejű fejlesztését is. 

A közlekedési rendszerek fejlesztésében a hálózatok kiépítésén túl egyre 
nagyobb szerepet kap a rendszerszemlélet a logisztika tudományos 
eredményeinek alkalmazása, a logisztikai területi központok és azok 
hatékony együttes hálózatának működtetése. 

A közlekedési hálózati eleinek nem egyenlő súllyal járulnak hozzá a régió 
gazdasági teljesítményének növeléséhez. A számítások eredményei alapján 
az ún. főfaktor, vagy versenyfaktor a villamosított vasutak, az 
autópályák és a légiforgalom együttese. Ez persze nem azt jelenti, hogy a 
többi hálózati elem elhanyagolható. Az adott régió fejlettségétől (az egy 
főre jutó GDP, vagy például a periférikus elhelyezkedés, illetve a 
városiasodás foka) függ az, hogy mely hálózati elemek fejlesztésére 
szükséges a hangsúlyt helyezni. Nyugat-Európában a gyorsforgalmi 
úthálózatok a 90-es évek közepére jórészt kiépültek. Ez azonban nem 
mondható el a periferikus területekről és Közép-Kelet-Európáról. A fejlett 
európai régiókban a villamosított vasutak fejlesztése már a nagysebességű 
vasutakat jelenti, inig más területeken a hagyományos villamosítás az egyik 
fő feladat. A légiforgalom fejlődése ma már nem csak az 
országközpontokba való gyorsabb eljutás érdekében történik, a cél a 
távolabbi régiók bekapcsolása az európai gazdasági vérkeringésbe. E 
tekintetben Magyarországot sem lehet „egy régióként" felfogni. 

A magyar régiók közlekedésfejlesztésének tervezéséhez az európai régiók 
(EU-15) működése során nyert tapasztalatok és számítási eredmények 
csupán iránymutatók lehetnek. A gyakorlatban jól felhasználható 
tervezési segédletek kialakításához az EIJ-15-öt ki kell bővíteni a 
csatlakozásra váró országok régióinak adataival (EU-27) és az így nyert 
elemzések eredményeinek felhasználásával reálisabb lesz a 
hatásmechanizmusok tervezhetősége* 
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® A közlekedési rendszerek komplexitásának érvényesítése megköveteli a 
teljes körű hálózatok vizsgálatát, illetve működésének elemzését. Ennek 
érdekében a regionális közlekedési hálózatok részeként szükséges vizsgálni a 
városok közlekedését is, ami lehetővé teszi: 

- a város és város-régió közlekedésének összehangolását; 

- a regionális megközelíthetőség szakszerű vizsgálatát a 
városhálózatok figyelembe vételével; 

- a logisztikai funkciók kiterjesztését; 

- a tömegközlekedés szerepének, helyzetének és jövőjének 
átgondolását. 

A városi közlekedés értékelése is egy újabb komplex mutatóval történhet, 
amelyben szerepelnek mind a mennyiségi, mind pedig a minőségi elemek. 

8.3. A kutatás során keletkezett új, illetve újszerű eredmények 

Az európai NUTS 1 és NUTS 2 régiók közlekedési hálózatait jellemző főbb 
mutatók teljeskörűségre és a komplexitásra törekvő értékelése alapvetően új 
módszer, eredményei és következtetései is újak, a megfogalmazott ajánlások 
széleskörűen hasznosíthatók. A nemzetközi szakirodalomban ismert hasonló 
kutatások néhány ország régióira (Írország, Portugália, Spanyolország) 
irányultak, illetve célvizsgálatokat tartalmaztak (támogatások hatása, regionális 

r 

repülőterek, víziutak stb.) Uj eredmény a TRANS mutató meghatározása, 
valamint a TRANS mutató és a GDP, munkanélküliség és népsűrűség közötti 
összefüggések bemutatása. 

A Ph.D. záródolgozat eredményeinek tekinthetők: 
® a stratégiaalkotási eljárások alkalmazási lehetőségének 

bemutatása a regionális tervezésben; 

© a közlekedés fejlesztésének (projekteknek) regionális 
programokba való beépítésének elméleti és módszertani 
megalapozása; 
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• a közlekedési beruházások hatásaira vonatkozó vizsgálati 
szempontok és a hatások csoportosítása; 

• a közlekedési rendszerek fejlesztésével kapcsolatos 
követelmények megfogalmazása; 

® a megközelíthetőségi feltételek rendszerezése, a 
megközelíthetőség és elérhetőség eltérő fogalmainak 
értelmezése, a definíciók megadása; 

• a közlekedés externális hatásainak internalizálását elősegítő 
elvek és módszerek rendszerezett bemutatása; 

A kutatási eredmények hasznosulhatnak: a területi tervezés különböző 
műhelyeiben (országos, regionális, megyei, kistérségi); a városi közlekedés 
tervezése, a fejlesztési alternatívák vizsgálata során, általánosabban a közlekedés 
tervezésével foglalkozó szervezetek munkája során; az oktatásban és az 
ismeretterjesztésben. Ezt a folyamatot segítettem az időközben megjelent 
publikációimmal és előadásokkal. 

8.4. A kutatás javasolt további irányai 

Jelen kutatás egyik alaptéziséből kiindulva, vagyis a megvalósítható és 
kontrollálható, országos és regionális programokba épített stratégiák 
társadalmi hatása is mérhetően nagyobb lehet az optimálisan megvalósított 
műszaki infrastrukturális rendszerfejlesztések révén. Ezért célszerű 
kezdeményezni a közlekedési infrastrukturális rendszerfejlesztések társadalmi 
hatáselemzésének elvi és módszertani továbbfejlesztési munkáit. Ennek irányai: 

® A „gazdasági-közlekedési tengelyek" mentén megcélozható az optimális 
közlekedési rendszer összetétele, módja, térszerkezete, valamint az 
igényelt ágazati projektek kidolgozása. 
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A TRANS mutató és a regionális GDP közötti összefüggés az ElJ NUTS 
2 régiók körében került feldolgozásra az 1995/96-os adatok figyelembe 
vételével. Az összefüggések verifikálásának egyik útja ezért frissebb 
évjáratú adatokkal történő feldolgozás és ellenőrzés időszakos 
vizsgálata, másrészt pedig az EU 15 régiók kibővítése a kelet-közép-
európai régiókkal. Ez utóbbi régiók esetében külön vizsgálatok is 
javasolhatók, különösen a magyar régiókkal való összehasonlíthatóság 
miatt. 

Célszerű a magyar régiókhoz hasonló adottságú, de eltérő fejlettségű 
régiók körében analógiák keresése, a tapasztalt fejlődési pályák trendek 
figyelembe vételével prognózisok felállítása a hazai közlekedési 
stratégiákra vonatkozóan. 

A kutatások kiterjeszthetők más térségi szintekre is. Hazánkban például 
aktuális lehet a fejlesztési régiók (Balaton, Tisza-tó stb.), a határokon 
túlnyúló eurorégiok, valamint a kistérségek közlekedési rendszerének 
vizsgálata. Ennek során célul tűzhető ki a közlekedési igények 
kielégítésének módjára vonatkozó vizsgálat, a közlekedés tervezésének 
alapgondolata, a módszertanok alkalmazhatósága, a földrajzi fekvésből 
származó előnyök, hátrányok figyelembe vételének kutatása. 

A TRANS mutató összetételén belül kimutatott versenytényezők 
(autópályák aránya, villamosított vasutak aránya, repülőtéri forgalom) a 
további kutatások során kiemelt figyelmet érdemelnek. Felvetődik más 
versenytényezők (különösen az EU régiók esetében) kimutatásának 
lehetősége, illetve a megjelöltek pontosabb azonosításának igénye. 

A témakörökhöz kapcsolódó kutatásokat célszerű hazánk Európai 
Unióhoz való csatlakozására tekintettel megtervezni. A közlekedési 
hálózatok kiépítése, a közlekedési infrastruktúra nagyszabású fejlesztése 
nélkül a dinamikus gazdaságfejlesztés sokáig nem tartható, és a 
regionális versenyképesség csatájában a hazai régiók pozíciói veszélyben 
foroghatnak. 
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Ezért indokolt az EU követelményeket messzemenően érvényesítő 
stratégiai tervezés megvalósítása, és ezen belül a magyar abszorpciós 
képességet javító közlekedésfejlesztési programok kidolgozása, illetve 
az ehhez szükséges kiegészítő kutatások. 

® Az elvégezett kutatásaim több ponton kimutatták (összhangban külföldi 
kutatási eredményekkel, lásd Kengyel 1999.; Cutanda, Parició 1994), 
hogy a regionális gazdasági fejlettség, valamint az életminőség 
színvonalát a közlekedés mellett további jelentős infrastrukturális 
tényezők is meghatározzák. Ezért összehangolt és hasonló módszertan 
alapján folytatott kutatás javasolható a kommunikációs rendszerek, az 
oktatás, az egészségügy, valamint a víz- és energiaellátó rendszerek 
vonatkozásában is. 

A javasolt további kutatások elősegíthetik a területi tervezés és, a közlekedési 
rendszerek komplex módon való vizsgálatát, a közlekedési externáliák teljesebb 
körű figyelembe vételét, mind regionális, mind országos szinten, valamint az 
ágazati-regionális forrásallokáció megalapozását. 
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7. melléklet 
A vízi útjaink főbb jellemzői 

A hajózható Hossza ENSZ EGB 
í A vízi út neve szakaszok (FKiffl) 1992 vízi út 

(folyamtólométer) osztálya 
Duna 1811-1641 170 VLB 
Duna. 1641-1433 208 VI.C 
Mosoni-Duna 14-0 14 III. W 
Szentendrei Duna 32-0 32 III. w 
Ráckevei Duna 58-0 58 III.W 
Sió csatorna 121-25 96 II.W 

időszakosan 
Sió csatorna 25-0 25 IV. 
Balaton 77 V.A 
Dráva 155-70 85 II.W 
Tisza 685-593 92 I.W 
Tisza 593-543 50 II.W 
Tisza 543-403 140 III.W 
Tisza 403-177 226 III.W 
Tisza 177-160 17 IV. 
Bodrog 50-34 16 II.W 
Bodrog 34-0 34 III.W 
Keleti főcsatorna 0-43 43 II.W 
Hortobágy-Berettyó főcsatorna 7-0 7 II.W 
Sebes Körös 10-0 10 II.W 
Kettős Körös 115-0 115 III.W 
Fertő-tó 5 II.W 
Velencei-tó - 8 II.W 
Összesen: 1528 

Forrás: KHVM 1997,1998,1999, Kormány (2000) 
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7. melléklet 

Hajózható vízi utak Magyarországon regionális bontásban 
(1996) 

Hajózható F k m / Osztály 
R é g i ó Folyó szakasz 100 k m 2 

(f km) 
L Közép-Magyarország Bp-Duna 32 VI.B 

Pm-Duna 77 VLB 
Szentendrei Duna 32 III. W 
Ráckevei Duna 58 III.W 
Összesen: 199 2,87 

2. Közép-Dunántúl Duna 111 VI.B,C 
Velencei-tó 8 II.W 
Balaton 31 V.A 
Összesem: 150 1,33 

3. Nyugat-Dunántúl Duna 25 VI.B 
Mosoni-Duna 14 III.W 
Fertő-tó 5 II.W 
Balaton 14 V.A 
Összesen: 58 0,5 

4. Dél-Dunántúl Duna 67 VI.X 
Dráva 85 II.W 
Sió 96 II.W 
Sió 25 IV. 
Balaton 32 V.A 
Összesen 305 2,15 

5. Észak-Magyarország Tisza 165 III.W 
Bodrog 50 (II.W) 

II.W 
Összesen: 215 1,6 

6. Észak-Alföld Tisza 80 I.W 
Tisza 180 III.W 
Hortobágy-Berettyó 7 II.W 
csatorna 43 
Keleti-főcsatorna II.W 
Összesen: 310 1,77 

1. Dél-Alföld Duna 66 VI.C 
Tisza 83 III.W 
Tisza 17 IV. 
Sebes-Körös 10 II.W 
Kettős-Körös 115 III.W 
Összesen: 291 1,58 
Mindösszesen: 1528 1,64 

Forrás: KHVM adatok és vízi túra térképek felhasználásával a szerző 
szerkesztése 
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3. melléklet 
Magyar repülőterek nemzetkőzi forgalmi adatai régiónként 

( 1 9 9 6 ) 

Szc Régió 
Érkezett repülőgép Érkezett utas 

j 

Régió 
Db ! Db/100 km2 Fő Fő/1000 lakos 

1. Közép-Magyarország 29.666 263,39 1.642.343 572,84 

j 2, Közép-Dunántúl 0 0 0 0 

3. Nyugat-Dunántűi 583 5,21 2.674 2,69 

í 
Dél-Dunántúl 328 2,31 804 0,81 

So Észak-Magyarország 0 0 0 0 

6e Észak-Alföld 95 0,53 1.668 1,08 

1 
Dél-Alfóld 10 0,05 32 0,02 

!—==— Összesen s 30.682 32,98 1.647.521 162,55 j 

Forrás: KSH, ORFK adatai valamint a jelentősebb repülőterek adatközléseinek felhasználásával a szerző szerkesztése 
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7. melléklet 
Régiók egy főre jutó GDP-je (eFt/fő) 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Közép-Magyarország 619 773 993 1254 1474 1710 
Nyugat-Dunántúl 428 559 710 885 1102 1301 
Magyarország 425 544 676 841 997 1132 
Közép-Dunántúl 367 499 621 807 978 1061 
Dél-Dunántúl 357 463 541 653 770 880 
Dél-Alföld 354 453 549 655 761 843 

r 

Észak-Magyarország 296 401 467 566 678 751 
Észak-Alföld 314 390 476 581 675 726 

Forrás: Veres (2000/a.) 
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5. melléklet Régiók egy főre jutó GDP-jének aránya az országoshoz 

Mértékek 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Közép-Magyarország 619 773 993 1254 1474 1710 
Nyugat-Dunántúl 428 559 710 885 1102 1301 
Magyarország 425 544 676 841 997 1132 
Közép-Dunántúl 367 499 621 807 978 1061 
Dél-Dunántúl 357 463 541 653 770 880 
Dél-Alfóld 354 453 549 655 761 843 
Észak-Magyarország 296 401 467 566 678 751 
Észak-Alföld 314 390 476 581 675 726 

Arányok 

Közép-Magyarország 145,6% 142,1% 146,9% 149,1% 147,8% 151,1% 
Nyugat-Dunántúl 100,7% 102,8% 105,0% 105,2% 110,5% 114,9% 
Magyarország 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Közép-Dunántúl 86,4% 91,7% 91,9% 96,0% 98,1% 93,7% 
Dél-Dunántúl 84,0% 85,1% 80,0% 77,6% 77,2% 77,7% 
Dél-Alfóld 83,3% 83,3% 81,2% 77,9% 76,3% 74,5% 
Észak-Magyarország 69,6% 73,7% 69,1% 67,3% 68,0% 66,3% 
Észak-Alföld 73,9% 71,7% 70,4% 69,1% 67,7% 64,1% 

Forrás: Veres (2000/a.) 
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_6. melléklet 
Közlekedési hálózatok kiépítettsége a magyar régiókban 

(1996) 

Régió Vasát hossz (km) Vízi ét 
hossz 
(f.km) 

Közutak hossza (km) Repülőtérre 
érkező utasok 

száma 
Sz. összes Két vagy 

több 
vágány 

villamosított korri-
gált 

Autópálya Egyéb 
utak 

(1000 fő) 

i ! 1 2 3 4 5 6 7 
1. Közép-

Magyarország 784,4 451 578,8 152,6 152 2.378 1.642 

2. Közép-Dunántúl 1.150,5 175,8 288,6 121,1 138 3.839 0 

3. Nyugat-Dunántúl 815,5 97,8 118,7 22,4 72 4.707 2,7 

4 Dél-Dunántúl 1.132,2 0 340,2 96,3 18 4.315 0,8 

5. Észak-Magyarország 925,8 232,9 290,8 21,5 25 4.541 0 

Í6. Észak-Alföld 1.564,2 339,3 452,7 35,3 0 4.914 1,7 

7. Dél-Alföld 1.395,7 27,4 331,1 75,3 16 6.048 0,03 

Összesem 7.768,3 1.324,3 2.401,0 1.528 421 29.628 1.647,23 

Forrás: KSH, KHVM\ MÁV Rt. ORFK, és a jelentősebb repülőterek adatközlése alapján a szerző szerkesztette 



7. melléklet 

A közlekedési infrastruktúra összefüggései a gazdasági mutatókkal (a 
számítási eredmények részletes kiértékelése) 

Az európai régiók közlekedésbeli fejlettségét a dolgozat 6 változó szerint 
vizsgálta. Az ismérvekre a kővetkező jelöléseket használtain: 

V - vasutak hossza (km) 
VV - villamosított vasutak aránya (%) 
U - utak. hossza (km) 
AU - autópályák aránya (%) 
F - hajózható útszakasz (km) 
R - reptéri forgalom (fő) 

VV* - villamosított vasút hossza (km) 
AU* - autópályák hossza (km) 

Ez utóbbi két változó mintegy kiegészítésképp szerepel az elemzésben. E két 
változó bevonása a modellbe a százalékos adatok helyett ugyanis egyes 
esetekben komolyan módosítja az eredményeket. 

Az alábbi vizsgálatok mindegyike lineáris regresszión alapul, elsősorban az 
egyszerű elemezhetőség miatt, bár látható, hogy egyes esetekben a lineáris 
kapcsolat kevéssé írja le a változók összefüggéseit. Az összesített TRANS 
mutatók mindegyike azonban jól modellezhető lineáris trenddel, ezért az 
egyenkénti elemzésben is célszerűnek mutatkozott ez a megközelítés. 

1.e A változók hatásai a GDP-re 

Százalékos változók vizsgálata 

Egyváltozós lineáris regresszió 
A pontsorokra illesztett lineáris egyenes meredeksége az adott változó teljes 
hatásának mértékét méri az eredményváltozóra, ami jelen esetben a GDP. Hogy 
a változók mozgásai mennyiben képesek változtatni a GDP értékét (azaz, hogy 
mennyire erős ez a hatás), az r mutatókból olvashatjuk le. A hat változó 
egyenkénti vizsgálatából kitűnik, hogy VV, AU és R változók magyarázóereje a 
legmagasabb, azaz ezek a változók állnak szorosabb kapcsolatban a GDP-vel. 

A becslések alapján egyedül az U változó hatása nem nevezhető 
szignifikánsnak, mivel a regresszió paramétere nem tér el jelentősen a 0-tól. Ez 
azt jelenti, hogy az úthálózat hossza érdemben nem befolyásolja a nemzeti 
össztermék alakulását. 

178 



A maradék 5 változó hatásait legjobban a 2-dimenziós ábrák szemléltetik. 
Ezekből kitűnik, hogy leginkább a V, VV és R változókra illesztett modellek 
bizonyulnak jó becslésnek. Az AU és F változók paraméterét ellenben komolyan 
befolyásolják kiugró értékeik. Ennek ellenére jól látható, hogy az autópályák, a 
villamosított vasút és a reptéri forgalom hatása jóval meghaladja a vasútét, 
illetve a folyami közlekedését. Ezek tehát nem csak erősebb kapcsolatban 
vannak a GDP-vel, de változásaik is erőteljesebben növelik annak értékét. 

Többváltozós lineáris regresszió 
A fenti eredményeket a többváltozós elemzés is megerősíti. A kapott 
paraméterek ebben az esetben a változók közvetlen hatásait mérik, azaz 
kiszűrjük belőlük a más változókra gyakorolt hatásaik következményeit. Az 
alapregresszió szerinti paramétereket az alábbi tábla tartalmazza. 

Coefficients® 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standard! 
zed 

Coefficien 
ts 

t Sig. Model B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant) ,265 ,024 10,841 ,000 

V ,165 ,081 ,129 2,033 ,043 

w ,288 ,138 ,186 2,087 ,038 

ü 3,603E-02 ,073 ,032 ,491 ,624 

AU ,339 ,164 ,154 2,066 ,040 
F ,162 ,089 ,117 1,815 ,071 

R ,363 ,143 ,198 2,546 ,012 

a- Dependent Variable: GDP 

Az IJ változó paramétere itt sem szignifikáns, legerősebb hatást pedig a VV, AU 
és R változók mutatnak. 

Kiszűrve a szélsőséges értékeket a modellből, tapasztalataim szerint AU hatása 
jelentős mértékben megnövekedhet. Az autópályák paramétere már az első 
szűrés után meghaladta a 1 értéket. Mellette R értéke továbbra is magas marad, 
míg a többi változó hatása csökken. 

A km-ben mért változók esete 

Egyváltozós regresszió 
Az egyenkénti vizsgálatban ismét a VV*, R és AU* változók teljes hatása 
bizonyult legerőteljesebbnek a GDP-re. A 6 változó közül, ahogy az előbb is 
látható volt, az utak nein okoznak egyedül szignififikáns változást a GDP-ben. 
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Az autópályák és a villamosított vasút paramétere csökken az előző változathoz 
képest, de még így is a VV*, R és AU* változók hatása a legerősebb. A 
2 dimenziós ábrákból kitűnik, hogy a VV* és AU* változók mozgása a korábbi 
változathoz képest meglehetősen jól modellezhető lineáris trenddel. így ebben 
az esetben csak R paraméterét befolyásolják jelentősebb mértékben a 
szélsőséges értékek. 

Többváltozós regresszió 
A szűrés nélküli regresszió eredménye meglepő, hiszen V változó paramétere 
negatív. Valószínű, hogy ennek oka V és VV* közötti erősen determinált 
kapcsolatban rejlik. Szűrés után azonban V paramétere egyre közelít 0-hoz, így 
már nem tekinthető szignifikánsnak. 

Az eredményeket az alábbi táblázat mutatja: 

Coefficients3 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standard! 
zed 

Coefficien 
ts 

t Sig. Model B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant) ,228 ,023 9,955 ,000 

V -,224 ,120 -,196 -1,875 ,062 

u 3.282E-02 ,067 ,032 ,489 ,626 

F 3.685E-02 ,135 ,018 ,272 ,786 

R ,746 ,221 ,217 3,368 ,001 

WKM ,393 J 3 4 ,327 2,921 ,004 

AUKM ,222 ,048 ,340 4,608 ,000 

a- Dependent Variable: GDP 

Jól látható, hogy ebben az esetben is R, VV* és AU* hatásai a 
legmeghatározóak, míg a másik 3 változó hatása ebben a modellben nem 
szignifikáns. 

TRANS és a GDP 
A változók együttes hatását egy változóba tömörítva kapjuk a TRANS muatatót. 
Az alábbiakban ennek 3 változatát különböztettem meg: 

TRANSO - a százalékos adatokból egyszerű számtani átlaggal számolt változó 
TRANSO* - a km-ben mért adatokból egyszerű számtani átlaggal számolt 
változó 
TRANSOr - AU, VV és R változók egyszerű számtani átlagából készített mutató 

(redukált eset) 
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A súlyozatlan TRANS mutató és a GDP kapcsolata mindkét esetben jól 
modellezhető lineáris regresszióval. Ezt igazolják a 2-dimenziós ábrák 
pontsorai. 

Minkét esetben a TRANS magyarázóereje 20% körül mozog (r2 =0,1688 ill. 
0,2133), azaz a TRANS mutató mozgásai megközelítőleg 20%-ban képesek 
megmagyarázni a GDP változásait. 

Ami a változások mértékét illeti, a TRANS egy egységnyi változása a GDP 
szintén egy egységnyi változását okozhatja. Ezt a regresszió paramétereiből 
(koefficiensek) olavashatjuk le. 

TRANSO és a GDP 

Regressziós statisztika 
r értéke 0,415846 
r-négyzet 0,172928 
Korrigált r-négyzet §,168874 
Standard hiba 0,151692 
Megfigyelések 206 

Koefficiensek Standard 
hiba 

t érték p-érték 

Tengely- 0,232618 0,021354 10,89357 4,46E-22 
metszet 
TRANSO 1,213439 0,185798 6,530944 5.1E-10 

GDP=0,232618+1,213439 TRANSO 

TRANSO * ás a GDP 

Regressziós statisztika 
x értéke 0,466054001 
r-négyzet 0,217206331 
Korrigált r-négyzet 0,213369108 
Standard hiba 0,1475752 
Megfigyelések 206 

Koefficiensek Standard hiba t érték p-érték 
Tengely- 0,195684078 0,02339608 8,3639699 9.46E-15 
metszet 
TRANSO* 0,954564399 0,12687544 7,5236342 1,671 E-12 

GDP=0,195684078+0,954564399 TRANSO* 
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Ha a TRANS mutatót csak a 3 legerősebb magyarazóerejű változóból állítjuk 
össze, az eredmények nem változnak, meg érdemben, r2 értéke továbbra is 0,2 
körüli, míg az egyenes meredeksége úgyszintén 1. 

TRANSOr és a GDP 

Regressziós statisztika 
r értéke 0,434404 
r-négyzet 0,188707 
Korrigált r-négyzet 0,18473 
Standard hiba 0,150238 
Megfigyelések 206 

Koefficiensek Standard hiba t érték p-érték 
Tengely- 0,313038 0,012024 26,03401 9,lE-67 
metszet 
TRANSOr 1,019787 0,148043 6,888433 6.86E-11 

GDP=0,313038+1,019787 TRANSOr 

A százalékos esetben a TRANSO mutató magyarázóereje csekély mértékben tér 
el a többváltozós regresszióétól, ami azt jelenti, hogy elég jól tömöríti a 
változókban rejlő információt. Tehát azt mondhatjuk, hogy a közlekedési 
infrastruktúra megközelítőleg 20%-ban magyarázza a nemzeti összterméket 
(lásd az 1-5. ábrákat). 

2. A változók hatása a Népsűrűségre 

Lineáris regresszió 
A változók egyenkénti vizsgálatából egyértelmű kitűnik, hogy sem V, sem IJ, 
sem F nem gyakorol hatást a népsűrűség alakulására. Mindhárom változó 
pontsorai vízszintes egyenes mentén helyezkednek el. A másik 3 változó közül 
leginkább R és VV azok, melyek egyértelműbben pozitív kapcsolatban állnak a 
népsűrűséggel. Az autópályák hatását modellező egyenes ugyan szignifikáns, de 
a pontokra illesztett ábrából látható, hogy a lineáris trendet nagyban befolyásolja 
pár kiugró érték, melyek nélkül a pontok gyakorlatilag a tengely körül 
szóródnak. 

A többváltozós regresszió is alátámasztja a fenti megfigyeléseket. A modell 
szerint csak R és VV bír különösebb magyarázóerővel a népsűrűségre. E két 
változó közül mindkét vizsgálat szerint R változó hatása az erősebb. 
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A kilométerben mért adatok érdmben nem mutatnak különbséget a fentiekhez 
képest. VV* hatása jóval gyengébb a százalékos VV-hez képest, míg AU* 
ebben az esetben már nem szignifikáns. A többváltozós regresszió szerint itt is R 
és VV* a leginkább meghatározó a népsűrűség alakulásában. 

R és VV hatásait a kiugró értékek miatt nehéz modellezni, ezért véleményein 
szerint a regressziós paraméterekből kiinduló becslések nem állnák meg a 
helyüket. Mindössze annyit mondhatunk tehát, hogy a villamosított vasutak és a 
reptéri forgalom az a két változó, melyek a közlekedési infrastruktúrában a 
leginkább befolyást gyakorolnak a népsűrűségre. 

TRANS és a NEP 
A népsűrűség vizsgálatában a TRANS mutató hatásai, hasonlóan a 6 változóhoz, 
bizonytalanul írhatók le. Az ábrákból látható, hogy a néhány kiugró érték 
nagyban módosíthatja a regressziót. 

A százalékos esetben a lineáris modell magyarázóereje 20%-os, és a TRANS 
mozgásai a NEP ugyanekkora mértékű növekedését idézi elő. 

A km-ben mért TRANS ezzel szemben jóval csekélyebb hatásat gyakorol a 
NEP-re. Magyarázóereje mindössze 5%-os, és egységnyi változása is csak 0,3 
egységnyi növekedést indukálnak. 

TRANSO és NEP 

Regressziós statisztika 
r értéke 0,453433 
r-négyzet 0,205601 
Korrigált r-négyzet ©,201707 
Standard hiba 0,112703 

206 
Koefficiensek Standard 

hiba 
t érték p-érték 

Tengely- -0,04123 0,015865 -2,59901 0,010032 
metszet 
TRANSO 1,003058 0,138044 7,266221 7.7E-12 

NEP=-0,04123+1,003058 TRANSO 

Ha a százalékos adatok vizsgálatánál figyelmen kívül hagyjuk a 3 nem 
szignifikáns változó hatását, eredményeink javulnak: mind a magyarázóerő, 
mind a hatás mértéke növekszik. Azaz R, VV és AU (főleg a két első változó) 
erőteljesebb hatást gyakorolnak a népsűrűségre. 
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TRANSOr és NEP 

Regressziós statisztika 
r értéke 0,698657 
r-négyzet 0,488122 
Korrigált r-négyzet 0,485613 
Standard hiba 0,090469 
Megfigyelések 206 

Koefficiensek Standard 
hiba 

t érték p-érték 

Tengely- 0,00924 0,007241 1,276077 0,203379 
metszet 
TRANSOr 1,24339 0,089148 13,94749 1/72E-31 

Ms/M),00924+1,243 3 9 TRANSOr 

Ezek az adatok úgyszintén nem megbízható eredmények számításokhoz, hiszen 
jól látható, hogy a pontok szórása mindhárom esetben az origótál távolodva 
nagy mértékben növekszik. Ez azt jelenti, hogy a TRANS mutató változásai 
különböző területeken különböző mértékű hatással bírnak a népsűrűségre. Azt 
azonban kijelenthetjük, hogy e hatás egyértelműen pozitív (lásd a 6-10. ábrákat). 

3. A változók hatása a munkanélküliségre 

Lineáris regresszió 
Az egyenkénti vizsgálatok nem mutatnak ki erős kapcsolatot a változók és a 
munkanélküliség alakulása között. Az eredmények azt igazolják, hogy a folyami 
közlekedés, a reptéri forgalom, valamint a villamosított vasút és az autópályák 
%-os aránya egyáltalán nem állnak szignifikáns kapcsolatban a 
munkanélküliséggel. Ezzel szemben viszont a km-ben mért adatok, mind az 
utakra, mind a vasútra vonatkozó 2-2 változó egyértelműen negatív hatást 
gyakorolnak a munkanélküliségre. Ezt leginkább az ábrák segítségével látható. 

V és U esetében a pontok exponenciális kölcsönhatásra utalnának, de emögött 
véleményem szerint ugyanaz a mechanizmus áll, mint a népsűrűség esetében: a 
szóródás mértéke változik (csökken), ahogy távolodunk az origótól. Ezért itt 
sem jósolhatjuk meg egyértelműen, hogy a változók mekkora hatást 
gyakorolnak a munkanélküliségre. 

A modellek magyarázóereje a nagy szóródás miatt nem túl erős: r2 2% és 5% 
között mozog. A többváltozós regresszió alapján azt mondhatjuk, hogy V, VV*, 
U és AU* közül valójában az utak szerepe meghatározó. Azonban ennek a 
regressziónak a magyarázóereje sem sokkal erősebb: mindössze 7% körüli. 
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TMANS és a MIJN 
A TRANSO változó hatása szintén negatívnak mondható a munkanélküliségre. 
A komplex mutatóval mért kapcsolat a változókhoz hasonlóan ugyancsak nem 
nevezhető szorosnak. Mindkét esetben a TRANS egy egységnyi változása a 
MIJN több, mint 0,5 egységnyi csökkenését indukálja. A modell magyarázóereje 
a km-ben mért változók esetén már erősebb, közel 6%, míg a másik esetben csak 
2 % . 

TRANSO és MUN 

Regressziós statisztika 

r értéke 0,16679 
r-négyzet 0,027819 
Korrigált r-négyzet 0,022958 
Standard hiba 0,180378 
Megfigyelések 202 

Koefficiensek Standard 
hiba 

t érték p-érték 

Tengely- 0,302111 0,025933 11,64977 2,82E-24 
metszet 
TRANSO -0,5386 0,225142 -2,39227 0,01767 

MUN=0,302111-0,5386 TRANSO 

TRANSO * ás a MUN 

Regressziós statisztika 
r értéke 0,252573 
r-négyzet 0,063793 
Korrigált r-négyzet 0,059112 
Standard hiba 0,177009 
Megfigyelések 202 

Koefficiensek Standard 
hiba 

t érték p-érték 

Tengely- 0,344274 0,028898 11,91347 4,45E-25 
metszet 
TRANSO* -0,57496 0,155748 -3,69161 0,000287 

MIJN=0,344274-0,57496 TR.ÍNS0* 

Az összefüggéseket a 11-16. ábrák mutatják be. 
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4. Főkomponens-analízis 

A főkomponensek vizsgálatát az eredeti 6 változóra (VV és AU százalékban 
mért) végeztem el SPSS sofwer alkalmazásával. Az alábbi táblázatok a kapott 
eredményeket mutatják. 

A komponens mátrix a komponensek és a változók egymással vett korrelációs 
együtthatóit taratlmazza. Ebből leolvasható, hogy az első főkomponens 
leginkább a VV, R és AU változókkal mutat szoros kapcsolatot, míg a maradék 
3 változó a 2. komponensbe tömörül. Ez azt jelenti, hogy a 6 változó hatása 
nagyjából elkülöníthető a VV, R, AU valamint a V, U és F változók alkotta 2 
változóegyüttes hatására. E két komplex változó közül az első komponens a 6 
változóban rejlő információ több mint 30%-át taratlmazza, ami azt jelenti, hogy 
e 3 változó mentén különül el (szóródik) leginkább a sokaság. 

Teljes variancia magyarázata 

Kezdő sajátértékek 
Komponens Teljes %-os variancia kumulált % 

1 1,817844 30,29741 30,29741 
2 1,226865 20,44775 50,74515 
3 1,039926 17,33211 68,07726 
4 0,903652 15,06086 83,13812 
5 0,715992 11,93319 95,07132 
6 0,295721 4,928683 100 

Komponens mátrix 

Komponensek 
1 2 3 

V 0,265812 0,340054 0,498023 
VV 0,904721 0,019125 -0,14474 
ÍJ -0,00159 0,711535 -0,521 
AU 0,649316 -0,13901 0,457266 
F 0,174375 0,73579 0,224328 
R 0,690397 -0,20945 -0,48999 
Kifejtés módja: Főkomponens analízis. 

3 komponens kifejtése 
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l. A kutatás előzményei, problémafelvetés 

Az ezredfordulón, közeledve az Európai Unióhoz való csatlakozáshoz, a 
regionalizmus kérdésköre a korábbiakhoz képest űj formában jelent meg, e se l 
együtt a szakmai érdeklődés előterébe is került. A területfejlesztés 
legkülönbözőbb szintjein (országos, regionális, megyei, kistérségi) fejlesztési 
koncepciók és programok készülnek. A tervezési folyamat szinte valamennyi 
résztvevője tanulja (űjrataaulja) a területi tervezést, a programozást, igyekezve 
új módszereket alkalmazni, és megalapozott javaslatot tenni a fejlesztés 
irányaira, céljaira és a cselekvési alternatívákra. Az idő rövidsége és más okok 
miatt gyakran a különböző tervezési szinteken párhuzamos tevékenységek 
folynak, ezért nem könnyű a konszenzus kialakítása. A kelet-közép-európai 
országokban - így hazánkban is - folyamatban van az űj regionális politikán 
alapuló területfejlesztési programokj mint alapdokumentumok létrehozása, az 
EU regionális politikája alapelveinek érvényesítése. 

A hazai gyakorlat vizsgálata alapján úgy látom, hogy a stratégiaalkotás és 
programozás módszerei még nem kellően kidolgozottak és használatosak a 
területi tervezésben. Ezért indokolt a regionális fejlesztés és a közlekedési 
rendszerek esetében is a komplex szemléletmódot erősítő, a megvalósíthatóság 
követelményeinek megfelelő és alkalmazható eljárások kidolgozása. 

« Hazánkban az OTK-ról szóló 35/1998 OGy. Határozat elfogaddásával és a 
területfejlesztési törvény 1999. évi módosításával megtörtént a ferroam-
statisztikai régiók lehatárolása, megkezdődött . működésük 
intézményi-pénzügyi kereteinek kialakítása. Ezzel egy olyan területi szint 
jelent meg a hazai területfejlesztésben, amely megfelel az EU NUTS 2 
szintnek. E területi egységek színterei lehetiaek a gazdaságfejlesztésnek 
és ezen keresztül a különböző fejlesztések ágazati koordinációjának is. Az 
e tárgyban végzett korábbi hazai kutatások és elemzések nem a jelenlegi 
régiós struktúrára irányultak, ezért a korábbi következtetések csak részben 
lehettek mérvadóak, miközben a viták napjainkban is folytatódnak. 

• A piacgazdaságra való áttérést követően a közlekedési infrastruktúra 
tervesés dilemmái egy sor alapkérdést vetnek fel. A rendszerváltást 
kővetően az állam szerepe nagymértékben csőkkent a gazdasági 
folyamatokban, a tulajdoni viszonyok lényegesen átalakultak, 
meghatározóvá vált a magántőke és azon belül is a külföldi 
tőkeberuházások aránya. A gazdasági átalakulás és az ezzel együtt járó 
változások következtében viszont; 
- nincsenek megfelelő pontosságú, és részletességű adatok a 

közlekedési igényekről, a keresletről, ezért felértékelődik a mobilitás 
térbeli ®s időbeli alakulásának vizsgálata; 
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- felvetődik az a természetes kérdés, hogy miért és kik számára 
fontos terv®™ a közlekedést, az érintettek konkrét igényeinek 
megfelelően, vagy a makrogazdasági politika, illetve a 
közlekedéspolitika által meghatározott (nemzetkőzi, országos, 
regionális) szinten, a helyi és csoportérdekek fölé rendelődő 
célkitűzéseknek megfelelően; 

- a közlekedésfejlesztésre fordítható összegek forrásallokációjának 
optimalizálása felveti a finanszírozásba bevonható (érdekelt) 
legkülönbözőbb szereplők partneri alapon való megközelítését: 
állami költségvetés; útalap; koncessziók; EU infrastruktúrafejlesztési 
támogatások; önkormányzati hozzájárulás; regionális alapok; 
magántőke (vállalkozási, kockázati tőke stb.). 

• A magyar közlekedéspolitika a stratégiai irányokhoz megvalósítandó 
feladatokat rendelt, amelyekre azután alágazati bontásban is (mint ágazati 
főirányok) és a megvalósítás eszközrendszerére (közgazdasági és jogi 
környezetére) is utalt. Bár a stratégiai irányok elvben egyenrangúak, adott 
sorrendjük a gyakorlatban nem csak az ágazati főirányok ismertetésének a 
felépítését határozta meg, de azt is, hogy a parlament által elfogadott rövid 
határozatban döntően csak a tranzitforgalmat elősegítő beruházások 
szükségességének deklarálása került kiemelésére. Az ország 
kiegyensúlyozottabb térségi fejlődésének elősegítésére vonatkozó 
programok • mem készültek el. Az ugyancsak 1996-ban elfogadott 
Területfejlesztési Törvény hatására a kistérségi területfejlesztési 
társulások, a megyei és regionális fejlesztési tanácsok készítettek 
területfejlesztési programokat, ezek azonban elsősorban a helyi igényeket 
közvetítették, egységes tervezési módszertan és hatékony ágazati-területi 
koordináció hiányában megvalósíthatóságuk is kérdéses. 

Fentiekre tekintettel az értekezésben megjelenített kutatás fő célkitűzései a 
következők: 

® Egyrészt a stratégiai tervezés módszerei közül szeretnék bemutatni egy 
komplex eljárást, amely tapasztalataim alapján hatékonyan alkalmazható 
a területi tervezés legkülönbözőbb szintjein, és amellyel készülhetnek 
megvalósítható területfejlesztési stratégiák. 

® Másrészt a regionális fejlesztési stratégiaalkotásban be szándékozom 
mutatni a közlekedési rendszerek helyét, szerepét, a közlekedési 
alrendszerek sajátosságait, főbb összetevőit Az európai és hazai régiók 
közlekedési rendszereinek vizsgálata alapján a tervezők és döntéshozók 
számára következtetések és ajánlások kerülnek megfogalmazásra. 

9 A közlekedés bonyolult rendszerén belül feltárni a legerőteljesebb hatású 
tényezőket és összefüggéseket. 
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2. A kutatás során alkalmazott módszerek 

A kutatómunkát a ifea&an a nemzetközi szakirodalom tanulmányo^sfe 
túlmenően, útkeresés Is jellemezte. 

A regionális tervezés témakörében a figyelmem arra irányult, hogyan lehet 
például a vállalati szinten már eredményesen alkalmazott stratégiai tervezési 
eljárásokat a területfejlesztésben is alkalmazni, illetve melyek azok a speciális 
követelmények, feltételek, amelyeket a regionális gazdaságiam által 
megalapozott elméletek oldaláról szükséges meghatározni. Ennek megfelelően a 
részletesen tanulmányozott témakörök a kővetkezők voltak: regionális politika; 
regionális gazdaságtan; területi tervezés; stratégiai tervezés, projekttervezés, 
közlekedés gazdaságtan, rendszerelmélet, döntéselmélet. 

A tér és a közlekedés összefüggésének vizsgálatakor a meglévő ismeretek 
rendszerezésére és a meghatározó fogalmak tisztázására törekedtem. 

Az európai és hazai közlekedés áttekintése lehetővé tette a főbb tendenciák 
feltárását, stratégiai fejlesztési irányok megjelölését. A közlekedési beruházások 
tervezésére vonatkozó elvek és módszertan vizsgálata kimutatta az elméleti és a 
gyakorlati alkalmazások közötti diszharmóniát. 

A részletesebb kutatómunka a közlekedési rendszerek belső összetevőinek 
elemzésére irányult. Ez megkövetelte a közlekedési infrastraktűra főbb 
alapelemeit (vasút, közút, víziűt, légiközlekedés) jellemző mennyiségi és 
minőségi mutatók előállításáhbz szükséges adatok összegyűjtését - régiónkénti 
előállítását - és célirányos feldolgozását. 

Az elemzések ebben a kutatási fázisban már főként a NUTS 2 besorolás szerinti 
régiókra irányultak, így az adatok gyűjtését feldolgozásán is eszerint 
végeztem. A statisztikák fajlagos mutatókat, összehasonlító elemzéseket, 
trendszámítást és 'faktoranalízist tartalmaznak, amelyek segítségével 
számszerűsíthető eredményekhez ns eljutottam. 

3.Szakirodalmi háttér 

A regionális tervezés közel egy évszázados múltra tekint vissza. Nagy-
Britanniában az 1909-ben megalkotott első tervezési törvény a lakóövezetek 
fejlesztésének ellenőrzését célozta. A húszas években építészek, városrendezők 
és közgazdászok kezdeményezésére megalakult az Amerikai Regionális 
Tervezési Társaság. 
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A nagy gazdasági világválság következtében háttérbe szorult a gazdasági 
liberalizmus, az állam fontos szerephez jutott a gazdaság és társadalom 
szervezésében. Hollandiában 1931-ben megszülettek a tervezés törvényi 
feltételei, 1938-ban pedig az új térfelosztást követően meghatározták a 
területfejlesztési övezeteket. A térgazdasági szakemberek 1954-ben egyesítették 
kis csoportjaikat és Walton Isard vezetésével, megalakították a Regionális 
Tudományos Társaságot. E társaság keretében a közgazdászok mellett 
földrajztudósok, szociológusok, és más tudományágak művelői térgazdasági 
hipotéziseik bizonyítása céljából matematikai és ökonómiai módszerek 
alkalmazásával életre hívták a regionális tudományt. A ma már klasszikusnak 
nevezhető regionális kutatók (Isard, Weber, Smith, Liossatos és mások) 
térgazdasági elméleteinek középpontjában a szállítási költségek 
minimalizálása állt. Ezzel párhuzamosan a reálfolyamatokban is megnőtt a 
közlekedés, az elérhetőség szerepe a tevékenységformák térbeli 
elhelyezkedésében, a családok lakóhelyének kiválasztásában. 

A regionális fejlődés elméleti alapjain az EU országokban már a 70-es évektől 
különböző modelleket fejlesztettek ki, amelyeket a központi és regionális 
tervezésben egyaránt használtak. 

Mivel „az elérhetőség fontos eleme a régiók közötti távolság", ezért bevezették 
az extraregionális piacok elérését minősítő hatékony távolság fogalmát bármely 
két régió kőzött. A régiókat gravitációs pontokra redukálták, majd közlekedési 
módonként tervezési útvonalakat állítottak össze, amelyeken átlagsebesség 
figyelembe vételével kiszámították a hatékony távolságok megtételéhez 
szükséges időket. Az ily módon előállított időtávolságok mátrixa képezte a 
közlekedési költségeket, mint a modell egyik független változóját. A FLEUR 
modellben a függő változó az aktív foglalkoztatottak szintjének változása volt 
szektoronként és régiónként. 

Európa fejlett régióinak („C régiók") a 80-as évek végén tőrtént vizsgálatakor 
megállapították, hogy a fejlődést a K+F aktivitás, a kulturális aktivitás és a 
modern kommunikációs rendszerek hatékony integrálása alapozta meg. Ennek 
során szoros összefüggést találtak a todoináiiyos kreativitás (tudományos 
publikációk foka) valamint a kommunikációs kapacitás (légi utas forgalomban 
mérve) között. A legmagasabb 100 egységnyi tudományos kreativitású 
London-Cambridge-Oxford térséghez szintén 100 egységnyi légi utasforgalom, 
tartozott ezzel szemben azonban München 22 egységnyi tudományos 
kreativitásához arányosan csak 17 egységnyi légi utasforgalom tartozott. 

A második világháború utáni időszakban a gazdasági és demográfiai növekedés 
erőteljes volt, ami fokozta a területi tervezés és a városfejlődés ellenőrzése iránti 
igényeket. 
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Később a hatvanas évektől kezdve a gazdasági és társadalmi életben 
bekövetkezett változásokkal együtt megjelentek a környezetszennyezés 
ellenőrzésére, az energiatakarékosságra, a környezeti tényezőket figyelembe 
vevő tervezésre és irányításra vonatkozó követelmények, 

A 90-es évek elején a különböző közlekedési módok környezeti hatásait már 
rendszerezett módon mutatták be. A vasút, a közút, a légi közlekedés, valamint a 
tengeri- és belföldi hajózás hatásait részletesen taglalta az európai közlekedési 
miniszterek 1990. évi konferenciája Párizsban. Az elemzés a környezeti 
hatásokat légszennyezés, vízszennyezés, talajszennyezés, zaj, baleset bontásban 
tartalmazta, emellett egyéb hatások címszó alatt már megemlítette a lakosságot, 
a mezőgazdaságot és a vadgazdálkodást, valamint a természetes életteret érintő 
elválasztó hatást. 

A hazai szakirodalomban a 70-es évektől kezdődően folyamatosan fellelhetők a 
regionális gazdaságtan kutatási eredményei (Kóródi, Kulcsár, Illés, Enyedi, 
Horváth, Rechnitzer), annak elemzési módszerei (Kulcsár, Laczkó, Tóth, 
Rechnitzer) és az egyes ágazatok területi problémáinak vizsgálata (Kóródi, 
Bakos, Abonyiné, Bernát). A területi tervezés főbb elveivel és módszertani 
kérdéseivel pedig már korábban is több kutató foglalkozott (Kőszegi, Kóródi, 
Perczel-Gerle, Bartke, Kulcsár, Laczkó, Nemes Nagy, Miklóssy). 
Az infrastruktúra fogalma és fejlesztésének hatékonysági vizsgálata részben az 
ágazati, részben a területi kutatások egy érdekes célterülete volt (Kádas, 
Kőszegfalvi, Zoltán). 

A közlekedés, mint a tejületfejlesztés fontos tényezője kellő súllyal szerepelt a 
hazai kutatásokban is. A gazdasági körzetek (a későbbi tervezési-statisztikai 
régiók) kialakításához például több olyan kutatás is hozzájárult, melyek a 
szállítási-közlekedési tényezőket vizsgálták (Krajkó, Kovács, Major, Erdősi). 

A területi és ágazati tervezés összhangiának megteremtése - a nyugati 
országokban folyó kutatásokat követve - a 80-as évek elejétől hazánkban nem 
csak elméleti kutatási igényként jelent meg, (Wirth, Rechnitzer) hanem az 
Országos Tervhivatalban folyó munkálatokon keresztül a tervezői gyakorlatban 
is megjelent. Területi-ágazati mérlegek, input-output modellek készültek, a 
közlekedés egyes alágazataiban pedig komplex beruházási döntéselőkészítő 
eljárások, algoritmusok elvi alapjainak a lefektetése történt meg (Kóródi, 
Kovács, Tánczos, Vörös). 

Az infrastruktúra tervezés rendszerszemlélete iránti igény, valamint az állami és 
önkormányzati szerepvállalás a tervezésben nemcsak Magyarországon, hanem 
nyugat-európai országokban is időről-időre vita tárgya, amely vita ugyanakkor 
időnként, nyugvópontra is jut. 
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4 Az értekesés logikai szerkezete 

Tekintettel arra, hogy a kutatás a közlekedési rendszerek helyét, szerepét 
vizsgálja a regionális fejlesztési stratégiában, a dolgozat első fejezetében 
szükségesnek tartottam bemutatni a területi tervezés, valamint a közlekedés 
európai és hazai helyzetét, az aktuális és jövőbeni követelményeket. 

Ezt követően elemeztem a közlekedési rendszerek tervezését, bemutatva az 
időbe® változó elvi- módszertami elemeket, a súlypontok áthelyeződésének 
folyamatát a műszaki tervektől a pénzügyi szemléleten keresztül a 
fenntarthatóság követelményeinek teljesítéséig. Nagy hangsúlyt helyeztem a 
közlekedési beruházások hatásmechanizmusainak vizsgálatára, annak 
tervezhetőségére. Az értekezés további részei mélyrehatóbb, a tér-területiség-
közlekedés fogalom rendszerén belül a részletekre, az értelmezésekre, a 
módszerekre összpontosító elemzéseket tartalmaznak. Elindulva tehát az 
általánostól, fokozatosam közelítettem a konkrétabb felé, miközben 
igyekeztem megtalálni azon pontokat, ahol az ismert tudományos eredmények 
kiegészíthetek, esetemként meghaladhatok. _ A regionális gazdaságtan szemlélete 
lehetővé tette számomra a meglévő ismeretek rendszerezett feldolgozását és 
bemutatását, a témakörhöz kapcsolódóan pedig a célirányos megoldások 
keresését, elvi alapok és követelmények kialakítását. 

5. Területfejlesztési programok készítéséinek hasai tapasztalatai 

Ma már a területi tervezés valamennyi szintjén elmondható, hogy készültek 
tervdokumentumok, amelyek kiindulási pontját képezhetik a további, 
részletesebb tervezőmunkának. 

• Makro szinten az Átfogó Fejlesztési Terv összeállítását követően elkészült 
az Előzetes Nemzeti Fejlesztési Terv, majd soron következő feladat a 
Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) elkészítése. Ezen utóbbi két 
dokumentumot az EU kéri, mivel szükségesek a csatlakozáshoz, illetve a 
Közősségi Támogatási Keret összeállításához. Sajnos ez a külső kényszer 
érezteti hatását, mert az .NFT összeállítása vontatottan halad, nincs igazi 
„gazdája", a Regionális Operatív Program fejezet készítésének módszertana 
vontatottan alakult ki és vitatható. Egyes ágazatok és alágazatok szintjén 
készültek koncepciók, stratégiák, ezeknek azonban közös tulajdonságai, 
hogy különböző időtávokban a célokat szövegesem fogalmazzák meg, az 
imtézkedések kidolgozására helyezik a haiagsályt, a várható 
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táirsadlallmfl=gazd]aságn tatásokat ímem mutálják flj© és 
számszerüsítikj néma : alkalmaznak iffláakát©ff©kat a mon 
biztosításához. 

. Á zegyes térségi szinteken: 
- A régiók (a 7 NUTS 2, illetve a Balaton) az Észak-Alföldi Régió 

kivételével elkészítették a területfejlesztési programot, néhány 
helyen már kidolgozták az operatív programokat is, és megkezdték 
ezek megvalósítását. 

A megyék mindegyike rendelkezik területfejlesztési programmal, és 
hamarosan elkészülnek a rendezési tervek is. 

- A kistérségek döntő többsége elfogadta a területfejlesztési 
programot, emellett készültek agrárstruktúra átalakítási és 
vidékfejlesztési programok, gazdaságfejlesztési, turisztikai és 
újabban település csoportos lehatárolásban környezetvédelmi 
programok is. 

- E programok egyik közös sajátossága, hogy alapvetően igény 
szintűek, a tervezők a helyi közösségek gondolatait, vágyait 
foglalják össze célrendszer formájában, ugyanakkor e célok 
elérhetősége, megvalósíthatóságának vizsgálata (verifikálása) még 
várat magára. 

- A stratégia- és programalkotás folyamatában még nem alakultak ki 
a vertikális és horizontális integráció, az iteráció intézményes 
formái, a múlt-jelen-jövő Intézményes egymásra épülése és 
integrálása. 

- Nem készülnek prognózisok, illetve készítésükre napjainkban 
történnek kezdeményezések. 

® Lokális (helyi) szinten jellemző, hogy a települések túlnyomó többsége (a 
városok egy részének kivételével) nem rendelkezik hosszabbtávú 
elképzelésekkel, településfejlesztési koncepcióval, így nem tudják kellően 
támogatni a területfejlesztési tervezést. Emellett gondot okoz a rendezési 
tervek hatályának megszűnése 2003-ban, illetve, hogy sok helyen nem 
rendelkeznek a tervek elkészítéséhez szükséges forrásokkal. így késlekedik 
a területfejlesztési programok megvalósításához szükséges helyi 
feltételrendszer kialakítása is. 
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A különféle területfejlesztési programoknak ugyanakkor közös sajátossága, 
hogy a prioritások között előkelő (®ís© vagy második) helyen szerepeltetik a 
közlekedés fejlesztését 

A tervek megvalósíthatóságának bemutatása sok bizonytalanságot mutat főként 
a forrásösszetétel, illetve a finanszírozás tekintetében. 

A területi szintek nem rendelkeznek kellő információval - és főként 
garanciákkal - a középtávú tervezési időszakban őket megillető központi 
•forrásokat illetően. Gondot okoz továbbá, hogy nem működik folyamatos 
társadalmi-gazdasági elemző tevékenység és erőforrás értékelés, amelyek 
eredményeinek rendszeres m e g j e l e n í t é s e alapja lehetne egy valódi monitoring 
tevékenységnek. Részben ennek tudható be az is, hogy a területfejlesztési 
programok nem mntatják tb® kellően a társadalmi, gazdasági és környezeti 
beavatkozások tatásait. 

6. A tervezés során kötelezően minősítendő belső tényezők meghatározása 

A területi stratégiaalkotás folyamatában első lépés a tényeken alapuló 
helyzetelemzés, amelyben a minősítendő a tényezők meghatározása során 
figyelembe vettem a nemzetközi felmérések valamint a hazai elemzések és a 
régiók versenyelőnyeit kimutató kutatások tapasztalatait. Nemzetközi 
felmérések tanulsága szerint a beruházni szándékozó külföldi vállalkozók a 
telepítési tényezők közül kiemelt jelentőséget tulajdonítanak az infrastruktúra 
minőségének, az általános ipari adottságoknak, a piacra jutás feltételeinek, az 
engedélyezési adminisztráció hatékonyságának és a makrogazdasági 
szabályozásnak. 

Magyarország esetében még nem beszélhetünk az kfrastmktúra megfelelő 
mennyiségi és minőségi kiépítettségéről. Ezért a magyar régiók esetében a 
„hiányzó" infrastruktúra még a közeljövőben is a fejlesztendő telepítési 
tényezők közé kell hogy tartozzon. Emellett ma már szélesebb szakmai 
körökben is felismert az ún. „szoft" tényezők növekvő szerepe (vezetés 
színvonala, innovációs miliő, koncepciók, programok kidolgozottsága stb.). 

Az elmúlt évtizedben folytatott gyakorló területi tervezői munkásságom 
tapasztalatai alapján állíthatom, hogy a különböző hazai térségi fejlesztési 
koncepciók és programok nem kellően megalapozott helyzetelemzésekre 
épültek. Ennek egyik oka az volt, hogy a tervezők nem vették kellően számba 
a szükséges tényezőket, másrészt pedig az értékeléshez nélkülözhetetlen 
információk jelentős rész© nem állt rendelkezésre. 
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Ma már úgy gondolom nem elégedhetünk meg ezzel a helyzettel és szükség van 
teljesebb, komplexebb értékelésre, amelynek elősegítésére a következő 
szempontrendszert állítottam össze (1. táblázat). 

1. táblázat: Minősítendő [belső tényezők köre (TB) 

Megnevezés Részletezés 

Közlekedés Hálózatok kiépítettsége (vasút, közút, víziút, légi 
forgalom) 
Elérhetőség (nemzetközi, térségi, helyi központok) 

Telekommunikáció fejlettsége Telefon, telefax, ISDN vonalak kiépítettsége, kábel TV, 
helyi sajtó 
Számítógép használat 
Internet 

Humán potenciál Képzettség 
Munkaerő mennyisége, minősége és költségei 
Nyelvismeret 
Vállalkozókészség 
Potenciális alkalmazottak életminősége (lakás, 
egészségügy, szabadidő stb.) 
Gazdasági- politikai vezetés 
Identitás 

Gazdasági környezet Klaszterek (ipari, mezőgazdasági, turizmus) 
Piacok közelsége (vevőkör, beszállítók stb.) 
Szolgáltatások (háttéripar, energia, pénzügyi stb.) 
Innovációs miliő, K+F környezet 
Térségi Fejlesztési Program 
Saját pénzügyi források 

Környezeti adottságok (belső) Természeti környezet állapota 
Termőhelyi adottságok 
Ingatlanfejlesztés költségei 
Egyéb értékek (ásványok, termálvíz stb.) 

7. A közlekedési rendszerek fejlesztésével szemben támasztott jövőbeni 
követelmények 

A hazai és nemzetkőzi kutatási eredmények, gyakorlati tapasztalatok, az EU 
követelmények, valamint a fenntartható fejlődés kihívásai szükségessé és 
lehetővé teszik megfogalmazni a közlekedés fejlesztésére vonatkozó 
követelményeket, amelyek érvényesíthetők mind a koncepciók, és a stratégiák, 
mind a konkrétabb tervezőmunka során. A követelmények egy része 
általánosabb, más részük viszont konkrétabb, így a tervezés különböző 
fázisaiban alkalmazhatóak, az adott tervezői fázisnak megfelelő mélységben. 

n 



A közlekedési rendszerek tervezése témakörökben folytatott vizsgálataim egyik 
eredményeként a 2. táblázatban foglaltam össze a közlekedési rendszerek 
illesztésére vonatkozó k®v@t®lméiiy®&©45 amelyek fagyelembe vétele és 
következetes érvényesítése a tervezés legtólönbözőbb szintjein lehetővé teszi az 
összehasonlítást és az iterációt, és ezáltal optimális döntések kialakítását 

Ezen követelmények meggyőződésem szerint a közlekedési beruházások 
előkészítéséhez ®M alapokat jelentenek, ezért alkalmazásukat, figyelembe 
vételüket kutatásaim egyik téziseként fogalmazom meg. 

2. táblázat: A közlekedési rendszerek fejlesztésével kapcsolatos 
követelmények 

Sor-
szám 

Megnevezés Értelmezés 

1. Fenntarthatóság A fejlesztés járuljon Jaozzá az életminőség fenntartható (sustainabillty) 
javításához 

2. Kompatibilitás A fejlesztés legyen összhangban a hazai társadalmi-gazdasági fejlődés 
igényeivel, az Európai Unió és más nemzetközi fejlesztési elképzelésekkel, 
tervekkel. 

3. Integráltság Egyfelől tartalmazza a közlekedés vaSamemnyi alágazatára való kiterjesztést, 
a köztük való harmonizálást, a fejlesztések összehangolását, másfelöl viszont 
az ágazati-területi tervezés összehangolását is. 

4. Komplexitás 
Olyan elv, sumely a tervezés valamennyi fázisétan megköveteli a hatások 
miinél szélesebb körű és teljesebb figyelembe vételét mind szakágazati, mind 
területi vonatkozásaiban. 

5. Átláthatóság 
A tervezés és megvalósítás során érvényesítendő általános követelmény, 
sanely elősegíti a közösségi tervezést, az EU és hazai közpénzek 
felhasználása feletti társadalmi ellenőrzést (transparency). 

6. Rugalmasság 
Különösen a koncepciók és stratégiák esetében fontos elv, hogy azok kellően 
nyitottak legyenek a változó körülményekhez való alkalmazkodásra 
(adaptation), így megőridiető a tervek aktualitása (supple). 

7. Értékelés 

Általános elv, amely a közlekedés fejlesztésére vonatkozó valamennyi 
tervezési fázisban és tervdokumentumban megköveteli az állapotok, a célok, 
a várt eredmények és hatások Indikátorokon keresztül történő számszerű 
kifejezését és azok monetáris egységekké való átalakítását Hangsályozott 
követelmény az ©xternálls költségek intemalizálása. 

Döntéshez kapcsolódó követelmény, amely szerint több, egymással 
Összehasonlítható (comparable) változatot szükséges kidolgozni. 

8. 

9. 

Optimalizálás 

Monitoring 

A közlekedési rendszer fejlesztését hosszú távú folyamatként értelmezi, 
amelyben szükség van az állapotok és halások rendszeres értékelésére, és 
ennek eredményeinek jelzésére az ágazati és területi döntéshozók felé. 
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A 2. táblázat összefoglalja és tömören értelmezi a közlekedési rendszerek 
fejlesztésével kapcsolatos követelményeket. Az egyes értelmezések ezért nem 
vállalkozhatnak az adott követelmény részletes leírására. Ennek ellenére úgy 
gondolom, hogy a fenntarthatóság értelmezését mégis ki kell egészítenem 
néhány gondolattal. A ferintarthatő fejlődés megítélése tartalmában és 
lényegében az éSetamimőség különböző összetevőinek értékelésére irányiul, 
beleértve a munkahelyeket, a megfizethető otthonokat, az egészséget, a 
környezetszennyezést, az anyag- és energiafelhasználást, a 
hulladékgazdálkodást, és természetesen a közlekedést. A társadalmi, gazdasági 
és környezeti problémák együtt léteznek és nem lehet őket egymástól 
elválasztani, ezért a fenntartható fejlődés alaplépéseit a fenntarthat© gazdaság, 
m ipargazdaság és a méltányos helyi környezet képezi. Következésképpen a 
fenntarthatóságból erednek további más követelmények is, mint például az 
integráltság, komplexitás, értékelés. 

A közlekedési rendszerek tervezése akár valamely alágazatról (például 
közúthálózat), vagy valamely régió, megye, vagy kistérség közlekedéséről 
legyen szó igen összetett, bonyoiralt feladat A tervezők sajátos, egymástól 
eltérő módszertant alkalmaznak, amelynek részletei - sokak által méltánytalanul 
lebecsült összetevői - mélyreható elméleti ismereteket és azok megfelelő 
alkalmazását feltételezik. 

A tervezés egyik gyenge pontjának erősítése érdekében kialakítottam a 
közlekedési beruházások hatásvizsgálatának általános szempontjait: 

® Egyidejűleg lépnek fel ágasai és regionális hatások. 

• A hatások függenek az adott régió gazdasági fejlettségi szintjétől. 

» A hatások függenek attól is, hogy az adott régió a fejlődés mely állapotában 
van (hanyatlás, stagnálás, fejlődés vagy dinamikus fellendülés). 

® A hatások vizsgálhatók rövid-, közép- ás hosszá távon. 

» A piaci környezethez való viszonyítás alapján megkülönböztetünk belső 
hatásokat (intemáliák) és külső hatásokat (extemáliák), 

• A hatásmechanizmusok tervezésében pedig megkülönböztethetjük a 
közlekedési infrastruktúra közelében fellépő közvetlen, valamint más 
régiókban, a társadalomban vagy globálisan jelentkező kosvetett hatásokat. 
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A közlekedési beruházások tervezésénél figyelembe vehető hatásokat 
rendszerezetten és áttekinthetően csoportosítottam, amit a 3. táblázatban 
mutatok be. 

3. táblázat: Á közlekedés hatásainak csoportosítása 

8. A megközelíthetőség értelmezése 

A témakörhöz kapcsolódó nemzetközi és hazai irodalomban folytatott 
kutatásaim, valamint gyakorlati tapasztalataim alapján a megközelíthetőség 
értelmezéséhez fontosnak tartom hangsúlyozni, a megközelíthetőség térbeli, 
időbeli és minőségi feltételeinek egyidejű vizsgálatát és értelmezését, amelyet 
az 1. ábrán mutatok be. 
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A megközelíthetőségi feltételek ily módon történő rendszerezése és 
csoportosítása, átláthatóvá teszi az értékeléshez használható indikátorok 
tartalmát és ezáltal alkalmazhatóságuk lehetőségeit, illetve korlátait is. Másfelől 
viszont felhívja a figyelmet arra is, hogy mennyire egyoldalú és elégtelen a 
megközelíthetőségi feltételek egyikének, vagy másikának a kiragadása, 
különösen nagy horderejű döntések megalapozásához. 

Nagyon sok kutatás és elemzés központjában mintegy hagyományosan az 
időbeli megközelíthetőségi feltételek álltak, azok között is talán első helyen a 
távolságok (A), majd ezt követően az ©lérési idő (E)a és ritkábban a kombinált 
mutatók (C), amelyek íoként a népesség elérését mutatják időegység alatt (egy, 
vagy több közlekedési mód figyelembe vételével). 

Az időbeli megközelítési feltételek minősítése történhet a népesség elérése 
szempontjából - terület és településfejlesztési megfontolásokból talán ez a 
szempont tekinthető a magasabb rendűnek - a célállomás elérhetősége végett, 
valamint közlekedési sebesség vizsgálatin keresztül Itt fejeződik M a 
közlekedési eszközök technikai színvonala, valamint közlekedési szolgáltató 
szervezetek eredményessége, hatékonysága is, aminek egyik példája az elérési 
sebesség (D)„ 

A térbeli megközelíthetőségi feltételek főként a kiépített közlekedési 
infrastruktúrát értékelik. A közlekedési infrastruktúraelemek jellemzői közül is a 
kiépített kapacitások (E) értékelésének szükségességét emelem ki, ami a 
műszaki és gazdasági elemzések, a tervezés alapja. A közlekedési hálózat 
megfelelőségi vizsgálata magában foglalja a települések, térségek, gazdasági 
övezetek, klaszterek kiszolgálását, a hálózat optimalizálását. A közlekedési 
céloknak való megfelelés vizsgálata a közlekedési igényekből indul ki. Ilyenek 
például a nagyobb városok agglomerációjához kapcsolódó ingázás, a tengerparti 
és más forgalmas üdülőhelyek, vagy az inkább általánosan értelmezető 
központi települések szolgáltatásának igénybe vétele és az ehhez szükséges 
közlekedési feltételek megléte. 

A megközelíthetőségi feltételek harmadik csoportjaként a minőségi feltételeket 
fogalmazom meg. A kényelem és a kiszámíthatóság egyre fontosabb 
követelmények, amelyek értékelése alapján az utazók és a szállítmányozók nap 
mint nap döntést hoznak az útvonalak és a közlekedési módok kiválasztásánál. 
A minőségi feltételek kőzött kiemelten szerepeltetem a biztonságot, ami jól 
jellemezhető az elérés valószínűségével (F). 
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1. ábra: Megközelíthetőségi feltételek 



A közlekedés biztonsága az elmúlt évtizedekben nagyon sokat javult, ami főként 
a teclinikai és technológiai fejlődésnek, az elektronika térhódításának,, valamint 
a biztonság kérdéskörét folyamatosan kutató és összehangoló nemzetközi 
együttműködésnek köszönhető. Emellett azonban azt is meg kell állapítani, hogy 
a sebesség növekedésével, az egyre nagyobb bonyolultságú közlekedési 
eszközök alkalmazásával, az ember és a gép viszonyának átértékelődésével a 
közlekedésbiztonsági kérdések továbbra is nagy figyelmet kapnak. 

Vizsgálataim alapján a témakörhöz kapcsolódó téziseifimet a megközelíthetőség 
és az elérhetőség definíciójaként fogalmazom meg. 

® Megközelíthetőség alatt értjük a térben valamely helyhes való eljmtás 
térbelij Időbeli és minőségi feltételeinek együttesét 

q Elérhetőség alatt értjük © terhem valiamely helyhez való d jntás időbeli 
megközelíthetőségi feltételét. 

Fenti értelmezés szerint tehát a megközelíthetőség az átfogóbb, teljesebb 
kategória, amely magába foglalja az elérhetőséget, valamint további mennyiség: 
és minőségi elemeket is. A rendszerezés és megkülönböztetés elősegít: a 
megközelíthetőség és az elérhetőség értékelését, a fogalom tartalmának 
megfelelő mutatók, módszerek megválasztását. 

A megközelíthetőség térbeni feltételeinek értékelése céljából kutatásaim egyik 
eredményeként kialakítottam egy á j közlekedési inffrastrnktára kiépítettséget 
kifejező mutatót, 

9.A TMANS-mutató számítása és az eredmények 

A TRANS-mutató tisztán statisztikai, mennyiségi alapon számított mutatószám, 
újdonsága az, hogy tartalmában elszakad a hagyományosan használt 
„elérhetőségi" mutatóktól, sajátossága a tényszerűség és a stabilitás. A változók 
[V: összes vasút hossz (km); W : villamosított vasút aránya (%); U: közutak 
hossza (km); AU: autópálya aránya a közutakon belül (%); F: viziút hossza 
(km); R: repülőtéri összes utasforgalom (fő)] kivetítése a régió területére és 
népességére olyan fajlagos mutatók előállítását eredményezi, amelyek már 
lehetővé teszik a régiók összehasonlítását. A különböző mértékszámokkal 
jellemzett változók összegezhetővé tétele érdekében a stamdartizáclot 
alkalmaztam, vagyis azonos - dimenzió nélküli - formára hoztam őket. Ezt az 
egyes jelzőszámok adott sokaságon belüli maximumának és minimumának 
különbségére vetítésével értem el. 



így az egyes részindexek 0=1 közötti értéket vehetnek fel, tulajdonképpen az 
egyes 'változók minimális értékéhez viszonyított többletét (a minimumtól mért 
„távolságot") számszerűsítik/ a maximumot felső korlátként értelmezve. A 
TRANS mutató a hat részindex összegzését tartalmasa. A részindexek 
súlyozhatok, erre azonban a részletes statisztikai számítások, vizsgálatok 
figyelembe 'vételével nem került sors így a súlyozó tényezők mindegyike 1 
értéket kapott. Ezáltal a nevező értéke 6 lett, ennek megfelelően a TRANS 
mutató és 0 és 1 közötti értékeket vehet fel 

A közlekedési infrastruktúra kiépítettségét kifejező komplex mutatót (TRANS) 
többféle összetételben is előállítottam, és elsősorban azt vizsgáltam 206 EU 
MJTS 2 régió, valamint a 7 magyar NUTS 2 régió esetében, hogy milyen 
összefüggések mutathatók ki az egyes változók és a GDP, valamint a TRANS 
mutató és a GÜP kőzött. Ezt kővetően vizsgáltam a népsűrűségre és a 
munkanélküliségre vonatkozó összefüggéseket. A gazdasági mutatók (GDP -
egy fore jutó bruttó hazai termék, NEP - népsűrűség, MUH - munkanélküliség) 
is minden esetben indexált értékek voltak. A vizsgálatok egyváltozós lineáris 
regressziót, többváltozós regressziót, valamint főkomponens analízist 
tartalmaztak, amelyek eredményei a következők: 

n 

A változók közül a R (repülőtéri fogalom), valamint a W 
villamosított vasutak %-os aránya és AU' autópályák %-os aránya 
hatásai a legmeghatározóbbak. 

A TRANS mutatón belül meghatározó az autópályák (AD), a 
repülőterek (R) és a villamosított vasutak ( W ) hatása a GDP-re. Ez a 
három változó összegében is magyarázza a TRANS mutatót (lásd 
redukált TRANSO). Ennek ellenére a változók számát nem 
csökkentettem le, tekintettel az értékek régiónkénti nagy szóródására. 

A TRANS mutató mintegy 20%-ban magyarázza a GDP értéket 

A TRANS mutató egy egységnyi növekedése az IND GDP szintén 
egy egységnyi növekedését okozhatja. 

A népsűrűségre és munkanélküliségre gyakorolt hatások a GDP-hez 
hasonlóan pozitívak, bár a magyarázó erő már jóval csekélyebb. 

A főkomponens analízis eredménye azt mutatta, hogy az első 
főkomponens a villamosított vasút ( W ) , a repülőtér (R) és az 
autópálya (AU) változókkal mutat szoros kapcsolatot. 



E három változóban a közös elem a nagyobb közlekedési sebesség, a 
gyorsabb elérhetőség, ezért az első főkomponenst versenyfaktornnak 
nevezetem el, ami legnagyobb mértékben differenciálja a régiókat és a 
legszorosabb összefüggést mutatja a gazdasági mutatókkal A 
második főkomponens a másik, három változót (út, vasút, víziút) 
tartalmazza, ami alapinfrastruktúrának tekinthető. 

A TRANS mutató értékeinek sávonkénti szóródása azt mutatja, hogy viszonylag 
kevés a magas értékekkel, vagyis jól kiépített közlekedési infrastruktúrával 
rendelkező régió. Ez is igazolja az Európai Unió közlekedésének, a régiók 
megközelíthetőségének gyors ütemű fejlesztésére vonatkozó törekvések 
megalapozottságát. 

A magyar NUTS 2 réglók esetében is előállítottam a TRANS mutatót Ez 
esetben a standardizálás a 7 hazai régió vonatkozásában tőrtént, vagyis az 
értékek az egymáshoz viszonyított pozíciókat mutatják. Az eredményeket a 4. 
táblázat mutatja be. 

4. táblázat: A magyar THRAMS mutatók és a GDP osszefüggése 

Ssz. Régió TRANSO MBGBP 
1. Közép-Magyarország 0,666667 1,000000 
2. Közép-Dunántúl 0,597677 0,291429 
3. Nyugat-Dunántúl 0,308476 0,460952 
4. Dél-Dunántúl 0,436500 0,139048 
5. Észak-Magyarország 0,214248 0.000000 
6. Észak-Alfóld 0,235104 0,015238 
7. Dél-Alfóld 0,308909 0,154286 

A magyar réglók esetében a TRANS mutató egy egységnyi növekedése az IND 
GDP másfélszeres növekedését okozhatja, a magyarázó erő pedig közel 50%-os, 
(a korrigált R2 = 0,476). A lineáris regresszió egyenesének egyenlete: 

IND GDP = 4,289 + 1,476 TRANS 0 

Hasonlóképpen az EU réglókhoz itt is megfigyelhető a jelentős szóródás, vagyis 
megállapítható, hogy a közlekedési infrastruktúra kiépítettsége, valamint a 
gazdasági fejlettség közötti összefüggés összességében áll fenn, az egyes 
régiók esetében a differenciálódást más tényezők is elősegítik. 

Ilyen a humán erőforrások fejlettségében, a gazdaság szerkezetében, a 
kommunikációs és egészségügyi Infrastruktúra színvonalában kimutatható 
különbségek, valamint a nagy piacokhoz való távolság, a földrajzi helyzetből 
adódó előnyök, illetve hátrányok. 
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10. Összefoglaló megállapítások 

A közlekedési rendszereknek a regionális fejlesztési stratégiákban kiemelkedő 
szerepe van: 

® hatékony szállítás nélkül nincs optimális területi munkamegosztás, 
nincs gazdaságos termelés és fogyasztás; 

• a hatékony közlekedés a jólét és a gazdasági növekedés része és 
egyúttal feltétele; 

• a közlekedési hálózatok mennyiségi és minőségi jellemzői 
meghatározzák a szállítás, a személyek és áruk áramlásának 
hatékonyságát; 

© a régiók fejlett hálózati gazdaság nélkül nem versenyképesek, 
dinamizálásuk megvalósíthatatlan; 

® a közlekedési rendszerek nem csak makrogazdasági (nemzeti) 
szinten, hanem a régiók szintjén is vizsgálhatók, tervezhetők és 
beilleszthetők a regionális fejlesztési stratégiákba. 

A kutatási eredményeim is bizonyítják a regionális gazdaságtan szemléletének, 
és a javasolt módszernek az alkalmadiatóságát a közlekedés tervezésében, mind 
makrogazdasági, mind regionális szinteken. 

Az Európai Unió fejlődése önmagában is kihívás Magyarország számára. Az EU 
a közlekedési és kommunikációs rendszerek sokoldalú és gyors ütemű 
fejlesztésével kívánja javítani az EU régiók (és maga az EU) globális 
versenyképességét. 

A magyar régiók számára nemcsak a nyomasztó belső igények, a jelen és jövő 
bizonytalanságai jelentenek kihívást, hanem a különböző stratégiák egymástól 
lényegesen eltérő lehetséges kimenetei is: Európa periférikus térségei közé 
akarunk tartozni, vagy pedig fokozatosan felzárkózva a versenyképes régiók 
közé. 

Erősödik a stratégiák iránti igény, ami visszaigazolja a felismerést: a jövő 
tervezhető. A tervezés során nem az a fontos, hogy kik terveznek és fizikai 
értelemben hol, hanem maga a tervezés, mint folyamat, továbbá az abban 
résztvevő állami- és gazdasági szereplők, önkormányzatok, civil szervezetek 
együttműködése, közös gondolkodása és szerepvállalása a programok 
megvalósításában. 
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A közlekedési hálózatok, valamint az azok hatékony működtetését biztosító 
szolgáltató rendszerek összessége, azaz a közlekedési remdsseirek színvonala a 
regionális versenyképesség egyik meghatároz© összetevője. Számos kutatási 
eredmény igazolja (többek kőzött jelen Ph.B. kutatás is) a közlekedési 
infrastruktúra fejlesztésének jótékony hatásait az alábbiak figyelembe vételével: 

® A közlekedési hálózatok fejlesztése közvetlenül hozzájárul az egy lore 
jutó GDP növeléséhez, a munkanélküliség csökkentéséhez és 
összességében a régiók népességmegtartó erejének (népsűrűség) 
növeléséhez. Ezen hatások számszerűsíthetők és ezen keresztül 
tervezhetők. 

• A közlekedés fejlesztésének hatásmechanizmusa hálózati szintemként 
vizsgálható (pl. magisztrálék, főútvonalak, mellékútvonalak) szigorúan 
elkülönítve a célokat és az annak eléréséhez rendelt intézkedéseket. 

• A közlekedés hatásai ®z össses érintett régióban, illetve térségben 
érvényesülnek. Ennek megfelelően az elérhetőségi vizsgálatokat is ki kell 
teqeszteni a hatás által érintett összes térségre, figyelembe véve a 
tervezhető hatásokat. 

« A közlekedési infrastruktúra beruházások hosszabb távon fejtik ki 
multiplikáló hatásukat, és ez esetben is feltételezik az érintett régiókban a 
humán erőforrások, valamint a vállalkozások egyidejű fejlesztését is. 

• A közlekedési rendszerek fejlesztésében a hálózatok kiépítésén túl egyre 
nagyobb szerepet kap a rendszerszemlélet a logisztika tudományos 
eredményeinek alkalmazása, a logisztikai területi központok és azok 
hatékony együttes hálózatának működtetése. 

© A közlekedési hálózati elemek nem egyenlő súllyal járulnak hozzá a régió 
gazdasági teljesítményének növeléséhez. A számítások eredményei alapján 
az ún. főfaktor, vagy versenyfaktor a villamosított vasutak, az 
aastőpályák és a légiforgaloam együttese. Ez persze nem azt jelenti, hogy a 
többi hálózati elem elhanyagolható. Az adott régió fejlettségétől (az egy 
főre jutó GDP, vagy például a periférikus elhelyezkedés, illetve a 
városiasodás foka) függ az, hogy mely hálózati elemek fejlesztésére 
szükséges a hangsúlyt helyezni. Nyugat-Európában a gyorsforgalmi 
úthálózatok a 90-es évek közepére jórészt kiépültek. Ez azonban nem 
mondható el a periférikus területekről és Közép-Kelet-Európáról. A fejlett 
európai régiókban a villamosított vasutak fejlesztése már a nagysebességű 
vasutakat jelenti, míg más területeken a hagyományos villamosítás az egyik 
fő feladat. 
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A városi közlekedés értékelése is egy újabb komplex mutatóval történhet, 
amelyben szerepelnek mind a mennyiségi, mind pedig a minőségi elemek. 

Az európai NUTS 1 és NUTS 2 régiók közlekedési hálózatait jellemző főbb 
mutatók teljesköröségre és a komplexitásra törekvő értékelése alapvetően áj 
módszer, eredményei és következtetései is újak, a megfogalmazott ajánlások 
széleskörűen hasznosíthatók. A nemzetkőzi szakirodalomban ismert hasonló 
kutatások néhány ' ország régióira (Írország, Portugália, Spanyolország) 
irányultak, illetve célvizsgálatokat tartalmaztak (támogatások hatása, regionális 
repülőterek, víziutak stb.) Űj eredmény a TRAMS mutató meghatározása, 
valamint a TRANS mutató és a GDP, munkanélküliség és népsűrűség közötti 
összefüggések bemutatása. 

A Ph.D. záródolgozat eredményeinek tekinthetők: 
9 a stratégiaalkotási eljárások alkalmazási lehetőségének 

bemutatása a regionális tervezésben; 
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, A légiforgalom fejlődése ma már nem csak az országkőzpontokba való 
gyorsabb eljutás érdekében történik, a cél a távolabbi régiók bekapcsolása 
az európai gazdasági vérkeringésbe. E tekintetben Magyarországot sem 
lehet „egy régióként" felfogni. 

A magyar régiók közlekedésfejlesztésének tervezéséhez az európai régiók 
(EU-15) működése során nyert tapasztalatok és számítási eredmények 
csupán iránymutatók lehetnek. A gyakorlatban jól felhasználható 
tervezési segédletek kialakításához az EU-15-üt ki kell bővíteni a 
csatlakozásra váró országok régióinak adataival (EU-27) és az így nyert 
elemzések eredményeinek felhasználásával reálisabb lesz a 
hatásmechanizmusok tervezhetősége. 

A közlekedési rendszerek komplexitásának érvényesítése megköveteli a 
teljes körű hálózatok vizsgálatát, illetve működésének elemzését. Ennek 
érdekében a regionális közlekedési hálózatok részeként szükséges vizsgálni 
a városok koaleSkeiéséí is, ami lehetővé teszi: 

- a város és város-régió közlekedésének összehangolását; 
- a regionális megközelíthetőség szakszerű vizsgálatát a 

városhálózatok figyelembevételével; 
- a logisztikai funkciók kiterjesztését; 
- a tömegközlekedés szerepének, helyzetének és jövőjének 

átgondolását. 



• a közlekedés fejlesztésének (projekteknek) regionális 
programokba való beépítésének elméleti és módszertani 
megalapozása; 

o a közlekedési beruházások hatásaira vonatkozó vizsgálati 
szempontok és a hatások csoportosítása; 

o a közlekedési rendszerek fejlesztésével kapcsolatos 
követelmények megfogalmazása; 

• a megközelíthetőségi feltételek rendszerezése, a 
megközelíthetőség és elérhetőség eltérő fogalmainak 
értelmezése, a definíciók megadása; 

• a közlekedés externális hatásainak intemalizálását elősegítő 
elvek és módszerek rendszerezett bemutatása; 

A kutatási eredmények hasznosulhatnak: a területi tervezés különböző 
műhelyeiben (országos, regionális, megyei, kistérségi); a városi közlekedés 
tervezése, a fejlesztési alternatívák vizsgálata során, általánosabban a közlekedés 
tervezésével foglalkozó szervezetek munkája során; az oktatásban és az 
ismeretterjesztésben. Ezt a folyamatot segítettem az időközben megjelent 
publikációimmal és előadásokkal. 

11. A mű témakörében megjelent publikációk 

11.1. Könyv 
o Stratégiaalkotás a területfejlesztésben. 

Hazai Térségfejlesztő Kft. Budapest 2000. 72. o. 

• Térségi stratégiák megvalósíthatósága 
Hazai Térségfejlesztő Rt. Budapest 2002. (megjelenés alatt, kb. 350 o.) 

• Kistérségi célok és programok 
Hazai Térségfejlesztő Rt. Budapest 2002. (megjelenés alatt, társszerző: 
Hégely Péter, kb. 320 o.) 
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11.2. Toadorauámyos cikkek, konferencia közlemények 
o • Repülőterek ós környezetük vállalkozásban történő hasznosításának 

perspektívái Magyarországon. X„ Magyar Repüléstudományi Napok 
Szolnok, 1993. május 19-20.19=20. o. 

o Kistérségek-Régiók komplex fejlesztésének helyi intézményrendszere. „A 
területfejlesztés feladatai az ezredfordulón és az információs társadalom", 
című kötet Bndapest, 1998. november 25-26. Hazai Térségfejlesztő Kft. 
111-114. o. 

o Közlekedési rendszerek a regionális fejlesztési stratégiában. Ph.D. Kntatóí 
Fórum Konferencia JPTE, Pécs, 1999. november 03. 83-89. o. 

® A közlekedési rendszerek fejlettségében megjelenő regionális 
egyenlőtlenségek Magyarországon. „A közlekedéspolitika szerepe az 
ország területi fejlesztésében" című kötet Szolnok, 2000. május 17-18. 
Hazai Térségfejlesztő Kft. 135-144. o. 

® Stratégiatervezési eljárások alkalmazása a vidékfejlesztésben. Integrált 
vidékfejlesztés. V. Falukonferencia. MTA RKK, Pécs 419-426. o. 

• Közlekedési beruházások hatásmechanizmusainak tervezete. „10 éves a 
vállalkozó menedzserszak a SZEF-en" Kihívások az Európai csatlakozás 
küszöbén különös tekintettel a területfejlesztési, közlekedési és 
infrastrukturális problémákra. Szegedi Tudományegyetem, Szegei, 2001. 
május 18. 41-45. o. 

® City logisztika szerepe a városfejlesztésben. Logisztikai Évkönyv 2001. 
Magyar Logisztikai Egyesület, Budapest 129-136. o. 

• A repülőgépipar helye, szerepe a magyar ipar szerkezeti megújulásban. 
Járművek Mezőgazdasági Gépek 36. évf. 1989. 9. szám. 

• Regionális versenyképesség és a közlekedési rendszerek. 
Repüléstudományi Közlemények, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem, Szolnok, 2001. 1. szám 381-389. o. 

® A közlekedési infrastruktúra kiépítettsége az Európai régiókban. Területi 
Statisztika. 2001. november. 534-549. o. 
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11.3. Külföldi publikációik. 
a Területi tervezés Magyarországon. Közgazdasági Fórum. Kolozsvári 

Közgazdaságtudományi Egyetem, Kolozsvár 2002. (megjelenés alatt). 

© Development of the transport infrastructure in the regions of Europe 
RSANews Letters. Londoni Egyetem 2002. (megjelenés alatt). 

11.4. Előadások 
• Belföldi repülőterek és környezetük vállalkozásszerű hasznosítása. Előadás 

az „AIRPORTS HUNGARY - '90" konferencián. Budapest, 1990. 

• A térségfejlesztés új lehetőségei és perspektívái. „Tér és Társadalom", 
Szolnoki Nyári Egyetem, 1994. június 20-24. 

• Közlekedési rendszerek fejlesztése, a hatásmechanizmusok tervezése. 
Útügyi Napok, Siófok, 2001. szeptember 13. 

« A logisztika szerepe a -'terület- és településfejlesztésben. Előadás a 8. 
Logisztikai Fórumon, Budapest, 2002.-március 1. 

® Kistérségi programok megvalósíthatóságának aktuális kérdései. Előadás az 
I. Országos Tanácsadói Konferencián, Budapest, 2002. március 4-5. 

® A terület- és településfejlesztés aktuális feladatai, logisztikai alkalmazások. 
Előadás a „Logisztikai támogató rendszerek a területfejlesztés 
vonatkozásában" című országos szakmai konferencián, Budapest, 2002. 
március 27. 

11.5. Poszteirelőadás 
© Közlekedés-földrajzi sajátosságok a magyar réglókban. Magyar Földrajzi 

Konferencia, Szeged , 2001. október 25-26. 

11.6. Egyéb publikációk 
• Komoly tartalékok rejlenek az önkormányzati intézmények 

energiafelhasználásában. Teleüzlet Panoráma Gazdasági Magazin. V. 
évfolyam, 2001. október 8-9. o. 

© Megújuló energiaforrások hasznosítása a területfejlesztésben. 
Környezetvédelem IX. évfolyam 2001/3. szám 18-19. o. 
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® • A kistérségi válságkezelés és fejlesztés. Falu Város Régió. 1994. 5. szám 
37-38 o. 

o Az önkormányzati vagyongazdálkodás új szakasza. Európai 
Önkormányzati Hírek. 2000. március II. évfolyam 1. szám 9-10. o. 

11.7, Tanulmányok készítés© témavezetőként 
m) Komplex terület- és gazdaságfejlesztési programok (Csornai, Dél-

Pest Megyei, Dunaújvárosi, Komlói, Közép-Tiszavidéki, Szolnoki, 
Tisza-tó és háttértelepülései, Tiszazugi, Monori, Nagyatádi, 
Fertőmenti, Kis-Rábamenti, Répcemente és Kavicstakaró. 
Sokoróaljai, Balatonszárszói, Balatonföldvári, Pétervására kistérség) 

b) Agrárstruktúra és vidékfejleszíési programok (Csornai, Sárvári, 
Fertőmenti, Kis-Rábamenti, Répcemente és Kavicstakaró, 
Sokoróaljai, Tiszazugi, Közép-Tiszavidéki, Szolnoki, Barcsi 
kistérség) 

c) Ipari park és logisztikai központ megvalósíthatósági tanulmány és 
ipari park cím pályázat készítése (Cegléd, Dombóvár, Dunaújváros, 
Szigetszentmiklós, Tiszafüred, Szászberek, Fót) 

d) Egyéb terület= és településfejlesztési munkák: 
• lász-Nagykun-Szolnok megye elmaradt térségeinek 

felzárkózási programja; 
® Nyugat-Balatoní régió komplex fejlesztési koncepciója (különös 

tekintettel a sármelléki repülőtér hasznosítására); 
» Kunmadaras Vállalkozási övezet fejlesztési programja (különös 

tekintettel a kunmadaras! repülőtér hasznosítására); 
• Kunmadaras! vállalkozási övezet megvalósíthatósági 

tanulmánya; 
© Baranya megye szociális szolgáltató alaphálózatának operatív 

fejlesztési programja; 
• Dél-Dunántúli régió szociális programja; 
• Szolnok Város Fejlesztési koncepció. 
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