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SZABÓ LAJOS

Településfejlesztés és közlekedésregionalizáció

Tapasztalati tény, hogy a bekövetkező közúti balesetek közül a legtöbb beépített területeken, 
települések belterületén fordul elő. A balesetek a közlekedésben valamilyen módon résztvevőket 
érintik, a közlekedés okozta környezeti ártalmakat azonban kénytelenek elviselni a közlekedésen 
kívül lévők is. A környezeti ártalmak a levegőszennyezés, zaj, dinamikus-, vizuális-, 
mikroklimatikus hatások formájában jelentkeznek leginkább. A balesetek száma és a káros 
környezeti hatások összehangolt intézkedések sorozatával csökkenthetők. Ezek közül kiemelkedik a 
közösségi közlekedés előtérbe helyezése.

A településfejlesztés védelmi kérdés is

A fenntartható fejlődés gondolata nem újkeletű a történelemben. Igazából a XIX. században 
tapasztalható egyensúlyzavarok tették aktuálissá a témát (TÓTH Z.- HÜBNER M.- GÖMÖRY J. 2003). A 
népesség gyors növekedése veszélybe sodorta a Föld amúgy is korlátozott eltartó képességét. A 
Római Klub 1972-ben kiadott jelentése a fenti problémát alaposabban járja körül, nevezetesen, a 
fejlődést befolyásoló tényezők közötti egyensúlyi viszony felbomlását. Kiemelt hangsúlyt kap a 
természeti környezet és a gazdasági növekedés kapcsolata.

A régió gazdaságfejlesztését alakító főbb szereplők és együttműködésük
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Javaslatként szerepel a jelentésben, hogy a környezeti javak újratermeléséhez szükséges 
ráfordításokat érvényesíteni kell azon termékek árában, amelyeket ilyen természeti javak 
felhasználásával állítottak elő. A fenntartható fejlődés mai értelmezése 1987-ben jelent meg 
először egy ENSZ bizottsági jelentésben. A jelentés megfogalmazása szerint: „A harmonikus 
fejlődés a fejlődés olyan formája, amely a jelen igényeinek kielégítése mellett nem fosztja meg a 
jövő generációt saját szükségletei kielégítésének lehetőségeitől.”Fontos kiemelni a 
környezetkímélő technológiák bevezetését. Települési szinten a fejlődés fenntarthatóságát a 
természetes környezet állapotán kívül más tényezők is befolyásolják. Ezek a tényezők a település 
társadalmával, az épített környezettel, valamint a település üzemeltetésének gazdaságosságával 
függnek össze. Ha ebben a körben a fenntarthatóságról beszélünk, leginkább a területek 
terhelhetőségére és a környezeti állapotokra gondolunk. Ami a határértékeket illeti, vannak 
számszerűsíthető tényezők (légszennyezés, zaj), és vannak olyanok is, amelyek pontosan és 
számonkérhető módon nem számszerűsíthetők.

A települések fenntartható fejlődése (fejlesztése) nemcsak a társadalmi problémák kezelését 
jelent, hanem: 

● a kulturális örökség, az épített környezet értékeinek védelmét,

● a természeti értékek védelmét,

● a környezet védelmét is.

Ezeket a kérdéseket - a helyi érdekek figyelembe vétele mellett - regionális vagy nemzeti szinten 
kell kezelni.

A természet és a környezet védelme

Továbbra is alapvető életfeltétel maradt és marad is az emberiség számára az ember és a 
természet közötti harmonikus viszony megőrzése. Ez napjainkra globális kérdéssé vált, ezzel 
számos nemzetközi szervezet, törvény foglalkozik. A természeti értékek megmaradása 
szempontjából a legfőbb veszélyt az új mezőgazdasági technológiák, valamint az építkezésekkel 
járó fejlesztések jelentik. A természeti értékek védelme különböző kategóriákban valósul meg. A 
legáltalánosabb kategória a tájvédelem. Ennél fokozottabb védelmet élveznek az úgynevezett 
természeti területek. Az ilyen helyeken természetközeli állapotok tapasztalhatók, csekély mértékű 
volt az emberi beavatkozás, az ott lejátszódó folyamatok többségükben önszabályozók. A 
természeti területek védetté nyilvánítása a jelentőségüktől függően miniszteri vagy települési 
önkormányzati hatáskör. A településrendezési tervek kötelező munkarészei között szerepel a 
tájvédelmi szakági munka (NAGY B 2005). Ennek során az ökológiai, műszaki, gazdasági és esztétikai 
tényezőket egyszerre és összefüggéseikben kell vizsgálni.

A környezetvédelem célja a fejlődés fenntarthatóságán túlmenően az egészséges környezethez 
való alkotmányos jog biztosítása is. A környezetvédelem területéhez tartozik többek között a 
környezet igénybevételének, terhelésének és szennyezésének csökkentése, károsodásának 
megelőzése valamint a természeti erőforrásokkal való takarékos, a megújulásukat biztosító 
gazdálkodás, az erőforrások fenntartása. Közlekedési szempontból elsősorban a légszennyezés, 
valamint a zaj- és rezgés elleni védelem érdemel figyelmet. A levegőszennyezés alighanem a 
legsúlyosabb problémája a környezetvédelemnek, mert közvetlenül veszélyezteti az ember 
egészségét, és áttételesen minden környezeti elemet érint.

Településfejlesztés és közlekedésregionalizáció
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Településfejlesztés és jelenlét-kommunikáció

Ha a közlekedés funkcióiról beszélünk, gyakran megfeledkezünk a javak szállítása, egy térbeli 
pont felkeresése mellett a távközlési hálózatról, a jelenlét-kommunikációról. Ez utóbbi fontosságát 
támasztja alá az a tapasztalati tény, hogy az utazások nagy részénél motivációs tényező, hogy az 
utazó találkozni akar valakivel kommunikáció céljából. Napjainkban a kommunikációs technológiák 
számtalan lehetőséget biztosítanak az érintkezésre, mégis egyre több a diplomáciai találkozó, 
növekszik a különféle rendezvények száma akár ezres résztvevői létszámmal is. A telekonferencia 
nem helyettesíti a jelenlét-kommunikációt minden tárgyalási területen egyforma hatékonysággal. 
Például komplex tárgyalások esetében, amikor érdekek ütköznek, alkudozások folynak a jelenlét-
kommunikációs összejövetel hatékonysága elérhetetlen. Nem működőképes a távértekeztetés 
egymást még sohasem látó partnerek esetében. A távértekeztetés nem pótolja a jelenlét-
kommunikációs struktúrát. Amikor a híradástechnika nagy sebességű fejlődési pályára lépett, sokan 
a lakosság térbeli szétszóródását várták az utazások számának érzékelhető növekedése nélkül. A 
valóságban egyre nagyobb az igény a társadalom minden szegmensében a jelenlét-kommunikációra. 
Nemcsak a tudós megy el szívesen egy konferenciára. Egy átlagember is szívesebben dolgozik 
természetes munkahelyi környezetben a saját számítógépes szobája helyett. A városok jelenlét-
kommunikációs hálózatokat fenntartó építészeti térrendszerekként kezelhetők.

Városfejlesztési szempontból a jelenlét-kommunikáció léte alternatívákat vet föl (ANKERL G 
1991). Azokban a városokban - és vonzáskörzetükben - ahol a távközlési hálózat a jelenlét-
kommunikációt nem csökkenti, és hatékony a helyi- valamint a távolsági közlekedés, a városi 
funkciók megmaradnak, sőt fokozódhatnak is, például a sűrűbb és változatosabb találkozási 
lehetőségek felkínálásával. A másik alternatíva szerint, ha a távközlés jelentős mértékben 
helyettesíti a jelenlét-kommunikációt, a város minden vonatkozásban leépül, akár el is 
néptelenedik. A tények ellentmondanak ez utóbbi alternatívának. A távközlés és annak fejlődése 
nem teszi szükségtelenné a városokban megvalósuló néptömörüléseket, „összejöveteleket”.

A közlekedési rendszer

A közlekedési rendszer a közlekedési szükségletek kielégítésére szolgáló optimálisan kialakított 
apparátus, amely emberek és berendezések összességéből áll. A közlekedési hálózat a különféle 
alágazatok pályáinak térbeli együttese.
A közlekedési hálózatokra jellemző a dualitás. A dualitás a hálózati infrastruktúrával kapcsolatosan 
értelmezhető. Egyrészt az infrastruktúra feltétel, mert nélküle az épületek, területek, 
településrészek egyáltalán nem, vagy csak csekély hatékonysággal működtethetők. Másrészt az 
infrastruktúra lehetőség is, mivel segíti a területek, településrészek fejlesztését. Megjegyzendő, 
hogy a közlekedési hálózatok kétarcúsága konfliktusok, viták forrása is lehet. Például számottevő 
infrastruktúrafejlesztés esetén a környezet terhelése megnő, ami növeli a fejlesztéseket ellenzők 
táborát. Ezzel kapcsolatos az ún. nimby-effektus (not in my backyard): „nagyon jó ez a fejlesztés, 
de ne az én telkem előtt legyen”. A közlekedési hálózatok fejlesztése a kapcsolattartás és 
kapcsolatteremtés lehetőségét is növeli (BERCZIK A. 1990).

Településfejlesztés és közlekedésregionalizáció
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A közúti hálózat

Az országos közutakat különféle csoportokba sorolják a jelentőségük, és forgalmi jellemzőik 
alapján. A hálózati útkategóriák a következők:
● gyorsforgalmi utak: autópályák, autóutak,

● főutak: első és- másodrendű főutak,

● mellékutak: összekötő utak, bekötő utak, állomáshoz vezető utak stb.

Az útkategóriák összefüggő hálózatot alkotnak, amelyek biztosítják a közlekedés 
lebonyolításához szükséges kapcsolatokat, felületeket. A forgalmi terhelés a telítődésig növekedhet 
az utakon, amely után a mennyiségileg már nem növekvő forgalom területileg átrendeződhet, 
például bizonyos hálózatfejlesztések eredményeként. 

1. ábra: A közúti hálózat hierarchiájának 
sémája (FORRÁS: NAGY B. 2005)

A hálózaton ta lá lható csomópontok 
minőségét a metsződő hálózat típusok 
határozzák meg (NAGY B 2005). Leginkább az 
autópálya csomópontok vonzzák a regionális 
logisztikai funkciókat. Olyan hálózati típus-
metsződések is vannak, amelyek nem 
alkotnak csomópontot (pl. gyalogút/
k e r é k p á r ú t , a u t ó p á l y a / a u t ó ú t ) . A 
metsződésekre mutat példákat az 1. ábra.

A vasúti hálózat

 A kötöttpályás hálózat vonalai a forgalomban betöltött szerepük alapján vannak kategorizálva.  
Az „A” kategóriás vonalak a hálózaton belül általában a nemzetközi korridorokat fedik le, rajtuk 
zajlik a forgalom döntő hányada. Ezek a vonalak valamennyi szomszédos országgal közvetlen 
kapcsolatot biztosítanak. A „B” kategóriás vonalak az „A” kategória kiegészítéseként a 
legfontosabb kiegészítő és összekötő vonalakat tartalmazzák. Ezeken a vonalakon keresztül 
valamennyi jelentősebb ipari és kulturális központ, és az összes megyeszékhely elérése biztosított. 
Ugyancsak ezek a vonalak biztosítják a kiemelt regionális központok elővárosi jellegű közlekedését 
is. A „C” kategóriás vonalak a mellékvonalak. Ezek regionális kiszolgáló szereppel bírnak, forgalmuk 
ennek megfelelően alacsony. A vonalak legtöbb esetben gyéren lakott, elmaradott körzetek 
kapcsolatát biztosítják a körzeti székhelyekkel,de több vonal állapota az elvárható feltételeknek 

Településfejlesztés és közlekedésregionalizáció
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A magyar hálózaton három egymástól jól elkülöníthető csomópont kategória jelölhető meg 
(ERDŐSI F. 2009). A monocentrikus hálózaton a sugaras fővonalak első jelentős csomópontjai a 
fővárostól mintegy 60 km-re, a második 130-180 km-re, a harmadik 190-270 kilométerre alakult ki.

A forgalom csillapításának lehetőségei

A forgalomcsökkentés a település egy adott pontján, egy adott időben a személygépkocsik 
számának csökkentést jelent. Ebből a szempontból az lenne a legjobb megoldás, ha az autók 
egyáltalán nem közlekednének. Ez nyilvánvalóan csak egy elvi kategória lehet. Arra kell törekedni, 
hogy az autók lehetőleg ne terheljék a város belső területét. Ennek érdekében tudatosan 
fejleszteni kell a csúcsidőben terhelt hálózati kapcsolatokat, illetve megfelelő (integrált) 
közforgalmú közlekedési rendszert kell kialakítani. Egy kiszámítható, kulturált és sűrű elemszámú 
integrált közforgalmú rendszer kitolja azokat a zónákat, ahol mindenképp szükséges a gépkocsi 
használata. A közforgalmi közlekedési rendszer életre hívásával egyidőben megfelelő számú és 
elrendezésű P+R parkolót kell kialakítani. A P+R („park and ride”- parkolj és utazz közforgalmú 
közlekedési eszközön tovább) rendszer hatékonysága arányos az általa elérhető utazási idő- és 
költségmegtakarítással. Célszerű olyan parkolójegyeket forgalmazni, amelyek egyben 
menetjegyként is funkcionálnak a közösségi közlekedésben. A teljesség kedvéért megemlítem a B+R 
(„bike and ride”- kerékpározz és buszozz) rendszert is, ami az alacsony beépítési intenzitású 
városrészekben különösen ajánlott. A B+R parkolóknak kiszámítható körülményekkel és megfelelő 
kapacitással kell rendelkezésre állni.

2. ábra: A magyar vasúti hálózat 

Településfejlesztés és közlekedésregionalizáció



4. évfolyam 3. szám 2010. december 28. 21

A fenti módok kapcsán fontos megjegyezni, hogy a rendszerek működtetése megkívánja a 
közforgalmú közlekedés prioritását (tömegközlekedési sávok kialakítása, a zavarások 
szankcionálása). A rendszer hatékonyságát növeli a közlekedési tudatfejlesztés, a környezettudatos 
viselkedési normák elsajátítása.

Közlekedési szövetség – intermodalitás

A közlekedési szövetségnek több definíciója létezik. Többen a közlekedési szövetséget a 
közlekedési vállalatok sajátos együttműködési formájaként értelmezik, amelyben a vállalatok 
bizonyos jogosítványaikat a szövetség mint különálló társaság számára átengedik. Mások szerint a 
közlekedési szövetség (…) egy adott régió, kistérség vagy terület közlekedési szereplőinek komplex 
együttműködése, melynek feladata, hogy a régió céljaival összehangolva annak közösségi 
közlekedését optimalizálja a résztvevők tevékenységének összehangolásával (MOLNÁR A. 2004). 
Véleményem szerint ezek a meghatározások pontosításra szorulnak. Ugyanis a közlekedési 
szövetségek esetében nemcsak a résztvevők sajátos együttműködési formájáról van szó az 
optimális közlekedési szolgáltatás nyújtása érdekében, amelynek célja a régió vagy egy adott 
terület versenyképességének a javítása. A közlekedési szövetségek megalakulása után az elvárható 
hatások között szerepel többek között a forgalmi-, és a környezeti hatás is. Míg az előbbi 
elsősorban a modal-split-tel, az utóbbi a levegő-, zaj-, és egyéb szennyeződésekkel kapcsolatos. A 
közlekedési szövetségek megalakulásával nem jár természetszerűleg együtt a fenti hatások 
realizálása. Ez pedig azt is jelenti, hogy a fenntartható mobilitás feltételei nem teljesülnek 
automatikusan a közlekedési szövetségek létrejöttével. A fentiek miatt tartom szükségesnek a 
közlekedési szövetség fogalmának pontosítását. 

A (regionális) közlekedési szövetség a város, régió, kistérség közlekedésében érintett 
szervezetek sajátos együttműködési formája egy optimális közlekedési szolgáltatás nyújtása 
érdekében, támogató jogszabályok mellett (SZABÓ L. 2009).
Az intermodalitás biztosítása egy integrált (regionális) közlekedési szövetség alapvető feladatai 
közé tartozik. Az intermodális csatlakozás lehetőségét a városban, régióban, kistérségben az 
ütemes menetrend biztosítja. A menetrendek számos formában, helyen hozzáférhetők. Például a 
mobilitási tanácsadók révén a mobilitási központokban. A közlekedési szövetség szolgáltatásainak 
reklámozására is a mobilitási tanácsadók hivatottak (ERCSEY Z. 2003). Az egyszerű átszállási 
lehetőség szempontjából fontos a közúti- vasúti megállóhelyek megfelelő kiépítettsége is. A 
menetrendszerű intermodális csatlakozást egy számítógépes üzemirányítási rendszer támogathatja.
Jelenleg Magyarországon inkább csak próbálkozások és szándéknyilatkozatok vannak a regionális 
közlekedési szövetségek létrehozására, így a jövőben kiemelten fontos lesz a megvalósítás. A 
közlekedési szövetségek létrehozása történhet megrendelői vagy szolgáltatói alapon. Ez a mi 
viszonyaink közepette az előbbi esetben politikai, az utóbbi esetben anyagi alapokon nyugvó 
konfliktusokat rejthet magában.

Kötöttpályás regionalizálási modellek

Rövid tanulmányom első fejezetének a „településfejlesztés védelmi kérdés is” címet adtam. 
Összhangban az ott leírtakkal, fontosnak tartom a vasút, mint környezetbarát és településkímélő 
közlekedési mód szerepét hangsúlyozni a közlekedés-regionalizálási feladatok megoldása kapcsán. 
Nemcsak városi, hanem regionális szinten is erősíteni kell a kötöttpályás közlekedés szerepét.

Településfejlesztés és közlekedésregionalizáció
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A regionális és az elővárosi közlekedés között különbséget kell tenni, mert a forgalmat, illetve a 
hálózati elemeket tekintve jelentős eltérések vannak. Magyarországon a hálózati adottságok miatt 
elsősorban a mellékvonalak jöhetnek szóba a regionális vasúti közlekedés megszervezésekor. A 
mellékvonalak története nálunk is a 19. századig nyúlik vissza, s egy sajátos - Európában is ismert - 
fogalommal különböztették meg ezeket a vonalakat a fővonalaktól. Ez a fogalom a „helyiérdekű 
vasút” fogalma. Ezek a vasutak csökkentett paraméterekkel épültek meg, viszont az ország vasúti 
ellátottsága európai viszonylatban kedvezővé vált. A csökkentett műszaki paraméterek és az 
évtizedekig elmaradt felújítás napjainkban halaszhatatlanná tette a mellékvonali probléma 
megoldását. Bár a magyar próbálkozások még messze járnak a megoldástól, mégis elindultunk ezen 
az úton. Jelenleg a regionális vasút elnevezésben a „regionális” szó csak névleges. Regionális 
modellekre (3. ábra) vannak elképzelések, a feladat meghatározni a helyes modellt és annak 
elemeit.
 

Ehhez számos kérdésre választ kellene adni, úgymint: 

● pályatulajdon, pályakarbantartás, pályahasználat,

● személyszállítás szervezése és elszámolása,

● üzemanyag ellátás,

● humánpolitikai kérdések stb.

A mellékvonalak további sorsát illetően több tanulmány, vizsgálat született. Az eredmények 
gyakran egymásnak ellentmondóak. Vannak, akik minden kisforgalmú mellékvonalat 
megszüntetnének, mások egy méter vasútvonalat sem javasolnak megszüntetésre. Olyan 
szélsőséges nézettel is találkoztam miszerint Magyarországnak nincs is igazán szüksége vasútra! A 
magyar vasúti hálózat létét csak a szomszédos országokkal való összeköttetés kényszere és a 
nagyvárosok hivatásforgalma indokolja...

3. ábra: Vasút-regionalizálási 
modellek
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Ebből is látható, hogy a problémakör meglehetősen sokrétű, minden eleme aprólékos, részletes 
elemzést kíván. Ilyen átfogó, a problémakört komplexen érintő vizsgálatok, tanulmányok eddig 
nem születtek az egyes régiókra vonatkozóan. A komplexitás véleményem szerint itt elsősorban azt 
jelenti, hogy egyidejűleg a vonalak üzemeltetés és fenntartás feltételrendszerét, valamint a 
vonalak és a régió kölcsönhatásait is vizsgálni kell (KERKÁPOLY E. 1999).
A komplexitást (4. ábra) biztosítja a kérdéskörök egyidejű vizsgálata és a köztük lévő kapcsolatok 
feltárása.

Összefoglalás

Összegzésként megállapítható, hogy a közlekedés-regionalizáció segíti a környezettudatos 
településtervezést egy megfelelő, integrált közforgalmú közlekedési rendszer formájában. A vasút 
jövője és szerepe az egyéni és közösségi közlekedés rendszerében az integrált közösségi közlekedés 
részeként, a helyi sajátosságok figyelembevételével vizsgálható. Az integrált közösségi közlekedési 
rendszer kedvező hatásainak realizálását az egy időben bevezetett támogató jogszabályok 
garantálják.
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