
HAZAIUTAKON A NATO ÉS eZnU SZERVEZETEIBE

Eszeni Inrel

Egire érzékelhetőbbé váli\ hogt Maryarorságon egl olyan euró-
at|anti integrációs párbeszédűl van szó, nelyben nekűnk folyamato-
san bizonyítani kell a NATO és az EU előt! hogy ni valóban csatlakozni
akarunk és haánknak minden yonatkozásban ilyen tipusú orientált-
sága van. Ezt példázzák a brüsszeli Európa Uniós kérdőívek is, amelyek-
re az adott vála§zainkat jól fogadták, a legfelkészültebbnek ítélve az or-
szágot az öt megnevezett tagjelölt kózűl. A NATO tárgya|ásokon is va-
lószínúleg sóba kerül a hazai infrastruktúra fejlesztésének kérdése, még
akkor is, ha nem valószínű, hogy a tárgyalási szakaszban túlzott (esetleg
az ország gazlaságának teherbíró képességét meghaladó) igényekkel
lépnének fel, hiszen Brüsszelben is hangoztatják, hory elsódleges a gaz-
dasági stabilitás, Az ország infrastrukturális beruházásai tehát elsősorban
a gazdasági stabilitás és fejlődés katalizátoraként kell, hogy múködjenek,
a honvédelmi célok pedig jelen vannak, de nem, mint elsődleges élok
szerepelnek.

Valószínűsítem, hogy a sikeres tárgyalási szakasz és az azt követő
NATO tagság után, a brüszeli elvárások is nőni fognak. Az EU költség-
vetésében az ezredforduló után meg|elenő több százmilliós ECU -az Eu-
rópai Unióba meghívott országok felzárkóztatására - infrastruktúrát is
érintő felhasználásába, összhangban a NATO elvárásokkal, a honvédel-
mi célok is eg;ne erőteljesebben fognak érvényesűlni, amelyet csak nö-
velni fog a szövetségi percm-(sőt "szigel') ország speciális infrastrukturá-
lis helyzete is. Eppen ezórt már mo§t kitűnteteít szereppel kell kezelni
a HM részéről a más tárcák -elsősorban KIIYM és IKM - által irányított
és felürye|t (és az EU igényeket is magában foglaló) infrastrukturá|is
kózép és hosszú távú fejlesztési irányokat tr€ndeket, és egt kis oda li-
gyeléssel a késóbbiek során rengeteg pénzkidobástól, energiákat lekötó
korrekciótól szabadíthatják meg orságunk honvóde|mének ügrét.

l Eszenyi Imíe mkJóhadnagy, ZMNE Logisaikai tanszék doktorandusz
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Mindezeket fi5lelembe véve nézzük tehát hazánk és közvefue a ha-
zánkat is érintő EU infra3trukturális fejlesztési terveket. Mivel a légi köz-
lekedési, valamint a hírközlési fejlesztési tervekől sok információ jelent
meg az elmúlt időszakban, ezért úgy gondolom, nem szükséges azokat
megismételni, ezert csak a közlekedés vasúti és közúti - a honvédséget
talán legiobban érlntó irfrastruktrudüs fejlesztéseket - és kisebb mér-
télóen a vízi alógazatot lúváiom ismertetni,

Az ország modernizációs és fejlesztési elképzeléseiben a már vázolt
szempont rendszert igen eróteljesen firyelembe kell venni. Tehát a ma-
gar gazdasúgnak az elköryetl@ző időszakban végig l<ell gonlolni azt, hogl
a mai modemizációs törekt éseibe4 milyen helye teszi az inírastruIúlrót,
komolyan gondoljuk-e azó hog az út-, vasútépítés, hí*bzléli csatornál,
stb. kiépítése az elkjvetkezendő időszak fejlődésének (ezáltal az ország bb-
tonsógónak) garanciúja-e, varyl nem-

Az |997-es költségvetésben mintegy 40 milüárd forintot terveztek
infrastrukturális fejlesztésekre. Meg kell azonban jegyezni azt, hogy en-
nél lényegesen többet vár el tőliink azEU, AzEU a tégiók uniója, amel-
lett, hory természetesen az országok csatlakoznak Ennek szellemében
született a terület fejlesáási törvény koncepciója is, hisz gondoljunk csak
a Dunától nyugatra és keletre eső orságrészek infrastrukturális fejlett-
ségi különbségére.

Az Orság§flfilé§ 6ltsl 199ó-ban elbgadott kiizlelrdéspolitiltai knn-
cepció mqptőbfllt ezelmek az igényeknek elébe menni, felvózolva azokat
a kisziigelési pontoka$ amelyelce támaszkodva a következó idószakban
fel kell építeni infurstrukúúrafejlesztési ten einket

A magyar közlekedés jelenlegi állapota híven tiikrözi a korábbi év-
tizedek infrastruktíra "fej kszsésénelt' hazai 5rakorlatá! a gazdasá§ sű€
rában elhanyagolt, leg|obb esetben is csak másodlagos kezelését. A szük-
ségesnél kevesebb ráfotdítások " ere&nényelént" napjainkban gyakorla-
tilag a közlekedés minden területén - íry például a pályák, a járművek, a
szállítóeszközök, technológiák stb, vonatkozásában-az európai átlaghoz
képest az elmaradás jellemó. Az országos fejlesztéseknél rendszerint a
minóségi kérdések háttérbe szorultak a mennyiségi jellemzőkkel szem-
ben. Ez eryes alágazatokban a gazdaságban valósan elfoglalt szerepüket
meghaladó dotációkat eredményezett. A közlekedési munkamegosztás-
ban eryes alágazatok szerepének túlbecsülése azok aránytalan fejleszté-



sét, míg mások elhanyagolrását, illetve esetenként tudatos visszafejleszté-
sét eredményezte. A gazdasóg múkixlését köqontosttó,tijraelosztó me,
chanizmuson kreutül irányított kbzlekeüs is énél<etlen maradt a piaci
viszonyolaa, az alacsony taiíák mind a szeméIyszáWtásbary mind az őru-

fuvarozásban a valós köItEé4eket tnegértteni Mptelen H)zlekdési keresle-

tet is keltettek Az indokolatlan szállítá§i igényeket is kielégító forgalom
rákénpzerült a meglévö legfóbb közlekedési tengelyek (fővárosi hidak,
odavezető autópályák é§ főutak, vasútvonalak) használatáta, ezáltal
mintes/ vi§szaigazolta nemcsak a sugara§ §zerkezet tovább fejlódáének
igényét, hanem prioritását i§.

Mindezek tovább halasztották a közlekedési hálózat - annak ki-
egyensúlyozottabb térségi fejlódését elósegító - szerkezeti struktúrájá-
nak átalaKtárát. A fejlettebb európai országokhoz képest üszonylag ké_

són honosodnak meg a korszerú sáűtási technológiák, kiterjedtebb al-

kalmazásuk is lassú ternpóban fejlódik.

Ma nár egre jobban kifejezhetó fontos gazdasági-társadalmi ér_

dekek fűződnek a trúlzott mértékű sállításigényesseg mérsékléséhe4 a

környezetet éró terhel6s csök}entése, a rendldvül alacsony színvonalú
közlekedési kulüúra és a közlekedésbiztonság növelésg a hlányzó lo-
gisztikai módszerek és tétesítnények elterjedéséhez. E rendszerek
azonban korszerű vízi úthálózatot, közúti és vasúti csatlakozással rendel_

kező kikötőket, megfeleló út. és va§úthálózatot és összehangolt számí-

tógépes szállításszervezést igényelnek.

A magrar közlekedés infrastrulitúrájának fejlesztése sámos szak_

mai és társadalmi bizottságok közel fél évtizedes nunkáje ercdménye-

ként kialakított é§ a Mas/sr Köztársaság OrszággÉ|ése által 1996_ban

elfogadott közlekedéspolitikai koncepcióra épü|. A közlekedéspolitikai
koncepció, a hazai társadalmi és gazdasági tendencirák, sajátosságok fi-
gyelembe vétele mellett, élkitúzései és stratégiai fejlesztési irányelvei
megfogalmazásánál firyelembe veszi az EU közlekedéspolitikai elveit,

az európai tendenciákat, valamint a transz-európai közlekedési hálózat
kialakítrásának fejlesaési irányait, technikai követelményeit, elvárá§ait is.
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Mindezek alapján a magar közlekedé§politikai §trategiájának fő
irányai:

- Az Európai Unióba integrálódás elósegítésében,

- A szomszédos országokkal az együttműködés feltételeinek jaű-
tásában,

- Az ország kiegyensúlyozottabb térségi fejlődésének elősegítésé-
ben,

- Az emberi élet és a környezet védelmében, valamint a közleke-
dés hatékony, piackonform működtetésében fogalmazódnak
meg,

A közlekedéspolitikai koncepcióban megfogalmazott stratégiai irá-
nyok és célkitúzáek figyelembevételével - a megvalósuláshoz szükséges
finanszírozási feltételek függvényében - készülnek az eryes ágazati kon-
cepciók, közép és hosszú távú tervek.

A következő idószak kiemelkedő kérdése a közút-vasútfejlesztés.
Az ország közlekedési hálózatának fejlesztéseinél mértékadónak tekint_
hető, hory az EU által megielölt közlekedési folyosók és a nemzeti érde-
keket szolgáló fejlesztések egybeesnek az Országgnilés által is elfogadott
Közlekedéspolitikai Koncepcióban foglaltakkal. A Magyarországon át-
haladó három transz-európai ("krétai") közlekedési folyosó fejlesztése
az ország lranút szerepének erősítését segíti elő mind a közút és vasút
IV.-Drezda/Nürnberg -Budapest-Constanca-Szóíia - Szaloniki -Isz-

tambul; V.Trieszt/Koper/ Fiume-Budapest-§iev), mind pedig a űzi út
(YIl, - Duna) vonatkozásban. "

Az EU köztekedési fejlesztési elvek között ery egyértelmű vasúr
orientáltságot lehet észrevenni. Az Unió közlekedési fejlesztéséért fel-
elősök abból az elvből indultak ki, hogy Európa közlekedése drámához
közeledik. A 80% közúti,ZO%o vas(lti áruszállítási arány (haánkban ez
70 és 3OVo) tarthatatlan. A közlekedési dugók, a környezetvédelmileg
elüselhetetlen szituációk, arra ösztönzik az EU-t, hogy irányt váltson.

2 Atóínaiszáíí''okazEu ajánlásokban szerepló tíansz-€urópai számozást jelölik



Azt kell látni, hogy ez tulajdonképpen egy kármentési akció, hiszen ha a
közút-vasút áruszállítási telje§ítmény továbbra is ilyen ütemben nőne a
vasút kárára, akkor ez Nyugar Európa közlekedési rendszerének ösz-
szeomlásához vezetne. Mas/arországon más a helyzet. A hétvégi kimi-
on§top, amelyet sok kritika ért a bizonyosan nem közút ellenességet
hanem éppen a közúti közlekedés Európa konformitását és szalonké_
pessé tétetét szolgálja. Nálunk az utóbbi évek szállítási igényeinek vál-
tozása a vasút teljesítményének rohamos csökkenését eredményezte,
amelyben a kedveztőlenül alakuló műszaki állapot mellett a gazdasági
átalakulás, valamint a hagyományosan kialakult és rugalmatlan szolgál-
tatási szerkezet is közrejátszott.

Az országközforgalmi vasúti köztekedését alapvetően a Magyar Á-
lamvasutak Részvénytársasága (MAV Rt.) és a Győr-Sopron-Ebenfurti
Vasúti Részvénytársaság (GySEV Rt.) bonyolítja, A mintegy 7700 km
hosszú normál nyomtávú vasúti hálózat közel 40Vo -a tartozik az országos
törzshálózatba, amelyből mintegy 2000 km egyben az európai törzsháló-
zat részét is képezi. Vasúti hálózatunk sűrűsége az európai átlagot ugyan
meghaladja, de a pályák vonalvezetése, 1e||emzői és múszaki állapota
akadá|yozza a gazdaságos es versenyképes üzemet. Különböző műszaki,
technikai okok miatt jelentős arányú a vasútpályán a sebességet lassító
jel, 1990-1991-ben az "A 1" besorolású vasúthálózat 6,5 Vo-a,7994-7995,
ben viszont már 38,8 7o-a volt sebesség lassító jelekkel ellátva. A vasúti
pályák átlagos életkora 25 év. Jelenleg az "A 1-es jelzés' fóvonalaknak
27 Vo-a, amelléWonalaknak pedig 5 6 Vo -a}-ral'eírt. AkéWágányú pályák
és avillamosított vonalak aránya,valamint a pályákon elérhető maximális
sebesség tekintetében messze elmarad az EU tagállamainak átlagától,
emellett a MÁV Rt. Jármállományának korszerűtlensége és összetétele
korlátozza a nem zetközíhálőzaton való meg|elenést is, A Diesel-üzemű
járművek legnagyobb engedélyezett sebessége 100, a üllamos jármúveké
pedig 130 km/óra, de vonóerejük, illetve egyéb adottságaik folytán 120
km/óra-nál nagyobb sebesség vonattovábbításra alkalmatlanok, A von-
tatójármű állományból csupán a villamos motorvonatok fiatalabbak 10
évnél. A villamosmozdonyok többsége 30, illetve 40 éwel ezelótti mú-
szaki színvonalat képvisel. A személyszállíió vonatok továbbítására 14

éve, a tehervonatokhoz pedig 8 éve nem szereztek be üllamosmozdonyt.
A belföldi forgalmú személykocsi állomány 40 Vo-a 15-25 éves,38 Vo-a

25 évesnél idősebb; a nemzetközi forgalmú személykocsi állomány 41

7o-a20-25 éves,29 7o-a25-3l éves.
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Az ismertetett problémák ellenére, a vonalhálózat fejlettsége és az
európai törzshálózathoz kapcsolódó vasútvonalak állapota lehetővé te-
szik az országon átmenő tranzitforgalom lebonyolításáí, ahog ezt az,

IFOR/SFOR szrállítások is bizonyították

A magnr vasút nelaetközi kapcsolatait összesen 27 határmenet
(Ausztria 6, Szlovókia 9, ülaajna 2, Romónia 5, Szerbia 2, Howótorszóg
3) biao§tjq Szlovénia irfutyában pedig most épül az első könetlen vasúti
ösuek)aetés.

A közlekedéspoütikai koncepcióban szerepel a vasútvonalak leg-
alább 1óO krVórára történő átépítése. Ez a pályavasút szempontjából
óriási állami feladatokat jelent. Az egrik legna5obb prioritást élvező
vasútvonal fejlesztés a Hegeshalom - Budapesíszaka§zon 1997.közepén
fejezódött be, biáosíwa az európai szint utazási feltételeket ez€n a vo-
nalon. A közeljöv6 tervei köótt §zerepel a Budapest - Keleóia vona| kor-
szerűsítése, és kéWágányuvá építése. A maryar-szlovén -1996. október
közepén aláírt- új pályaszakasz megépítéséről sóló megeryezés szintén
jelentós vasúti fejlesztést jelent. Ez gakorlatilag Magaronzóg tengerre
való kijutásának lzempontjóbóI - a lcombindlt szóllítósi lehetőségeka is

figelembe véve - egt jelentős esemázy. Politikusaink számára nem isme-
retlen a probléma, amit az osztrákok ezzel kapcsolatban felvetnelg hory
ez az ő Eszak-déli konkurens szállítrási vonalait sértheti. Nem is hiszem,
hog5l két szornszéd ország kózötti kapcsolatok létezhetnek közvetlen vas-
úti kapcsolat nélkül. Ez semmilyen harmadik ország vélt érdekeivel sem
indokolható.

A távolabbi vonalfejlesztések az ezredforduló után - Budapest vasúti
elkerülését biztosítí - Pusztaszabolcs - Ceg!éd vasíBlolal megvalósításá-
val számolnak. A fenti vonalépítéselq és korszerűsítések mellett folyta-
tródik a törzshálózat üIlanosítási programja a:

- Balatonszentgyörgy - Gyékényes,

- Székesfehérvár - Szombathely,

- Felsózsolca - Hidasnémeti,

- Rákospalota - Vácrátót vonalszakaszokon.

Avasút tervezett és megvalósuló fejlesztései szorosan kapcsolódnak
az összeurópai közlekedési folyosók és a hazai logisztikai központok ki-
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alakításához, a korszerű, kömyezetkímélő sállítrási módok mind szele-
§ebb körű alkalm azásához. E élt szolgálják többek között már kiépített
és a továbbiakban kiépítésre kerülíkonténer terminólolc, Ro-IÁ pálya-
udvarok, ameg|évő és a közeljövőben beszeriésrt tervcze§,EecűIis jór-
trulpark

A vasutak jelenlegi műszaki állapota és létszáma az erósen lecsök-
kent piaci igényekhez sem igazodik még telje§ mértékben, uryanakkor
jelenlegi állapotában is képes az onág közlekedési igényei helégítésé-
ben meghatározó szerepének betöltésére. Világosan keli látni. azonban,
hory aki nem építette még ki a tranzit úNonalait, akinek nincs is két
országhatárt összekötó autópályája, az nem mondhatja azt, ho§I csak
vasút orientált lehet. Az ismert EU tendenciák alapján felmerül, hory a
közlekedési munkamegosztásban elfoglalt vasúti szerep mennyire te-
kinthetó reálisnak, mert a környeze§édélmi és forgalrni megfontolások
által indokolt teljesítmények elég távol vannak a személy és árusaállítás
tényleges nagtrtágrendjétől. A magyar vasúti közlekedés helyzetének és
a nyugat-európai vasúti szolgáltatások fejlódésének tendenciái ismere-
tében a legfőbb gond a versenyképességjavítása. Az ilyen irányu erófe_
szítések eredménye az Allam-MAV Rt. §zerződés létrejötte, a pályavas-
út és a kereskedő vasút gazdálkodrási rendszer szintjén történó elkülöní-
tése. A fejlesztések körében a versenyképesség javítását szolgálja az .IC
hálózat íokozatos bővüIése vag a Hegleshalom-Budapest vonalszakasz
modernizálása.

Magyarországon a jövóben egnzene kell közút és vasút-orientált-
sággal rendelkezni. Mégis azt kell mondani, hogy mivel az EU támogatási
rendszerét is - amely kifejezetten c§ak va§út orientáltságu - fel tudjuk
használni, szűkség van egy új típusú loglszttkai gondolkodásmódra,
amely a lambinólt szállítósok íelétolja el a száütások irányvonalát. Meg-
próbálja azt elfogadtatni a szállíttatókkal - köztük a Maryar Honvédség-
gel - és a száltítókkal is. Nemzetközi üszonylatban gondoljunk itt az oszt-
rák példára - ahol grakorlatilag nehezítik a köaiti száütási lehetóségeket
az egre szigorúbÜi váló (EIJR 1, 2, 3)3 normák -, kényszerből is [ény-
telenek vagnrnk ráhangolódni a kombinált szállításoka. Osszességében

3 EUtóPd Unió§ kóáü mú§záki er kófuy6zetvédelmi nofmál
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Magyarországon a közút-ya§útf€jleszíés az elkövetkezendó években
eryszerre leszjelen. Atámogatásokban a vasúttámogatá§t nem lehet ú§/
felfogni, mint a közút ellenességét, a két fejlesztési igényt összhangban
kell megvalósítani. A vasúti fejlesztések következetesen firyelembe ve-
szik az EU-trendek énényesitését is. Ennek jegyébenkerúl sor a pálya-
vasút fejlesztési és rekonstrukciós feladataira, majd a gördüIóállomány és
az informatikai- telematikai rendszer korszerűsítésére.

Az ország földrajzi fekvésével összefüggó tranzit kötelezettségeink-
kel - legyünk őszinték, vannak ilyenek, és ezek csak nóhetnek a már em-
lített perem és "szliet orsiógi" specia|itásból eredóen mind NATO, mind
EU vonatkozásában - kapcsolatban az Eü világosan kifejtette, olyan
tranzit országnak tekinti Ma§/arországo! ahol három európai folyosó
halad át.

Valószínűnek túnik, hogy a Schengeni egyezmény szerinti határok
néhán} év múlva nem Ausztria és Maryarország, hanem Mag5rarország
és valamely keleti, délkeleti államok között fognak húzódni. Ezért űgy
kell felkészülni erre, - nem elfelejtve tranzit kötele§ségeinket - hog, az
érintett közúti határátkelhőelyek korszerúsítését (a PHARE program
ehhez adja a legtöbb pénzügyi segítséget jelenleg is 6-8 átkelőhely van
fejlesztés alatt) tudjunk biztosítani, amely lehetóvé teszi az Európai Uni-
ós tranzitforgalom lebonyolítását is.

Tehát a tranzitfolyosók megteremtése, a belső és kiilső regionális fej-
lődést se4ítő autópályál9 autóutakmegepítése aközíltikitzlel<edés fejlesz-
tése alapvető kérdés.

Jelenleg Maryarország teljes útháIózatának hossza több mint 158
ezer km, amelyből az állami úthálózat mindösszesen 3Oezer km. A köz-
utak (állami tulajdoáú országos és önkormányzati tulajdonú helyi köz-
utak) hálózata 105 706 km, minteg5l48 ezer km a mezőgazdasági ós közel
5 ezer km az erdé§zeti magánutak hos§za. A teljes közúthá|ózatközel57
Vo-a szi|átdburkolattal van ellálva, ezen belül a 30 023 km hosszúságú
országos közúthálózat kiépítettsége csaknem eléri a 99 Vo-ot- Az orszá-
gos közúthálózatból 6821 km tartozik a főh álőzatba, amelynek mintegy
3OVo-a (kb.20Ú km) egyben az európ aiűthálózat részét is képezi. A fó-
hálózat mintegy 20 7o-án (kb.1330 km- en) a kapacitás már a '90-es évek
elején kimerűlt, az elsőrendű főuí^k mintew 40 Va-án állandósult a tor-
lódás. Hiányoznak a telepúléseket elkerülő szakaszok, 1500 km főút be-
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épített.területen halad, melyek jelentős részén a balesetveszély és kör-
nyezeti ártalom is tarthatatlan mértékűvé vált. Legkedveztőlenebb a
hel}zet az autóutakon és rendszerint az elsőrendű főuiak városi bevezetó
szakaszain, Az ors zágos közílthálózat közel félszáz (ebből 27 nemzetkö-
zi),állandó varyideiglenes jelleggel működő határáikelőhelyen kapcso_
lódik a környező országok közút h álózataihoz.

A hazai közúthálózát terül€ti §űrűsége közet ál| az EU tagá|lamai-
nak átlagáho& üszont minőségben és szerkez€tben e§Iaránú elmarad a
nemzeúközi színvonaltól, átbocsáíóképessége sok hel!-Ón még az eunópai
átlag_felét ktevő hazai járműá_llománnyal iincs össáangbin. Autópá-
lya ellátottságunk (4, 4 kmi1000,1akos) mintegy 1/4 rés"" u? EUj.I"nÉgi
átlagának, Az országos közutak kiépítettségets burkolattal való ellátoú
sága összességében megfelelőneli mondiató, ugyanakkor a közutak
minteg 30 Vo-a nem rendelkezik a besoroláshoz éiiorgalmához megha-
tározott minimális (5, 6, 6,5 m) burkolat szélességgel"sem. Az európai
törzshálózatba tartozó (E-jel) utakon 640 krn hossión 7,5 m alatti a bur-
kolat szélesség, így e mutató alapján az E-utak köze| 1/i-a nem minósül
megfelelőnek.

. Wa!! múszaki szempontból az összes járművet tekintve, a tranzit
útvonala*on a forgalom37,5 Eo-a a 20 tonnifeletti jármúvekből áll, míg
a többi főúton ez az arány 20-20 Vo között mozog. Számottevő a terhelési
határérték feletti járművek forgalma, az összés nehéz teherforgalom
mintegJ'7.Eo-a. Az o§zág közútjain a tengelyterhelések jelenlegi"meg-
engedett határértóke 10 tonna és a megengédett össztómeg 40 tonná.
Különösen íontos kérdés ez a MH (de a taszái Ameikaiknak isi a tilsúIyos
és túlméretes gep- és harcjárművek közlekedtetése szemponliábó!. Ezen
értékek_ncivelésével ( 1 l ,5 illetve 44 tonna) kell hamarosin sáámolni, mi-
ve] az EU-ban már jelenleg is e magasabb értékek a z előírtak a terhelé_
sek növekedése várhatóan felveti áz útpálya szerkezetek és a hidak te_
herbírásának problematikáját is.

_A.!ö+li hidjaink átlagos életkota 42 év, ami - figyelembe véve az
autópályák fiatal hídjait is - túl magas. Jelenlegi állapáuk szerint nem
megfelelő (7-_2_éven belül javítandó) az összes ÍidakiO Vo-a,5-7O éven
belül jaűtandó további 20 Vo. Jelenleg 20 tonnás össztömeq kor|átozás
van érvényben 2Zj bídon, ebbőt 46 a főutakon található. Á 40 tonnás
:::1l9."_g 

jállllek forgalmához további 250 db híd nem felel meg. A
hídállomány 17 Vo-án elégtelen a pálya szélessége. A fentiek alapján áín-
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den ótödik híd teherbírása, vagy szélessége elégtelen a forgalom lebo-
nyolítrásához, az országos közutakon meglévó 5886 hídból csaknern 900
korszerűítésre szorul. Forgalmi szempontból nem kielégító a nagy fo-
lyókon lévó hidak mennfsége és terúleti eloszlása sem. Kiúvóan kevés
a Duna-hidak száma. A Dunán BudapesttőI északra 2 db, délre 3 db
(ebből 2 vasúttal közös), a f6városban pedig 7 db kiizúti forgalomra
alkalmas híd van. A Tisza 600 km-es magyarországi szakasán 14 db
állandó jellegű kiizúti híd van, ebből kettő a vasúttal közö§, eg}, pdic
határhíd. A naryobb folyókon az állandó hídátkelőhelyek melleü ösz -

szesen 34 kompátkelőhely műkikli\ rendszerint ideiglenes jelleggel, né-
hány kivételtől eltekintve alacsony színvonalú műszaki állapottal, kiépí-
tettséggel és telje§ítőképességgel.

Az ország északnyugat-délkeleti (Ml,M5) és délnyugat-északkeleti
(M7,M3) nag5l forgalmú nyomvonalain - uryan lassú ütemben - folyamat-
ban van az autópályák határig történó továbbépítése, ezzel kialakul az
európai kózlekedési folyosókhoz kapcsolódó gerinc hálózat, de továbbra
is hiányoznak még az or§zág minden rászét az egységes hálózathoz kap-
c§oló é§zak-dél irányu közúti főtengelyek. A jelenlegi kedveztőlen háló-
zat szerkezrt, aBudapesten kívüli napkapacitású Duna-hidak és gyűrű
irányú összeköttetések hiánya kerüluótakat, idóveszteséget és ezek mel-
lett többlet územanyag fogya§ztá§t is okoz.

A köaúíhálózat tervezett é§ m€valósuló fejlesztései egyrészt kap-
csolódnak az összeurópai közlekzdési folyosók kialakításához, másrészt
oldják a jelenk§ sugaras háIózatúl ered.ő főváros cenuikusságot, növelik
a lözlekedésbbtonsá4ot, közvetetten hozzájóruInak az adott térségek gaz-
d,asági fejlődéséhez.

Tekintettel a nemzetgazda§ág t{esítkőépességére - figyelembe vé-
ve a szomszédos országok közúthálózatának fejlettségi szintjét, a moto-
rizációs fejlődésből adódó forgalmi igényeket - vegyes finanszíroziás ke-
retében (államháztartási, állami társasági, valamint jelentős állami hoz-
zájárulást is tartalmaó koncessziós források eryüttes fi§Ielembevételé-
vel) 10 éves program alapján épülnek ki a'I7ér4i" folyosók maryarországi
szaka§zainak még hiányzó reszei.

Az országos közúthálózat fejlesztéÁi programjának alapvetó célja a
közúti közlekedés működóképességének fenntartása, illewe biztosítása,
a környezeti terhelá csökkentése, a közlekedés biztonságának növelése



révén a társadalm! gazdasági átalakuláshoz nélkülözhetetlen közúthá_
lózati infrastruktúra megteremtése, az Európától való elmaradás csök_
kentése.

A hálózat feJlesztés cé{a a forgalmi igényeknek megfeleló olyan or_
szágos közúthálózat kialakítása, amely megvalósítása rövidebb távon
(2007-ig), va|amint na§l távlatben (2030-ig) Iehetdvé teszi:

- A főváros-centrikus hólózati uerkezet sugaras-gttiűs szerkzetté
történő átalakításót a Dunatljvóros és Szelcszúrd ténégében meg-
v alósítandó glűrú irótryú kapc s olatokkal;

- Az autópólyák (autóutak) oruághatóig történő kiépítésevel a
nemzetközi k)zlekedési íolyosók elvórt szítlvonah1 kialakítását, a
gorsforgalmi úthólózat fejkszté sév eI a te lepülések köztlti kiszolgál-
Iása színvonahnak javítását, a közlekedé§ költségek csökkenté-
sét;

- A köztiti közlekedés okozta kömyezeti ártalom és baleseweszély
csökkntését a lakott terüIetek terhelt átkelési szakaszainak kiváI-
tásávLl, az úthálózat paramétereinek javítósával;

- A szomszédos onzágolg a megék és a különft)ző ré§óN valamint
az eges tekpülések közötti hiányzó kapcsolatok kiépítését és fej-
leszté,ét.

A középtávú (2007-is) terv negvolósulása során:

- Reólis lehetőség ryílik a uekszárdi-, dunaújvároi és az M0 északi
szeldorúhoz tartozó Duna -hüak megPpítéséry a hozzókapcsoló-
dó gorsforgalmi útszakaszolckll;

- Az országhatárig kiépülnek a legjelentósebb forgalrni irányok-
ban (észaloryugat-délkleti Ml, M5; és délnyugat-északkeleti M7,
M3.) az európai autópólya-hóIózatba illeszkedő autópólyóN illet-
ve az autópólyóvá fejleszthetó gorsfotgahni utak (az M3 esetében
Nyíreg hózáig), v alamiri

- Az M30 Emőd (M3) - Miskolc között,

- Az M70 Szlovénia irónyóba, és

- Az M0 M3-M5 küötti szakasza autópólyóvó fejleszthető gors-
foryalmiútkmt;
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Emellett felújítrásra kerül

- Az Ml autopólya Budapest-Győr;

- Az M7 autópálya Budapest-Zamárdi közőlti szakasza.

A már megkezdett beruházások közül befejeződik

- Az M15 autopába kiépítése;

- Az M2 porcforyaltni út a Vácot elkerúlő szakasszal bezárólag.

- Á forgalmi sávok bővítésével, illene elkerülő szakaszok és új for-
galmi sávok kiépítéséve| jelentősen csökkennek az egyes útsza-
kaszok áteresztőképességének elégtelenségéből eredő torlódá-
solg a kiros k)myezei hatások;

- Átépítesrg xorszerűsitésre ker nlnek a meg|aó főtlthúIózat bal-
esetyeszélyes csomópontjai és jelenleg nem megfelelő hídjaL

Ezen fejlesztésekkel kialakul az európai közlekedési folyosókhoz
kapcsolódó gerin chálózat, de mégtovábbra is hiányoznak majd az ország
minden részét az egységes hálózathoz kapcsoló észak-dél irányú közúti
fótengelyek.

A közúthálózat távlati fejleszté§i prograqiának eredményekéní
nagt távlatban (kb.2030-ig) téírejöhet a gtorsíorgalmi úthálózat mint-
egy 3500 km hosszban (ebből 1258 km autópálya, a többi autóút):

- A négt sugáirányban kiépülő autópóIya (M1, M3, M\ M7) az
egyes országrészek közötti kapcsolat megteremté§e mellett az
ország legfonto§abb közlekedési kapcsolatait is biztosítja Euró-
pával. Ezen sugárirányú autópályák stratégiai jelentőségét tá-
masztja alá, hogy azMl-M5 autópályák már je|enlegis a Nyugat-
és DéIkelet-ewópai tranzitútvonal íontos elemei, míg az M7-M3
autópáIyúk D éI- Európ a irdnyóban, valamilat az Ádiai kikötók é s
Kelet- Európa és Ul<rajna közötti közvetlen kapcsolat részá fogák
képezni,

- A sugárirányú autópályákat összekótó M0 autópálya-körpúni
s.űjt&elo§ztó szerepe mellett a budapesti forgalomtehermente-
sítését is szolgálj a , míg az M8 és M9 autópáIyák a keleti és nwqati
országrész összekötése melleít altemdűv útvonalat is bizíositanak
a n emz etkbzi forgalom s z á m ár a B u,d ap e s t t é rs é gé n e k e lke rül é s év e L
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Emellett straíógiailag fontos átkelési lehetős€eket i§ j€I€nt€-
nek a legnaryobb hazai folyónkon.

- A sugárirányú autópályákból kiágazó M15, M30, M43, M70 jel-
zésú autópólyák a szomszédos országokkal való közvetlen gors-
forgalmi kapcsolatok kiépítését szo|gáIják

- A gyorsforgalmi hálózat továbbirészétképező autóutak elsósor-
ban a hazai régiók közötti kapcsolatok magasabb szolgáltatási
szint megteí€mtését szolgálják.

A közúti járműáIlomány és annak fenntartóipari háttere az elmúlt
7 -8 évben jelentős változdson ment kereutül Az állomány kialakításában
és fejlesztésében korábban meghatározó szerepet játszó központi irányí-
tá§ megszűnt, ugyanezen időszak alatt fokozatosan megszűntek az állami
tulajdonú, közlekedési- és gépjárműfenntartó vállalatok is. Jelenleg a
közúti járműállornány felemás képet mutat, a korábbi néhány - elsósor-
ban keleti - gyártmányból ös§zetevődő járműpark még nem selejtezett
egyedei - darabszámuknál fogva még ma is meghatározó szerepet visz-
nek, azonban magas életkoruk, elavultságuk, karbantartási-igényességük
és magas üzemeltetési költségük miatt alkalmazhatóságuk eryre szűkül.
A j árműpark másik részét kitevó ál|omány már a piac oientáltsá4ot tiJk-
rözj - ez megnyilvánul a gyártmányok sokféleségében -, ugyanakkor az
elmúlt években behozott járműállomány túlnyomó része használt jármű
volt, minek következtében a hazai járműpark átlagéletkora nem sokat
változott, a Kvánatos fiatalodás elmaradt.

Az ország teljes közúti járműál|ománya meghaladja a 3 millió da-
raboq azonban több mint fél millió db - e|sősorban személygépkocsi -
már nem rendelkezik forghlmi jogosultsággal. A jármúállomány döntő
többségét (7 47o-át) a személygépkocsik alkótják (minteg 2,2 millió db
a forgalomban lévő), a íehergépjármúvek (mintery 260 ezer db) és pót-
kocsik (kb, 250 ezer db) részesedése összesen 17 7o-ra tehetó, Ajármű-
vek átlag életkora magas, például a személygépkocsiké 11,6 év, a teher-
gépjármúveké 9,91 év, de a korcsoport szerinti megoszlás sem kedvező.
Három ér,rrél fiatalabb a személygépkocsik 7 vo-a, a tehergépjármúvek
12 7o-a.

A járműáIlomány területi megoszlása sem eglenletes, a szeméIygépko-
csik 35 Vo,a, a teheryépjárművek 31 %o-a Budapesten és Pest meglében
található. Ahazai tehergépjárműpark műszaki színvonalát jellemzi, hogy



csupán mintegy 4500 db rendelkezik nemzetközi árufuvarozási jogosult-
sággal, azonban ezen - 8 évnél nem idősebb - járműpark 86 7o-a sem felel
meg az EUR0-1, illetve az 1998-tól életbelépó EUR0-2 követelmé-
nyeknek.

Az utóbbi 5-6 év közőíi járműállományában bekövetkezett közel
másfélszeres növekedés mind a fenntartó szervezetek számának, mind e
szektorban dolgoók számának minteg 770-175 %o-os emelkedését von-
ta maga után. .A., szervezetek számának növekedése a megszűnt "órűs-
vállalatok" helyébe lépő vegyes vállalatok létrejöttével és az egyéruvál-
lalkozók aktiüzálódásával maryar ázbató. A gépjár műfenntartók élvona-
lát kétségtelenül az új gépjárműveket forgalmazó cégek márka-szervizei
képüselik, amelyek számára az általuk képviselt gyártó a hazai rendele-
tekben előírtaknál is szigorúbb feltételeket ír elő. A jelenleg meglevő
jaűtó kapacitás piaci alapon áll rendelkezesre, amelynek szervezettsége,
felszereltsége kielégító, alkatrész-ellátottsága a meglwő járműállomány
javításához többnyiíe biztosított.

Az ország közíti hálózatának és közúti járműparkjának jelenlegi
rnűszaki állapota ugyan elmarad az európai fejlett onzágok átlagától,
azonban - a megnövekedett tranzit igényeket is figyelembe véve - az
utóbbi 7-8 év fejleszté§einek kösónhetően, még képes az ország közle-
kedési igényei kielégítésében megh atáíozott szeíepének betöltésére. Az
országos közúthálózat fejlettsége és az európai tranzithálózathoz is kap-
csolódó autópályák, első és rnásodrendű fóúwonalak állapota lehetővé
tesák az országon átmenó tranzitforgalom zavartalan lebonyolítását.

Az elköwetkezó időszakban a kombinált sáIlítrós és ezzel kapcso_
latban a logisztikai rendszerek fejlesztése egl*zerűen elkerü|hetetlen,
ami a kormányzati közlekedés politikában is egpe inkább komolyabb
súllyal jelentkezik. Azt hiszem, hory ery olyan időszak előtt állunk, ami
kor Európa, nemcsak hory elvárja tőlünk, de ehhez segít is (pl. PHARE
segély). Ennek keretében segítik a maryarországi logisztikai centrumok-
nak, központoknak a kiépítését, ame\ek csatlakoznának az európai lo-
gisztikai hálózatokhoz.

A kombinált szállítrások közül a ROLA szállítás az, amelyik a legked-
veltebb - ma már 10 vonatpár/nap-ot is meghaladja a Magyarországra
be-, illetve kilépő szerelvények száma - e§I kicsit kényszer intézkedés
eredméhye. Az osztrák megszorításokból és a várhatóan még keményeb_
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bé váló német megszorításokból eredő kényszer lépés. Véleményem sze-
riít ez a kombinált szállítási forma nagyságrendileg egy évtizednél
hosszabban nem tartható. Talán egy kicsit furcsán hangzik, de tulajdon-
képpen nem tartozik a|eggazduágosabb szállítrási módok köze, hiszen a
vasút viszi a teljes alépítményt, felépítménl és még a gépkocsivezetőt is.

Valószínűleg ezt a kénpzerhelyzetet még évekig fenn kell tartanunk, sőt
még fejleszteni i§ kell. De ezzel szembe vajmi kevés figyelrret fordítunk,
az ín nemkísért forgalomnak a nem kielégító fejlesztésére. Az elmúlt
években csak tizedszázalékokat javult a l@nténer, huck,paclq stb. sál-
lítási módok részaránya.

Egy ásztóafnyi en6 külítildön tiirténó alkalmaása - amikor ellá-
tá§i §zempontból számunkra nen egt ilyen kedvezó (Okucant) alig 200
km-es távolsrigot kell áthidalnunk - meg fogir követelni a korszerii,
könnyen kezelhető csomagolás (a n&o ntávnzácűf ) alkalmazását a MH,
tól, anely megfelel a nemkisért sállítási formák feltételeinek is.

Márpedig az igazán modern kombinált szállítási irányzatok köré el-
sősorban ezek tartoznak. Itt lényegesen kevesebb az elért eredmény,
mint amennyi szülrséges lenne. A kísért és nemkísért kombinált forgalom
arány.át a jövőben szükéges mind pénzüryi és adó, mind törvénf vonat-
kozásban az utóbbi fejlesztésével segíteni.

A Magrar Köztársaság közlekedéspolitikai koncepciójában meg-

különtliiztetett helyen van a lo$sztika. Tulajdonképpen felfoghatjuk ezt
a koncepciót úgy is, mint hazánk infrastruktúra fejlesztésének kózleke,
dés-közigazgatósi logiszlkai vázát, a fejlesztési főirányok stratégiáját. Az
Európai Unióba történő felvétel ezredforduló körül várható idópontjá-
ra, valamint az ors ág gazdaságifejlődésének elósegítésére való tekintet-
tel a közlekedéspoütikai koncepcióben m€fogalmazott célok megvaló-
sulása érdekében - a fó tranzitáramlatok irányában - sürgetó feladat-
ként jelentkeznek

- A belső és küIső regiondlis fejlótlést is elősegítő autópáIyálq autó,
utak megépíté§e;

- A vasúuonalak konzenűsítése (eges vonalszaklszok legahbb 160
lonlóra sebességre történő ótépítése);

- A közlekeüsi kapcsolatok fejlesztése é§ kiépítése a szomszédos
országokkal. A d,unai vízi tlton az európai W. b. víziút-osztáfuak
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megfelelő paramáerek bafusítása és a hajózást kiszolgiló legfon-
tos abb onzágos ki,zforgaltnú kikötők megv alósítás a ;

- A kombinúh áruszállítás íejlődéséhez szúl6é8es íeltételek megte-
remíése, a környezetvédelmi szempontokat i§ frgelembe vevő lo-
§ s ztik ai közp ont o k Iét e s ít é s e.

A Logisáilrai Szolgáltstó Központok (I§ZK) kiépítése területén
az idén nag1 lépéseket hajtottunk végre. Végre az elvi előkészítésból a
gakorlati megvalósításra kerültek a Logisztikai Szolgáltató Központok.
A helyi önkormányzatok és a helyi ipari vállalatok csalaígy, mint a vállal-
kozók is rendkívűli módon érdekeltek ebben. Ezek a terminálok eg új
gondolkodósmódot igényelneN és a jövőben naglon komolyan szül<séges
velük számolnL Erre komolyan nem csak technikailag, technológiailag és
informatikailag, hanem humán oldalról (pl. oktatás) is már idóben szük-
séges felkészülni.

Azt hiszem a következő idószakban ezek a logisztikai gondolatok
fognak a közlekedés és ehhez kapcsolódóan az infrastruktunális fejlesz-
tósek egrik reflektorfényben lév fópólusává válni.

Nem vitás, hogy könnyebb integrálni, ery a már említett NATO tag-
ságból adódó "fogadó nemzef' feladatait teljesítő ország számára, a szö-
vetséges feryveres erók ellátási feladatainak végrehajtására, egl polgári
Logisztikai Szolgáltató Központot (amely az európai logisztikai háló
szerves része), amelynek ellátási rendszereiben úgy jelennének meg a
hadseregek, mint a szolgáltatá§okat megrendelő nagy vállalatok. A meg-
rendelő fegyveres erők is ismerve a lehetóségeket, az infrastruktúrát, va-
lószínűleg ery ilyen központ szolgáltatásait vennék igénybe, mint, hogy
többször annf pénzért kiépítsék a maguk "Taszór-ját'. Ugyanakkor a
kúlföldón szolgálatot teljesítő MH erók ellátrásánál sem mindery, hogy
egy már működő, bejáratott teljes körű logisztikai szolgáltatásokat (akár
24 órán belűli áru eljuttatá§t biztosítva bármely európai tengeri kikötóbe)
biztosító l§ZK{ veszünk igénybe, vagy pedig drágán kiépítünk egy "sa-
jáf' e|látórendszert, amelyet alkalmazás hiányában is kénytelenek le-
szünk fenntartani az ellátrás biztonsága érdekében.

A logisztikától visszakanyarodva a közlekedéshez, annak szervezé-
séhez, megítélésem szerint a korszerű szál|ítás-szerveási módszerek
nem csak a vasútra irányulnak, az egész közúti áru és személyszállítás
módszerét, szervezési elveit újra kell értékelni.Ila a közút konkurense a



u^asútnlk: 1lrpedig az, akkor saját magát eg bizonyos fokig meg kell re-
formálni. Olyan, elsősorban környezetvédelmileg elviséhetó mód."e."-
ket kell találni, amelyeket Európa és az ország is hosszútávon befogad,
mint például közút-víziút kombinált szállítási lehetőségek.

A vízi közlekedéssel kapcsolatban az Európai 6. B. típusúa víxzint_
hajózási paraméterek biztosításának kötelezettségeir*vannak. A Duna,
az úgynanezeltYll.-es európai tranzit üziút-folyo§ó, éppen ezért ezzel
komolyan kell foglalkoznunk. Ez a kérdés talán még a tényleges sútyánál
is nagyobb_eM jelentőségú. Ezzel kapcsolatban naglrütákvárhatók(van-
nak is) az EU-val, hiszen olyan feltételek merúlnek fel Maglarorsziggal
kapcsolatban, amelyeket belátható idón belül szükséges biztosítani. Ma-
gyarországnak végig kell gondolnia, hogy horyan tudja biztosítani a ha-
jóZási feltételeket különösen, hog5l ha az EU-ba való közlekedési integ-
rálódás alappillérélek az úglnevezett nfenntartható mobiliúís'' e|vének
meg kíván felelni. A Duna (Göny - Budapest közötti) magyar szakasza a
3505 km-es transzeurópai vízi út legkritikusabb szakasza.

Vóleményen §zerint ez a kérdés fogia jelenteni az egrik legsúlyo_
§abb kérdé§t a közlekedési tárca és a kormány részére a köveíkezó idó-
szakban. A környezetvédelmi és egéb fonto§ §zempontokat firye|ernbe
véve, ho5r lehet a Dunát jó értelenbe véve megregulázni, hogl sállítási
szempontból be tudja tölteni a sok sázmilliós beruháással megépített
Duna - Rajna - Majru c§atorna által az Eur.ópában neki sáDt szerqr€t.

Hazánkban gyakorlatilag csak a Dunán beszélhetünk vízi áruszá||í-
tásról, a Tíszán áruszállítással összefüggő hajóforgalom gyakorlatilag

1til9s, _varyegészen elertyésző, a Balatonon pedig csak turisitikai jellegű
hajózásról beszélhetünk

Az EU _barr rnintegy 12 - 75 Vo belvizi közlekedési teljesítménnyel
rendelkeznek, hazánkban ez az arárry jelenleg mintegy 3 Va. Az ezred-
fordulóra ezt az arányt legalább a duplájára kívánja növelni a közlekedési
íárca-

4 2,7 mélqesví?ííLé|y§é88elminimum 2,5 métere§hajómerülé§ biáosítása 86_90 %-ostartós§ág-
8al
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A meglevó hazai kikötók valójában csupán a hajók megállására és
kirakodására alkalmas hajóállomások, amelyek multifunkcionális elosz-
tó, közlekedési forűtókorong és regionális szolgáltató szerepet nem tud-
nak betölteni. Ajelenlegi á kilométerenkénti berakási lehetóség (amely
a nyugat európai átlag felét sem éri el) növelésére, pénzűryi okok miatt
valószínúleg csak az ezredforduló után kerülhet sor.

Az "Országos Ködorgalnú Kikiitóhálózatn fejleszési tervek öt du-
nai kikötó fejleszté§ét taítalma?rák. A fejlesztési tervek azokat a közle-
kedéspoütikai elveket követve határozták meg ezeket a kikötőket, hogl
50 - 60 km-ként létrehozzanak, illetve felújítsanak ery a közút - vasút -
vízi út teljesítményeit eg5rrnással konvertálni képes kikötót, megteremtve
a kombinált közlekedés feltételeit. A már eurlített pénzüryi, valamint az
általában rendezetlen tulajdonjogi helyzetek miatt c§ak két ldkiitó:

- Győr - Göttyt1,

- Baja, íej|esttéséról beszélhetünk az ezredfordulóig.

A máí említett problémák rendezése után keriilhet csak sor a:

- Cup"l,

- Nagtűény,

- Dunaújváros kikötóinek fejlesztésére.

A §ű vonatkozrás ában szercpel Szelazúrd, a Tisza vonatkozá§ában
peÁig Szeged regtronális érdek kikötóinek fejlesztése.

A kikötő hálózat fejlesaése összefügg a vízi - közúti (RO-RO), és

az egéb kombinált szállítási módokat biztosító Logisztikai Szolgáltató
Központok megvalósuliásának ütemével.

A csökkenó hajó állonány elavult A folyami hajók 35 Vo-a"O' érté-
ken van számon tartva. A rosszul megválasztott tolóhajózási technológia
(az önjárő hajózrási technológiával szemben szeles űzi út méreteket és

vízmélpéget igényel), nem teszi lehetóvé a Duna - Rajna - Majna csa-
tornán keresztül a nyugat - európai kikötók elérését. A hazai4 db(!) ön-
jár6 hajó, és a 18 db örjáró usály mind mennyiségileg, mind minósé,
gileg elégtelen. A hajópark korszenXsftésére - a volt szovjet államadósság
terhére tórténó vásárlrást kivéve - az ezredfordulóig reális eséIy nkcs.



Figyelembe véve az euró-atlanti szeívezetekhez történő csatlakozás
egne 

_közel9dó időpontját, valamint az elvárási szintnek megfelelő inf-
rastruktúra kialakításának becsülhetó költségigényét és idósákségletét,
mindezek a szükséges fejlesztési feladatok tárcák közti ös§zehangolását
sürgetik. Nekink katonóIolalg a Maglar Honvédség az orszdg hoivédel-
mének alaátósában mindenklppen figelembe kellvenni ezeká a már kör-
vonalazódó markáns változósokat az ország infrastrukturólis íejlettsé7é-
ben, igényeinket mór a tewezési időuakban az éinteu űrs minisztéiuiok
tudomósóra kell hozni.
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