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A „KÖZLEKEDÉS OPERATÍV PROGRAM”  
ÉS ANNAK VÉDELMI ASPEKTUSAI 

I. RÉSZ. 

Szászi Gábor1 

Bevezető 

A rendszerváltás óta eltelt időszak tapasztalatai rávilágítottak ar-
ra, hogy a gyorsforgalmi utak, a nagy teljesítményű vasúti hálózat, a 
jó légi közlekedés, valamint az ipari-mezőgazdasági alapanyagoknál 
az olcsó belvízi szállítás lehetősége az egyik legfontosabb alapfeltétele 
az ipari, kereskedelmi, logisztikai üzemek, telephelyek kiválasztásá-
nak. Mindezek alapján kijelenthető, hogy Magyarország gazdasági 
fejlődésében, nemzetközi versenyképességének növekedésében a köz-
lekedés az egyik legmeghatározóbb tényezővé vált. 

Ez a meghatározó szerep azonban jó minőségű, az igényeknek 
megfelelő kapacitású közlekedési hálózat kialakítását is igényli. Ennek 
az elvárásnak a teljesítése jelentős fejlesztési források biztosítását teszi 
szükségessé, ami az ország gazdasági helyzetét figyelembevéve, saját 
forrásból nehezen lenne előteremthető.  

Magyarország azonban már a rendszerváltást követő években el-
kötelezte magát az Európai Unióhoz történő csatlakozás mellett, mely 
törekvése találkozott az EU-15-ök bővítési szándékával. Így lehetősége 
nyílt arra az országnak, hogy jelentős EU-s források igénybevételével 
valósíthassa meg a mind az EU, mind az ország érdekeit szolgáló köz-
lekedési infrastrukturális fejlesztéseket. 

                                                      
1 Szászi Gábor mk. alezredes, a HM FLÜ Anyagi-Technikai és Közlekedési 
Igazgatóság Közlekedési osztály kiemelt főtisztje. 
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Az Európai Unió (EU) már 2000-től jelentős forrásokat biztosí-
tott Magyarország számára a PHARE 2, a SAPARD3 és az ISPA4 
támogatások keretében. 

A felsorolt lehetőségek minél nagyobb mértékű kihasználására a 
közlekedés terén égetően szükség volt, hiszen a magyar közlekedési 
alágazatok versenyképessége a csatlakozást megelőző időszakban az 
EU25-ön belül jelentős lemaradást mutatott: 

• vasúthálózat-sűrűségben ugyan csak négy ország előzte meg 
Magyarországot (lásd az 1-2. számú mellékleteket), a hálózat 
műszaki állapota azonban alacsony színvonalú volt. 

•  a közúthálózaton belül a gyorsforgalmi úthálózat sűrűsége az 
uniós átlagnak csak mintegy 40%-át érte el (lásd a cikk végén 
található 1-2. számú mellékleteket). 

• a belvízi áruszállítás folyamatosságát a Duna hajózhatósági 
problémái nehezítették, mennyiségben kikötői kapacitásfelesleg, 
eloszlásban és minőségben hiányt lehetett kimutatni. 

                                                      
2 A PHARE (Pologne, Hongrie Aide a la Reconstruction économique) egy Eu-
rópai Uniós előcsatlakozási alap, melyet 1989-ben hoztak létre azzal a céllal, 
hogy támogatassa Lengyelország és Magyarország gazdasági szerkezetátalakí-
tását. 
3 A SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural 
Development) egy Európai Uniós előcsatlakozási alap, melyet 2000-ben hoz-
tak létre a fenntartható vidékfejlesztést szolgálandó, pontosabban, hogy támo-
gatást nyújtson a régiókban megvalósuló mezőgazdasági, élelmiszeripari és 
élelmiszerminőségi, továbbá turisztikai projektekhez, elsősorban magánvállal-
kozók és kistermelők részére. 
4 Az ISPA (Instrument Structurel de Pré-Adhésion) egy 1999-ben létrehozott 
Európai Uniós előcsatlakozási alap, melynek fő célja a csatlakozásra váró or-
szágok felkészítése a Kohéziós Alap támogatásának fogadására, valamint a 
környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra területén a csatlakozást hátrál-
tató konkrét problémák megoldása. Az ISPA projektek tipikusan nagyobbak, 
mint a PHARE vagy SAPARD projektek, mivel jelentős hatást kell gyakorol-
niuk a környezetvédelem vagy a közlekedési infrastruktúra-hálózatok javítá-
sának területén. Az egyes projektek összköltsége nem lehet kevesebb 5 millió 
eurónál.  
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• a nemzetközi légi közlekedésben a ferihegyi repülőtér a légi ki-
kötő vasúti- és autópálya-kapcsolata hiányában folyamatosan te-
ret veszített a konkurens repülőterekkel szemben. 

A fenti megállapítások jelentős része még ma is igaz, hiszen a 
csatlakozás óta eltelt időszakban meghatározó áttörést e területeken 
nem sikerült elérni.  

Mindezeket figyelembe véve tanulmányomban azt szeretném rövi-
den bemutatni, hogy a Magyar Kormány által 2006. október 25-én 
elfogadott „Új Magyarország Fejlesztési Terv” és az annak részeként 
kidolgozott „Közlekedés Operatív Program (KözOP)”-ban megfo-
galmazott közlekedésfejlesztési célok milyen módon segíthetik a közle-
kedési hálózat EU követelmények szerinti fejlődését és a már megvaló-
sított, illetve a jövőben megvalósítandó fejlesztések hogyan járulnak 
hozzá a védelmi követelmények teljesítéséhez. 

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztési folyama-
tok bemutatása a katonai szakirodalomban nem újkeletű. Rácz Imre ez-
redes cikkében5 a 2004-2006 közötti időszakra kidolgozott „Nemzeti 
Fejlesztési Terv” átfogó bemutatására vállalkozott. Magyar Ferenc és 
Mészáros Judit6 közös cikkükben már azt vizsgálták, hogy a Honvé-
delmi Tárca milyen formában kapcsolódhat be az európai uniós forrá-
sok esetleges felhasználásába. Ez év elején pedig szintén Mészáros   
Judit adott áttekintést az „Új Magyarország Fejlesztési Terv (2007-
2013)” legfontosabb céljairól és az esetleges honvédelmi feladatokról, a 
tárca szerepéről.7 Nem kívánok ismétlésekbe bocsátkozni, így az álta-
luk jól bemutatott alapstruktúrákra, azok jelentőségére nem kívánok ki-
térni. 

                                                      
5 Rácz Imre ezredes: A Nemzeti Fejlesztési Terv rövid áttekintése. Kard és toll 
2006/2. pp. 5-14. 
6 Magyar Ferenc mk. ezredes - Mészáros Judit őrgy.: Honvédelmi tárca kap-
csolódása az Európai Uniós pályázati tevékenységhez.  Kard és toll 2006/1. pp. 
5-16. 
7 Mészáros Judit: Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (2007-2013). Hadtu-
domány XVII. évfolyam 2. szám. pp. 117-125. 
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Személy szerint a tanulmány elkészítésében – amellett, hogy köz-
lekedési szakemberként kiemelt jelentőségűnek tartom ez a szakterüle-
tet – az is ösztönzött, hogy a Honvédelmi Minisztérium (HM) kezde-
ményezésére 2006. áprilisától delegált szakértőként követhettem végig 
a szakági operatív program kidolgozását és a végső változat kialakulá-
sát.  

Érdekességként meg kell jegyezni, hogy kezdetben a Környezet-
védelem és Infrastruktúra Operatív Program 2004-2006 (KIOP) 
szellemiségét követve a kidolgozás még a Közlekedés és Energetika 
Operatív Program (KEOP) néven futott, majd a közlekedés egyre na-
gyobb jelentőségét felismerve már önálló programként (KözOP) folyta-
tódott a kidolgozó munka.  

1. Közlekedési rendszer fejlesztésének sajátosságai a 90-es 
évektől az európai uniós csatlakozásig 

Mielőtt a választott téma részletesebb elemzésébe kezdenék, szük-
ségét érzem annak, hogy röviden kitérjek a rendszerváltás óta a közle-
kedés terén végrehajtott jelentősebb fejlesztésekre és azok európai uni-
ós fejlesztésekkel való kapcsolatára. Ezt azért is tartom fontosnak, mert 
a KözOP fejlesztési céljait csak akkor tudjuk érdemben vizsgálni, ha 
látjuk a kiindulási alapinfrastruktúrát, annak fejlettségi szintjét.  

A közlekedés területén a kilencvenes évek elején több alágazati8, 
illetve speciális szakterületet érintő9 törvény született, illetve a meglé-
vők módosítása vált szükségessé10.  

A közlekedési infrastruktúra vonatkozásában e joganyagokból ki-
rajzolódó két legfontosabb cél a hazai közlekedési hálózat bekapcsolása 
a nemzetközi hálózatokba, valamint az egyes közlekedési alágazatok 
(közút, vasút, vízi és légi közlekedés) integrálása voltak. A 90-es évek 
elején ezen a területen tapasztalható bizonytalanságot követően a köz-

                                                      
8 1993. évi XCV. törvény a vasútról, 1995. évi XCVII. törvény a légi közleke-
désről. 
9 1992. évi XXX. törvény az Útalapról. 
10 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről. 
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lekedés fejlesztésének irányát részletesen a több éves egyeztetés után 
1996-ban elfogadott Magyar Közlekedéspolitikai Koncepció11 hatá-
rozta meg. 

Ennek stratégiai irányai: 

• az Európai Unióba való integrálódás elősegítése, 

• a szomszédos országokkal való együttműködés feltételeinek javí-
tása, 

• az ország kiegyensúlyozottabb térségi fejlődésének elősegítése, 

• az emberi élet és a környezet védelme és 

• a közlekedés hatékony, piackonform működtetésének kialakítása 
voltak. 

A fejlesztések irányát az átalakuló társadalom és a gazdaság válto-
zó igényei határozták meg. A nemzetközi tranzit szállítási kapacitások 
átstrukturálása és a térségi fejlődés érdekében autópályák és autóutak 
építését, a vasútvonalak korszerűsítését, a dunai vízi út fejlesztését, a 
kombinált áruszállítás fejlődéséhez szükséges feltételek megteremté-
sét, a környezetvédelmi szempontokat is figyelembe vevő logisztikai 
központok létesítését, azok folyamatos fejlesztését tűzte ki célul az ak-
tuális koncepció.  

Ezen célok megvalósításához azonban jelentős pénzügyi források-
ra lett volna szükség, amit az éppen átalakuló gazdaság nem tudott ki-
termelni. Európai uniós források ugyan már ebben az időszakban is 
rendelkezésre álltak, de azok mértéke nem fedezhette a szükséges inf-
rastruktúrafejlesztéseket, így az elképzelések egy része csak terv maradt 
ebben a ciklusban. 

A továbbiakban részletesebben is át kívánom tekinteni ezt az idő-
szakot, hiszen a tanulmány fő elemzési területét, a Közlekedés Opera-
tív Program (KözOP) jelenlegi célrendszerét alapvetően meghatároz-

                                                      
11 68/1996. (VII. 9.) OGY határozat a magyar közlekedéspolitikáról és a meg-
valósításához szükséges legfontosabb feladatokról. 
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zák a megelőző időszak fejlesztéspolitika eredményei (eredménytelen-
ségei) is. 

1.1 A közlekedési infrastruktúra terén megvalósult fejlesztések 

A közúthálózat fejlesztése megvalósításának fő forrásai 1993-tól 
az Útalapból álltak rendelkezésre, amely az országos közúthálózat mű-
ködőképességének fenntartása, javítása és fejlesztése céljából jött létre.  

Ezt a forrást azonban 1999. január 1-jei hatállyal megszűntették. 
Az Útalaptól átvett feladatokat a továbbiakban a költségvetés „Útfenn-
tartási és Fejlesztési Célelőirányzat (ÚFCE)” fejezete tartalmazta. Az 
így biztosított forrásokból 1993-2003 között 250 km autópálya épült. 
2003-as árakon ez közel 500 Mrd forintos kiadást jelentett. 

Az úthálózat fejlesztése mellett az egyre nagyobb jelentőségűvé 
váló nemzetközi kereskedelem és az ezzel együtt járó tranzit szerep fel-
értékelődése a határokon történő átkelés időszükségletének csökkenté-
sét is igényelte. Így 2001-től kezdődően átfogó határátkelőhely mo-
dernizáció indult meg az európai uniós csatlakozás közeledtével, 2001-
2003 között összesen 3,8 milliárd forint költségvetési forrással. 

Már ebben az időszakban is egyértelműen a közúti közlekedés 
dominanciája bontakozott ki, azonban az ezzel együtt járó negatív hatá-
sok csökkentése a vasút terén is fejlesztéseket igényelt. A vasúthálózat 
területén az elsődleges cél a rossz minőségű pályák újraépítése és a se-
bességkorlátozások fokozatos felszámolása volt. Ennek a célnak mind a 
mai napig meglévő aktualitását a cikk végén található 3. számú mel-
lékletben szereplő térkép igen szemléletesen visszatükrözi. A fejleszté-
sekre 1993-ban 4,5 milliárd forintot költöttek, amely összeg évenként 
átlagosan 1 milliárd forinttal növekedett a költségvetési terv vonatkozó 
előirányzatában. Az 1998-ban megkezdődött vasúti rekonstrukciós 
program12 következtében a hálózati fejlesztésekre szánt források reálér-
téken majd a kétszeresére nőttek (4 milliárd forintos növekedés az elő-
ző évihez képest, ami összesen már 17 milliárd forintot jelentett).  

                                                      
12 1021/1998. (II. 25.) Korm. határozat a vasúti rekonstrukciós program finan-
szírozásának céljaira történő kölcsönfelvételhez kapcsolódó dokumentumok 
elfogadásáról. 
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Ezen időszak kiemelt fejlesztései az alábbiak voltak: 

• 1994-től a Budapest-Hegyeshalom vasútvonal korszerűsítése (er-
re átlagban évi 4-5 milliárd forintot irányoztak elő). 

• A szlovén vasúti átmenet építése (1997-ben 1 milliárd, 1998-
2002-ig pedig évente átlagosan 5 milliárd forintot irányoztak elő 
erre a költségvetésben). 

• A vasúti alaptevékenységhez szükséges gördülő állomány felújí-
tási program keretében került sor dízel motorkocsik beszerzésére 
1999-ben (6,3 milliárd Ft), majd 2000-ben (6,7 milliárd Ft).  

A két meghatározó közlekedési alágazat mellett az EU-ban ki-
emelten támogatott, környezetbarát vízi közlekedés is részesült fejlesz-
tési forrásokban. A vízi utak tekintetében a fejlesztések a dunai és a ti-
szai közlekedés fejlesztését, a hajózhatóság feltételeinek javítását és 
kikötők létesítését jelentették. A kiemelt fejlesztések a következő öt ki-
kötőt érintették: Budapest-Csepel, Győr-Gönyű, Dunaújváros, Szeged 
és Baja. A KHVM13 fejezeti költségvetési beruházási előirányzatain 
belül a Budapest feletti Duna-szakasz környezeti és víziút rehabilitá-
ciójának tervezési munkáira 1997-2000 között 2-300 millió Ft-ot köl-
töttek, a szabályozási munkákra pedig az 1999-2010 közötti időszakra 
15 milliárd Ft-ot terveztek. Az erre az alágazatra fordított fejlesztési 
források nagysága szinte eltörpül a közúti és vasúti fejlesztések mellett, 
amit az 1. számú táblázat adatai is jól szemléltetnek. De még ehhez ké-
pest is elenyésző a légi közlekedés támogatottsága. 

Az állam az alágazatok közül a légi közlekedés fejlesztése terüle-
tén nyújtotta a legkevesebb közvetlen forrást. 1993 és 1997 között ösz-
szesen 5,7 Mrd forintot (2003-as árakon), a későbbiekben pedig csak a 
légi irányítási rendszerekre biztosított évi 15 millió Ft-ot.  

                                                      
13 Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium. 
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1. számú táblázat  

A fejlesztés célja 
A forrás nagysága 1993-2003 
között (2003. évi áron, GDP 
árindexszel deflálva, Mrd Ft) 

Új utak építése  380,0 
Közútfejlesztés 377,9 
Vasúti közlekedés modernizá-
ciója 275,0 

A vasúthálózat fejlesztése 225,7 
A közúti tömegközlekedés fej-
lesztése 95,8 

Hidak építése 22,0 
Kombinált fuvarozás fejleszté-
se 13,3 

Vízi közlekedés fejlesztése 7,3 
Közlekedésbiztonság 4,4 
Határátkelők fejlesztése 3,8 
Légi közlekedés fejlesztése 3,8 
Logisztikai központok fejlesz-
tése 2,6 

A közlekedés fejlesztésének költségvetési forrásai 1993-2003 között 

 (Forrás: Nemzeti Fejlesztési Hivatal: Jelentés a fejlesztéspolitikáról 
1993-2003.14) 

Az előző táblázatban az útépítések között szerepel az autópálya 
építők adósságainak átvállalásának és a támogatások költségei is. Ezek 
jelentették az útépítési kiadások mintegy 94%-át. Ez a tény máris ár-
nyaltabban mutatja be a tényleges fejlesztések nagyságát. 

                                                      
14 http://www.fejlesztespolitika.gov.hu/engine.aspx?page=dokumentumtar 
/2007. 10. 20./  

http://www.fejlesztespolitika.gov.hu/engine.aspx?page=dokumentumtar
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A vizsgált időszakban négy fontosabb híd épült, Lágymányosi, az 
Esztergomi és a szekszárdi 15 Duna, valamint a Záhonyi Tisza hidak.  

A vasúthálózat fejlesztése területén kiemelkedő jelentőségű volt a 
szlovén vasúti átmenet kiépítése, ami a csoport valamivel több, mint tíz 
százalékának forrását kötötte le. A vonal kiépítésének jelentőségét az 
adta, hogy a Transzeurópai Hálózatokhoz (TEN-T) való csatlakozás 
fontos láncszemét képezte. 

A vizsgált időszakban megvalósított közlekedés infrastruktúra-
fejlesztések legfontosabb eredményeit a 2. számú táblázat szemlélteti. 

2. számú táblázat  

Indikátor Idősor 
hossza 

2003-as ér-
ték 

Éves átla-
gos válto-
zás (%) 

Autópálya (km) 1993-2003 542 7,3 
Összes út (km) 1993-2003 30536 0,2 
Forgalomban lévő vasútvo-
nalak vágányhossza (km) 1993-2003 12735 -0,4 

Villamosított vasúti pálya 
hossza (km) 1993-2003 2780 2,0 

A közlekedés néhány outputindikátora 

(Forrás: KSH Statisztikai évkönyvek). 

A táblázat adatainak elemzése alapján nem sok pozitívum állapít-
ható meg. Egyetlen területen mutatható ki jelentősebb eredmény, ez pe-
dig az autópálya fejlesztés. Az autópályák hossza 1997-ig fokozatosan, 
majd 1998-ban és 2002-ben nagyobb ugrásokkal növekedett. Az úthá-
lózat bővülésének felét ezek az építkezések eredményezték. A vasút te-
rületén a pályák forgalom alóli fokozatos kivonásával párhuzamosan 
folyt a villamosítás és a pályakorszerűsítés, azonban ezek volumene 
nem nevezhető meghatározónak. 

                                                      
15 A szekszárdi Duna híd az autópálya építések költségei között szerepelt. 
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1.2. A vizsgált időszakban végrehajtott fejlesztések eredményei 

A vizsgált időszak fejlesztési eredményeinek felmérését megnehe-
zíti, hogy az 1996-os közlekedési koncepcióban a fejlesztési célokhoz 
nem rendeltek olyan mutatószámokat, melyek változása alapján egy-
értelműen ki lehetne mutatni azok hatásmechanizmusát. A vizsgálat-
ban segítséget nyújthat az 1996-os és a 2004-es közlekedéspolitikai 
koncepciók fő céljainak összevetése, amit a cikk végén található         
4. számú melléklet mutat be részletesen. Ezek elemzéséből megállapít-
ható, hogy a 2004-es koncepció jelentős átfedést mutat a megelőzővel, 
ami arra utal, hogy a közlekedés terén örökölt elmaradásunkat a vizs-
gált időszakban csak részben sikerült ledolgozni, így azokat az új kon-
cepcióban tovább kellett vinni.  

A 2003-ig tartó ciklusban a szállítási volumenek növekedése volt 
az a terület, ahol jelentősebb „eredményeket” lehetett felmutatni. A nö-
vekvő gazdaság növekvő szállítási igényeit a közlekedési ágazat ugyan 
még sikeresen ki tudta elégíteni, de ennek során az egyes áruszállítási 
módok szállítási teljesítményei között tovább nőttek a különbségek.  

Ez különösen a közúti szállítás szerepének növekedésével és a vas-
út szerepének csökkenésével járt együtt. Sajnos ez a tendencia alapve-
tően ellentétes a csatlakozni szándékozó országokkal szembeni EU-s 
elvárásokkal, de még mindig jobb arányt mutat, mint az EU-15 átlaga 
(lásd az 1. számú ábrát). Nem véletlen, hogy az EU alapvető elvárása 
volt, hogy az új tagországok alapvetően törekedjenek a csatlakozás 
előtti közlekedési munkamegosztási arány fenntartására. Ez azonban 
nem egyszerű feladat és a jelenlegi társadalmi-gazdasági folyamatok is 
ez ellen hatnak.  

A gazdaság a rugalmas szállítási rendszerek szolgáltatásait igényli, 
aminek jelenleg csak a közúti szektor képes megfelelni, az életszínvo-
nal emelkedésével természetesen együtt járó egyéni közlekedés térhódí-
tását pedig a jelenlegi közösségi közlekedési színvonal mellett lehetet-
len korlátozni. 



 184 

1. számú ábra  

a) az EU 15 tagállamában      b) a csatlakozni kívánó országokban 

 

Az árutonna kilométerben mért szállítási teljesítmény-arányok 
változása (%). 

(Forrás: Dr. Tímár A. (2002): Közlekedési létesítmények gazda-
ságtana. Műegyetemi Kiadó, Budapest, pp.33). 

A vizsgált időszakban a vázolt okok hatására a hazai munkameg-
osztás folyamata is követte az EU tendenciát. A szállítási módok közöt-
ti részarányok megváltozásába az alábbi táblázat ad betekintést. 

3. számú táblázat 
Év Összesen Vasút % Közút % Vízi út % Cső-

vezeték 
% 

1995 23 675 8 422 35,6 9 955 42,0 1 338 5,7 3 925 16,6 

1996 24 874 7 634 30,7 10 182 40,9 2 482 10,0 4 532 18,2 

1997 24 789 8 149 32,9 10 430 42,1 1 644 6,6 4 516 18,2 

1998 27 144 8 150 30,0 12 592 46,4 1 561 5,8 4 799 17,7 

1999 26 340 7 734 29,4 13 135 49,9 958 3,6 4 457 16,9 

2000 26 398 8 095 30,7 13 329 50,5 891 3,4 4 024 15,2 

2001 26 241 7 731 29,5 12 500 47,6 1 055 4,0 4 904 18,7 

2002 26 402 7 609 28,8 13 086 49,6 1 107 4,2 4 567 17,3 

Változás 1995-höz képest % 

 11,5 -9,7  31,5  -17,3  16,4  

Áruszállítási teljesítmények közlekedési alágazatok szerint   
(belföldi és nemzetközi) (millió árutonna-kilométer). 

(Forrás: Központi Statisztikai Hivatal). 
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1.3. Az időszakban végrehajtott fejlesztések forrásai 

A közlekedési hálózat fejlesztésére rendelkezésre álló beruházási 
források a 80-as évek elejétől folyamatosan szűkültek, és 1994-re so-
ha nem látott mélypontra zuhantak. Ezen belül is a vasúti pályakorsze-
rűsítések éves volumene 10-15 km-re csökkent. A 90-es évek második 
felében a kormány által felvett nemzetközi hitelek, a Phare és ISPA 
programok beindítása bővítette ugyan a beruházási lehetőségeket, 
azonban az éves volumenek még így is mélyen 100 km alatt maradtak.  

Noha a PHARE program már 1989-ben megindult, keretében inf-
rastrukturális és környezetvédelmi fejlesztések társfinanszírozására 
csak az 1993-as koppenhágai döntést követően nyílt lehetőség. Az 
LSIF16 horizontális program létrejöttével a nagy infrastrukturális prog-
ramokra fordított összegek tovább bővültek. Ennek keretében Magya-
rország 19 millió EUR-t kapott. Ez volt az a program, amely logikai 
kapcsolatot teremtett a PHARE és a 2000-től megnyíló ISPA-program 
keretében támogatható közlekedési infrastruktúra beruházások között. 
Ezt a mintegy 300 millió EUR-t jelentő támogatási összeget 2006. vé-
géig kellett felhasználni. Az ISPA program kerete a Közösség által jó-
váhagyott közlekedési stratégia alapján került kialakításra. Ezt követő-
en ISPA támogatással a IV. és V. számú Helsinki-folyosók vasúti 
szakaszainak rekonstrukciós fejlesztése indult meg három nagy pro-
jekt keretében, melyek az 1.1. pontban már ismertetett beruházások 
voltak: 

• Budapest-Cegléd-Szolnok-Lökösháza.  

• Budapest-Győr-Hegyeshalom. 

• Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba. 

A közúti infrastruktúra területén az utak 11,5 tonna teherbírású-
vá fejlesztésének projektjét irányozták elő ebből a forrásból megvaló-
sítani.  

                                                      
16 (Large Scale Infrastructure Facility – Széleskörű Infrastrukturális Lehetősé-
gek). 
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Azonban ezek a források is csak minimális mértékben tudtak hoz-
zájárulni a hálózati infrastruktúra fejlesztéséhez. Mi sem bizonyítja ezt 
jobban, mint az Állami Számvevőszék 2001. évi vizsgálata a MÁV 
Rt.-nél, melynek során az elmaradt beruházások összegét 1350 milliárd 
forintra becsülték, amiből a vasúti infrastruktúra mintegy 800 milliárd 
forint mértékben részesedett.  

Azt is ki kell itt emelni, hogy ebben az időszakban nem a közleke-
dés kapta a legnagyobb fejlesztési forrást. Az első prioritást 1993-2003 
között az oktatás jelentette, hiszen arányaiban a legtöbb forrást ez a te-
rület kapta (22,8%). Ezután következett a mezőgazdaság és csak a 
harmadik helyre került a közlekedési infrastruktúra Ez a három ágazat 
szerezte meg a fejlesztési források több mint 60%-át.  

1.4. A vizsgált időszak sajátosságai a védelmi követelmények 
szempontjából 

Védelmi szempontból elemezve az adott időszak közlekedésháló-
zati fejlesztéseit, kettős kép rajzolódik ki. Egyrészről ebben az idő-
szakban a Magyar Honvédségben is jelentős változások történtek. A 
több mint százezres tömeghadsereg folyamatos átalakítása, az új hadse-
reggel szemben támasztott követelmények állandó változása, illetve 
már a 90’-es évek elején kialakuló NATO és Európai Uniós csatlakozá-
si szándék, az ezek elérése érdekében megtett lépések hatással voltak a 
hadsereg szervezetére és feladatrendjére is.  

Az évtized kezdetén talán a legnagyobb kihívást a Szovjet csapat-
kivonás jelentette a MÁV életében, melynek adatai a hazai szállítási vi-
szonyokat tekintve megdöbbentőek. Az 1990. március 10-én aláírt 
egyezmény az „ideiglenesen hazánkban állomásozó szovjet csapatok” 
kivonási határidejét 1991. június 30-ában határozta meg.  

A kivonulás több mint százezer személyt, közel 27.000 haditech-
nikai eszközt és félmillió tonna felszerelését jelentett. 

A vasúti szállítások előkészületei, a bevagonírozás összesen 92 
vasútállomáson történtek. Ezen belül a kifejezetten katonai szerelvé-
nyek berakodását 69 vasútállomáson, illetve iparvágányon végezték.  

Összesen 34 529 vasúti kocsit vettek igénybe, és 24 002 konténert 
rakodtak be. A mintegy 15 hónapig tartó szállítás során összesen 1197 
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katonavonattal 637 csapat- és 560 anyagvonattal) szállították el Ma-
gyarországról a Déli hadseregcsoport valamennyi katonáját, a harci 
technikai eszközét, katonai felszerelését és egyéb anyagi készleteit, va-
lamint a hozzátartozók és családtagok ingóságait17. 

E jelentős feladat mellett kifejezetten az MH érdekében végrehaj-
tott szállításokat döntően az ekkortájt általánossá váló átszervezési szál-
lítások jelentették. Ezek megszervezése és végrehajtása sem okozott 
még problémát a MÁV szakállományának.  

Szintén az időszak jellemzője, hogy a kifejezetten katonai közle-
kedési infrastrukturális elemek – hadiutak, iparvágányok, vasúti ra-
kodók – folyamatos megszüntetése is napirenden volt, hiszen a meg-
szűnő alakulatok, gyakorlóterek további kiszolgálása már nem volt 
feladat, így azok rendszerben tartása felesleges kiadást jelentett volna 
az MH-nak.  

Ezen időszakban új igényként merültek fel az elsősorban a dél-
szláv válság katonai megoldása érdekében szükségessé váló nemzetközi 
csapatmozgások végrehajtása, majd az IFOR/SFOR, illetve ezt köve-
tően a KFOR szállítások, melyek szinte minden alágazat vonatkozásá-
ban újszerű követelményeket jelentettek.  

A vasúti szállítások során elsősorban a megfelelő minőségű gördü-
lőállomány hiánya, illetve a nyugat-európai vasúttársaságokkal való 
együttműködés okozott kisebb problémákat, de ezeket a MÁV a társ-
vasutaktól történő járműkölcsönzéssel és speciális együttműködési ke-
retek kialakításával megoldotta.  

A közúthálózat vonatkozásában erőteljesebben felszínre jöttek a 
hiányosságok. Az utak és a műtárgyak nem megfelelő teherbíró képes-
sége speciális szervezési és biztosítási igényeket támasztott a végrehaj-
tással szemben. Mindezek ellenére – főleg Taszár és Kaposvár kör-
nyékén – jelentős útrongálódások következtek be.  

Lezárva ennek az időszaknak az elemzését összességében megál-
lapítható, hogy minden alágazat a változás korát élte. Az évtized kö-
zepére kialakultak az Európai Uniós csatlakozási szándékból levezet-

                                                      
17 Forrás: MH Katonai Közlekedési Központ. 
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hető új követelmények a közlekedési infrastruktúra vonatkozásában. Az 
is világossá vált, hogy az akkori állapotok szerinti hálózat nem felelt 
meg a követelményeknek, így annak korszerűsítése, a hiányzó elemek 
megépítése mind az EU-nak, mind Magyarországnak közös érdeke 
volt. Ezen érdekek mentén elindulva – bár ekkor még igen szerény mér-
tékben – az EU is hozzájárult a hálózati elemek korszerűsítéséhez, a 
szükséges beruházások megvalósításához.  

Védelmi szempontból vizsgálva az mondható el, hogy sodródtunk 
az árral. A közlekedési hálózat fejlesztésének az előző rendszerben ki-
dolgozott védelmi követelményei idejétmúlttá váltak, a kor követelmé-
nyeinek megfelelőt – az állandó változásnak is köszönhetően – nem 
sikerült kidolgozni. Mindemellett kijelenthető, hogy ezen időszakban 
kifejezetten a védelmi feladatokkal összefüggésben felmerült közleke-
dési feladatokat maradéktalanul sikerült megoldani. Hozzátartozik eh-
hez azonban, hogy – szerencsére – a közlekedési rendszert jelentősen 
megterhelő negatív hatások sem érték az országot, így annak kritikus 
helyzetben történő viselkedéséről nem rendelkezünk konkrét informá-
cióval. 

2. Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program 
(2004-2006) 

A KözOP részletes elemzése előtt ki kell térni, – melyet később 
tárgyalok –  az Európai Uniós csatlakozás és a KözOP elfogadása kö-
zötti időszakban végrehajtott közlekedésfejlesztési program bemutatá-
sára is.  

Az Európai Unió tagjaként Magyarország 2004-től jogosulttá vált 
az Uniós fejlesztési támogatások igénybevételére, melyeket a Struktu-
rális Alapok (SA) és a Kohéziós Alap (KA) nyújtanak. A 1260/1999 
EK Rendelet értelmében – ahol az egy főre eső GDP nem éri el a Kö-
zösségi átlag 75%-át – Nemzeti Fejlesztési Tervet (NFT) kell készíte-
ni a Strukturális Alapokból érkező támogatások fogadásához.  

A NFT, valamint a hozzá kapcsolódó Operatív Programok (OP) 
határozták meg, hogy a SA-ból érkező támogatást milyen célokra ve-
hette igénybe az ország 2004 és 2006 között. Magyarország uniós csat-
lakozása az EU hét éves tervezési periódusának közepére esett, ezért 
nem hét, hanem csak három évre szóltak az első programok.  
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A NFT részeként 2003. december 22-én elfogadta a kormány a 
Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Programot (KIOP), 
melynek kidolgozása már 2002 második felében megkezdődött.  

A KIOP kidolgozása során hangsúlyozottan figyelembe vették 
többek között a tanácsnak a Strukturális Alapokra vonatkozó általános 
rendelkezések megállapításáról szóló 1260/1999/EK sz. rendeletét és a 
Strukturális Alapokra vonatkozó tervekről és a programozási doku-
mentumokról szóló Útmutatót. A KIOP kidolgozása során arra is ki-
emelt figyelmet fordítottak, hogy az összhangban legyen az Európai 
Parlamentnek és az Európai Tanácsnak a Regionális Fejlesztési 
Alapról szóló 1783/1999/EK rendeletével. 

Az egyeztetések eredményeképpen 2004. június 17-én az Európai 
Bizottság végül elfogadta az operatív programokat, köztük a KIOP-ot 
is. 

A KIOP-ot megelőző időszakban megvalósult, illetve megvalósí-
tás alatt lévő programok szorosan követték az EU és Magyarország 
szempontjából egyaránt elsődleges fontosságú követelményeket. A ma-
gyar közlekedéspolitika elsősorban a nagysebességű főúthálózat megte-
remtésére és fejlesztésére fókuszált. A kormányzat álláspontja szerint a 
nagykapacitású autópályák, autóutak és főutak fejlesztési projektjei le-
hetővé teszik Magyarország Budapest központúságának mérséklését, 
a vidéki városok jobb elérhetőségét és a tranzit szállítások országon tör-
ténő áthaladását.  

Bár a fő célok nem változtak, ennek ellenére a KIOP célrendsze-
rének kidolgozása előtt ismételten áttekintették az előző időszak ered-
ményeit és hiányosságait annak érdekében, hogy a programban megje-
lenő fejlesztések elsősorban azok felszámolására irányuljanak.  

A vizsgálatok eredményeként megállapítást nyert, hogy: 

• A közúti közlekedés dinamikusan nőtt, Magyarország erős tran-
zit szerepkörű országgá vált, növekvő helyi és nemzetközi köz-
úti forgalommal. A gépkocsik iránti kereslet is nőtt, mert e köz-
lekedési mód kényelmesebb és rugalmasabb a vasútnál. Mindez 
egyre nagyobb terheket rótt mind az infrastruktúrára, mind a 
környezetre, különösképpen a településeken. 
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• A közúthálózat nem volt képes ennek a megnövekedett forga-
lomnak a lebonyolítására. A hálózat szerkezeti és kapacitásbeli 
hiányosságai miatt a periférikus térségek és települések elérése 
nehézkessé vált, ami rontotta a fejlettebb régiókhoz történő fel-
zárkózásuk esélyeit. A KIOP ezét támogatandó célnak tekintette 
az egy- és kétszámjegyű gyorsforgalmi utak olyan összekötését, 
amely javítja a régiók elérhetőségét. 

• Egyre nagyobb igény jelent meg az intermodális közlekedés 
iránt. A magyar kormányzat a kiválasztott közlekedési csomó-
pontokban fejlett közlekedési kapcsolatokkal rendelkező logisz-
tikai központok fejlesztését irányozta elő. 

A bemutatott hiányosságok csökkentése mellett a KIOP-nak a 
2004-2006 közötti időszak fejlesztési célkitűzései során olyan beruhá-
zási intézkedésekre kellett összpontosítani, amelyek közvetlenül kap-
csolódtak az európai integrációhoz, a gazdasági fejlődésre legkomo-
lyabb negatív hatást gyakorló közlekedési szűk keresztmetszetek 
enyhítéséhez, a hiányosságok felszámolásához. Így ebben az időszak-
ban elsőbbséget élveztek az alábbi célokat szolgáló fejlesztések: 

• a TEN/TINA hálózat befejezése Magyarországon; 

• az elmaradott térségek elérhetőségének javítása; 

• a lakosság közlekedéshez kapcsolódó egészségügyi és biztonsá-
gi kockázatainak felszámolásához hozzájáruló intézkedések; 

• az intermodális közlekedés fejlesztési feltételeinek javítása. 

A vasúti ágazaton belül elsőbbséget kapott a fő vasútvonalak há-
lózatának befejezése, különös tekintettel a TEN-folyosókra. Mivel ezek 
azok a vonalak, amelyeken a legnagyobb mennyiségű személyi és te-
herforgalom bonyolódik, ezek bírnak a legnagyobb jelentőséggel a piac 
és a nemzetgazdaság fejlesztése szempontjából. A tervezett beruházá-
sok között szerepelt – a helyi igényeknek megfelelően – a meglévő 
nyomvonalak rehabilitációja, az üzemi sebesség fokozása, a biztonsá-
gi berendezések javítása, kettős vágányvonalak kialakítása és a vasút-
vonalak villamosítása. A beruházási projektek között szerepelt a vasúti 
határátkelők schengeni követelményekkel összhangban álló létrehozá-
sa/felújítása 2006-ig. A Budapestet az EU gyorsvasút hálózataival ösz-
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szekötő gyorsvasút csatlakozás megépítése azonban 2015 előtt nem 
várható. (A vasúti hálózat megvalósult és tervezett fejlesztését a cikk 
végén található 5. számú mellékletet szemlélteti). 

A fenti infrastrukturális beruházások kiemelt célja volt még, hogy 
megteremtse a feltételeket Magyarország vasúthálózatának korlátozás 
nélküli megnyitásához az Európai Unió üzemeltetői számára, mivel 
2007. január 01-től már korlátozás nélkül használhatják az EU vasúti 
árufuvarozó vállalkozásai Magyarország vasúti hálózati infrastruktúrá-
ját. 

A motorizáció fejlődése is jelentős kihívást jelentett a társadalom 
és a kormány számára a magyar úthálózat működtetésében, karbantartá-
sában és fejlesztésében. Ebben az időszakban az elsőbbséget élvező be-
ruházások célja volt: 

• az autópálya hálózat további bővítése az autópálya hálózat hi-
ányzó ágainak megépítésén keresztül, különös tekintettel a kü-
lönböző sugárirányú autópályák és az országos főutak közötti 
kapcsolatokra. Ezen beruházások a TEN/TINA hálózat kiépíté-
sét is szolgálták; 

• településeket elkerülő utak építése, csökkentve a környezeti 
szennyezést és növelve a közlekedési biztonságot. 

• főutak és regionális utak megerősítése azzal a céllal, hogy a 
115 kN tengelyterhelést elbíró utak hossza 7000 kilométerre 
növekedjen 2008-ra. A KIOP keretében kitűzött cél, hogy a 
tengely-terhelést elviselő képesség megerősítése az 1, 2 és 3 
számjegyű utakon legalább 260 km hosszúságban megtörténjen, 
ami az összértékhez képest igen csekély. (A tényleges hálózatot 
a cikk végén található 6. számú melléklet szemlélteti).  

A legfontosabb projektek között szerepelt a fővárost elkerülő au-
tópálya gyűrű építésének folytatása, és ehhez kapcsolódóan egy híd 
Budapest északi oldalán. További két híd felépítését tervezték ebben a 
programban a Duna mentén az M0 északi hídja, és a jugoszláv határ 
között (Szekszárd és Dunaújváros) a fővárosra nehezedő nyomás 
könnyítése, valamint a regionális kapcsolatok javítása céljából. 
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A légi közlekedési ágazat számára a legfontosabb feladat a repülés 
alapfeltételeit biztosító repülőterek és reptéri infrastruktúra fejlesztése 
volt. Első számú prioritás Magyarország számára ezért a Ferihegyi 
Nemzetközi Repülőtér.  

Ferihegyen kívül Magyarország kormánya Debrecen és Sármel-
lék (Balaton) repülőtereit határozta meg fejlesztési célként a nemzetkö-
zi légi közlekedés és légi teherszállítás szempontjából. Nemzetközi légi 
forgalmat bonyolító valamennyi repülőtéren létre kellett hozni a schen-
geni követelményeknek megfelelő határátlépési létesítményeket. 

A vízi közlekedés területén különös prioritást kapott a nemzetközi 
vízi út fejlesztése a Duna magyarországi szakaszán, és a Duna közös 
magyar-szlovák szakaszán, valamint Budapest alatt oly módon, hogy a 
2,5 m merülésű hajók merülési korlátozás nélkül haladhassanak az év 
300 napján. További célként jelent meg Magyarország természetes vi-
zeik kihasználása érdekében a 400-600 tonnát szállító teherhajók zavar-
talan forgalmát biztosító megfelelő vízi utak feltételeinek megteremtése 
a Tisza folyón, a Bodrog folyón és a Körös folyókon. Az országos tö-
megközlekedést bonyolító kikötők fejlesztése során az állami beruházá-
sokat az érintett kikötőkön belüli és vállalkozók által megvalósított 
terminál fejlesztésekkel összehangolt módon kellett ütemezni, és ugya-
nez vonatkozott a megvalósításra is.  

Ennek keretében a következő célokat kellett előtérbe helyezni az 
állami fejlesztésekben: 

• kikötők Győr-Gönyű-nél, a Csepeli Országos és Szabadkikötő, 
a kikötők Dunaújvárosnál és Bajánál, az alapvető infrastruk-
túra kiépítése a terminálokhoz, kikötőkhöz, közút és vasút 
csatlakozásokhoz az alaprajzban és fejlesztési tervekben meg-
fogalmazottak szerint, valamint a szükséges rekonstrukció; 

• megoldandó feladat a határkikötők fejlesztése figyelembe véve 
a schengeni normákat is, valamint további vízi átkelők létesíté-
se Mohácsnál, Szegednél és Esztergomnál. 

Logisztikai Szolgáltató Központok (LSzK) hálózatának kiépítése 
elsősorban azzal a céllal történt, hogy biztosítani lehessen a teherszállí-
tás intermodalitását, azaz környezetbarát szállítási módok választásá-
nak lehetőségét. Az LSzK-k és a kombinált teherszállítási terminálok 
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fejlődése a 90-es évek eleje óta a tervezett és jóváhagyott ütemterv sze-
rint haladt. A logisztikai központok hálózatának országos koncepciója 
13 központ létrehozását irányozta elő szerte az országban. A vizsgált 
időszakban prioritást élvezett a Budapesti Intermodális Logisztikai 
Központ (BILK), valamint a székesfehérvári, szolnoki és záhonyi 
LSZK-k további építése. Minden esetben a fejlesztési terveknek tartal-
mazni kellett a megfelelő csatlakozó út, vasút, és ahol lehetséges nyílt 
kikötő létesítését.  

A fejlesztési programok finanszírozása terén az előző ciklushoz 
képest jelentős változások történtek, hiszen az addig rendelkezésre álló 
forrásokat tagországként már nem vehettük igénybe. Az új forrásokat 
lehívása új keretek között valósult meg. A fő választóvonalat az Opera-
tív Programok és a Kohéziós Alapból történő finanszírozás között ma-
ga a Kohéziós Alap határozza meg, miután leszögezi, hogy csak olyan 
beruházások finanszírozhatók ebből az Alapból, amelyek nagyság-
rendje meghaladja a 10 millió eurót és a TEN hálózathoz vagy annak 
becsatlakozásaihoz kapcsolódnak. 

Ilyen módon a fenti stratégia valamennyi, a transz-európai hálóza-
tokhoz tartozó út, vasút, vízi út és légi közlekedési beruházása a Kohé-
ziós Alaphoz tartozik. Minden egyéb beruházás az ERFA18-ból került 
finanszírozásra a KIOP, illetve a Regionális Operatív Program kere-
tében, az erre a pénzügyi eszközre kialakított, 2004-2006. közötti idő-
szakra vonatkozó konkrét fejlesztési stratégia szerint. 

A 2004-2006. között megvalósítandó stratégia és projektek kivá-
lasztása során arra törekedtek, hogy az ERFA-ból és a Kohéziós Alap-
ból támogatandó fejlesztések egymást kiegészítsék.  

A KIOP közlekedési infrastruktúrára vonatkozó fejlesztési céljait 
áttekintve szembetűnő, hogy az előző tíz év fejlesztéseihez képest a ter-
vezett fejlesztésekben ugrásszerű növekedés volt. Ennek okai egyrészt 
visszavezethetők arra, hogy EU tagként egyre komolyabban veszik 
górcső alá a csatlakozási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesíté-
sét. Másrészt az ország érdeke, hogy minél jelentősebb mértékben ré-
szesüljön az EU-s forrásokból, ezért igyekszik minden olyan fejlesztési 

                                                      
18 ERFA: Európai Regionális Fejlesztési Alap. 
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igényt megjeleníteni, aminek megvalósítására közösségi forrás fel-
használását tervezi.  
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MELLÉKLETEK 

1. számú melléklet 

 

Közlekedési hálózatsűrűség az EU-25-ön belül 

(Forrás: www.kti.hu) 
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2. számú melléklet 

 

Egymillió lakosra jutó autópályahossz 
és vasúti hálózathossz Magyarországon, az EU25, EU15, EU+10-ben 

(2003) 

(Forrás: www.kti.hu) 
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3. számú melléklet 

 

Sebességkorlátozások Magyarország vasúthálózatán 

(Forrás: http://index.hu/cikkepek/0708/gazdasag/kozopv/kozop_vasut-lass.gif  /2007. 10. 25./) 
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4. számú melléklet 

Az 1996-os és a 2004-es Közlekedéspolitikai Koncepciók célrendszerének összehasonlítása 

68/1996. (VII. 9.) OGY határozat a magyar közlekedéspolitikáról és a megvalósításához szükséges legfontosabb feladatokról 

Stratégiai irányok A fő irányokból eredő célok Célok a fő tranzitáramlatok irá-
nyában További célok 

Az Európai Unióba integrálódás elő-
segítése  

A megújuló társadalom szállítási 
igényeit javuló színvonalon kielégítő 
közlekedési rendszer megvalósítása 

A belső és külső regionális fejlődést 
is elősegítő autópályák, autóutak 
megépítése 

Az áruszállítás korszerűsítését, haté-
konyságát elősegítő logisztikai köz-
pontokat meg kell valósítani, és en-
nek érdekében a szükséges infra-
struktúra kiépítéséhez állami forrá-
sokat kell biztosítani 

A szomszédos országokkal az 
együttműködés feltételeinek javítása  

Gazdaságilag hatékony közlekedési 
rendszer megvalósítása 

A vasútvonalak legalább 160 km/óra 
sebességre történő átépítése, a közle-
kedési kapcsolatok fejlesztése és ki-
építése a szomszédos országokkal 

A közúti áruszállítási teljesítmények 
káros környezeti hatásainak mérsék-
lése, valamint a magyar közúti fuva-
rozás nemzetközi versenyképességé-
nek növelése érdekében a környe-
zetkímélő járművek beszerzését az 
állam közvetett eszközökkel (vám- 
és adókedvezmények, kedvező hitel-
felvételek stb. biztosításával) segítse 
elő 
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68/1996. (VII. 9.) OGY határozat a magyar közlekedéspolitikáról és a megvalósításához szükséges legfontosabb feladatokról 

Stratégiai irányok A fő irányokból eredő célok Célok a fő tranzitáramlatok irá-
nyában További célok 

Az ország kiegyensúlyozottabb tér-
ségi fejlődésének elősegítése  

A fejlett országok gazdaságaihoz tör-
ténő felzárkózást elősegítő közleke-
dési rendszer megvalósítása 

A dunai vízi úton az európai VI.b. 
víziút-osztálynak megfelelő paramé-
terek biztosítása és a hajózást kiszol-
gáló legfontosabb országos közfor-
galmú kikötők megvalósítása 

A környezetkímélőbb, kisebb terü-
letfelhasználással járó és energiata-
karékosabb vasúti és belvízi áruszál-
lítást az állam közvetett eszközökkel 
segítse elő, a vasúti pályákon foko-
zatosan fel kell számolni a sebesség-
korlátozásokat 

Az emberi élet és a környezet vé-
delme 

Az európai és regionális közlekedési 
rendszerekhez harmonikusan illesz-
kedő közlekedési rendszer megvaló-
sítása 

A kombinált áruszállítás fejlődésé-
hez szükséges feltételek megteremté-
se 

A különböző áruszállítási módok 
előnyeit egyesítő, azok közötti 
együttműködést elősegítő, a környe-
zeti ártalmakat mérséklő és a fejlett 
európai országokban is egyre na-
gyobb teret nyerő kombinált áruszál-
lítási módokat az állam közvetlen 
eszközökkel (elsődlegesen fejleszté-
si, kivételesen és átmenetileg üze-
meltetési támogatással) segítse elő 

A közlekedés hatékony, piac-
konform működtetése 

A területfejlesztési, foglalkoztatási 
és szociálpolitikai célokat teljesítő 
közlekedési rendszer megvalósítása 

A környezetvédelmi szempontokat is 
figyelembe vevő logisztikai közpon-
tok létesítése 

A helyi és belföldi távolsági sze-
mélyszállítási közszolgáltatásokat 
közvetlen eszközökkel (a központi 
költségvetésből fejlesztési célú tá-
mogatásokkal is) segítse az állam 
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68/1996. (VII. 9.) OGY határozat a magyar közlekedéspolitikáról és a megvalósításához szükséges legfontosabb feladatokról 

Stratégiai irányok A fő irányokból eredő célok Célok a fő tranzitáramlatok irá-
nyában További célok 

  Az idegenforgalmi célokat is szolgá-
ló közlekedési rendszer megvalósítá-
sa 

  A lakott területek belső, sűrűn lakott 
övezeteiben, a történelmi jelentősé-
gű, műemléki védettségű, valamint a 
pihenést, üdülést szolgáló területe-
ken a személygépkocsi-forgalmat az 
illetékes hatóságok jelentős mérték-
ben korlátozzák 

19/2004. (III. 26.) OGY határozat a 2003-2015-ig szóló magyar közlekedéspolitikáról 

Stratégiai fő irányok Általános közlekedéspolitikai elemek Kiemelten kezelt fejlesztések a 
2006-ig 2015-ig 

Az életminőség javítása, az 
egészség megőrzése, a terü-
leti különbségek csökken-
tése, a közlekedésbiztonság 
növelése, az épített és ter-
mészeti környezet védelme 

A páneurópai hálózat magyarországi bőví-
tése, hogy az országhatártól országhatárig 
tartó, a főváros központúságot oldó gyors-
forgalmi úthálózat fejlesztésével a folya-
matosan növekvő, transz-európai forgalmi 
terhelésnek is megfeleljen, egyúttal lehe-
tőséget teremtve az uniós támogatások ha-
zai felhasználásának növelésére; 

A páneurópai hálózat részeként or-
szághatártól országhatárig tartó, va-
lamint az országot É-D-i és K-Ny-i 
irányban átszelő, a főváros központú-
ságot oldó gyorsforgalmi úthálózat 
időarányos kiépítése oly módon, 
hogy a hálózat biztosítsa az adott tér-
ségnek a vele kapcsolatban lévő más 
térségek felőli kedvező elérhetőségét 

A Nyugat-Dunántúlon átvezető, É-D-i 
közlekedési folyosó kialakítása, különös 
tekintettel az M9 és az M86-os gyorsfor-
galmi utak és a Sopron-Szombathelyen 
keresztül vezető, Bécs-Graz vasútvonal 
fejlesztésére; 
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68/1996. (VII. 9.) OGY határozat a magyar közlekedéspolitikáról és a megvalósításához szükséges legfontosabb feladatokról 

Stratégiai irányok A fő irányokból eredő célok Célok a fő tranzitáramlatok irá-
nyában További célok 

Az Európai Unióba való si-
keres integrációnk elősegí-
tése, 

A közlekedési alágazatok (vasúti, közúti, 
vízi és légi) összehangolása a fenntartható 
fejlődés szem előtt tartásával; 

A gyorsforgalmi úthálózat kiépítése 
célszerűen kapcsolódjék össze az 
adatátviteli informatikai hálózat ki-
építésével; az állami tulajdonú autó-
pályák üzemi és hírközlési, valamint 
jövőbeni elektronikus díjszedési, fe-
lügyeleti és ellenőrzési rendszerének 
működtetéséhez szükséges nagy ka-
pacitású adatátviteli rendszer legyen 
alkalmas - üzleti alapon - egyéb célú 
szolgáltatások lehetőségének biztosí-
tására 

A logisztikai szolgáltató központok há-
lózata és a korszerű kombinált fuvarozá-
si terminálok fejlesztése, amelyek lehe-
tővé teszik a környezetkímélő áruszállí-
tások részarányának növelését; 

A környező országokkal 
való kapcsolatok feltételei-
nek javítása, és ezen kap-
csolatok bővítése 

A közlekedésbiztonság javítása; A fővárost elkerülő gyorsforgalmi 
körgyűrű időarányos kiépítése, vala-
mint a főváros északi oldalán épülő 
egy, és az M0 déli hídjától az ország-
határig terjedő Duna-szakaszon 
(Szekszárdon kívül) a dunaújvárosi 
híd megépítése, a fővárosra nehezedő 
forgalmi nyomás csökkentése és a 
regionális kapcsolatok javítása céljá-
ból; 

A magyar Duna-szakaszon - nemzetközi 
összefogással - a megfelelő vízi út és az 
Országos Közforgalmú Kikötők infrast-
ruktúrájának fejlesztése; 
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19/2004. (III. 26.) OGY határozat a 2003-2015-ig szóló magyar közlekedéspolitikáról (folyt.) 

Stratégiai fő irányok Általános közlekedéspolitikai 
elemek 

Kiemelten kezelt fejlesztések 
a 2006-ig 2015-ig 

A területfejlesztési cé-
lok megvalósításának 
előmozdítása 

A környezetszennyezés (üveg-
házhatást okozó légnemű anya-
gok és szilárd összetevők, vala-
mint a zaj- és rezgésterhelés) 
csökkentése, a természeti és táji 
értékek védelme a közlekedési 
infrastruktúra fejlesztése és fenn-
tartása során; 

Az európai normáknak megfe-
lelő vasúti törzshálózat fejlesz-
tése (hazai és nemzetközi fővo-
nalak) az egységes európai 
vasúti hálózat részeként, amely 
biztosítja Magyarország tranzit 
szerepének visszaszerzését, va-
lamint lehetővé teszi az uniós 
tagországok irányában a nagy 
sebességű vasúti összeköttetést; 

A regionális jelentőségű nemzetközi repü-
lőterek fejlesztése; 

A hatékony üzemelte-
tés és fenntartás feltét-
eleinek megteremtése 
a szabályozott verseny 
segítségével 

A közlekedési tarifák, díjak, 
kedvezmények és bevétel-
kiegészítések korszerűsített, egy-
séges alapokra helyezett EU-
konform rendszere; a díjbesze-
dés, valamint az integrált menet-
jegyrendszer korszerű telemati-
kai megoldásainak bevezetése; 

Az elővárosi vasúti közlekedés 
fejlesztése, járműbeszerzési és 
járműcsere-program beindítása 
(melynek eredményeképpen je-
lentősen csökkenthetővé válik a 
belvárosok személygépkocsi 
forgalma, ezáltal pedig lénye-
gesen csökken a károsanyag-
kibocsátás); 

A légiforgalmi szolgálat továbbfejlesztése, 
a légtér biztonságának növelése, a légifor-
galmi irányítási rendszerek és eljárások eu-
rópai harmonizálása és integrálása; 
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19/2004. (III. 26.) OGY határozat a 2003-2015-ig szóló magyar közlekedéspolitikáról (folyt.) 

Stratégiai fő irányok Általános közlekedéspolitikai 
elemek 

Kiemelten kezelt fejlesztések 
a 2006-ig 2015-ig 

  A közlekedésben foglalkoztatot-
tak jövedelmének növelése, 
munkakörülményeik korszerűsí-
tése, a kor követelményeinek 
megfelelő ismeretek megszerzé-
se 

A korszerű és jó minőségű he-
lyi és helyközi közforgalmú 
személyközlekedés biztosítása, 
ennek keretében első lépésként 
a szolgáltató társaságok közötti 
átjárhatóságot biztosító új bér-
letrendszer megvalósítása a fő-
városban és vonzáskörzetében 
(Budapesti Közlekedési Szö-
vetség) 

Az igényeknek és követelményeknek meg-
felelő, korszerű járműpark megteremtése 
(beleértve az akadálymentesség igényét is); 

      A közlekedési pályák és szolgáltatások ha-
tékonyabb kihasználását biztosító intelli-
gens közlekedési rendszerek alkalmazása; 

      Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér 
(BFNR) kapacitásának és szolgáltatásainak 
bővítése és a fővárosi gyorsvasúti kapcsola-
ta 

 

(Forrás: http://www.fejlesztespolitika.gov.hu/engine.aspx?page=dokumentumtar /2007. 10. 20./)
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5. számú melléklet  

 

A vasúti hálózat fejlesztésének forrásai és ütemezése Magyarországon 

(Forrás: Közlekedéstudományi Intézet). 

 

6. számú melléklet  

 

Útpálya megerősítési programba bevont utak Magyarországon 

(Forrás: Közlekedéstudományi Intézet). 




