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A hasonló című dolgozat megírása után kaptam információt a Kiút Térségfejlesztési 
Egyesület ténykedéséről. Honlapjuk, a www.kiut.hu, szerint ők 2007-2009. között 
évente rendeztek konferenciákat a Balti- és a Fekete-tengeri térség közlekedési 
kapcsolatának fejlesztése címmel, az International Visegrad Fund támogatásával, 
amely a Visegrádi Négyek együttműködését támogató szervezet. Az alábbi adatokat, 
térképeket, diákat honlapjukról, az egyes előadók előadásaiból vettem le. Aki ezt a 
honlapot megnézi, láthatja, hogy a konferenciák előadói ma is neves 
hálózatfejlesztési szakemberek és a kor aktuális, magas rangú politikusai voltak. Sok 
munkát végeztek, melyet kár figyelmen kívül hagyni. Köszönet munkájukért, mert 
annak nagy része ma is használható. 
 
Ahonnan a térség elindult, csak emlékeztetőül: 
 

A „vasfüggöny”, a NATO és a Varsói Szerződés

 
 
A rendszerváltozások időszaka, az elemi változások, melynek során az egyik 
világrendből rendre egy másikba soroltak át az országok: 
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Az EU kibővülési folyamata
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Képletesen szólva, a piros sávból kék sávba került egy ország-csoport. Ilyén léptékű 
változás nem minden nap következik be. A képen még nem kék, hanem fehér a volt 
Jugoszlávia. A változás nem állt meg, reményeink szerint a jugoszláv utódállamok is 
kékké válnak. Ezzel létrejön Németország és Oroszország között egy észak-déli 
irányú sáv, mely földrajzilag és politikailag sem Kelet, hanem Közép-Európa. 
 
Végre Közép-Európa! 
 
Sokan használják erre a térségre a Kelet-Közép-Európa megnevezést, melynek akkor 
lenne létalapja, ha ugyanilyen alapon Ausztriát nyugat-közép-európai országként 
emlegetnénk. Használjuk bátran a Közép-Európa fogalmat! 
 
Az ide sorolható országok annyiban is hasonlítanak egymáshoz, hogy gondjaik 
mások, mint a gazdag nyugat-európai országok (Anglia, Franciaország, Németország) 
gondjai. Történelmi görcsökkel áthatott vidék ez, melyben rengeteg a különbség, de 
remélem, minél előbb egyre többen ráismerünk arra, hogy a különbségeknél sokkal 
több köztünk a hasonlóság. 
 
Ez egy Köztes-Európa, a nagyhatalmak között, egymás alatti-feletti kis országok 
tömege, melyek mozaik-szerűen illeszkednek egymáshoz. 
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Az ezt megelőző előző térképen lévő fehér foltokat a hálózatfejlesztők vonalaikkal 
kikerültek, melyet igazolnak majd az alábbi képek. A volt Jugoszlávia nem sokára már 
nem lesz kikerülendő, terra incognita.  
 
Az előbbi térképen zöld Németország és a zöld Oroszország között van a színes 
Köztes-Európa! 
Létrejön, létrejött egy észak-déli irányú országsáv, amely a Balti – tengertől az Adriai 
– tengerig tart. Hatalmas kihívás ennek az óriási terület úthálózatát átgondolni. 
 
A változások során Magyarország a keleti világ nyugati perifériájáról átkerült a 
nyugati világ keleti perifériájára. Szerencsére több ország sorsa ebben is hasonló. Itt 
a perifériák országairól van szó. A periférián élésnek sajátosságai vannak, melyekben 
szintén közösek gondjaink. 
 
A nagy közös Európán belül működik már a Balti országok együttműködési 
szervezete, mely Közép-Európa számára példa lehet. Az ottani sajátosságok szintén 
nem a gazdagok sajátossági. 
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Területi átrendezés, politikai, gazdasági, gazdaságfilozófiai irányváltások 
után meddig tartható az a nézet, hogy az eddigi úthálózaton semmit sem 
kell változtatni? 
 
Merre menjünk? 
 
Nem nehéz a helyes irányt megtalálni, mivel van egy már jól kitalált hálózati rendszer 
Európában, ez az utak kelet-nyugat (az alábbi rajzon a zöld utak) valamint észak-déli 
irányú (a piros színű utak) rendszere. A gerincutaknak még a számozása is más lett 
az irányok szerint, mely nagyon jól szolgálja a tájékozódást, hiszen nullára végződnek 
a kelet-nyugat irányú utak számai, míg 5-re az észak-délieké. Ez képezi az európai 
úthálózat gerincét. 
 

 
 
Ezt kell kiterjeszteni, kiépíteni az új határokig. 
A térképen látható, hogy ez az úthálózat Köztes-Európában hiányos, elnagyolt. Van 
tehát feladat, van teendő. 
 
Nyilvánvaló az, hogy  

 az európai kelet-nyugat irányú utak elsősorban Németország és Oroszország 
érdekeit szolgálják, hiszen ezeken érik el egymást, akár békében, akár 
háborúban; 

 az észak-déli irányú utak elsősorban a Köztes-Európai országokat szolgálják, 
kiépítésük ezen országok elemi érdekei. A köztes – európai országok 
sajátossága az, hogy egymás alatt és felett helyezkednek el, észak-déli 
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irányban. Ezt a földrajzi adottságot kell kihasználni, kiszolgálni az úthálózattal 
is. 

 A magyar gyűrűs-sugaras gyorsforgalmi hálózati rendszer ebbe a rendszerbe 
nem illeszthető, attól idegen. 

 
A hazai, a változással szembeni ellenállás alapja éppen az utóbbi. 
 
A rácsos szerkezetre való átállás hazai élharcosai Fleischer Tamás (MTA), Molnár 
László (FŐMTERV), Molnár László Aurél (NFM). Nevükhöz cikkek előadások sora 
köthető, ennek ellenére a hazai hálózatfejlesztés úgy megy, mintha ők nem is 
léteznének. 
 
Az első – az észak-déli irányokat kiemelő, hangsúlyozó - próbálkozásokat bemutató 
ábra: 
 

9

 
 
Megváltozott az európai térszerkezet, ismerték fel: 
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Beindultak kis műhelyek, tegyük hozzá, sajnos nem nagy eredménnyel. Az egyik ilyen 
a már említett Kiút Egyesület, mely Záhony térsége érdekében dolgozott, és elsőként 
kívánt a lancuti vonalhoz, ideológiához csatlakozni, annak keleti irányú 
kiterjesztésével. 
 
Mint a most talált honlapon látható, az ilyen irányú munka már 2007-ben 
elkezdődött, de könnyen lehet az, hogy más észak-déli utaknál már ennél is 
korábban. Voltak már akkor olyan szakembereink, akik megérezték az igényt. 
 
2006. okt. 27-én a magyar – szlovák – lengyel - litván közlekedési 
minisztériumok konferenciáján a lengyel Lancutban közös nyilatkozattal 
elfogadtak egy nyomvonalat, mely Kaunas – Bialystok – Lublin – Rzeszov – 
Eperjes – Kassa – Miskolc városokkal jellemezhető.  
 
Ez a lancuti nyomvonal, mely hatalmas érték, mely ma is használható. 
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Magyarországot érintő észak – déli útvonal terve

 
 
A lancuti vonalat a keleti csatlakozást sürgetők, a még nagyobb városok bevonási 
szándéka miatt, áttették Varsó térségébe. Ezt mutatja a 2007-es konferencia 
térképe. 
 

 
 
A 2008-as konferencia lengyel előadása azonban visszatért a korábbi nyomvonalhoz. 
A lancuti vonal lengyel szakasza rendkívüli fontosságú, mert mindennek ez az alapja, 
mert ez a leghosszabb szakasz, mert ez egy ország döntésétől függ. 
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The lacking The lacking 
section section 
of the of the 

North North –– SouthSouth
routeroute

TEN    roadsTEN    roads

 
 
A lengyel szakasz részletesebben. Kiderül a lengyel előadó anyagából az, hogy ez az 
út Lengyelországban az S8 és az S19 nevet viseli. 
 

RouteRoute NorthNorth –– SouthSouth
S8/S19 S8/S19 

currentcurrent andand plannedplanned
worksworks

 
 
2008-ban itt tartott a lengyel szakasz: 
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The government of Poland select The government of Poland select 
project of the express road S19 project of the express road S19 

BiaBiałłystok ystok –– Lublin Lublin –– RzeszRzeszóów as one of w as one of 
its top priorities in the field of its top priorities in the field of 

infrastructure.infrastructure.

The works schedule provides, new 370 The works schedule provides, new 370 
km long stretch, to be operational by km long stretch, to be operational by 

the end of 201the end of 20133..

 
 
2008-ban az eddigi nyomvonal (az alábbi rajzon piros színnel) déli végét (kék színű 
vonal) a záhonyi térség érdekeinek megfelelően a keleti kiterjesztést szorgalmazók 
módosították. Ezen a dián jelent meg először az eredeti, egyedi névként a piros 
nyomvonalra írva a Via Baltica útnév, mely később módosult. 
 

 
 
Hálózatfejlesztőink kiinduló kérdése: mit fizet az EU, minek a finanszírozása várható? 
Ezért nagyon figyelnek az ún. EU-folyosókra (krétai, helsinki) és az TEM utakra, 
melyeket a nyugat-európai érdekeknek megfelelően húznak be. 
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A TEM utak hálózata 1990-ben (a bal oldali ábra) és 1991-ben (a jobb oldali ábra). 
Lényeges változás látható Lengyelország keleti felén. 
 

12

 
 
A számunkra, az ügy szempontjából nagyon fontos Lengyelország TEN-T hálózata 
2002-ben: 
 

19

 
 
Hasonlóan Szlovákia TEN-T hálózata 2002-ben: 
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A gond felismerése is korai volt: 
 

24

 
 
Megoldás a 2006-os lancuti vonal (kékkel jelölve). Az út egész története lényegében 
arról szól, hogy a kezdetben ide-oda kilengő vonal egyre inkább beáll észak-déli 
irányba, elveszíti értelmetlen kitérőit, egyre inkább kiegyenesedik. 
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Új gyorsforgalmi út, immár Via Carpatia névvel, azaz a lancuti vonal ismét, most már 
pontosabban, az érintett lengyel városok megadásával: 
 

26

 
 
A Via Carpatia kiterjesztése kelet felé 
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Az előbbi kiterjesztés magyarországi következményei, a kiterjesztés magyar 
szakasza: 
 

29

 
 
A keleti kiterjesztés miatt a Via Carpatia derékszögben elhajlik kelet fel, nyilvánvaló 
cél Ukrajna és Belorusszia kikerülése a határaik vonalát követve. Ez a kanyargás 
elsőre nem kedvez a nyugat-európai rácsos, derékszögű hálózatnak, de ez később 
megoldódik. A rajzon már látszik a keleti kiterjesztés két nyomvonala Romániában. 
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A keleti kiterjesztés két nyomvonalváltozata, részletesebben. Az örök kérdés és a 
válasza: nem lehet egyetlen vonallal mindent megoldani, ehhez kell a hálózat. Nem 
lehet egyszerre felfűzni Bukarestet is és Odesszát is! 
 

35

 
 
A Via Carpatia és az európai hálózat 
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A Balti és Fekete 
tengerek közötti 
kapcsolat

Molnár László
Aurél
által javasolt
horizontális és
vertikális
gyorsforgalmi
folyosó
rendszerében

V5

H3

 
 
A lengyel szakasz fekete színnel. Mellékesen jól kirajzolódnak a Magyarországtól 
északra lévő főbb úthálózati „csapásirányok”. Nem kellene nagy fantázia a magyar 
következményeket átvezetni. 
 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

3. LOKALIZACJA DROGI EKSPRESOWEJ S-19 NA TLE EUROPEJSKIEJ SIECI 
TRANSPORTOWEJ TEN-T

 Budowa drogi ekspresowej S-19 przewidziana jest 
na lata 2008 – 2014 zgodnie z listą podstawową
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

• Budzisko (gr. z Litwą) – Białystok dł. 162 [km]

• Rzeszów - Barwinek (gr. ze Słowacją) dł. 113 [km]

 Obecnie w sieci TEN-T leży odcinek:

 Całkowita długość drogi S-19 na terenie Polski 
będzie wynosić około 710 [km]

 Odcinek Białystok – Rzeszów dł. 435 [km] leży poza 
siecią TEN-T

 
 
Nem rövid útszakaszról van szó Lengyelországban; a szakaszhosszakat mutatja a rajz 
melletti lengyel szöveg: 
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Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

3. LOKALIZACJA DROGI EKSPRESOWEJ S-19 NA TLE EUROPEJSKIEJ SIECI 
TRANSPORTOWEJ TEN-T

 Budowa drogi ekspresowej S-19 przewidziana jest 
na lata 2008 – 2014 zgodnie z listą podstawową
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

• Budzisko (gr. z Litwą) – Białystok dł. 162 [km]

• Rzeszów - Barwinek (gr. ze Słowacją) dł. 113 [km]

 Obecnie w sieci TEN-T leży odcinek:

 Całkowita długość drogi S-19 na terenie Polski 
będzie wynosić około 710 [km]

 Odcinek Białystok – Rzeszów dł. 435 [km] leży poza 
siecią TEN-T

 
 
A lancuti vonal déli irányú kiterjesztése a lengyelek 2008-as javaslata szerint Bulgária 
felé, még az egykori Jugoszlávia és utódállamai kikerülésével: 
 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Spotkanie w którym brali udział eksperci z 
Polski, Litwy, Słowacji, Węgier oraz obserwatorzy 
z Czech, dotyczyło rozwoju międzynarodowego, 
transportowego szlaku drogowego Kowno –
Debreczyn.

Na spotkaniu zdecydowano o kontynuacji  
czterostronnej współpracy w zakresie utworzenia 
nowego szlaku drogowego, z możliwością
rozszerzenia o nowe kraje członkowskie tj. 
Rumunię i Bułgarię co umocniłoby argumentację
za rozszerzeniem sieci TEN-T wzdłuż całego 
omawianego szlaku na terytorium Polski oraz 
odpowiedniej jego promocji na forum Unii 
Europejskiej. 

Kowno

Rzeszów

Debreczyn

Koszyce

Białystok

Miszkolc

II. SPOTKANIE EKSPERTÓW POLSKI, LITWY, SŁOWACJI I WĘGIER  
(SŁOWACJA, KOSZYCE 12-13.12.2007)

 
 
A lancuti út, a Via Carpatia románok által 2009-ben nyilvánosságot kapott javasolt 
déli irányú kiterjesztése. Persze a volt Jugoszlávia ikerülésével!  
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R O M A N I A
Ministry of Transport

RomRomáánia javaslata a nia javaslata a „„LancutiLancuti”” vonal vonal 

(Via Carpatia) tov(Via Carpatia) továább fejlesztbb fejlesztéésséérere

 
 
Hol volt a lancuti vonal déli kiterjesztésére, meghosszabbítására vonatkozó magyar 
javaslat?  
Nem lehetett, mert Magyarországon akkoriban is képtelenség kategóriájába tartozott 
a nyugati, ilyen-olyan folyosóktól és a magyar sugaras-gyűrűs hálózattól való 
elszakadás.  
A lancuti vonal déli, magyarországi felhasználásával valószínűen akkoriban kiírta 
volna szakmájából magát a magyar mérnök. 
 
Lengyel elképzelés részletesebben, Finnországtól Görögországig, 2008-ból. Ők is 
összekötik Miskolcot Temesvárral, de a magyar Alföldet kikerülve, a Miskolc – 
Nagyvárad – Arad - Temesvár vonalon. Ez is kikerüli Szerbiát. Pedig kínálkozik 
Temesvár után például a Nis – Skopje - Athén irány egyenes folytatásként. De szóba 
jöhetne a Bánáti főút – Banatska magistala útvonal is. 
 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 
 
Érdekes 2008-as lengyel átlós javaslat a Via Carpatia dél meghosszabbítása Szicília 
felé, mely átmegy a magyar Alföldön! Igaz, a Miskolc – Debrecen – Békéscsaba - 
Szeged útvonalon, azaz a 47 sz. főút vonalán és igen tekeregve. 
 

 
 
Lengyel javaslat a Via Carpatia keleti és déli kiterjesztésére, együttesen 
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A továbbfejlesztett lengyel ötlet: harmonizálva az európai észak-déli valamint kelet-
nyugati úthálózati rendszerbe.  
Tőlem függetlenül egy lengyel és egy román kolléga már 2007-2008-ban szükségét 
érezte a lengyel S-19 j. (droga ekspresowa) út déli meghosszabbítását Athénig, 
miközben a konferencia, ahol előadott, a keleti kiterjesztés nyomvonal változataival 
foglalkozott. 
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Hamarné Szabó Mária úrhölgytől, aki az egykori UKIG (ma KKK) igazgatóhelyettese 
volt, 2009. augusztusban kapott alábbi két anyag igazolja azt, hogy az észak-déli 
kapcsolat gondolatának vannak hazai előzményei. Ezek: 
 
1. 2005. márciusban a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium kiadta az „Észak-déli 
transz-európai közúti folyosók Magyarországot érintő kijelölt, javasolt 
szakaszai” című brosúrát. Ebből megállapítható, kiemelhető: 

a) „Az ország (Magyarország – R.M.) kedvező földrajzi fekvésénél fogva a 
hiányzó észak-déli kapcsolatok szempontjából ideális helyzetben van.” 
b) „Az európai gazdaság és piac fokozatos keletre tolódásával korábban 
értelemszerűen a nyugat-kelet irány vált meghatározóvá, hiszen a nyugati 
fejlett országok elsősorban a keleti régiókban látták kiteljesedni működő 
tőkéjük letelepülését.” Magyarul a nyugat érdeke az új piacok behálózása volt 
kezdettől. „Az Unió kibővítése óta egyre erősödnek a meglévő tengelyeket 
metsző, észak-déli irányú új tengelyek kiépítését szorgalmazó 
kezdeményezések.” 
d) „Az egyes országok közúthálózatát egy nagyobb rendszerbe kell elhelyezni.” 
„A nemzetközi hálózatok újragondolásával, áttervezésével, kiegészítésével 
ezek mindinkább sürgető igényként jelentkeznek.” 
e) Az anyag nagyon helyesen három darab észak-déli tengely kialakítását 
tartja fontosnak! Ezeket meg is nevezi: a nyugat-magyarországi, a közép-
magyarországi és a kelet-magyarországi folyosók néven. 
f) A nyugati tengely: Mosonmagyaróvár – Csorna – Sárvár – Zalaegerszeg – 
Nagykanizsa. 
g) A középső tengely: Zólyom – Budapest – Eszék. 
h) A keleti tengely csak egy karéj észak – kelet - Magyarországon a Kassa – 
Miskolc – Debrecen – Nagyvárad vonalon. Azaz, ez így egyáltalán nem észak - 
déli tengelye Magyarországnak. 
i) Betegesek az előbbi magyar szakaszok nemzetközi kapcsolatai. 
h) A nyugati magyar tengely Mosonmagyaróvárról Pozsonyig megy, ami még 
jó. Viszont innen az észak-déli irány helyett egy „V” alakzat jön, melynek egyik 
ága: Berlin – Pozsony, míg a másik: Varsó – Pozsony. 
j) A nyugati magyar tengely déli ága egyáltalán nem déli, hanem dél-nyugati, 
hiszen itt is egy „V” alak szerepel, melynek egyik ága: Nagykanizsa – Ljubljana 
– Trieszt – Velence, míg a másik: Nagykanizsa – Zágráb – Rijeka. 
k) Az észak-déli tengely mivoltnak a középső magyar tengely felel meg 
leginkább, hiszen ez szinte majdnem teljesen északról délre halad a Gdansk – 
Varsó - Budapest – Plocse vonalon. Hibája a vonalnak a rossz helyre 
megépített magyar szakasz, az M6. Véleményem szerint is ennek a Balaton és 
a Duna között lett volna a helye és nem a Duna mellett, féloldalas 
autópályaként, de ezen már nem lehet változtatni. 
l) A keleti magyar tengely a dolgozat zömében elemzett Balti – tenger és a 
Fekete – tenger közötti nyomvonal legkezdetlegesebb változata. Nyomvonala 
a lengyel szakaszon azonos a középső tengely lengyel szakaszával. Szlovákián 
kelet-nyugat irányban halad. Magyarországon egy ívvel halad át, Romániában 
iránya észak-kelet és dél-kelet irányú, tehát nem sok köze van az észak-déli 
irányhoz. A minisztériumi kiadvány 1 évvel hamarabb készült, mint ahogy 
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megszületett a lancuti egyezmény, mely nyilván ezt a sete-suta nyomvonalat 
próbálta helyére tenni. 
m) A brosúra egy fél mondat erejéig megjegyzi a nyugati magyar tengely 
leírásánál: „az új vonal oldja az országos közúthálózat jellemzően sugaras 
szerkezetét.”  

 
2. 2007. szeptemberi kiadású a „Közlekedés-fejlesztési kérdések a Visegrádi 
Négyek országaiban” Készítette a Közép-dunántúli Fejlesztési Tanács. 

a) A kiadvány és a tanácskozás végeredménye ugyanaz a hálózat, mint 
amelyet az előző anyag is tartalmaz, pedig már túl vagyunk a lancuti 
tanácskozáson, megállapodáson! Vagy nem tudott a megállapodás 
tényéről, vagy szándékosan nem akarta figyelembe venni. 
b) Látszanak a vonalakon, hogy Ukrajnát, Belorussziát, Jugoszláviát kerülgetni 
kell. Nehezíti a helyzetet a magyar határon lévő külső schengeni határ is. 
Komoly kötöttségek. 
c) A javasolt hálózat íveket, sugaras, átlós, „V” és „Y” alakú elemek tömegét 
használja a jóval egyszerűbb rácsos helyett. 
d) Románia úthálózatát torzítja a tőle északra lévő ét ország, Ukrajna és 
Belorusszia, nem EU-tagsága, ami miatt nem lehet ezeken át Romániába 
vezető észak-déli utakat indítani. 
e) Megállapítja: „Az új tagok megjelenésével az Európai Unió politikai, 
társadalmi és gazdasági térszerkezete megváltozott.” „Össze kell hangolni a 
hálózat-fejlesztés szervezési és gyakorlati feladatait …” „Az országok belső 
hálózatinak fejlesztésén túlmenően ez a közép-európai térség közlekedése 
szempontjából mindenek előtt a hiányzó észak-déli kapcsolatok kiépítését 
jelenti. A hangsúlyos észak-déli elemek hiánya mellett, a térség súlypontjai 
közötti kapcsolatok sem megfelelőek, nem egyformán (vagy egyáltalán nem) 
szolgálják pl. a határon átnyúló eurorégiók fejlődését és megerősödését.” 
„Mindezek megvalósításához egy valóban nemzetközi, többszintű 
tervezési, fejlesztési együttműködést kell kialakítani, közös 
hálózattervezést kell kezdeményezni, elsődlegesen a visegrádi 
országok, másodrészt Románia részvételével (a továbbiakban a 
közös munka a Balti országokra is kiterjeszthető).” 

Nem zárom ki azt, hogy egyéb anyagok is létezhetnek, de azokat ma még nem 
ismerem. 
 
 
 
Számomra 2011. tavaszán vált ismertté a V4 országok finanszírozási rendszere, az 
International Visegrad Fund, miután Szegeden bemutatkozó előadásukat hallottam. 
Kezdeményeztem a MMK-nál a V4 országok, továbbá főleg Szerbia, de Románia és a 
balti országok bevonásával nemzetközi úthálózat-fejlesztési konferenciát, pedig akkor 
még az előbbi kiadványok megállapításai nem voltak előttem ismertek. 
 
A 2011-es tavasz és a nyár elegendő volt arra, hogy összeszerveződjön, tehát 
vitatkozzon, egymást győzködje egy 7 fős kis magyar csapat, akik egyetértettek a 
V4-ek Észak - Dél Konferenciájának összehívásával, a hangsúlyt az észak-déli irányú 
úthálózatra, később a vasúthálózatra helyezve. 
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A Visegrádi Alap általam megkeresett kapcsolattartója a törekvést az Alap 
törekvéseivel összeillőnek, és így támogathatónak tartotta. A forrásért pályázatot 
kellene írni. 
 
Abban is megállapodtunk, hogy kezdeményezésünk mérnöki lesz, ezért természetes 
közegnek a V4 országok mérnöki kamaráit véltük. 
 
A V4 országok mérnöki kamaráit viszont a Magyar Mérnöki Kamara segítségével 
akartuk megkeresni. 
 
Dr. Hajtó Ödön úr, a Magyar Mérnöki Kamara alapító elnöke, adott is egy lehetőséget 
megszólalni, kapcsolatot építeni a V4-es mérnöki kamarák ez évi szlovákiai 
tárgyalásán. 
 
Ez után azonban belecsapott a villám a kezdeményezésre, mert a Magyar Mérnöki 
Kamara Közlekedési Tagozatának Elnöksége 2011. augusztusban tartott ülésén 
lekaszálta, elgáncsolta az ötletet. 
 
Most itt tartunk. Nem mehetett ki képviselőnk a szlovákiai V4 tárgyalásra, nem 
kezdhetünk a pályázatíráshoz, mivel nincs meg a MMK támogató nyilatkozata. Furcsa 
egy hozzáállás, mert a Közlekedési Tagozat Elnökségétől sem pénzt, sem munkát 
nem kértünk! Egy műhelymunkát lehetetlenítettek el!  
 
Az elképzelés az volt, hogy 

1. első körben bekérjük az érintett országok legfrissebb (hivatalos és nem 
hivatalos) úthálózati elképzeléseit; 

2. A 7 fős magyar csapat megpróbál a beérkezett elképzelésekből egységes 
európai hálózatot, vagy hálózat-változatokat készíteni, térképeken ábrázolva a 
nyomvonalakat; 

3. az előállított térképre támaszkodva egy kis létszámú, rövid konferencián 
harmonizálni próbáltunk volna, tehát egységes közép-európai, köztes-európai 
hálózattá alakítani az egyes országok hálózati elképzeléseit. 

4. Végül készíteni akartunk egy kiadványt, melyet elküldtünk volna mérnöki 
véleményként, mérnöki állásfoglalásként az illetékes minisztériumoknak és 
politikusoknak. 

 
Nem akartunk előre egy magyar változatot legyártani és azt rákényszeríteni 
diktátumként a társországokra. Tiszteletben szerettük volna tartani az 
egyenrangúságot. Szerettük volna az egyes országok mai hálózatait, mai 
elképzeléseit megismerni. 
 
 
 
Vannak-e ma is tapasztalatai az elvégzett munkának, milyen elveket szeretnék 
javasolni kialakításhoz? 
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1. Az eddig elvégzett munka hatalmas. Folytatni kellene. A még hátralévő munka 
is rengeteg. A kapcsolatok mára elhaltak. Megrekedtek hálózatfejlesztőink a 
mai magyar határok között, mely már nagyon túlhaladott. 

2. A folytatás következő lépcsőjének elvégzéséhez nincs sok idő, mert a lengyel 
EU-elnökséget lenne célszerű felhasználni az egységes köztes-európai gerinc 
úthálózat megtervezésére. Ezért súlyos vérveszteség a MMK Közlekedési 
Tagozat Elnökségének döntése. A nemleges döntésük esetleges visszavonása 
nagy időveszteség lenne, mert ki tudja hány embert kellene tisztességesen 
tájékoztatni, meggyőzni. 

3. Megállapítható: az eddig elvégzett munka hatása szinte nulla a magyar 
úthálózat-fejlesztésre, ami nyilván nem maradhat így. 

4. Európa kelet-nyugat valamint észak-déli irányú úthálózatába nem illik bele a 
magyar sugaras-gyűrűs hálózat! A mindenben megváltozott új helyzethez új 
úthálózat kell. 

5. Az egységes négyzethálós, azaz rácsos, vagy raszteres úthálózattól idegen 
elemeket, mint amilyenek az átlós irányúak, a gyűrűs vonalak, a sugár 
irányúak, a „V” alakúak, az „Y” alakúak, a háromszöget bezárókat ki kell 
iktatni. 

6. Elsők között kell megszabadulni a mindent felfűzni akaró körgyűrűktől és az 
átlós irányoktól, melyek mindig kényszer-, illetve pótmegoldások. 

7. Két országsávról beszélhetünk. Az egyik a Lengyelországtól délre és északra 
lévő országok sávja. Első lépésben ezen kellene a rácsos úthálózatot 
kialakítani. A másik sáv a Belorusszia és Ukrajna alatti országok sávja. Egy 2. 
lépésben itt is mehetne a rácsos hálózat. 

8. Az első sávban mértékadók a lengyel úthálózat észak-déli irányú hálózati 
tengelyei, melyhez az előbbiek ismeretében nem nehéz igazodni. 

9. A politika mostanság úgy működik, hogy amennyiben egy párt egy valamely 
ügy mellé áll, akkor egy másik párt azt ügyet kapásból ejti, figyelmen kívül 
hagyja, sőt ellehetetleníti. 

10. Aki megnézi az idézett Kiút Térségfejlesztési Egyesületi konferencia-sorozatot 
láthatja, hogy minden alkalommal az előadók között szerepeltek az aktuális 
politika párt korifeusai. Politikus, mint szakember, eleve képtelenség. Nyilván 
azért hívták meg őket a közutas szakemberek, mert így ügyük támogatását 
remélték, lévén a politikum a pénzosztó. De sokkal rosszabb történt. A teljes 
témára ráragadt egy politikai párt, immár lekaparhatatlanul. Ami pedig az 
egyik pártnak jó, tetszik, az nem jó a párt konkurens pártjának! Ez ma 
leértékeli, süllyesztőbe rakja az ügyet, függetlenül a benne lévő jelentős, 
alapos szakmunkától. Ezt a helyzetet nem lenne szabad még egyszer 
előállítani. A lancuti vonal hatalmas érték, jó lenne megismerni mai állapotát. 
Jó lenne utólag megszabadítani a politikumtól!  

11. Az egyes országok szakminisztériumai az uralkodó párt, pártcsoport 
döntéseinek, választási ígéreteinek végrehajtói, tehát döntéseik inkább 
politikai alapúak. Közülük csak a legkiválóbbak merik felvállalni a hivatalos 
állásfoglalás kritikáját az esetenkénti egzisztenciális fenyegetettség miatt. 

12. A hálózatfejlesztéshez szakképzettséggel a mérnökök rendelkeznek. A feladat 
megoldható politikától mentesen is. A magyar és a V4 országok mérnökei 
egyezzenek meg egy hálózatban, első lépcsőben. Második lépcsőben pedig 
induljon el a javaslat átadása a politikusoknak, minisztériumi bürokratáknak, 
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mint a politikum alkalmazottainak, akik annyit és akkor vesznek át ebből, 
amennyit akarnak, de döntéseiket a mérnökség mindenkor tudja opponálni a 
saját, lerögzített álláspontjához képest. A második lépcsőbe tartozzon a 
megvalósítás ütemezése is! A rácsos hálózati elv elfogadása után 
megvalósulása nem kétséges, csak az anyagi lehetőségek függvénye. Az 
anyagiak előteremtésében pedig a politikusok vitézkedhetnek. 

13. Időtállóvá akkor tehetjük az alaphálózatot, ha a fejlesztés egyetlen 
pillanatában sem gondolunk a megvalósíthatóságra, az ütemezésre. A 
végleges alaphálózatot, gerinchálózatot kell kidolgozni. A minek van realitása - 
féle gondolkodásmód alapján készült el eddig az a koncepció dömping, 
amelyekből ennek megfelelően nagyon kevés valósult meg. 

14. A végeleges rácsos alaphálózat bármikor bővíthető hasonló elemekkel. 
15. A hálózat időállóságát a rácsos alaphálózat rögzítésével tudjuk biztosítani. 

Napjainkban olyan dömpingje van a különféle programoknak, melyek már 
követhetetlenek. A korábbi programok zöme úgysem teljesült, akkor mi 
értelme van szinte politikai ciklusonként újabb és újabb programokat indítani. 
Ha a politika ettől eltántoríthatatlan, akkor ne az alaphálózattal babráljon, 
hanem a mérnökök által meghatározott alaphálózat ütemezésével. 
Természetesen a mérnököknek a megvalósítás ütemezésről is lehet 
véleménye, de az egy más, az alaphálózat megfogalmazásától független világ 
legyen. 

16. A végleges rácsos alaphálózat elemeinek tengelyét, főpontjait kis pénzzel meg 
lehet határozni, rögzíteni lehet, mellyel megvédjük az építéshez szükséges 
sávot az elépítésről. 

17. Nem kell túl szigorúan venni az ilyen – olyan korridorokat, folyosókat, 
hálózatokat. Az anyagban is van példa ezek gyakori módosulására. 

18. Miután lényegében elkészültek a nyugati érdekű ún. folyosók magyar 
szakaszai, fel kell készülni a Budapest érdekű hálózatfejlesztési igyekezet 
visszaszorítására. 

19. Magyarország teljes mai területén legyen azonos színvonalú a rácsos 
alaphálózat is! Ebben is szűnjenek meg a területi különbségek. 

20. A rácsos alaphálózat bármikor tovább sűríthető hasonló irányú elemekkel. 
21. A rácsos hálózatban megmaradhatnak a már elkészült nem rácsos elemek is. 

 
 
Néhány figyelembe vehető szempont és a javaslatom: 

a) Ez a dolgozat az Alföldi autóutas dolgozatom kiegészítője, így az abban 
lévőket itt nem ismétlem meg. 
b) Kassa Szlovákia, Temesvár Románia második legjelentősebb városa. 
Ezeknek lehet pozitív hatása a kettő közötti magyar Alföldre.  
Temesvár szerepe, helye Románián belül látható az alábbi két ábrán. Súlya, 
fontossága nagyobb, mint Aradé. Látható a térképen a szerb – román - 
magyar hármas határpont Temesvárhoz való közelsége is, melyen átvezettük 
az M43 autópálya és a hármas határpont közötti Bánáti főutat, melynek 
tervezett folytatása Szerbiában a Banatska magistrale. A Bánáti út két úttal is 
kapcsolódna Temesvár, egy észak-nyugati és egy nyugati irányúval. 
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LegaturiLegaturi de de familiefamilie -- RomaniaRomania

 
 

Temesvár Romániában más városkategória, mint Arad. 

15

 
 

b) A magyarországi kelet – nyugat irányú alapvonalakat illetően ma már nincs 
vita. Ezek északról délre rendre:  

M1 - M3 autópálya,  
M8 - M4 gyorsforgalmi út,  
M9 gyorsforgalmi út Nagykanizsa és Szeged között – M43 autópálya. 
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c) A magyarországi észak-déli irányú alapvonalak száma 3 vagy 4, attól 
függően, hogy belevesszük-e az M2-M0-M5 vonalat. Szerintem kedvezőbb 
lenne négy db észak-déli irányú alapvonal. 
Vonalvezetésük még nincs annyira kiforrva, mint a kelet-nyugat irányú utaké. 
Itt még lehet vérre menő vitákat folytatni.  
Az alábbi rajz legkeletibb, legkurtább piros vonalát elhagyni javaslom.  
A Miskolcon átmenő vonal keleti kitérítése mellett az Alföldi autóút 
nyomvonalát javaslom, vonalkorrekcióként.  
A 2009-es konferencián szóba jött magyarországi észak-déli irányú 
gyorsforgalmi utakat az alábbi ábra mutatja.  
A nyugati folyosó vonala túl közel megy a nyugati határhoz, az M6 a Dunához, 
miközben a Dunántúl közepe kimaradt. Ma már ez tény, melyet nagyon 
költségesen lehetne kijavítani. Nyilvánvalóan kedvezőbb lett volna mindkettőt 
a Balatont érintően kiépíteni.  
Szintén kötött az M5, mert megépült.  
Nagyokat lehet vitatkozni az M6 M0-on kívüli vezetésén, egy komáromi híd 
felé. 
Nagyon elfuserált a Kassa – Miskolc – Debrecen – Nagyvárad irány, ha ezt 
észak-déli iránynak kell tekinteni. Romániában sajnos valószínűen marad egy 
ideig az átlós irány uralkodónak, Ukrajna miatt. Maradjon meg az M35, mint a 
lancuti vonal keleti kiterjesztése, de rögzítsük a lancuti út déli kiterjesztését 
Magyarországon Kassa és Temesvár között. 
Még megelőzhetők a hibák az Alföldi autóúttal, Miskolctól délre is folytatva az 
észak-déli irányt Kassa és Temesvár között. 
 

99

Szlovákia

Magyar-
ország

R7
M30 M34

M3

M49
M15

M86

M9

M7

R3

D1 D1

D2
R3

M5
M6

M11
M4

M35

M3M2

M0

R4

R4

Jelmagyarázat:

Tervezett és üzemelő
magyarországi nyomvonalak
Tervezett és üzemelő
szlovákiai nyomvonalak
Hiányzó, javasolt

szakaszok

A TERVEZETT 
ÉS ÜZEMELŐ

ÉSZAK-DÉL IRÁNYÚ
MAGYARORSZÁGI 
ÉS SZLOVÁKIAI 

GYORSFORGALMI
UTAK ÉS

JAVASOLT 
KIEGÉSZÍTÉSEIK

 
 

d) A nyomvonal-korrekciós javaslat nem idegen tőlünk, melyre jó példa: 
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Magyar javaslat a Helsinki V/C Magyar javaslat a Helsinki V/C éés VI.s VI.
folyosfolyosóók k öösszeksszekööttéésséére Budapest (M0 re Budapest (M0 

gygyűűrrűű tehermentestehermentesííttéésséévelvel

?

Molnár László elnök-igazgató és a FŐMTERV kezdeményezése a Helsinki 
V/C és VI folyosó összekötésre, Budapest (M0 gyűrű) tehermentesítésére

Budapest

 
 
Végül az általam javasolt magyar K-Ny és É-D irányú rácsos alaphálózat az alábbi rajz 
szerinti. 
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A rajzon ábrázoltuk a Bánáti főutat, szerb nevén a Banatska magistralát, mely az 
egyik déli folytatása lehet a lancuti útnak, valamint az E671 j. utat a román - magyar 
határ mellett Romániában, mely szervesen kiegészíti a magyar alaphálózatot.  
 
Lényeges hangsúlyoznom, hogy az Alföldi autóútnak az M43-tól délre egyik folytatása 
lehet a Bánáti főút Szerbia felé, a másik a magyarcsanádi Szent Gellért-hídon át 
Temesvár felé, végül a harmadik maga az M43 autópálya Arad és Temesvár felé. Ez 
utóbbi esetben Temesvártól Szerbia felé kell nyomvonalat keresni. 
 
Az eddigiek alapján megállapítható az, hogy a rácsos alaphálózat gondolatban 
majdnem kész, néhány helyen kell a korábbi nyomvonalváltozatot módosítani. Még 
megvitatás, elfogadás előtt van az Alföldi autóút. Ezzel a Dunántúlon is, az Alföldön is 
2-2 db észak-déli alapvonal lenne az észak-déli irányú alaphálózat részeként. 
 
A fenti ép Magyarországon kívüli vonalait lehetett volna módosítani, ha a V4 országok 
Észak - Dél Konferenciája létrejöhetett volna. 
 
A MMK Közlekedési Tagozat Elnöksége 2011. augusztusi döntése megakadályozta 
azt, hogy a kialakítsuk közösen, az érintett országok mérnökeinek bevonásával, a 
közép-európai, köztes – európai rácsos alaphálózatot, és rendszerbe illesszük a 
magyar elképzelést. 
 
Kérem együtt kezelni a lancuti nyomvonalat északról Lengyelországon át 
Miskolcig, az Alföldi autóutat és a lancuti útvonal déli kiterjesztését 
lehetőleg Szerbián át Görögországig! 
 
 
Szeged, 2011. szeptember 5. 
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