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A szándékom 
A vidékfejlesztéssel foglalkozó szakemberek előtt nyilvánvalók az ország területi 
különbségei. A hazai térszerkezet torz.  
Szeretnék közutas eszköztárral hozzájárulni országrészeink fejlettségi különbségei 
csökkentéséhez, egy harmonikusabb térszerkezet kialakulásához. Az eszköz: a 
sugaras-gyűrűs gyorsforgalmi utas hálózat felváltása raszteres hálózatra. 
 
Mi ad erre esélyt? 
Az ún. helsinki folyosók hazai szakaszai jórészt kiépültek. Az M1-M5, valamint az M7-
M3 autópályákkal a nyugati érdekek jórészt teljesültek. 
 
Bajaink 
Az első gondunk a hatalmas fővárosi túlsúly, melyet sajnos nem én írok le először. 
Térszerkezetünk duális, fővárosi dominanciával! Már 1960-ban így álltunk!  
 
 

 
Magyarország gazdasági térszerkezetének átalakulása a szocialista gazdaságpolitikai 
kiteljesedésétől napjainkig 
www.nfu.hu/.../... 
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Az alábbi ábra a jövedelemtömegek eloszlását mutatja a fővárosi túlsúllyal. Nem 
hasonlít ez a kép egy rákos tumoréhoz? 
 

 
http://www.mut.hu/?module=news&action=list&fname=plenaris 
 
 
 
 
Az 1998-as helyzet: 

 
A magyarországi városok standardizált szupergravitációs indexe, 1998 
http://w3.rkk.hu/csatbal/magyarvidek.pdf 
 
A „szupergravitáció” magához vonzza a munkahelyeket. Halljuk: fejlesszük a 
fővárost, majd annak fejlődése szétsugárzódik a vidékre. Éppen az ellenkezője zajlik.  
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Hasonlók találhatók még a Kormány anyagában: 
http://www.kormany.hu/download/f/d7/60000/MAGYAR%20NOVEKED%C3%89SI%20TE
RV%20konzult%C3%A1ci%C3%B3.pdf 
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A munkahelyek zöme, a vidékinél magasabb munkabérek, a privatizációs bevételek 
többsége a fővárosban van. Erre repül rá a TESCO áruházláncolata, megérezve a 
pénz szagát. Messziről nézve egyenletesnek néz ki az áruházakkal való lefedettség: 
 
 

 
 
 

 
Közelebbről már szó sincs erről: 
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A vidék pedig leszakad! 

 
http://www.fomterv.hu/mmk/sites/default/files/balatonfoldvar-2012/Salamin_Geza.pdf 
 
 
 
A vidéki jövedelmek átrendeződtek. Az M1 autópálya volt az ország első autópályája! 
A többiek addig nem épülhettek, míg a főváros körül le nem telepedtek 
mindazok a cégek, melyek Magyarországon le akartak telepedni! 
 
 

 
http://geography.hu/mfk2012/pdf/Penzes.pdf 
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Az alábbi ábrák mutatják a vidéki heterogenitást, a második bajunkat.  
 
 

 
A belföldi vándorlási különbözet 1000 lakosra, 2010. KSH 

 
 

 

 
A személyi jövedelemadó egy állandó lakosra, 2010. 

 
 

 

 
A foglalkoztatási ráta, 2010. 
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A 100 lakott lakásból komfort nélküli, 2005. 

 
 
 

 

 
A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 1 millió lakosra, 2010. 

http://www.ksh.hu/interaktiv_moterkepek 
 
 
 
A KSH kiadványaiban van még több hasonló mozaikos ábra. Magyarország 
kettészakadt. Van a Balaton feletti térség a fővárossal és van a többi, a 
futottak még kategória. 
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Fővárosunk terebélyesedése, időrendben 
 
Volt ekkora: 

 
Egyre nőtt: 
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Újabban a „csapágyvárosok”-nak nevezettek bekebelezésével készül az 5 milliós 
metropolisz, egy alig 10 milliós országban! 
http://www.polgariszemle.hu/app/data/P%E9cs-2007.ppt#277,1,1. 
http://hetivalasz.hu/data/Konferenciak/konferencia_prezentaciok/kreativ2009/Beleznay_Eva.p
df 
Magyarország városállam lesz, melyben Miskolc, Debrecen, Szeged, Pécs, Győr majd 
Budapest sokadik kerülete lesz? 
A Béccsel való rivalizálás a városok versenyében nem hozta a szándékolt eredményt, 
viszont nagyon sokba került. Folytatjuk? Meg lehet tenni, hiszen az összes 
döntéshozó a fővárosban székel. A vidék nekik valószínűen csak nyűg. 
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Kinek nem jut eszébe a Kisgömböcről szóló magyar népmese, a telhetetlenségről és 
a csúfos végről. 
http://www.sk-szeged.hu/statikus_html/gyermekkonyvtar/mese/gomboc.htm 
Véleményük szerint egyrészt:  
a vidéknek el kell fogadni azt, hogy különbségek mindig lesznek, ezért a vidéki 
lemaradás ellen semmit sem kell tenni. 
Másrészt: mindent meg kell tenni, hogy Budapest ne maradjon le Bécstől. 
Elfogadható ez a kettős mérce? 
 
Miközben mintha eldőlt volna a városok versenye!  
Bécs kategóriája Mega1, míg Budapesté csak Mega3! Nem azonos súlycsoport! 
 

 
http://www.fomterv.hu/mmk/sites/default/files/balatonfoldvar-2012/Salamin_Geza.pdf 
 
A leélhetőbb városok 2012-es listáján Bécs az első, míg Budapest csak a 74! Ez is 
tény! 
http://www.magyarhirlap.hu/turizmus/becs-a-legelhetobb-varos 
 
Mielőtt bárki is főváros-ellenesnek tartana, szeretném jelezni: én csak egy rettenetes 
aránytalanságra szeretnék rámutatni, mely egyébként majdnem mindenkinek 
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nyilvánvaló. A nagy baj: a vízfej determinálja az országos úthálózatot is, azt 
magához torzítva. 
 
Az úthálózat szerepe 

 
 

 
http://www.gei.uni-miskolc.hu/phd/tezisfuzetek/gyorffy_phd.pdf 
 
Miként hat az úthálózat? 
A hatás nem közvetlen, hanem áttételes: 
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http://www.gei.uni-miskolc.hu/phd/tezisfuzetek/gyorffy_phd.pdf 
 
A hivatalos sugaras-gyűrűs úthálózat 
 

 
 

 „A nagyra törő gyorsforgalmi úthálózat-fejlesztési tervek értelmében Magyarország 
gyorsforgalmi úthálózatának teljes hosszúsága elérné a 2530 km-t, sűrűsége pedig a német 
értékhez közelítene, aránytalanul nagy terhet róva az államra. A közúti közlekedés iránti 
igény ismeretében azonban kérdéses, hogy az előirányzott autópálya- és autóút építések 
jelentős részének gazdasági hatékonysága pl. a nemzetközileg elfogadott költség-haszon 
elemzési módszerekkel indokolható lenne.” 
„… a Fehér Könyv a gazdasági növekedés elősegítését, valamint a gazdasági, társadalmi 
egyenlőtlenségek csökkenését, a versenyképesség növelését tűzte ki célul összeurópai szinten, 
amelyet a jelenlegi gyűrűs-sugaras szerkezet nem támogat nagy mértékben …” 
„Egy 2x1 sávos gyorsforgalmi út gazdasági hatásai egy 2x2 sávos autópályáéhoz képest közel 
azonosnak becslik, ezzel szemben ha az építési költségeiket összehasonlítjuk, az autópálya 
szakaszok legalább háromszor annyiba kerülnek [Monigl J., 2002].” 
„A tervezet több szakaszát 2002 óta módosították, forráshiány miatt egyes vonalak 
kiépítésétől visszaléptek.” 
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Az ábrán látható háromszögek elemi hálózattervezési hibát jelentenek. Szintén azok 
az Alföld északi szélén nem folytatódó vonalak, a Duna, a Balaton, a Maros miatt 
féloldalasként megépült M6, M7, M43. 
http://www.gei.uni-miskolc.hu/phd/tezisfuzetek/gyorffy_phd.pdf 
 
Mi lett az ígéretből? 
 

 
 

Véletlen az, hogy csak a főváros érdekű autópályák épültek ki! A többi pedig jórészt 
alacsonyabb szolgáltatási színvonalú lesz. 
 
Az autópálya, mint térségfejlesztő 
Soha nem marad el az autópálya melletti érvek közül a cím szerinti hatás. Ha egy 
autópálya térséget fejleszt, akkor mennyire teszi azt hat db autópálya a főváros 
körül? A fővárosi és a hajdúszoboszlói polgár esélyei azonosak?  
 
A következmény 

 
http://www.fomterv.hu/mmk/sites/default/files/balatonfoldvar-2012/Dr_Egyhazy_Zoltan.pdf 
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Íme a terjedő metropolisz! A legújabb hálózatfejlesztési elképzelések is erre 
erősítenek rá! Félő, hogy a készülő Nemzeti Közlekedésfejlesztési Stratégia is átveszi 
és lebetonozza az avítt elveket. 
 
Az úthálózat szolgáltatás! 
Minden szolgáltató – mint pl. a telefonosok, az áruházláncok, az egyes cégek – 
igyekszik az országot egyenletesen lefedni, hogy az országban ne legyen különbség a 
szolgáltatás minőségében. Ugyanez a helyzet az úthálózattal is.  
Jó lenne elérni azt, hogy Nagykanizsa térségében ugyanannyi idő alatt lehessen 
elérni egy főutat, vagy egy autópályát, mint Mátészalka környékén! Nyilván nem kell 
e miatt megépült autópályákat felbontani.  
 
A raszteres gyorsforgalmi úti hálózat elve 

 
Fleischer Tamás úr világoskék vonalakra vonatkozó javaslata éppen 10 éves. Áll 3 db 
kelet-nyugat és 4 db észak-déli irányú útból. Igazi Közép-Európába illő ötlet! 
http://www.vki.hu/~tfleisch/PDF/pdf05/fleischer_competing-corridors_ukr-magy05.pdf 
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A raszteres gyorsforgalmi úti hálózat megvalósulási rajza  
Molnár László Aurél úr elgondolását kissé módosítva: 

 
A pirosak az észak-déli, a kékek pedig a kelet-nyugati irányú gyorsforgalmi utak. A 
folytonossal jelölt utak már majdnem mind elfogadottak. Vita már csak a szaggatottal 
jelölt ún. Alföldi autóút miatt van. Kiépítése többletköltség nélkül finanszírozható az 
értelmetlen M47 és az Alföldi autóúttal közel párhuzamosan betervezett, „turbósított” 
főutak átépítésének elhagyásával! 
Az Alföld autóút Natura 2000 területeket elkerülő vonala: 
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A raszteres gyorsforgalmi hálózathoz illő állami úthálózat egy lehetséges megoldása 

 
 
A piros és a zöld vonalak a gyorsforgalmiak. A kékek a 90 km/óra tervezési 
sebességű utak. A nem színezett állami utak a 70 km/óra tervezési sebességűek, 
kivéve a meglévő főutakat. 
A kék színű hálózat elvei: 

1. Használjam fel a meglévő állami úthálózatot, a fejlesztés és fenntartás korábbi 
egységét visszaállítva. 

2. A kék színű hálózat is bármikor sűríthető. 
3. A kék vonalakat menjenek át a meglévő és tervezett 

határállomásokon, gyorsforgalmi úti csomópontokon és a folyami 
nagyhidakon! 

 
Illeszkedés a mai Közép-Európához 
Lényegi változások történtek az elmúlt 20 – 25 évben.  
Megszűnt a Szovjetunió, Jugoszlávia, Csehszlovákia, a KGST, a Varsói Szerződés. Egy 
sor ország térségünkben – Németország és Oroszország között – az EU és a NATO 
tagja lett/lesz. A szocialistának mondott gazdaságfilozófiát felváltotta a kapitalistának 
nevezett. A sugaras-gyűrűs ezt is kiszolgálja? 
Ha az úthálózat a gazdaság érrendszere, vagy idegrendszere, amit én is 
vallok, akkor egy végelgyengülésben kimúlt gazdaság érrendszere 
büntetlenül átültethető egy 20 éves fiatalba?  
Van egy Lengyelország alatti sáv a Balti-tengertől az Adriai-tengerig, melynek 
országait már majdnem teljesen az előbbiek jellemzik. Lényegében a Visegrádi 
Négyekről van szó. Mivel ezek földrajzilag egymás alatt és fölött vannak, rendkívül 
fontos lenne ezek észak-déli kapcsolatait fejleszteni.  
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Magyarország visszakerült Közép-Európa közepébe. Mindig is a hadak útján 
éltünk! Így pedig minden égtáj szerint átjárhatónak kell lennünk! Ugyan miért 
keringenének a gyűrűs úthálózaton a főváros körül a járművek? 
A javasolt magyar raszteres gyorsforgalmi úti hálózat erre a feladatra is alkalmas. 
Elég lenne Lengyelország észak-déli irányú gyorsforgalmi útjait meghosszabbítani az 
Adriáig. 
 
Részletesebben: 
http://www.mernokkapu.hu/fileok/2/Alfoldi-autout2.pdf 
http://www.mernokkapu.hu/fileok/2/Koztes_Europa.pdf 
 
 
 
Szeged, 2012. december 10. 
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