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Mirt ptünk autóplykat?
Dntsi szempontok a hazai gyorsforgalmi thlózat
kialakulsnak korai id szakban

A

z autóplya-hlózat fejlesztse, a hivatalos kzlekedspolitika
rszt kpez tervekhez igazodó teljes kr! kiptse az ezredforduló utni vek egyik legfontosabb hazai gazdasgpolitikai krdse. Ezt vilgosan jelzik az elmlt kormnyok nagy v! fejlesztsi elkpzelseit tartalmazó dokumentumok, mint a Szchenyi-terv
s az els , illetve a msodik Nemzeti fejlesztsi terv, de elg csak
visszagondolnunk az elmlt vlasztsi kampnyok üzeneteire, vitatmira: az autóplyk ptse folyamatosan a slyponti krdsek
kz" szerepelt.
A gyorsforgalmi utak – autóplyk s autóutak – ptse hoszsz tervez munka eredmnye: sokoldal, m tbbnyire jól kvethet szempontrendszer alapjn trtnik a nyomvonal s a plyatest
m!szaki jellemz inek meghatrozsa, a szüksges anyagi forrsok
biztostsa, majd az üzemeltets szablyozsa. Mindez azonban mr
csak kvetkezmnye egy korntsem egzakt, rdekek sokasgtól s
az j t külnfle hatsaival kapcsolatos vrakozsoktól terhelt dntsi folyamatnak. Hogy ezek a vrakozsok ma milyen jelleg!ek,
milyen tmkat rintenek, jól jelzi a 2003. vi CXXVIII. (autóplya)
trvny preambuluma. E dokumentum szerint az autóplya-hlózat b vtsnek f indoka a pneurópai kzlekedsi hlózathoz való
csatlakozsunk, amit az Európai Unióba való belpsünk tnye llt
elnk, mint gazdasgi-trsadalmi kvetelmnyt. Az autóplyk ptse emelle" gazdasgpolitikai s területfejlesztsi eszkz is, amit a
trvny alkotói az j tszakasz fel irnyuló elvrsok egsz sorval
illusztrlnak: „orszghatrokon is tnyló regionlis fejleszts el -
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segtse, a szomszdos orszgokkal való kapcsolatok el segtse, a regionlis fejle"sgbeli külnbsgek cskkentse, a htrnyos helyzet! trsgek elrhet sgnek javtsa,
a kiegyenslyozo"abb trsgi fejl ds el segtse, valamint a bels gazdasgi s trsadalmi kohzió er stse”. A megfogalmazo" clok tbbsge teht területfejlesztsi vonatkozs: a jogalkotó igen hatrozo"an kinyilvntja, hogy az autóplyk ptsvel a
fejle"sgi trszerkezet di#erenciltsgt kvnja cskkenteni.
Az autóplya-hlózat fejlesztsvel foglalkozó tgabb kutatsaink egyik f clja annak feltrsa, hogy milyen talakulson ment keresztül a hazai gyorsforgalmi thlózat kialaktst s megptst krülvev dntsi szempontrendszer a kezdetekt l
napjainkig. Krdseinket alapvet en a területi folyamatok megrtsnek szndkval
tesszük fel, gy Þgyelmünket els sorban arra sszpontostjuk, hogy milyen szintr l,
milyen sszefüggshalmazból indulva, milyen ton s mely tnyez k hatsra vltak
területfejlesztsi clkit!zsek az autóplya-ptsek f indokaiv az ezredfordulóra. Jelen rsunkban azt mutatjuk be, hogy a hazai gyorsforgalmi thlózat tervezsnek s
ptsnek korai id szakban (krülbelül az 1950-es vekt l az 1970-es vekig) az egyes
kzlekedspolitikai dokumentumokban, az autóplyk ptsvel koncepcionlis oldalról foglalkozó szakcikkekben milyen szempontok kaptak er teljesebb hangslyt a
fejlesztsi dntsek indoklsban. Az ltalunk eddig feltrt szakirodalom ismeretben
az a sejtsünk, hogy az autóplyk területfejleszt hatsaival kapcsolatos vrakozsok
csak az elmlt vtizedek sorn er sdtek fel, vltak mellkszlból e nagyberuhzsok
(egyik) f indokv. Tanulmnyunkban e folyamat kiindulópontjt keressük.

A gyorsforgalmi thlózat b vtsi folyamata,
kipte"sge napjainkban
A f kz"pusok kzül a gyorsforgalmi utak sszhosszsga a legcseklyebb: a hazai kzutak alig 2 szzalka tartozo" ebbe a kategóriba 2004-ben (1. táblázat). Ez az
arny 1980-ban – amikor mr szmo"ev hosszban voltak autóplyink, nemcsak autótjaink – mindssze 0,7, 1990-ben 1,2, 2000-ben pedig 1,7 szzalk volt, vagyis ha lassan is, de folyamatosan nvekszik a gyorsforgalmi utak slya a hazai kzthlózaton
belül. (Az orszgos kzthlózat teljes hossza mr 1945-ben is 31 ezer km volt, s ma
is annyi.)1 A hivatalos statisztikk pillanatnyilag mg csak 2004-ig kpesek bemutatni
az thlózat fejl dst, m 2005-ben s 2006 els felben – e tanulmny megrsnak
id pontjig – tovbbi jelent s vltozsok trtntek e tren.
Az els hazai gyorsforgalmi utat 1960-ban adtk t a forgalomnak Budapest s Tatabnya kz", igaz, ekkor mg nem neveztk gy. Ez az t 1965-ben az M1 jelzst kapta
meg az autót min stssel együ", majd – mg ebben az vben – a Tatabnya–Almsfüzit szakasz korszer!stse nyomn rajta keresztül jelltk ki a Budapest–Gy r–He-
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gyeshalom f tvonalat.3 Az els autóplya-szakasz is ebben az vben, 1965-ben kszült
el: ez volt az M1-es s az M7-es autóplyk ktszer ktsvos kzs bevezet szakasza
Budapestnl, 8 km hosszsgban.4 Ez a rvid sztrdarsz a kvetkez vekben tovbb
pült az M7-es nyomvonaln, de egyel re csak mint flautóplya. A bal plyarszt folyamatosan pte"k ki s tbb ütemben adtk t; Szkesfehrvrt 1968-ban, Siófokot
1971-ben rte el, majd Zamrdinl becsatlakozo" a 7-es szm f tba. Az ptkezs ezutn a jobb plyatesten is megindult: szintn tbb ütemben haladva, 1973-ban Szkesfehrvrig, 1975-ben mr egszen Siófokig tadtk a forgalomnak a teljes autóplyt.
A b vts i" hossz id re meg is rekedt; a jobb oldali plya csak 2002-ben rte el Zamrdit. Az 1970-es vekben – szintn flautóplys megoldssal – elkezdtk az M1-es ptst is: 1975-ben tadtk a bal plyt a tatai s a komromi lehajtó kz", majd 1977-re
meghosszabbto"k azt Gy r-Kelet csomópontig.5 Sajtos módon a tatai lehajtó volt a
kiindulópont a tovbbi b vtshez: innen Budapest fel haladva az 1980-as vekben
kszült el az M1-es autóplya, immr mindvgig teljes szlessgben, de a jobb plyt a
msik irnyban, Gy r-Keletig csak 1990-ben adtk t.
Az 1970-es vek vgn megindult az M3-as ptse is. 1978-ban adtk t az els szakaszt (aszódi lehajtó), 1983-ban elrtk Gyngyst, majd hossz id re i" is megrekedtek
a munklatok. A ma meglv autóplyk kzül az M5-st kezdtk el legks bb pteni, ahol – az M1-eshez hasonlóan – nhny szakaszon szintn nem haladt együ" a kt
irny b vtse. Így fordulhato" el , hogy a bal plyatest mr 1989-ben elrte Kecskemtet, mg a jobb csak 1996-ban.
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Az 1990-es vekben viszonylag lassan haladt a gyorsforgalmi thlózat kiptse,
külnsen az vtized els felben. Ezen id szak els jelent sebb beruhzsa az M1-es
autóplya Gy rt elkerül szakasznak megptse (1994), majd az orszghatrig trtn meghosszabbtsa volt (1996). Ezt 1998-ban kve"e egy er teljes b vtsi hullm:
az M15-s autóplya, az M3-as Gyngys–Füzesabony kzti, valamint az M5-s Kecskemt–Kiskunflegyhza kzti szakasznak tadsa.6 Majd ismt nhny v szünet
kvetkeze", s csak 2002-ben tallkozhatunk jra j sztrdaszakaszok tadsról szóló
hrekkel. Ilyen volt az M7-es mr emlte" teljes megptse Zamrdiig, m igazn jelent s fejleszts az M3-ason trtnt (Füzesabony–Polgr), melynek mintegy mellkgaknt ebben az vben kszült el az M30-as els szakasza is. A hivatalban lv politikai
vezets ekkor a gyorsforgalmi thlózat igen rvid id tvon belüli tovbbi er ltete"
fejlesztst hatrozta el. 2003-ban tovbb folytatódo" az M30-as ptse, s tadtk a
majdani M9-es rszt kpez szekszrdi Duna-hidat is, az v legfontosabb esemnye
az autóplyk trgyban mgis a mr emlte" 2003. vi CXXVIII., 2004. janur 1-jn hatlyba lp trvny elfogadsa volt.
2003-ban 632 km gyorsforgalmi t üzemelt Magyarorszgon,7 e jogszably pedig
tovbbi 636 km ptst irnyozta el 2007 vgig,8 vagyis a jogalkotó szndka szerint
1. ábra. Gyorsforgalmi úthálózat

Forrás: h$ p://www.gkm.gov.hu/feladatai/kozlekedes/autopalyak. Utolsó megtekintés: 2006. 10. 06.
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ngy v ala" megduplzódik a hazai gyorsforgalmi thlózat hossza. A trvny mellkletei ttelesen felsoroljk a megptend tszakaszokat azok hosszval s az tads
terveze" hatridejvel együ" (1. ábra). Tapasztalataink szerint eddig alapvet en tartja
is ezt az ptsi ütemet a kormny: 2004-ben 54, 2005-ben 83, 2006-ban pedig – ez idig
– 257 km gyorsforgalmi utat adtak t a forgalomnak,9 amivel az orszg teljes gyorsforgalmi thlózatnak hossza ma mr meghaladja az ezer km-t.
Hogy e b vtsi folyamatot mennyisgi oldalról relisan tudjuk megtlni, vessünk
egy pillantst az Európai Unió tagllamainak autóplya-hlózatra.10 A sztrdahlózat
teljes hossza az EU–25 területn 2002-ben meghaladta az 55 ezer km-t, amib l tbb
mint 53 ezer km-rel ve"e ki a rszt az EU legutolsó b vts el "i tizent tagllama.
Területarnyosan vizsglva a hlózat s!r!sgt azt talljuk, hogy az jonnan csatlakozo", zmmel kelet-kzp-európai llamok kzül egyedül Szlovnia ri el az EU–25
tlagt, mg a tbbi orszg annak 50%-a ala" marad (2. ábra). Az EU–25 tlaga ekkor
14,3 km/km2 volt; Magyarorszg a maga 4,8-es rtkvel ennek ppen egyharmadn
llt. Az Eurostat a tovbbi vekre mg nem ado" ki egysgeste" adatsort, gy Magyarorszg pillanatnyi helyzetre e tren csak kvetkeztetni tudunk. Az Eurostat egyes
2. ábra. Az EU-tagállamok autópálya-hálózata

Forrás: Europe in Þgures. Eurostat Yearbook 2005. h$ p://epp.eurostat.ec.europa.eu/ Utolsó megtekintés: 2006. 10. 02.
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orszgonknti adatai,11 valamint az OECD kzlsei12 alapjn gy becsüljük, hogy az
autóplyk hossza az EU–25 területn 2004-ben mr meghaladta az 58 ezer km-t. Ha
ezt az rtket elfogadjuk aktulis viszonytsi alapnak, s mintegy 900 km-re tesszük
a hazai autóplyk sszes hosszt, gy az lehet a sejtsünk, hogy a hlózat s!r!sgt
tekintve mra mr Magyarorszg megkzelte"e az EU–25 tlagt.

A fejleszts krülmnyei, indokai a kezdeti id szakban
A szemlygpkocsik megjelense s fokozatos elterjedse gykeresen j kihvsok el
llto"a Európa, gy Magyarorszg felel s politikai vezet it s tügyi szakembereit.
A nvekv gpkocsiforgalom levezetsre alkalmatlanok voltak az addig hasznlt burkolat nlküli utak. Az "esteknek az autók szmra mr sima felületet, pormentessget
s tartóssgot kelle" biztostani a tisztn tarts lehet sge melle". 1919-ben Magyarorszgon a mintegy 28 ezer km-nyi thlózat mindssze 4 szzalka volt pormentesen
burkolva, mg 42 szzalka mindenfle kiptst nlkülz (fld)t volt. 1925-t kvet en kezd d" meg a nagy forgalm utak tptse, korszer!stse, aminek jelent s
llomst jelente"e az els hazai betont tadsa 1927-ben (Tt s Nyergesjfalu kz", 3 km hosszsgban). 1928-ban beveze"k a gpjrm!adót, ami jelent s mrtkben
megnvelte a szilrd tburkolat kiptsre fordtható forrsokat. Ennek mr a kvetkez vben ltvnyos eredmnyei mutatkoztak: mintegy 200 km hosszban korszer!,
nagyrszt beton- s aszfaltburkolatot kapo" a Budapest–Gy r s a Budapest–Siófok
tszakasz.13 A ks bbi fejlemnyek, hlózatfejlesztsi megfontolsok ismeretben lltjuk: br mg szó sem volt autóplyk ptsr l, e korai fejlesztsekkel mr ekkor eld lt
a jv sztrdinak f irnya. Hasonló hatsa volt az Alliance Internationale de Tourisme
nev! szervezet 1930. vi kezdemnyezsnek, melyben egy egsz Európt tszel autót megptst szorgalmazta. A tervben Londont s Isztambult kt"k ssze krülbelül a transzkontinentlis expresszvonatok nyomvonala mentn, gy az Bcs s Szeged
kz" Magyarorszgot is rinte"e. Ezen E5 szm t Budapest–Szeged szakasznak
ptshez 1932-ben a magyar kormny is hozzjrult, s az ptkezst 1935-ben teljes
hosszban be is fejeztk. A korszak tovbbi, a ks bbiek sorn fokozo" jelent sg! dntse volt mg a f thlózat 1934. vi rendszerezse. Ennek f szempontja a kvetkez
volt: legyen az thlózatnak egy olyan gerince, ami biztostja a szomszdos llamokkal
való kzti kapcsolatokat, sszekti egymssal az orszg tvoli rszeinek fontosabb
pontjait, valamint bekti a rendszerbe a fontosabb termel területeket s lako" helyeket. Eszerint soroltk be az rinte" utakat az els -, msod- s harmadrend! f thlózatba s trtnt meg a mai napig lnyegben vltozatlan szmozsuk.14 Ez a vltozatlan
szmozs egyben azt is jelenti, hogy alapjaiban maga a struktra is vltozatlan maradt
az elmlt hetven vben.
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A msodik vilghbor hatalmas puszttst vgze" tjainkban, mely krokat az
1940-es vek vgre lnyegben sikerült helyrelltani, tlnyomórszt azonos sznvonalon. Ekkoriban az thlózat mindssze 10 szzalknak volt llandó pormentes
burkolata, mg az utak hromnegyed rszn csak a rgi, fogatolt forgalomnak megfelel (vizes makadm) burkolat volt, a tbbi ton pedig mg csak az sem. Az jjptsi
munkk melle" nhny korszer! tszakasz ltrehozsra is volt lehet sg, mint pldul az 1. sz. f t Mosonmagyaróvr–Hegyeshalom kz"i rsze.15 Az 1950-es vekben
aztn j problmkkal szembesült az tptsekkel foglalkozó szakmai s politikai vezets: a hbor el "i sznvonalon jjpte", zmmel makadmburkolatok nem brtk
el a gazdasg talakulsa, a termels b vülse kvetkeztben egyre nvekv gpjrm!forgalmat. Az utak rohamosan s tmegesen mentek tnkre, ezzel prhuzamosan,
illetve ennek kvetkeztben a jrm!vek fenntartsi kltsgei is emelkedtek. Az 1954.
vi tllapot-felvtel szerint thlózatunk mindssze 15 szzalka volt jó llapotban,
52 szzalkuk viszont rossz min stst kapo".16 Vilgoss vlt, hogy tjainkat szilrd
burkolatv, pormentess kell tpteni, m ekzben azokon a szakaszokon, ahol e fejleszts ks bbre halasztódo", fokozo"an jelentkeze" a karbantarts, javts knyszere.
Az els tves terv (1950–1954) sorn az el bbi tnyez kapo" nagyobb hangslyt. A kijellt f thlózaton a korszer!, j utak ptse melle" rendelkezsre lló eszkzket, a
felve" hiteleket inkbb az utak korszer!stsre fordto"k. Így azonban a jelentkez
javtsi ignyeknek csak mintegy felt tudtk kielgteni, gy fordulhato" el , hogy tjaink tbb mint fele rossz min sg!v vlt a tervid szak vgre. Ugyanakkor jól jellemzi az akkori llapotokat, hogy 1954-ben mg 377 települsnek nem volt kipte" kzti
kapcsolata. A helyzet megoldsa rdekben ebben az vben a Kzlekeds- s Postaügyi
Minisztrium elfogado" egy fejlesztsi programot, amiben tizent ves tvlatban 9500
km nagy forgalm makadmt korszer!stse szerepelt.

Az els% gyorsforgalmiút-építési tervek
Az thlózati viszonyok korszer!tlensge melle" igen korn, mr 1942-ben felmerült
a gyorsforgalmi utak ptsnek gondolata. Vsrhelyi Boldizsr, a m!szaki egyetem
tanra tanulmnyban szorgalmazta az utak tptst olyann, ami mr az autók
szmra is megfelel, illetve olyan utak ltrehozst, amelyeken csak a gpjrm!vek
kzlekedhetnek, kihasznlva s rvnyestve gyorsasgi, teljestmnybeli el nyüket.
Elkpzelseiben Budapestr l kiindulva t radilis nyomvonal autóplya (az szóhasznlatval: automobilt) szerepel, melyeket a Sopron–Kaposvr–Szeged–Bkscsaba vonalon egy küls gy!r! kt ssze. E folyosók k$ellsnl szmra els dleges
szempont volt a nemzetkzi kapcsolatok biztostsa.17 Hogy tervei mennyire rnyomtk
blyegüket a ks bbi korok szakembereinek gondolkodsmódjra, jól mutatja, hogy a
ma meglv gyorsforgalmi utak szinte teljes mrtkben az azokban lefektete" fldraj-
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zi irnyokat s hlózati struktrt kvetik. Br a rendelkezsünkre lló forrsok nem
trnek ki r, de vlemnyünk szerint Vsrhelyinek munkja sorn legalbb kt alapvet tnyez t Þgyelembe kelle" vennie. Az egyik annak eldntse, hogy melyek azok
a f szempontok, amelyek a gyorsforgalmi thlózat kialaktst szüksgess teszik,
s ezeknek milyen struktra, az egyes utak esetben milyen lefuts, milyen fldrajzi
elhelyezkeds felel meg leginkbb. (Kt ilyen szempontról tudunk biztosan, melyekre
mr utaltunk is: forgalmi knyszerek, valamint a nemzetkzi kapcsolatok biztostsa.)
A msik tnyez pedig az elvi megfontolsok szerint kvnatos fejlesztsek megvalósthatósga: hol vannak a forgalmilag tlterhelt utak, a szomszdos orszgok f tjai, a
nemzetkzi hatrtkel k, az sszektni kvnt fontos hazai települsek, s nem utolsósorban: hol hzódnak azok a korszer! tszakaszok, amelyeket fel lehet hasznlni egy
gyorsforgalmi hlózat elemeiknt. Ilyen kiindulópontról, vgiggondolva Vsrhelyi
terveit, vilgosan lthatjuk azokat a kereteket, melyek behatroltk a tervez mrnk
lehet sgeit.
1953-ban születe" meg a kvetkez fejlesztsi elkpzels, a gyorsforgalmi thlózatról, Murnyi Tams tollból. % els sorban olyan rtelemben módosto"a Vsrhelyi
terveit, hogy az autóplykat s autóutakat kzvetlenül beveze"e a nagyobb vrosokba, de helyenknt módosto"a a nemzetkzi kapcsolatok csatlakozsi pontjait is. Terveiben a gyorsforgalmi utak szintben mr nem kereszteztek ms utakat vagy vasutat,
s nyomvonaluk mentn elkerültk a nagyvrosokon kvüli települseket. Fontosnak
tarto"a az orszg szorosabb bekapcsolst a nemzetkzi szlltsi s idegenforgalmi vrkeringsbe, az ilyen irny forgalmi ignyek minl teljesebb kiszolglsval.18
Murnyi mr szorgalmazta a rendszeres s rszletes forgalomszmllsok vgzst,
mondvn: a tervezs alapja a forgalom ismerete. 1955-ben el is indultak ezek a forgalomszmllsok, melyek nyomn az 1959-es, Jakab Sndor-fle tervben mr nem
is szerepel a forgalmi svok meghatrozsa – vagyis lnyegben az autóplyk s az
autóutak sztvlasztsa –, mondvn, hogy ezt folyamatosan, az ptkezs aktuliss
vlsakor ismert forgalmi adatok szerint kell eldnteni.19 E korai, m a mai hlózat kialaktst vgs soron alapjaiban meghatrozó tervekben az alapvet szempont a forgalmi ignyek kielgtse volt, ami melle", illetve amivel sszefüggsben mindssze
a nemzetkzi kapcsolatok kaptak nagy hangslyt. A hazai nagyvrosok sszektse
csak mint msodlagos lehet sg jelent meg, mg területfejlesztsi elkpzelsek mg
nyomokban sem lthatók.

A gyorsuló motorizáció hatásai
Az els s a msodik tves terv kz"i tmeneti id szakban, 1955–1960 kz" nmileg módostani kelle" a kzthlózat fejlesztsi programjn, ugyanis az orszg gpkocsillomnya – s gy a forgalom nagysga is – tbb mint ktszeresre nvekede",
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amit a korszer!tlen tburkolatok mr vgkpp nem brtak el. Ezrt h"rbe szorult
az j utak ptse, s minden er t a mr meglv utak korszer!stsre, rendbettelre fordto"ak. (Igaz, az els hazai gyorsforgalmi t, a Budapest–Tatabnya szakasz
pp ez id ala" pült.) A mr zajló forgalomszmllsok radsul azt muta"k, hogy
a forgalom egyes f tvonalakra koncentrlódik, ami ms oldalról ugyan, de megint
csak az addig alkalmazo" fejlesztsi gondolkodsmód megvltoztatst vette"e el re.
Az 1963-as forgalomszmlls kt fontos tanulsggal is jrt. Egyrszt kiderült, hogy a
kzthlózat forgalma, külnbz szakaszainak leterheltsge er sen módosult a korbbi vekhez kpest, ami a teljes f thlózat jraszmozst, a hierarchikus rend módostst vonta maga utn. Msrszt az is vilgoss vlt, hogy egyes tszakaszokon
id szakosan mr olyan mrtk! forgalom koncentrlódik, ami meghaladja az ado" t
kapacitst.20 A legnagyobb feszültsg a f vros s a Balaton kz" alakult ki: a 7. sz.
f ton nyaranknt olyan nagysg mrtkadó cscsforgalmak koncentrlódtak, amelyeket az ado" tszakasz mr kptelen volt levezetni. Éppen ez a tarthatatlan forgalmi
helyzet vezete" a dntshez: a meglv els rend! f t mell, teljesen j nyomvonalon
autóplya megptse vlt szüksgess.21 Az M7-es nhny v mlva el is kszült a vzolt ütemezsben. Az els magyar autóplya megptsnek teht kizrólag forgalmi
okai voltak, a tarthatatlann vlt forgalmi helyzetet oldo"k meg az j "al.
A felvzolt helyzet sajtossga, hogy a hazai gyorsforgalmi thlózat kiptse nemzetkzi viszonylatban igen alacsonynak szmtó motorizciós szint melle" kezd d"
meg. A mlt szzad els vtizedeiben Európban s az Egyesült Államokban mr pte"ek a gpjrm!forgalom lebonyoltsra alkalmas utakat. Ezekb l fejl d" ki az
1920-as vekben az autóplya. A vilgon el szr Olaszorszgban pültek kifejeze"en
az autók kzlekedst szolgló utak; 1935-ben i" mr 500 km autóplya üzemelt. Az
1940-es vek elejn azonban mg egyedül Nmetorszg rendelkeze" kiterjedt hlózattal; e kt orszgon kvül csak mutatóban voltak gyorsforgalmi utak Európban. Nagyszabs kzthlózat-fejleszts csak az tvenes vek msodik felben indult meg Nyugat-Európban, ami az 1960-as vekben ve" igazn lendületet.22 A motorizciós szint
ezekben az orszgokban 1960-ban 50-150 szemlygpkocsi/1000 lakos kz" alakult,
mg Magyarorszgon ez az rtk 3 volt.23 A hazai szemlygpkocsi-llomny azonban
területileg igen egyenl tlenül oszlo" meg: Budapest lakossgarnynl jóval nagyobb
mrtkben rszesede" az orszg jrm!llomnyból. Így fordulhato" el , hogy mg az
orszgban települsek egsz sora mg csak kipte" kzti kapcsola"al sem rendelkeze", addig a mr 1929-ben korszer! burkola"al ellto" 7-es ton kapacitsproblmk
adódtak, torlódsok alakultak ki. A szemlyautók szma az 1960-as vekben aztn elkpeszt ütemben nvekede" Magyarorszgon is: mennyisgük 1960–1973 kz" tbb
mint megtzszerez d" (2. táblázat), amivel a fajlagos szemlygpkocsi-ellto"sg 30
db/1000 lakos fl emelkede". Így is elmaradtunk azonban a fejle"ebb nyugat-európai
orszgok hasonló mutatóitól, hiszen kztük 1970-ben mr nyolc olyat is tallunk, ahol
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2. táblázat
A járm&állomány növekedése, 1960–1973
1960

1965

1970

1973

jrm!llomny (ezer db)

1965

1970

1973

nvekedsi index (1960 = 1)

Szemlygpkocsi

31,3

99,4

240,3

340,2

3,2

7,7

10,9

Összes gpjrm!

296,0

540,0

936,2

1139,5

1,8

3,2

3,9

Forrás: Ábrahám Kálmán: Utak. M&szaki Könyvkiadó, Budapest, 1976. 42.

3. táblázat
A közúti személy- és áruszállítási teljesítmények növekedése, 1950–1970
1950
Szemlyszllts
Áruszllts

1955

1960

1965

1970

1955

1960

1965

1970

millió utas-km, illetve rutonna-km

nvekedsi index (1950 = 1)

1098

1549

5431

8224

13 082

141,1

494,6

749,0

1191,4

760

1367

2164

2726

5 820

179,9

284,7

358,7

765,8

ez az rtk meghaladta a 200-as szintet.24 Mgis, ez a haznkban tapasztalható hirtelen
s er teljes nvekeds is hatalmas pluszterheket ró" a kzthlózatra, halaszthatatlann tve annak korszer!stst, illetve a forgalmi ignyek kielgtst. Ebb l a szempontból egyenes t vezete" az autóplya-hlózat b vtshez.
Igaz ugyanakkor az is, hogy a fajlagos szemlygpkocsi-ellto"sg, s ezzel prhuzamosan a kzti szemly- s ruszlltsi teljestmnyek er teljes nvekedse (3. táblázat) nem kvetkezhete" volna be anlkül, hogy a kzthlózat nagy rszt, illetve
legfontosabb elemeit ne te"k volna id kzben alkalmass az egyre fokozódó terhels
levezetsre. Pozitv visszacsatolsi mechanizmus indult be: a korszer!ste" thlózat
lehet v te"e a gpjrm!llomny s a forgalmi terhels nvekedst, ami viszont a
maga termszete szerint (egyenl tlen területi eloszls, folyamatos technikai modernizció) kiknyszerte"e az utak tovbbi min sgi fejlesztst, illetve j utak ptst.
A hazai gyorsforgalmi thlózat kialaktsnak korai id szaka ebbe az sszefüggsrendszerbe illeszkede" bele, amit az 1962. vi "rvny vilgosan meg is fogalmaz: az
autóplyk ptse „a kapacits-kimerüls alapjn trtnik, azon fontosabb tvonalakon, ahol a kt forgalmi svos t kapacitst (1200 E/h-t) meghaladó forgalom nagyobb
sszefügg hosszon jelentkezik s a forgalom nemzetkzi, valamint idegenforgalmi
jelent sge szmo"ev ”.25
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A területfejlesztsi szempontok felsznre kerülse
1970–1971-ben az thlózat fejlesztsi koncepciójban lnyeges vltozsok kvetkeztek
be. A msodik (1961–1965) s a harmadik (1966–1970) tves tervek id szakban megtrtnt a kzutak dnt hnyadnak korszer!stse, megpült a mg hinyzó bekt utak tbbsge, s lnyegben befejez d" a makadmutak portalantsa. Id kzben az
tpts technikai sznvonala is sokat fejl d", gy a rendelkezsre lló energikat az
1970-es vekben mr alapvet en az egyre s!r!bb s gyorsabb vló forgalom tmaszto"a min sgi ignyek kielgtsre lehete" fordtani. Ezt a szndkot lnyegben mr
az 1968. vi kzlekedspolitikai koncepció is megfogalmazta f clkit!zseiben:
– a szemly- s ruszlltsi ignyek gazdasgos kielgtse, a szolgltatsok min sgi sznvonalnak emelsvel;
– a kzlekedsi gak kz"i munkamegoszts npgazdasgi szempontból hatkony
tovbbjavtsa;
– a gazdasgossg nvelse, a kzlekeds rszvtelnek fokozsa az orszg Þzetsi
mrlegnek javtsban;
– a munkaer -gazdlkodsi krdsek szocialista szemllet! megoldsa.
A megvalósts f eszkzei:
– a vasti vonalhlózat felülvizsglata s az üzem korszer!stse;
– a kzti kzlekeds fokozo" ütem! fejlesztse.26
Ezeket a clkit!zseket a „Kzlekeds hossz tv fejlesztsnek koncepciója” rszletezi, melyet 1970-ben fogadtak el. E dokumentum a szemlygpkocsi-llomny s a
forgalom tovbbi er teljes nvekedst prognosztizlta, minek kvetkeztben 1985-ig
620 km autóplya s mintegy 600 km ktsvos autót ptst tarto"a szüksgesnek.27
Ezekben az vekben kt nagyon fontos szemlleti vltozs is te"en rhet az autóplyk fejlesztsi elkpzelseivel kapcsolatban. Egyrszt ez az az id szak, amikortól kormnyzati szervek, politikai vezet testületek is foglalkoznak a kzutak, kztük az autóplyk ptsnek krdseivel. Msrszt ekkor vlik vilgoss, hogy az autóplyk s
a külnbz egyb f utak fejlesztst nem lehet küln-küln eldnteni, nem lehet csak
az ppen aktulis forgalomszmllsokra hagyatkozva egy-egy tlterhelt szakaszt
kiemelni, hanem csak a hlózatban való gondolkodsnak, a klcsnhatsok együ"es
Þgyelembevtelnek van ltjogosultsga. Ennek nyomn 1971-ben a minisztertancs
hatrozatban mondta ki: a ltrehozandó autóplya-hlózat gerinct ngy autóplya
(M1, M3, M5, M7) adja, mely irnyokban 1985-ig mintegy 500 km sztrdt meg is kell
valóstani.28 Mr a kzp- s hossz tv tervek ksztsnek igen korai id szakban
is elg volt azonban mindssze egy v, hogy a politika jelent sen trja a szakmai dokumentumokban lefektete" elkpzelseket. A szakma 1985-ig tbb mint 600 km autóplya megptst tarto"a megalapozo" nak, llspontjuk szerint ennyi t kelle" volna
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ahhoz, hogy a fejlesztsek lpst tudjanak tartani a nvekv forgalommal. A politikai
dnts ezt az ignyt er teljesen cskkente"e. Az mr ms krds, hogy az 1970-es vek
gazdasgi nehzsgei s az 1974-es gazdasgpolitikai visszarendez ds hatsra a minisztertancs 1976-ban hatlyon kvül is helyezte 1971-es hatrozatt. Az ptkezsek
ennek kvetkeztben csak igen lass ütemben folytatódtak, a meglmodo", illetve a
szüksgesnek tarto" nagyszabs fejlesztsek a kit!z" 1985-s hatrid ig csak kis
rszben valósultak meg. Az autóplya-hlózat kipte"sge lnyegben 2006-ban ri el
azt a szintet, amit a tervez k az 1980-as vekre t!ztek ki elrend clknt.
A szemlletvlts h"erben lnyeges elemknt hzódik meg az nlló területfejlesztsi politika 1970-es vek eleji megszületse. A kormny 1006/1971. szm hatrozata „a területfejleszts irnyelveir l” els mondatban leszgezi: „A területfejlesztsi
politika a trsadalom- s gazdasgpolitika szerves rsze”.29 E jogszably f elemknt a
területileg eltr er forrsok hatkony hasznostst, illetve a területi fejle"sgi egyenl tlensgek cskkentst emeli ki. Legfontosabb clkit!zsei a termel er k területi
elhelyezsnek irnyelveit s bizonyos trsadalompolitikai krdseket rintenek. Az
el bbi tmakrnek konkrt kzlekedspolitikai vonatkozsai is vannak. Küln pontban
foglalkozik a kzlekeds s a hrkzls orszgos hlózatval, amelyr l k$elenti, hogy az
„a területi szerkezet fejlesztsnek fontos eszkze”.30 Ennek a mondatnak tmnk szempontjból kiemelt jelent sge van: az els területpolitikai jogszably kimondja, hogy
a kzlekeds fejlesztse mr nemcsak nmagban rtelmezend tevkenysg, hanem
annak területfejlesztsi vonatkozsai is vannak. Ebb l kiindulva a kvetkez mondat
gy szól: „Terveink ju"assk rvnyre – a kzlekedsfejlesztsi koncepciót Þgyelembe
vve – a kzlekeds s a települshlózat fejlesztsnek sszhangjt”.31 Állspontunk
szerint ennek a mondatnak igen fontos szerepe van az 1971 óta trtnt autóplya-ptsek okainak s krülmnyeinek megrtsben. Az j vezred elejn pti meg az orszg azokat az autóplykat, amelyeket az 1970-es vekben terveztek s akkor is akartak
megvalóstani. Igaz, a tervez munka az eltelt tbb mint harminc vben sem llt le; ma is
rendelkezünk kzp- s hossz tv tervekkel, melyek szaktani próblnak sok vtizedes beidegz dsekkel s a gyorsforgalmi thlózat fejlesztst egy komplex, a mai korra
rvnyes krnyezetben s tudsbzison igyekeznek megoldani. A megvalósts szintjn
azonban mg csak nyomokban tallkozunk egy j kzti kzlekedspolitikai koncepció elemeivel (hd Szekszrdnl s Dunajvrosnl). A hrek tartalmilag mg az elmlt
vekben sem szóltak msról, mint a mr emlte" 1971. vi minisztertancsi hatrozatban megfogalmazo"ak vgrehajtsról: az M1–M3–M5–M7 tengelyek kzül az utóbbi
hrom, mg be nem fejeze" sztrda teljes megptsr l. És mivel a hazai gyorsforgalmi
thlózat szinte teljes egsze ezekhez az autóplykhoz tartozik, a „Mirt ptünk autóplykat?” krdsre lnyegben ma is csak az 1970-es vek vlaszait adhatjuk.32
Az 1006/1971. szm területfejlesztsi kormnyhatrozat a kzlekedsfejleszts
szüksgessgnek els pontjaknt a nemzetkzi kapcsolatok biztostsnak fontossgt
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hangslyozza: „…kiemelten kell fejleszteni az tmen szemly- s teherforgalom vastvonalait s a nemzetkzi idegenforgalom kzti tvonalait.” Az sszesen hat pontból lló fejezet tovbbi hrom esetben rinti, vagy inkbb rintheti – legalbb rszben
– az autóplykat, hiszen sem a „gyorsforgalmi t”, sem az „autóplya” kifejezs nem
szerepel a kormnyhatrozatban. Az – ahogy az idzet is mutatja – a kztfejleszts ltalnos, a területfejlesztssel sszefügg elveit fogalmazza meg, konkrt intzkedseket nem tartalmaz. A tovbbi hrom szempont, ami területfejlesztsi beavatkozsknt
gyorsforgalmi utak ptst vonhatja maga utn, illetve befolysolhatja a megptend
utak nyomvonalt: Budapest tlzo" forgalmi terhelsnek cskkentse; a települshlózat kzpontjai, illetve a kzpontok s vonzskrzetük kz"i kzvetlen kapcsolatok
fejlesztse; a napi ingzs utazsi idejnek cskkentse.33
Az 1970-es vek elejn tbb dokumentum foglalkozo" a kzlekeds- s a területfejlesztsi politika sszehangolsval. Ezek alapjt a területfejleszts oldalról els sorban nem az idze" 1006/1971., hanem a vele együ", ugyanabban a Magyar Közlönyben megjelent 1007/1971. szm, az Orszgos települshlózat-fejlesztsi koncepcióról
(OTK) szóló kormnyhatrozat adja. Ennek elfogadst az az ltalnos felfogs te"e
lehet v, hogy az orszg trsadalmi-gazdasgi letben a meghatrozó folyamatoknak
tervszer!en, kiszmthatóan kell m!kdnie. Az OTK szerint a települshlózatnak hatkonyan kell szolglnia „a termel er k racionlis területi elhelyezst s a lakossg
nvekv sznvonal kulturlt elltst”.34 Tanulmnyunk szempontjból e koncepció lnyege az orszg települseinek hierarchikus rend szerinti osztlyokba sorolsa.
Budapest orszgos kzpontknt való megnevezse a jogszably legkevsb vratlan
pontja, mint ahogy a fels fok kzpontok csoportjból az t legnagyobb – f vroson
kvüli – hazai vros, Miskolc, Debrecen, Pcs, Szeged s Gy r küln alcsoportknt való
kiemelse sem meglep . A koncepció az orszg sszes tovbbi települst is besorolja valamelyik osztlyba, gy az orszgos kzponton s a fels fok kzpontokon kvül
megnevez kzp- s alsófok kzpontokat is; az ezeken kvüli települsek az „egyb”
csoportba kerülnek. A jogszably mindegyik kategórihoz szerepkrket, funkciókat
rendel, a fels - s kzpfok kzpontokat pedig nv szerint fel is sorolja.

A kzlekeds- s a területfejlesztsi politika sszehangolsa
E kormnyhatrozat kialaktsa sorn Þgyelembe ve"k a mr meglv kzlekedspolitikai koncepció irnyelveit,35 e" l függetlenül azonban szüksgesnek ltszo" a jogszably elfogadsa utni vekben a kzlekedspolitika s a terület-, illetve települshlózat-fejleszts elkpzelseinek sszehangolsa. E folyamat f bb elveit a Kzlekeds- s
Postaügyi Minisztrium egyik bels anyagn keresztül tudjuk bemutatni.36 A – nv
szerint fel nem sorolt – szerz k az OTK kt f kzlekedspolitikai vonatkozst, k-
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vetkezmnyt emelik ki. Az els szerint a hierarchia magasabb fokn lló települsek
trkapcsolatai a legkiterjedtebbek, mg e kapcsolatok hatókre az alsóbb osztlyokhoz kzeledve egyre cskken. Mindemelle" a kapcsolatok intenzitsa a tvolsggal
fordto"an arnyos. A msik megllapts mr konkrtan rgzti azokat az elveket,
amelyek a gyorsforgalmi thlózat ks bbi fejlesztst is alapvet en befolysoltk.
A tanulmny gy fogalmaz: „Az orszgos kzpont s a fels fok kzpontok kz"i
kapcsolatok els dleges fontossgak, a fels fok kzpontok s a kzpfok kzpontok kz"iek msodlagos, a kzpfok s az alsó fok kzpontok kz"i kapcsolatok pedig harmadrend! fontossgnak min sthet k. Az azonos rang kzpontok
egymskzti kapcsolatai ezek kz" a fokozatok kz" foglalnak helyet…”37 Ennek
megfelel en az egyes kzlekedsi vonalak is külnbz szint! kapcsolatok hordozói.
A szakrt i anyag trkpen is szemllteti azt a f kzlekedsi kzthlózatot, ami az
OTK elveib l mint elrend hossz tv cl kvetkezik. Az idze" mondatoknak megfelel en az elkpzels gyorsforgalmi "al ktn ssze Budapestet mind az t kiemelt
fels fok kzpon"al. Az akkori felfogs szerint ltez települshierarchia e nagyvrosai az orszg trsadalmi-gazdasgi letnek is kulcspontjai. Kztük a szemlyek s
az ruk nagy tmeg! ramlsa vrható mr a belfldi folyamatok alapjn is, amit csak
fokozhat az a szndk (vagy knyszer), hogy a f nemzetkzi ramlsi irnyokat is
e nagyvrosok rintsvel vezessk el Budapestig. Ily módon ado" lesz a megfelel
mrtk! forgalmi terhels is gyorsforgalmi utak ptshez, ami a kzlekedstervez k
els dleges dntsi szempontja, s megvalósul az elkpzelt hierarchizlt struktra is: a
települshlózat legmagasabb szint! elemeit a legmagasabb szint! utak fogjk sszektni egymssal. Az t kiemelt nagyvroson kvül Budapesthez kvntk kapcsolni
mg az orszg legfontosabb idegenforgalmi területeit, valamint az ppen akkor fontosnak szmtó termelsi gócpontokat. A megfogalmazo" települshierarchia elveinek
szem el " tartsval, a nemzetkzi kapcsolatok biztostsnak szndkval, valamint
az ipari s idegenforgalmi szempontoknak megfelel en gyorsforgalmi t venn krbe a Balatont, hzódna Szkesfehrvrtól Veszprmen keresztül Graz fel, vagy ktn
be a hlózatba Salgótarjnt, Kazincbarcikt, Biharkeresztest. Emelle" ltezik egy bels s küls , els rend! f utakból lló, helyenknt gyorsforgalmiv fejleszthet gy!r!
is. A KPM munkatrsai szerint ez az elkpzels hossz tvon csaknem teljesen megegyezik a kzlekedsi tervezs felfogsval; a tapasztalható külnbsgek alapvet en
az idegenforgalmi rdekek eltr megtlsre vezethet k vissza.38 Ezzel rszleteiben
is feloldo" uk az 1006/1971. szm kormnyhatrozat azon utastst, miszerint meg
kell teremteni az sszhangot a kzlekeds- s a települshlózat-fejleszts kz". A területfejleszt szakma az 1970-es vek elejn vilgos vlaszokat ado", ha nem is minden
tekintetben az alapkrdsünkre, hogy mirt is ptünk autóplykat, de arra a krdsre
mindenkppen: mirt o" ptünk autóplykat, ahol?
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Összegzs
Tanulmnyunk zrsaknt vgül mg egy dokumentum megllaptsait tartjuk fontosnak idzni, melyek – a kzlekedsfejleszt szakma oldalról – jól sszefoglaljk az
eddig elmondo"ak lnyegi elemeit. Ez a munka az Orszgos M!szaki Fejlesztsi Bizo"sghoz (OMFB) kt dik, s az els olajvlsg idejn ródo", amikor mr vilgoss vlt,
hogy a gyorsforgalmi thlózat fejlesztse is ldozatul eshet a gazdasgi recessziónak.
Az OMFB szerepe e tekintetben igen fontos, hiszen az ltala kszte" koncepciókat
a mindenkori kormnynak Þgyelembe kelle" vennie a gazdasgi tervezs sorn. Így
volt esly r, hogy ha az OMFB kill a gyorsforgalmi thlózat tovbbi, a tervekben
megfogalmazo" fejlesztse melle", akkor azt magas politikai szinten is elfogadjk, s
a szüksgesnek tarto" tptsek helyzete meger sdik a gazdasgi tervekben.39 Az
OMFB e tanulmnya kzp- s hossz tv elkpzelseket is megfogalmaz az thlózat tovbbptsvel kapcsolatban,40 de szmunkra most nem ezek a fontosak,41 hanem
azok a szempontok, amelyeket Þgyelembe ve"ek a tervezs sorn. Az OMFB szakrt i
egyrtelm!en a motorizciót tartjk az autóplya-fejlesztsek legfontosabb kivltó oknak. A motorizációt a trsadalmi-gazdasgi fejl ds szüksgszer! velejrójnak tartjk,
gy tovbbi nvekedse is prognosztizlható, ami megkveteli az autóplyk ptst,
az autóplya-hlózat kialaktsnak tervezst. A motorizció nvekedse a közúti forgalom növekedését vonja maga utn, gy a tanulmny a kvetkez fejezetben hosszasan
elemzi annak trbeli s id beli megoszlst. Mivel autóplyk ptse o" vlik sürget v, ahol a forgalom mr meghaladja az ado" (els rend!) f t kapacitst, a szerz k er teljesen hangslyozzk a forgalomszmllsok s forgalom-el rebecslsek fontossgt.
Kiemeli a nemzetközi hálózathoz való kapcsolódást, els sorban i" is a forgalom tmaszto"a
ignyeket jellve meg, mint problmt, illetve hangslyozva azt a gazdasgi rdeket,
hogy a nemzetkzi forgalom ne kerülje el haznkat. Ugyangy felhvjk a Þgyelmet az
idegenforgalmi szempontokra is: „Javasoljuk, hogy mind az autóplya-alaphlózat, mindpedig a tvlati autóplya kere"erv a nemzetközi kapcsolódásokat és az idegenforgalmat els rend! szempontknt vegye Þgyelembe…”42 Küln kitrnek a településhálózat-fejlesztési
tervekhez, valamint az iparfejlesztési koncepcióhoz kapcsolódó (forgalmi) ignyekre.
A sokrt! szempontrendszerb l mr kvetkeztetni tudnak a jv ben vrható kapacitshinyokra, m ezzel kapcsolatban kiemelik, hogy a kialakto" autóplya-fejlesztsi
terveket s koncepciókat id r l id re felül kell vizsglni s a bekvetkeze" vltozsokhoz kell igaztani. A tanulmny harmadik nagy fejezete az autóplya-hlózat ptsi
jellemz ivel, strukturlis krdseivel foglalkozik. Kzptvon egyrtelm!en a sugaras rendszer megtartsa melle" rvel: „Az autóplyk els vonalainak kiptse mr
megindult s a trzsvonalak legfontosabb szakaszait 10-15 ven belül meg kell pteni.
Ezeknek a vonalaknak a hatsa teht ssze kell, hogy essen a npgazdasg 10-15 ven
belül bekvetkez fejlesztsi irnyaival. Minthogy a npgazdasg jelenlegi struktrja
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10-15 ven belül dnt módon nem fog megvltozni, ezrt az autóplya-hlózat kiptsnek kezdetn meg kell tartani a sugaras rendszert.”43 A nyomvonalak rszletes kialaktst befolysoló tnyez kknt emlt mg külnfle honvédelmi szempontokat, illetve a
vidéki városok hálózati kapcsolatainak krdst.
Mintegy tanulmnyunk esszencijaknt, szó szerint idzzük, hogy a szerz k miknt foglaljk ssze a gyorsforgalmi thlózat kialaktst befolysoló tnyez ket:
„1. forgalmi kapacitsi igny,
2. területfejleszts gazdasgi indokai: iparfejleszts, mez gazdasg fejleszts, idegenforgalom stb.,
3. thlózati indokok,
4. nemzetkzi kteleze"sg,
5. honvdelmi indokok,
6. egyb indokok.”44
Ez teht a komplex igny- s felttelrendszer, amelyben gyorsforgalmi thlózatunk
els tervei megszüle"ek, s amelyek mentn az 1960–1970-es vekben elkezd dtek az
ptkezsek. És mivel mg ma, az j vezred elejn is e tervek realizlsra kell sszpontostanunk, taln joggal felttelezhetjük: az emlte" hlózatfejlesztsi szempontok
– ha nmi módostssal is – ma is lnek, valójban ma is a felsorolt tnyez k alapjn
folynak e nagyberuhzsok. Csakhogy kzben a minket krülvev vilg gykeresen
megvltozo", j szempontok, j rtkek kerültek el trbe. Ezeket rvnyesteni viszont
mr nagyon nehz, hiszen a megvalósts ala" lló koncepció harminc-negyven ves,
mely helyzet konßiktusok egsz sort szüli. E helyt mindssze a tanulmny bevezet jben citlt 2003. vi CXXVIII. trvnyre utalunk vissza: a hlózatfejleszts indoklsban csak a nemzetkzi hlózathoz való csatlakozs szerepel az 1970-es vek slyponti
elemei kzül, valamint a területfejleszts, ami a ktezres vek elejre mr szinte egyeduralkodóv vlt a tmt rint kommunikcióban. Id kzben magban a koncepcióban
semmi sem vltozo": most is az s abban az irnyban pül, ahogy azt tbb vtizeddel
ezel " az akkori kor szakemberei meglmodtk.
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Summary
Nndor N m!"#
The buildings of motor&ays in Hungary
The expansion of the motorway network is one of the most important economic questions of the years following the millennium in Hungary. This is indicated in the governmental development plans, government programs and even in parliamentary electioneering.
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The building of clearways – motorways and motor roads – is the result of a longterm planning procedure. The selection of the trace, the determination of the road’s
technical characteristics, the disposition of the Þnancial resources and the operational
regulations are all carried out according to a versatile and clear system of aspects. The
implementation is only the consequence of a decision making process concerning interests and the prospective e#ects of the new road. The preamble of the ’motorway-law’
(2003. No. CXXVII.), which regulates the expansion, contains the issues inßuenced by
the connecting expectations. According to the above mentioned law the main reason
for motorway network expansion is that Hungary has joined the European road network. In addition, building motorways is an instrument of economic policy and regional development, which the law-makers illustrate with a wide range of expectations
towards the new road section: it assists the cross-border regional development and the
relationship with the neighbouring countries; reduces the development gap amongst
the a#ected regions; increases the availability of underprivileged regions; assists the
balanced regional development, and ampliÞes the inner economic and social cohesion.
The majority of the expressed aims are of regional development respects: the law-makers declare intention to reduce the di#erence in spatial structure by building motorways. The connecting literature we have explored so far claims that the expectations
about the regional development e#ects of motorways have cumulated and strengthened in the last few decades, and turned into the main interests of major investment
projects. In our study we are looking for the starting point of this process. We analyse
what aspects were stronger in the developmental decisions’ justiÞcation in the transport policy documents of the early period of inland clearway network planning and
building (from the 1950’s to the 1970’s). We pay special a"ention on when and how the
regional development purposes appeared in this process.
Hungary joined the group of motorway builder countries relatively early at a poor
level of motorization. The construction of the Þrst motorway (end of the 1960’-beginning of the 1970’s) had exclusively tra'c reasons: the weekend tra'c between Budapest and Lake Balaton overloaded the existing main road. In the 1960’s a motorization
explosion occurred in Hungary, which was followed by a remarkable increase in tra'c,
particularly on main roads. The planners – based on international experience – calculated parallel with economic development and the decades-long continuous increase in
motorization level. This was a"ached to the distress of the roads’ capacity in the main
tra'c directions at the same time. Primarily owing to tra'c reasons higher level roads
– motorways and motor roads – were demanded. This general demand justiÞed the
preparation of medium- and long-term development programs.
Besides tra'c aspects and in connection with such aspects, the demand for international relations appeared very early as development strategy. This was principally
motivated by the recognition that Hungary’s participation in the international transit
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tra'c is the economic interest of the country. The country’s favourable geographical
location enables the participation. But the inland diversion of the main international
directions was motivated by a wide range of other aspects.
The formation of the o'cial regional development policy started at the end of the
1960’-beginning of the 1970’s in Hungary. Statutes occurred in 1971, which contained
provisions and demands inßuencing tra'c policy in a declared way. Duly to that time’s dominant planned economy system the development of the country’s regions and
the development of the se"lement system’s elements was envisaged in a planned way
as well. All se"lements in the country were categorized into a hierarchical order. The
quality and quantity of the se"lements’ functions were determined by the created hierarchy. Budapest and the highly populated towns were declared to be the most important junctions in the country. Beside them the most signiÞcant industrial, agricultural
and touristic areas were appointed too. The development concept of the se"lement network was harmonized with the tra'c policy in the next few years. Se"lements standing on the highest level of the hierarchy were demanded to be connected to Budapest
through the highest level roads: Þnally the present clearway network evolved this way.
The international tra'c was planned to be diverted through these directions too. The
touristic aspects were of high importance because by this time the tra'c generating
role of the Lake Balaton had been proven.
Above I introduced the complex requirement system in which the Þrst plans of our
road network were born, and along which the building operations started in the 1960’s
and 1970’s. As the realization of those plans is still in progress at the beginning of the
new millennium, we suppose that the major investments projects are still based on the
introduced factors. But in the meantime the world around as has radically changed,
there are new aspects and values to be taken into consideration.
The realization of these values and aspects is extremely di'cult, because the concept is 30-40 years old. Plenty of conßicts derive from this fact. Out of the signiÞcant
elements only the a"achment to the international network is still present in the justiÞcation of network development. And of course regional development, which has
become dominant by these days in the communication concerning the topic. In the
meantime nothing has changed in the concept: we are still building the same thing in
the same direction as the experts imagined some decades ago according to the conditions of that time.
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