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Doktori  értekezésemben  a  Magyarországon  végrehajtott  (keresztmetszeti) 
forgalomszámlálások  történetével,  a  közúthálózat  és  a  közúti  forgalom  nagyságának 
változásával,  területi  dimenzióinak  elemzésével  és  társadalmi-gazdasági  összefüggéseivel 
foglalkozom.

Az  értekezés  elején,  az  elméleti  bevezetést  követően  kapott  helyet  több  módszertani 
fejezet, melyek a többnyire kronologikus tárgyalási struktúra felé helyezve, az elemzés teljes 
időtávját  átfogva  nyújtanak  általános  tájékoztatást  a  kutatások  alapját  képező 
forgalomszámlálások  rendszeréről,  az  elemzéshez  szükséges  adatokról,  azok  előállításáról 
illetve hozzáférhetőségéről.  

 Ezt  követik  –  kronologikus  sorrendben  –  az  egyes  időszakokat  a  közúti  közlekedés 
nézőpontjából  tárgyaló  fejezetek.  Előbb rövid történeti  áttekintés  következik  a  közlekedés 
egyes alágazatainak – a technikai fejlődés, majd a politikai viszonyok által meghatározott – 
egymáshoz való viszonyáról és gazdaságban elfoglalt szerepéről, majd a fejezet a XIX. század 
derekával zárul, amikor a kormányzat  először alakította ki Magyarországon a közúthálózat 
fejlesztéséhez szükséges szervezeti kereteket.

A  történeti  bevezetést  az  egymástól  a  forgalomszámlálásokkal  elválasztott  időszakok 
tárgyalása és a számlálások elemzése követi, amely az 1850-es évektől napjainkig mutatja be 
a magyar úthálózat- és forgalomfejlődés tendenciáit. A használt korszakbeosztást a tematikus 
áttekinthetőségen túl az indokolta, hogy több esetben is a forgalomszámlálások eredményein 
alapultak azok az új döntések, amelyek hosszabb időre meghatározták a magyar közút-ügy 
alakulását.  Az  értekezést  a  közúti  forgalom  változását  az  aktuális  társadalmi-gazdasági 
viszonyrendszerben elhelyező elemző fejezet zárja.

A  jellemzett  időszakokat  a  hozzáférhető  adatok  típusa  szerint  különböző  módokon 
vizsgáltam  meg.  Ezek  közt  helyet  kapott  az  útügy  szervezeti  felépítésének,  az  úthálózat 
fenntartásának  és  fejlesztésének  jogi  és  műszaki  szempontú  vizsgálata,  a  közúthálózat 
mennyiségi és minőségi paramétereinek számbavétele is. Az elemzés elsődleges célja a közúti 
forgalom  változásának  (regionális)  vizsgálata  volt,  melynek  előfeltétele  a 
forgalomszámlálások módszertanának alapos tárgyalása is.

Az alkalmazott szakirodalmi hivatkozási rendszerrel  kapcsolatban előrebocsátandó, hogy a hagyományos, 
névvel és évszámmal való hivatkozás mellett számozott, szögletes zárójelbe tett hivatkozással jelöltem a levéltári 
forrásokat, országgyűlési naplókat és különböző statisztikai kiadványokat.

1. A közlekedés társadalmi szerepéről

A közlekedés a gazdaság alapvető szektora, amely ma Magyarországon a GDP 8-9%-át 
állítja  elő.  (Erdősi,  2005) A hozzá kapcsolódó iparágak és  szolgáltatások gazdasági  súlya 
egyre növekvő, a fejlett országokban a közlekedéssel összefüggő tevékenységek biztosítják a 
munkaerő 20%-ának foglalkoztatását. Minden autóipari munkahely további hármat hoz létre a 
kiszolgáló szektorban, így a forgalom jelenlegi szintjének fenntartása (rövid távú) gazdasági 
érdek. Magától bekövetkező csökkenése nem várható, hiszen a modern társadalomra jellemző 
társadalmi,  gazdasági  folyamatok  (a  turizmus  szerepének  növekedése,  az  urbanizációs 
folyamatok,  a  munkamegosztás  fokozódása)  és  a  technikai  fejlődés  mind  a  forgalom 
növekedésének  irányába  hatnak.  A  forgalom  mesterséges  visszafogása  nagy  mértékű 
munkanélküliséghez és a közlekedéshez szorosan kapcsolódó K+F tevékenység szűküléséhez 
vezetne. (Michelberger, 2008)

Szintén  alapvető,  de  ennél  áttételesebb  a  közlekedés  hálózati  infrastruktúrák  révén 
érvényesülő, területi fejlődést befolyásoló hatása. E téma jelentősége a rendszerváltás utáni 
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időszakban a területi versenyképesség fogalmával együtt  került előtérbe, és egyre nagyobb 
jelentőségre  tett  szert.  A  számos,  különböző  részletességű  és  alaposságú  vizsgálat 
következtetései  azonban  gyakran  túlzóak,  mérsékelt  és  megalapozott  viszont  Schürmann–
Spiekermann–Wegener (1997) eredménye, mely szerint a megfelelő hálózat hiánya hátrányt, 
megléte  viszont  csak  számos  egyéb  tényező  egyidejű  rendelkezésre  állása  esetén  jelent 
gazdasági  előnyt  az  érintett  térségeknek.  Fleischer  (2001)  a  hálózatfejlesztés  kapcsán 
ugyanakkor  arra  figyelmeztet,  hogy  amennyiben  nagyjából  nem  kiegyenlített  fejlettségű 
területek kerülnek kapcsolatba egymással, a fellépő hatások nem csupán asszimetrikusak, de 
az  egyik  térség  számára  kifejezetten  hátrányosak  is  lehetnek,  mivel  a  lokális  fejlődéssel 
szemben a külső függőség erősödése is bekövetkezhet (elvándorlás, javak kiszívódása).

 Gazdasági szerepe mellett a közlekedés egyetemes fontossága az egyre nagyobb értékként 
kezelt  nemzetközi  (kulturális)  kapcsolatok  ápolásában  és  a  nemzetközi  tudástranszferben 
betöltött szerepe révén szintén megkérdőjelezhetetlenné vált. (Murányi, 1953)

Legfontosabb  szerepe  azonban  a  szállítási  távolság,  sebesség  és  a  szállítható  terhek 
tömegének  növelése  következtében  létrehozott  új  területi  munkamegosztási  rendszer, 
valamint az idő és a tér viszonyának átalakítása. (Dusek–Szalkai, 2006)

A  közlekedés  társadalmi  összefüggéseinek  kapcsán  nem  kerülhető  meg  hadászati  jelentősége  sem.  A 
forgalomszámlálások  nemzetközi  szaktekintélye,  Murányi  Tamás  elengedhetetlennek  tartotta  a  hadászati 
szempontból is megfelelő hálózat meglétét. Véleménye szerint „…a közúthálózat tervezésénél és építésénél a 
nemzetgazdasági érdekek egyoldalúan és kizárólag nem szolgálhatnak kiindulási alapul, a honvédelem helyesen 
értelmezett szempontjait a tervezésnél feltétlenül figyelembe kell venni, ha azt akarjuk, hogy közúti hálózatunk 
ne  csupán  béke  idején,  de  háború  alkalmával  is  állami  létünk  fenntartásának  fontos  eszközévé 
válhassék.” (Murányi, 1953; 22. o.) Az egyoldalúságot azonban kerülendőnek tartotta, már az 50-es években 
felhívta a figyelmet az idegenforgalom gazdasági fontosságára és infrastruktúra-igényére is.

A közlekedéssel kapcsolatban azonban a szállítási  teljesítmény növekedése és a modal-
split kedvezőtlenebbé válása miatt  is egyre több környezeti aggály merül fel.  A Föld több 
mint  6  milliárd  lakója  900  millió  gépkocsit  használ,  míg  a  gépjárművek  teljes  száma 
meghaladja az 1 milliárdot. A járművek száma évente 30-40 millióval növekszik, melynek 
20%-a esik a fejlődő államokra, de a becslések szerint a dél-amerikai országokban, Kínában, 
Indiában  és  Indonéziában  várható  fejlődés  miatt  2020-ra  már  az  új  járművek  felét  a  mai 
fejlődő országokban helyezik üzembe. A belső égésű motorral felszerelt járművek hatásfoka 
ráadásul  rendkívül  kicsi,  a  kitermelt  kőolaj  energiatartalmának maximum 10%-a szolgálja 
csak  a  jármű  hajtását,  90% a  kitermelésre,  a  kőolaj  üzemanyaggá  alakítására  és  a  jármű 
működtetéséhez szükséges egyéb tevékenységekre fordítódik.

A járműpark a legnagyobb környezetszennyező bolygónkon, levegő, zaj és rezgésterhelése 
mind  az  emberi  egészséget,  mind  a  természetes  élővilágot  és  az  épített  környezetet  is 
károsítja. A forgalom a balesetek révén közvetlenebb módon is hat az egészségi állapotra, 
2006-ban 1,2 millió ember halt és 50 millió sérült meg közúti balesetben.

A környezeti károk közül kiemelendő a területfoglalás (az összes nem települési útszakasz 
másfél  magyarországnyi  területet  fed  be  a  Föld  felszínéből),  melynek  következtében  a 
korábban egységes ökológiai rendszerek feltagolttá válnak, az állat- és növényvilág élettere 
leszűkül. (Michelberger, 2008)

A növekvő környezeti terhelés legfőbb oka a közúti közlekedés, a forgalmi trendek a vasút 
és a hajózás háttérbe szorulása mellett  a közúti  és a légi forgalom térnyerését tükrözik. A 
teljes hazai személyszállítási vertikumban a vasúti közlekedés utaskilométer-teljesítményben 
mért  1960-as  46%-os aránya  1985-re  14,7%-ra,  napjainkra  pedig  10% alá  esett,  a  közúti 
közlekedés részaránya pedig ennek megfelelően 90% fölé nőtt.

A személyközlekedés szerkezetének a 70-es években legintenzívebb változásával szemben 
a teherforgalomban a gazdasági szerkezetváltás elhúzódásának megfelelően késleltetve ment 
végbe  az  átrendeződés,  az  1960-as  évek  85%  feletti  vasúti  részaránya  (tonnakilométer 
alapján) 1985-ben még 50%, de 2001-ben is 20% feletti volt (Erdősi, 2005), jelenleg azonban 
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már  éppen nem éri  el  a 10%-ot  sem.  Ugyanezen időszak során a közút  6% alatti  (1960) 
részaránya mára 80% felettivé nőtt. (1. táblázat)

Meg kell azonban jegyezni, hogy a szállításstatisztika folyamatos változtatása és a személygépkocsik által 
szállított  utasok  számának  meghatározhatatlansága  miatt  a  90-es  évek  közepe  előtti  és  utáni  személy-  és 
áruszállítási adatok nem vethetők össze,  sőt  valójában egy időpontra sem rendelkezünk pontos adatokkal.  A 
módszertani  változások  következtében  (a  kisebb  szállítók  felvételbe  vonása  miatt)  a  közút  részarányának 
növekedése eleve törvényszerű.

1. táblázat
A teherforgalom és a tömegközlekedés alágazati arányai Magyarországon, 2006 [%]

teherforgalom
vasút közút hajózás vezetékes

szállított teher 4,77 92,03 0,03 3,17
szállítási teljesítmény 9,99 83,19 0,05 6,77
helyközi közforgalmú személyszállítás

vasút busz hajózás repülő
utas szám 21,65 77,20 0,19 0,96
szállítási teljesítmény 31,39 38,59 0,12 29,90

Adatforrás: KSH

Ugyanakkor a statisztikák által nyilván sem tartott, csak becslésre alapozott, korábban az 
emberi  helyváltoztatás  alapjául  szolgáló  gyaloglás  aránya  a  „fejlett”  világban  rendkívül 
visszaesett (USA 0,5%, OECD országok 5%), azonban a fejlődő világban még ma is 60-90%-
al részesedik a forgalmi teljesítményből. (Mészáros P, 2004)

A „világméretekben”  végbemenő,  de  a  volt  keleti  blokk  országaiban  jelentős  késéssel 
lejátszódó  modal-split  változás  nem  csak  a  szerkezetváltásnak,  a  termelési  struktúra 
megváltozásának, de az ehhez kapcsolódó új szervezési eljárásoknak is következménye volt. 
A piacok globalizációja mellett a „korszerű” gyártás- és kereskedelemszervezési eljárások (pl. 
just in time /JIT/ - éppen időben beszállítás) terjedése, a gyártási mélység csökkenése és a 
termelés  kiszervezésének  elterjedése  miatt  megjelenő,  növekvő  számú  beszállító 
következtében fokozódott a termelés szállításigényessége. A piacgazdasági viszonyok miatt 
csökkenő átlagos cégméret a rugalmassági követelmények mellett már magában is a közút 
felé történő átrendeződés irányába hatott.

E folyamatokat meggátolni nem, csak enyhíteni tudták más szállításszervezési eljárások, 
minőségbiztosítási  szabályok.  A  vállalatok  ugyanis  a  beszállítók  számának  csökkentésére 
törekszenek, ami a szállított áruk tömegének növelésével jobb kapacitáskihasználtsághoz és 
ezzel  kisebb  forgalomhoz  vezet.  A  JIT  rendszer  következtében  csökkenő  rendelési 
mennyiségek  a  szállítási  gyakoriság  növelésén  keresztül  nem  csak  forgalom-,  de 
költségnövekedést  is  okoznak,  amelynek  ellensúlyozásaként  szállítmányozó  vállalatokat 
vonnak be a folyamatokba, így a termékek több beszállítótól való egyidejű összegyűjtése a 
forgalom csökkenése irányába hathat.  Szintén pozitív tényező, hogy a minőségellenőrzés a 
JIT rendszerben a beszállító feladata, azaz selejtes árukat nem fuvaroznak feleslegesen.

A szállításszervezés fizikai infrastruktúrát igénylő szférája, a logisztikai központok, mint 
gyűjtő/terítőpontok elhelyezése szintén kihat a forgalom nagyságára. A logisztikai központok 
tevékenységükkel  lehetőséget  nyújtanak  az  áruáramlatok  összefogására,  ezzel  a  szállítási 
szükségletek csökkentésére, vagy a mennyiség növelésével a vasútra vagy vízre terelésre is. 
Telepítésük szempontjait (centralizált vagy decentralizált struktúra), vagyis azt, hogy melyik 
raktározási szint az előnyösebb, számos tényező (pl. termelési szerkezet, helyi vagy hálózati 
infrastruktúra kiépítettsége, stb.) határozza meg. A központok elhelyezkedése az ellátási vagy 
elosztási  oldal  egyikén  forgalomnövekedést,  a  másikon  forgalomcsökkenést  eredményez. 
(Tarnai, 2000)
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Sajátos  annak  változása,  hogy e  kérdés,  a  forgalom nagyságának  megítélése  az  egyes 
időszakokban éppen pozitív, vagy negatív elbírálás alá esett? Murányi Tamás az 50-es évek 
elején  fogalmazta  meg  kifejezetten  „veszélyes”,  szinte  kizárólag  nyugati  és  amerikai 
példákkal  alátámasztott  gondolatait  a  jövőt  illetően:  „...nem  szükséges  túl  merész 
képzelőtehetség annak megállapításához, milyen hatalmas fejlődés vár az európai gépjármű 
forgalomra,  amint  Európa ismét  a  megértés  és  a  béke útjára  lép.  (...)  Aki  nem merült  el 
teljesen  a  pesszimizmusban,  aki  nem tartja  örökkévaló  állapotnak  Európában a  gazdasági 
válságot, a munkanélküliséget, vízum-kényszert és devizahiányt, aki a fejlődést, a gazdasági 
fellendülést  és a népek békéjét nem válaszfalak emelése útján,  hanem a fejlett  közlekedés 
segítségével megteremtett közeledés létrehozásával kívánja szolgálni, annak feltétlenül hinni 
kell  a  gépjárműállomány  és  ezzel  a  gépjárműforgalom  egész  világra  szóló 
megsokszorozódásában.” (Murányi, 1953; 13. o.)

Ezen,  a  forgalom  növekedését  egyértelműen  pozitívnak  tartó  gondolatok  a  korszak 
mesterségesen  visszafogott  közlekedésének,  a  közúti  forgalom  korlátozásának  tükrében 
teljesen indokoltak. Érdekes azonban, hogy Fi (2000) még napjainkban is azt tartja optimista 
becslésnek,  ha  minél  nagyobb  mértékben  növekszik  a  forgalom,  mivel  ez  gazdasági 
fellendülést jelez. Fleischer (2000) ezzel szemben kritikusan viszonyul ehhez a kínálat-növelő 
közlekedési  szemlélethez,  mely  a  forgalom  nagyságát  a  társadalmi-gazdasági  fejlettség 
mérőszámának,  a  mobilitást  pedig  –  már  a  68-as  közlekedéspolitikai  koncepció  által  is 
definiáltan – emberi alapjognak tekinti. Albert (1994) ennél is tovább megy, egyenesen azt 
állítja, hogy ez az alágazat biztosítja a személyes mozgásszabadságot.

Mindez természetesen érthető, hiszen az embernek, mint biológiailag csak közepesen jól 
sikerült  fajnak  (Gyenis,  1982)  testi  korlátai  miatt  korlátozottak  lennének  mobilitási 
képességei. A jelenlegi trend azonban fenntarthatatlan, a pénzzel nem kompenzálható károkat 
okozó tevékenység társadalmi szinten ugyanis nem lehet jövedelmező. (Fleischer, 1995)

Murányi más szempontból is felismerte a közlekedésben rejlő veszélyeket, melyek közül 
azóta  számos  be  is  igazolódott:  „Nyilvánvaló  tehát,  hogy  a  helyi  gazdálkodásnak 
hagyományos rendszere a közlekedési hálózat kiterjedése következtében megsemmisül, mert 
mind az egyeseknek, mind a nemzeteknek is alkalmazkodniok kell  a világforgalom szabta 
gazdálkodás  feltételeihez.”  Vagyis  „a  közlekedés  forradalmi  átalakulásának  az  egyetemes 
emberiségre  való  felbecsülhetetlen  haszna  az  egyes  egyének  veszélyével  jár.”  (Murányi, 
1953; 20. o.)

A közlekedéssel kapcsolatos problémák csökkentésének alapvető megoldása a közlekedési 
igények  csökkentése  lenne,  amely  azonban  ellentétes  a  gazdaság  rövid  távú  érdekeivel. 
Részmegoldásként így csak a technikai fejlesztés, a jobb forgalom- és szállításszervezés, a 
vezetés kultúrájának fejlődése tűnik megvalósítható célnak. (Michelberger, 2008)

Ezen  elképzelés  hosszú  távú,  környezeti  szempontú  fenntarthatósága  azonban 
megkérdőjelezhető. Csak eseti, de ma is gyakran előforduló jelenségre példa, miszerint Ruisz 
(1951) forgalom-felvételi adatai kimutatták, hogy a Szabadsághídon a Duna két partja közti 
forgalomban azonos árukat szállítottak át. Ruisz ennek kapcsán arra világított rá, hogy még a 
közutak tervezése előtt az ésszerű szállítási igények felmérése lenne a cél, és ezekből, nem a 
meglévő forgalmi viszonyokból kellene kiindulni a hálózatfejlesztés tervezésekor.

Ennek kapcsán alapvető szemléleti különbségre mutat rá Fleischer (2004). Mára ugyanis a 
közlekedés feladatává vált az olyan, korábban településen belül jelentkező igények ellátása is, 
amelyek jelenleg településközivé váltak: így a bevásárlás, a munka, a művelődés érdekében, a 
szuburbanizáció  különböző  formái  következtében  ma  már  számos  esetben  elhagyjuk  a 
lakóhelyünkül szolgáló települést. Fleischer véleménye szerint az ellátási igények kielégítése 
azonban nem a közlekedés, hanem a végpontok elsődleges feladata, a területi ellátórendszerek 
hiányosságait nem a közlekedésnek kell megoldani.

A 20-25-szörösére növelt közlekedési sebességgel a közlekedésre fordított idő 95%-át meg 
kellett  volna takarítanunk,  azonban a technikai  feltételek  javulása következtében nem időt 
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nyertünk, hanem távolságot, a közlekedés társadalmi időráfordítása nem csökkent. (Fleischer, 
1995) Éppen ezért a szuburbanizáció nem más, mint a város gépjárműhöz való idomulása, 
annak  közlekedési  okokból  lehetővé  vált  szétterülése.  (Fleischer,  2000)  Bár  a  közlekedés 
segítségével a térben távolabbi célpontok elérése is lehetővé vált, de ugyanakkor kényszerré 
is, hiszen a korábbi lokális társadalmak feloldódása szintén a közlekedés által segített térbeli 
munkamegosztás átalakulásának következménye.

A  forgalom  csökkentésének  eszköze  a  közlekedési  szektor  valamennyi 
költségtényezőjének felmérése lehet,  mint ahogyan a 68-as koncepció is megfogalmazta,  a 
reális árak alkalmazása a területi szerkezet olyan irányú átrendeződését válthatja ki, amely a 
megfelelő telephelyválasztás révén csökkenti az indokolatlan forgalmat. A közlekedés árának 
helyreállításával  mérsékelhető  a  mobilitás,  helyreállíthatók  a  valódi  vonzáskörzetek 
(Fleischer,  1995),  ugyanakkor  egy  ilyen  lépes  egyes  csoportok  számára  teljes  gazdasági 
ellehetetlenüléshez  is  vezethet.  Segítheti  azonban  a  tranzitforgalom  csökkentését,  amelyet 
nem fejlesztési tényezőként kell kezelni, csupán át kell engedni, de nem kell harcolni azért, 
hogy  olyan  területeken,  sőt  településeken  haladjon  át,  amelyhez  valójában  semmi  köze 
sincsen. (Fleischer, 2007)

A  szállításigényesség  csökkentése,  mind  a  tranzit,  mind  a  célforgalom  szempontjából 
alapvető cél. A szállítási kereslet a tervgazdaság időszaka alatt költségoldalról ugyanis szinte 
korlátlan  volt,  amely  ahhoz  vezetett,  hogy  a  termelők,  a  közigazgatás  és  a  lakosság  is 
bizonyos problémákat a közlekedésre terhelt, amely térszerkezeti aránytalanságokat okozott 
(iparszerkezet,  közigazgatási  körzetesítés,  területpazarló  városbeépítés).  A  központilag 
tervezett  gazdaságokhoz  hasonlóan  Magyarországon  is  sokkal  nagyobb  volt  a 
szállításigényesség,  a  tőkés  gazdaságokhoz  képest  kétszeres  szállítási  teljesítmény  esett 
egységnyi GDP-re. (1. ábra)

1. ábra
Az áruszállítás és a GDP alakulásának összefüggése Magyarországon

Forrás: Fleischer (1999)

A  GDP  1987-ig  a  szállítással  arányosan  nőtt,  a  80-as  években  a  lelassult  általános 
fejlődéshez lelassult  szállításnövekedés  tartozott.  A rendszerváltozás  időszakában,  1988 és 
1993 között a gazdasági sokk hatására a GDP a kiinduló értéknél egy, a szállítási volumen 
pedig két évtizeddel korábbi szintre esett vissza. (Fleischer, 1999) 1994-től lassú növekedés 
indult  meg,  és  bár  az  áruszállítás  volumene nem érte  el  a  80-as  évek csúcsértékeit,  de a 
modal-split romlása miatt a környezetre a közlekedés jelenleg a korábbiaknál nagyobb terhet 
jelent.
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Összességében  a  modern  közlekedés  adta  lehetőségek,  a  szektor  társadalmi-gazdasági 
fontossága megkérdőjelezhetetlen, figyelemmel kell azonban lenni a forgalom káros hatásaira 
is.  Bármennyi  gazdasági  előny,  jóléti  funkció  kötődik  is  a  közlekedéshez,  a  forgalom 
növekedésének környezeti és egészségügyi okokból határt kell szabni.  A valódi megoldást a 
közlekedési szektoron kívül, a forgalomkeltés társadalmi-gazdasági okaiban kell keresni.

Ahhoz,  hogy  a  közlekedés  adta  lehetőségeket  kiaknázhassuk,  az  általa  okozott 
problémákat  kezelhessük,  pontos  információkkal  kell  rendelkeznünk  a  kapcsolódó 
folyamatokról. Doktori értekezésemben ezért e folyamatok egyik legfontosabb szegmensének, 
a közúti forgalom változásának tendenciáit vizsgálom meg.

2. A közúti forgalom vizsgálati lehetőségei

2.1. A forgalomszámlálások rendszere

A forgalomszámlálások világviszonylatban több mint 150 éves múltra tekintenek vissza, 
de  Magyarországon  is  már  közel  140  éve  hajtották  végre  az  első,  országos  léptékű 
forgalomfelvételt.  Meg  kell  jegyezni,  hogy  a  forgalmi  viszonyok  pl.  hídvámlajstromok 
alapján a korábbi évszázadokból is kutathatók, vizsgálataim ezekre azonban nem terjedtek ki. 

A  közúti  forgalomszámlálások  alapvetően  két  típusba  sorolhatók.  Értekezésemben 
kizárólag  az  egyszerűbben  végrehajtható,  gyakrabban  alkalmazott  keresztmetszeti 
számlálások eredményeivel foglalkozom. A keresztmetszeti számlálások során a számlálási 
szelvényben (útkeresztmetszetben) csak az áthaladó járművek számát, illetve típusát állapítják 
meg, a járművekhez kapcsolódó egyéb paramétereket – mint az utazás kezdő és végpontja, 
vagy az utasok száma – nem rögzítik.

A hazai gyakorlatban a keresztmetszeti számlálásokon belül több, egymástól elkülönülten 
zajló felvétel különböztethető meg: 

• országos közutak
• önkormányzati utak
• magánutak

• Budapest
• határátkelők
• kerékpárosok forgalmának számlálása.

Országos léptékű keresztmetszeti forgalomszámlálást első ízben 1869-ben hajtottak végre 
Magyarországon. Az azóta eltelt  időszakban mind Magyarország határai,  mind a forgalom 
összetétele és mennyisége, valamint a számlálás módszerei is radikálisan megváltoztak. 

A történelmi Magyarország időszakában végrehajtott számlálások során (1869-76, 1894) 
még kizárólag fogatolt járművekkel bonyolították le a közúti forgalmat. Az első automobil 
1895-ben  jelent  meg  Magyarországon,  de  a  motorizáció  gyors  terjedése,  már  a  trianoni 
határok között újabb számlálásokat tett szükségessé. A következő két forgalomszámlálására 
1927/28-ban  és  1935/36-ban  került  sor,  amely  időszakot  még  mindig  a  fogatolt  szállítás 
dominanciája jellemezte, de már egyértelművé vált a motorizált közlekedés megállíthatatlan 
térhódítása.

A  tervgazdálkodás  korszakának  első  számlálása  (1955/56)  –  a  rendszer  szabad 
helyváltoztatástól való félelme miatt – még a politikailag leszabályozott közlekedés időszakát 
tükrözi. 1963-tól azonban dinamikus növekedésnek indult a forgalom, ez azonban a gépkocsi 
kereskedelem állami kézben tartása miatt más járműosztályok, elsősorban a motorkerékpárok 
forgalmában volt észlelhető.

A  számlálásokat  1970-től  az  ötéves  tervek  ritmusához  alkalmazkodva  (Antal,  1985) 
ötévente, majd a 80-as évek közepétől két alkalommal 3 éves rotációs rendszerben végezték, 
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míg végül 1995-től kialakult a számlálások ma is érvényben lévő, „gördülő” számlálási elve. 
A mára már jelentős részben automatizált számlálási rendszer megfelel a piacgazdaságra való 
áttéréssel bekövetkezett újabb forgalomrobbanás követelményeinek. 

A keresztmetszeti számlálásokból le nem vonható információk felmérését célzó, kifejezetten a járművek úti 
célját  felmérő  észlelések  alkotják  a  forgalomszámlálások  másik  nagy  körét,  a  célforgalmi  számlálások 
csoportját. A célforgalmi számlálások során alapvetően a forgalom kiindulási- és célpontja a vizsgálat tárgya, az 
eredmény pedig egy olyan kereszttábla (OD – [origin/destination] mátrix), amely településszintű információt 
szolgáltat a forgalomáramlási irányokról és a járműhasználati jellemzőkről.

A  felvétel  költségei  és  a  forgalmat  „zavaró”  volta  miatt  célforgalmi  számlálást csak  alkalomszerűen 
végeznek, bár a II.  világháború utáni első két keresztmetszeti számlálás egyben még célforgalmi számlálás is 
volt.  Az  1955/56-os  számlálás  során  az  alacsony  forgalomnagyság  még  lehetővé  tette,  hogy  valamennyi 
gépjármű megállításával,  helyszíni  kikérdezéssel  vegyék fel  a szükséges adatokat.  Kikérdezés csak a kijelölt 
települések  és  csomópontok  körül  felállított  ellenőrzőpontokon  folyt,  így  a  számlálás  csak  a  fő  forgalmi 
irányokra tudott rámutatni. 

1963-ban a megnövekedett forgalom, és a korábbinál nagyobb adatigény új számlálási módszer bevezetését 
tette  szükségessé.  A  148  cm3 alatti  motorkerékpár  tulajdonosok  közül  minden  második,  egyébként  pedig 
valamennyi  gépjármű-tulajdonos  és  üzemeltető  postán  kapta  meg  a  kérdőívet,  mely  az  utazás  földrajzi 
paraméterein kívül a szállított személyek számára (ill. az áru típusára), a tulajdonos foglalkozására és az utazás 
céljára is rákérdezett. [5] A kérdőívet az előre meghatározott három napon lebonyolított forgalom alapján kellett 
kitölteni, és azt az állami gépjárműveknél kötelező, a magán gépjárműveknél önkéntes alapon visszaküldeni. A 
visszaküldési ráta 40%-os volt, a beérkezett válaszok számát megfelelő nagyságú mintának tekintették. 

A következő célforgalmi számlálásra már a keresztmetszetitől függetlenül, 1973/74-ben került sor, amikor a 
műszaki vizsgán előre kiosztott kérdőíveket kellett a számlálás napjain lebonyolított utazások alapján kitölteni és 
postán  visszaküldeni.  A  két  utolsó  számlálást  (1987,  1995)  benzinkutaknál  és  a  határállomásokon  végzett 
kikérdezéssel oldották meg, 317 körzetbe sorolva az ország településeit. (Kálmán–Koren Cs, 1989) 

Az utolsó számlálás adatai mára már elavultak, de a gyakorlati tervezésben és tudományos szempontból is 
elengedhetetlen  lenne  egy  újabb  célforgalmi  számlálás  lebonyolítása,  melynek  végrehajtása  évek  óta 
napirendben van.

Az elmúlt  140 év  forgalomszámlálásokban  és  forgalomváltozásban  lezajlott  folyamatai 
tehát  a  XX.  század  általános  trendjét  tükrözik,  mely  a  tömegesedés  és  az  automatizálás 
kulcsszavakkal írható le. 

2.2. A forgalomszámlálások statisztikai adatai

A  forgalomszámlálások  hosszú  története  során  a  számlálási  eredményeket  számos 
különböző  formában  tették  közé.  Ez  egyaránt  vonatkozik  a  technikai  lehetőségek 
függvényeként az adathordozó típusára, ugyanúgy, mint az adatok aggregációs szintjére vagy 
azok földrajzi azonosíthatóságára.

A különböző időszakokból származó adatforrások számos egyedi problémát vetettek fel, 
melyek meghatározták az analízis  lehetséges térségi szintjeit  is. Alapvető kérdést jelentett, 
hogy az egyes számlálásokról hol és milyen adatok maradtak fenn?

A probléma – a számlálás időpontjától függően – két síkon merült  fel. A XIX. századi 
számlálásoknál  az  elsődleges  kérdés  az  volt,  hogy  az  adott  évekből  egyáltalán  áll-e 
rendelkezésre számlálási adat, és ha igen, milyen összesítésben; illetve, hogy van-e esély a 
korábban ismeretlen eredmények felkutatására?

A  későbbi  számlálások  esetében  már  nem  volt  kérdéses,  hogy  a  forgalomszámlálási 
köteteket  különböző  intézmények  könyvtárai  (Közlekedési  Múzeum,  KTI  - 
Közlekedéstudományi Intézet) megőrizték, a hangsúly a második világháború utáni időszak 
számlálásainál azon volt, hogy az adatok elektronikus formában hozzáférhetők-e?

A kutatások első lépése minden esetben a források fellelése volt. Minthogy statisztikai adatokról volt szó, 
logikusnak tűnt a keresést a KSH könyvtárában kezdeni. Az itt fellelhető egy-két, néhány évvel ezelőtti kötet 
alapján jutottam el a KTI könyvtárába, amely számos 1955/56 utáni kötetet őriz. Itt két irányba ágazott a kutatás. 
Kiderült, hogy a legújabb, már digitális formában is rendelkezésre álló 1995-ös és az azutáni adatokat az ÁKMI 
Kht. (Állami Közúti Műszaki és Információs Közhasznú Társaság) – mai nevén Magyar Közút Kht. kezeli, ahol 

10



fény derült arra is, hogy ennél korábbi digitális adatok nem léteznek. Különösen ezért ért nagy meglepetésként, 
amikor később sikerült eljutnom a TRANSMAN Kft.-hez, ahol szintén digitális formában rendelkezésre álltak az 
1985-ös és 1992-es adatok is.

 A másik irány a történelmi jellegű adatok felkutatása volt. Ennek következő lépését a Közlekedési Múzeum 
könyvtárának  felkeresése  jelentette,  ahol  sikerült  megtalálni  az  1927/28.  évi  és  az  1935/36.  évi  köteteket. 
Azonban az 1894-es számlálás eredményei itt sem voltak fellelhetők, arról pedig, hogy létezne egy ennél korábbi 
számlálás is, még csak egy minden fogódzó nélküli, és számos más forrással ellentétes szakirodalmi hivatkozás 
állt rendelkezésemre.  

A továbblépésben Szabó László muzeológus információja volt segítségemre, aki javasolta, hogy vegyem fel 
a kapcsolatot a Kiskőrösi Közúti Szakgyűjteménnyel. Végül Kiskőrösön valóban sikerült rábukkanni az 1894-es 
számlálási eredmények térképére, melyről később kiderült, hogy az Országos Széchényi Könyvtár is őriz belőle 
egy  teljes  példányt.  Jelenleg  csak  e  két  teljes  szelvénysorozat  fennmaradásáról  van  tudomásunk.  Utolsó 
lépésként  pedig  a  Kiskőrösön  kapott  tájékoztatás  alapján  (köszönet  érte  Szászi  Andrásnak,  a  gyűjtemény 
vezetőjének)  a  Magyar  Országos  Levéltárban  (MOL)  folytattam  a  kutatást,  ahol  a  valóban  létező,  legelső 
magyarországi, 1869-ben indult forgalomszámlálással kapcsolatos dokumentumokat sikerült feltárni. 

Kronologikus  sorrendben  haladva  az  egyes  számlálásokról  a  következő  adatok  álltak, 
illetve állnak rendelkezésre. (2. táblázat)

2. táblázat
A számlálási eredmények ismertségének változása

Számlálás éve

A számlálás 
tényének 
korábbi 

ismertsége

A számlálás 
eredményeinek 

korábbi ismertsége

A számlálási eredmények 
digitális formában való 

rendelkezésre állása

korábban       |           jelenleg

1869-76 részleges - - egyes évekre 
teljeskörű

1894 részleges részleges - +
1927/28 + + -
1935/36 + + -

1955 + + -
1963 + + -
1970 + + -
1975 + + -
1980 + + -

főútvonalakra, 
főbb gépjármű-
kategóriákra, 
érvényességi 

szakaszonként 
teljeskörű

1985 + + - +
1992 + + - +

1995-től + + + +

Az 1869 és 1876 között folytatott „első” magyarországi közúti számlálás felvételi íveit a 
korábbi vizsgálatok nem tárták fel, eredményeit a tudomány egészen eddig elveszettnek hitte. 
Levéltári kutatásaim során azonban sikerült feltárni két számlálási periódus (1870/71; 1874) 
részletes  eredményeit,  míg  két  év  esetében  útvonal  szintű  adatok  kerültek  napvilágra. 
Számlálások ebben a periódusban csak az állami úthálózaton folytak.    

A második, 1894-es számlálásról – jelenlegi ismereteink szerint – két teljes példányban 
(Kiskőrösi Közúti  Szakgyűjtemény,  OSZK) maradt  fenn az államutak forgalmát  feltüntető 
eredeti  térkép.  A  szalagjeles  ábrázolással  készített  tematikus  térképen  számlálási 
szakaszonként tűntették fel  az áthaladó igavonó állatok számát.  A térkép azonban csak az 
állami utak forgalmát ábrázolja, holott ismert,  hogy a teljes törvényhatósági úthálózaton is 
folytak számlálások. Emellett a számlálási utasításból kiderül, hogy számlálószemélyzet nem 
csak az igavonó állatok, hanem a fogatok számát is rögzítette, mely mennyiségek közt nem 
állandó az arány. Így, bár örvendetes, hogy az állami utak forgalmi adatai legalább részben 
fennmaradtak,  de  mivel  az  eredeti  számlálási  eredmények  és  az  összesített  statisztikai 
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táblázatok  nem ismertek,  összességében  ebben  az  esetben  is  jelentős  a  még  nem  ismert 
eredmények aránya.

Az ismert eredmények arányán levéltári kutatásaim szintén javítani tudtak, azonban csak 
öt  vármegye  törvényhatósági  útjainak  forgalmi  térképét  sikerült  feltárni,  míg  további  hat 
másik  vármegye  esetében részletesebb,  viszont  csak táblázatos  formában  találtam meg  az 
eredeti,  számlálási szakaszonként összegzett eredményeket. Néhány további vármegyéből a 
forgalomfelvételek helyét jelző térképek kerültek elő, míg egyes utakról forgalmi grafikonok 
alapján váltak megállapíthatóvá a forgalomlefolyás további részletei.

Az adatok fennmaradása annak a szerencsés tényezőnek köszönhető, hogy a minisztérium 
az 1900 előtti anyagokat átadta a MOL-nak megőrzésre. A Kereskedelemügyi Ministérium 
(1935-től  Kereskedelem-  és  Közlekedésügyi  Minisztérium)  1900  és  1945  közti  anyaga  a 
KKM Lánchíd utcai épületében 1944-45-ben elégett.

Az  1927/28.  évi  számlálástól  kezdve  már  minden  alkalommal  hivatalosan  kiadott 
statisztikai  kötetekben  is  megjelentek  a  forgalomszámlálások  eredményei.  Bár  az 
eredményeket már 1970-től kezdve „elektronikus számológépeken” dolgozták fel, a korabeli 
feldolgozást vezető és más közutas szakemberek felkutatása ellenére sem sikerült kideríteni, 
hogy  a  számlálási  eredményeket  tartalmazó  mágnesszalagok  valóban  megsemmisültek-e. 
Mivel azonban a szalagok hollétéről senki sem tudott érdemi információval szolgálni, így az 
1927/28-tól 1980-ig terjedő valamennyi számlálás adatait manuális úton, begépeléssel kellett 
digitális, elemezhető formába hozni.

Az adatbevitel  évről-évre  eltérő  adatokat  érintett,  „területi”  szempontból  a  főutak  és  a 
megyei  adatok  digitalizálását  foglalta  magában,  míg  járműkategóriák  szerint  a  megyei 
elemzésnél valamennyi járműosztályt, a főút szintű bevitel esetében (1963-tól) viszont „csak” 
az  elemzés  alapegységeinek  választott  összes  személygépkocsi,  összes  tehergépkocsi  és 
összes forgalom meghatározáshoz szükséges adatsorokat érintette.

A forgalomszámlálási eredményeket 1985-től elektronikus formában is sikerült biztosítani. 
Bár  a  Magyar  Közút  Kht.  tájékoztatása  szerint  csak  az  1995  utáni  forgalomszámlálási 
eredmények léteznek digitális formában is, a kutatások során kiderült, hogy mind az 1985-ös, 
mind  az  1992-es  számlálás,  illetve  az  1985  utáni  figyelemmel  kísérési  eredmények  is 
elérhetők elektronikus adathordozón. Az adatok átadásáért köszönet illeti Koren Tamást.

Az  1985-ös  eredményekhez  a  maitól  teljesen  eltérő,  csak  számsorokat  tartalmazó  txt 
formátumban sikerült  hozzájutni.  Az állomány semmilyen szöveges, azonosító információt 
nem tartalmazott, így első lépésként a számlálási kötet alapján azonosítani kellett az egyes 
oszlopok tartalmát.  Ennek során kiderült,  hogy az adatbázis  tíz  járműosztály  helyett  csak 
nyolcat  tartalmaz,  a  pótkocsis  tehergépkocsik  és  a  nyerges  vontatók  összevonva,  míg  a 
fogatolt  forgalom  egyáltalán  nem  szerepelt  a  táblázatban.  Szintén  hiányoztak  az  út  és 
szelvényszámok,  az  azonosítást  egyedül  a  számlálóállomások  száma  tette  lehetővé.  A 
szakaszok azonosítását a 2002-es adatsor alapján végeztem el. 

Az adatsor elemezhetővé tételéhez minden egyes szakaszról meg kellett állapítani, hogy az 
a  2002-es  számlálási  rendszerben  melyik  út  melyik  szelvényéhez  rendelhető,  és  mely 
települések  közigazgatási  területén  fekszik.  A  munkafázis  során  a  két  adatbázis 
számlálóállomások száma alapján történt automatikus egymáshoz rendelése után, az 1985-ös 
kötet és a közúthálózati térkép segítségével az adatbázist szisztematikusan át kellett vizsgálni, 
és a változásokat korrigálni. Az érvényességi szakaszok 2002-es növekedése esetén ki kellett 
számítani  a rájuk eső összevont forgalomnagyságot,  a számlálóállomások nem egyértelmű 
megfeleltetése  esetén  pedig  (megváltozott  úthálózat,  megváltozott  állomásszám,  2002-ben 
nem számlált útszakasz, hibás állomáskód) a kötet és a térkép alapján kellett megállapítani az 
adott útszakasz jelenlegi számát, elhelyezkedését. 

Az  1985-ös  adatbázis  megbízhatóan  elemezhetővé  tétele  (mindössze  7  állomást  nem 
sikerült  azonosítani)  különösen  fontos  volt,  hogy  a  rendszerváltás  előtti  időszakból  is 
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rendelkezésre  álljon  egy,  a  teljes  hálózatra  vonatkozó,  kistérségi  szinten  is  vizsgálható 
adatsor. 

Az 1992-es forgalomszámlálási  állomány struktúrája már  közel  megegyezik  a  jelenlegi 
táblázatok tartalmával.  Az oszlopok tartalmában egy jelentős különbség található, az OKA 
(Országos  Közúti  Adatbank)  kódok  ugyanis  még  a  régi,  megyei  megjelölés  nélküli 
formátumban szerepelnek benne. Az OKA kódok szabályos változása alapján azonban a régi 
kódokat  viszonylag  egyszerű  műveletekkel  át  lehet  alakítani  az  új  kódoknak  megfelelő 
formátumba, amely a további adatfeldolgozás előfeltételét képezte.

Az  1995.  évi  és  azt  követő  forgalomszámlálási  adatokat,  amelyek  már  hivatalosan  is 
megvásárolhatók a Magyar Közút Kht.-nál, a társaság kutatási célokra ingyenesen bocsátotta 
rendelkezésemre.  Az állományok mind az egyes  utak, mind a megyék összesített  forgalmi 
adatait tartalmazzák, így 1995-től már a megyei adatokat sem manuálisan kellett gépbe vinni. 

Az  adattáblák  a  forgalmi  adatok  mellett  egységes  szerkezetben  tartalmazzák  az  utak 
számozását,  kategóriáját,  a  számlálóállomás  megyekódját  és  szelvényét,  az  érvényességi 
szakasz határszelvényeit és azok OKA kódját, illetve további egyéb paramétereket. 

A  digitális  formában  rendelkezésre  álló  1995-ös  és  későbbi  forgalmi  adatbázisok  így 
valamennyi  számlálási  eredmény  feldolgozása  közül  a  legkisebb  ráfordítással  és 
leggyorsabban,  ugyanakkor  a  legrészletesebben  elvégezhető  elemzést  tettek  lehetővé.  A 
munkafázist  csak  egyetlen,  viszont  nagyon  jelentős  adatbázis-hiba  terhelte.  Közel  700 
csomópont OKA azonosítóját ugyanis nem tartalmazzák a táblázatok, ezen azonosítók viszont 
szükségesek a forgalomszámlálási eredmények kistérségi szintre való átszámításához. E hibák 
korrekciója  csak  valamennyi  csomópont  közúthálózati  és  közigazgatási  térképen  történt 
évenkénti manuális azonosítása és összerendelése által volt kiküszöbölhető. 

2.3. A digitális térképi adatbázis kialakítása

A  vizsgálat  során  három  alapvető  tematikus  térképezési  módszert,  a  szalagjeles  és  a 
kördiagramos ábrázolást, valamint a felületi módszert alkalmaztam. Szalagjeles ábrázolással 
történt a főúthálózat forgalmának ábrázolása, felületi illetve kördiagram módszerrel pedig a 
megyei és kistérségi szintre összegzett forgalomnagyságok megjelenítése. 

A térképek elkészítéséhez rendelkezni kellett a főúthálózat, illetve a megyei és kistérségi 
beosztás a megfelelő évekre vonatkozó vektoros alaptérképeivel vagy a digitalizálás alapjául 
szolgáló  nyomtatott  térképpel.  Ezek  alapján  volt  lehetséges  a  számlálási  évekhez  tartozó 
geometriai adatok megszerkesztése, amelyekhez aztán hozzá lehetett rendelni az attribútum 
adatokat jelentő számlálási eredményeket.

Az  ábrázoláshoz  szükséges  úthálózati  alaptérképek  elkészítése  a  XIX.  századi 
számlálásoknál  okozott  különös  nehézséget,  mivel  nem  állt  rendelkezésre  a  korabeli 
úthálózatot ábrázoló, megfelelő felbontású papírtérkép sem. A 2x3 méteres, 12 szelvényből 
álló,  két  példányban  fennmaradt  eredeti  térképet  kérésemre  a  Kiskőrösi  Közúti 
Szakgyűjtemény vezetője,  Szászi András beszkenneltette,  így a raszteres  állomány alapján 
lehetségessé vált  az úthálózat  digitalizálása.  Ezt az állományt  használtam fel  (a megfelelő 
módosítások átvezetésével) az első számlálási periódus eredményeinek ábrázolásához is. A 
tudománytörténeti jelentőségű, eredeti térkép egy részletét a 3.7.1 fejezet tartalmazza.

Az 1927/28-as  számlálástól  kezdve  az  elemzés  teljes  időtávján – az  attribútum adatok 
hiánya miatt az 1955/56. évi számlálást kivéve – sikerült megoldani a mindenkori főúthálózat 
forgalmi  terhelésének és  a  (vár)megyékre  összegzett  forgalomnagyságok ábrázolását  is.  A 
kistérségi szintű térképezés 1985-től volt lehetséges.
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A vizsgálatokhoz ennek megfelelően három fajta alaptérképre volt szükség, a főúthálózatot 
ábrázoló vonalas objektumokat tartalmazó térképére valamint a (vár)megyék és a kistérségek 
térképi alapjára.

A  már  rendelkezésre  álló,  a  főúthálózatot  tartalmazó  digitális  alaptérképet  az  aktuális 
forgalomszámlálási  térképek  alapján  korrigáltam,  figyelembe  véve  az  úthálózatban 
számlálásról-számlálásra bekövetkezett változásokat. 

A  megszerkesztett  alaptérképeken  a  főutak  forgalmát  a  rendelkezésre  álló  adatok 
függvényében  törvényhatóságonként,  gépjármű-kerületenként  illetve  érvényességi 
szakaszonként ábrázoltam. Az egyes utakat reprezentáló polyline-ok kívánt szakaszhosszakra 
(érvényességi  szakaszokra) való felosztását  egy saját  fejlesztésű,  Free Pascal nyelven írott 
programmal automatizáltam. 

A  közigazgatási ill.  statisztikai  térségek térképezéséhez három, valamikor  az 1990-es 
évek második felében készített, ismeretlen forrású vektoros alaptérkép állt rendelkezésemre, 
melyek Magyarország település-, kistérség- és megyesoros beosztását tartalmazták. 

Az állomány hozzávetőlegesen ismert készítési dátuma alapján egyértelmű volt, hogy az 
nem megfelelő az 1927/28. és az 1935/36. évi számlálások vármegyesoros térképezéséhez, 
ezért e célból külön vektoros alaptérképet kellett készíteni. Ehhez a Magyarország atlaszában 
([80], 52. o.) található „Magyarország közigazgatása 1938” c. térképet használtam alapként. 

A többi számlálási év eredményeinek térképi ábrázolásához már felhasználhatók voltak a 
rendelkezésre  álló digitális  állományok,  melyekből a közigazgatási  változások ismeretében 
levezethető  volt  valamennyi  szükséges  alaptérkép.  Mivel  az  1955/56.  évi  számlálás 
eredményei  nem  állnak  rendelkezésre  megyesoros  bontásban,  így  a  megyei  térképek 
visszavezetését 1963-ig kellett megoldani. 

Ehhez  közigazgatási  kataszter  összeállítása  volt  szükséges,  melynek  alapján  előbb 
megállapítható  volt,  hogy  a  rendelkezésre  álló  alaptérképek  pontosan  melyik  évi 
területbeosztásnak  felelnek  meg,  majd  az  alaptérkép  helyesbítését  követően,  a  kataszter 
felhasználásával lehetővé vált valamennyi elemzési évre a vektoros formátumú alaptérképek 
megrajzolása, és a megfelelő területi azonosítók geometriai adatokhoz való hozzárendelése. A 
térképi  előkészítés  végső  fázisaként  ugyanezen  területi  azonosítókkal  láttam  el  a 
forgalomszámlálási adatokat is, ami által lehetségessé vált a geometriai és attribútum adatok 
összekapcsolása.

Az elemzés során a térképezéshez minden esetben az adott évi közigazgatási állapotnak 
megfelelő attribútum és geometriai adatokat használtam. A számítások készítésekor azonban, 
a  megyei  adatok  összehasonlíthatósága  érdekében,  1963-tól  elvégeztem  minden  adatsor 
homogenizálását is a 2007. évi megyei közigazgatási állapotoknak megfelelően. 

A  kistérségi  szintű  elemzések  a  KSH  korábbi  (1998-2003),  150  egységre  vonatkozó 
beosztásán alapulnak.

2.4. Az elemzések térségi szintjei

Az elemzéseket a rendelkezésre álló adatok függvényében különböző térségi (főúthálózati, 
megyei, majd kistérségi) szinteken végeztem el.

A  XIX.  századi  számlálások  esetében  a  rendelkezésre  álló,  útszakaszokra,  illetve 
útvonalakra  vonatkozó  adatok  képezték  a  vizsgálatok  alapegységét.  Míg  az  1869-76-os 
periódusban csak az állami utakon folyt  számlálás,  addig 1894-ben már a törvényhatósági 
hálózat is az észlelés tárgyát képezte.
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Az 1927/28.  évi  és  az  1935/36.  évi  számlálások esetén  az  állami  utak  (1927/28)  és  a 
főközlekedési  utak  (1935/36)  forgalmi  adatait  bár  utanként,  de  nem számlálási  szakaszok 
szerinti,  hanem vármegyénkénti  bontásban  elemeztem.  A  tvh-i  jogú  városok  forgalmát  a 
területileg hozzárendelhető vármegye forgalmánál szerepeltettem. Az adatbevitel a földrajzi, 
úthálózati  azonosítókon  túl  valamennyi  járműkategóriára  (állati  erővel  vont  járművek, 
motorkerékpárok + személygépkocsik, tehergépkocsik) kiterjedt. 

1927/28-ban az állami utakon kívül csak a törvényhatósági utakon, 1935/36-ban viszont 
valamennyi,  a  főközlekedési  utak  hálózatába  nem  tartozó  úton  is  folytattak  számlálást. 
Budapesten,  az  országos  felvétel  részeként  sem ekkor,  sem a  későbbiek  során  nem volt 
forgalomszámlálás.  A törvényhatósági,  illetve a főközlekedési utak hálózatába nem tartozó 
utak forgalmi adatait a kötetek törvényhatóságonkénti összesítésben is közlik. Ezen adatoknak 
az állami illetve a főközlekedési utak számlálási eredményeivel való összesítése, és a tvh-i 
városok  adatainak  betagozása  után  viszonylag  egyszerűen  előállíthatóak  voltak  a  két 
számlálás teljes számlált hálózatára vonatkozó, járműkategóriánkénti vármegyei adatsorok is. 

A XX.  század  első  felében  végrehajtott  számlálásokkal  való  összehasonlítást  az  eltérő 
módszerű  és  pontosságú  számlálási  rendszer  országos  szinten,  vagy  egyes  főutakra 
vonatkozóan még bizonyos megkötésekkel lehetővé teszi, de a megyebeosztás 1946. évi (Az 
ideiglenes nemzeti  kormány 1945. évi  4330 M.E: számú rendelete  a magyar közigazgatás  
területi  beosztásának ideiglenes  rendezéséről),  majd  1950.  évi  (4343/1949.  (XII.14.)  M.T.  
számú rendelet  a  megyék  nevének,  székhelyének  és  területének  megállapítása  tárgyában), 
valamint  Magyarország  területének 1947.  évi  (1947.  évi  XVIII.  tv.  a  Párizsban 1947.  évi  
február hó 10. napján kelt békeszerződés becikkelyezése tárgyában) megváltozása a megyei 
forgalomszámlálási adatokat – további adatbevitel és számítások nélkül – a későbbi adatokkal 
összehasonlíthatatlanná teszi.

A teljes forgalomszámlálási évkönyv begépelése nélkül szintén nem lehetséges az 1955-ös 
adatok megyei szintű elemzése sem. Ennél a számlálásnál a teljes úthálózat összegzett adatait 
ugyanis  nem megyesorosan,  hanem a  12  közúti  kirendeltség  illetékességi  területe  szerint 
tették közzé. Így az 1955/56. évi számlálásnál csak az úthálózati szintű elemzésre került sor. 
Az adatbevitel az első-, másod- és harmadrendű utak forgalmát foglalta magában, valamennyi 
(hat) járműkategória szerint. A nem teljeskörű elemzés az egész vizsgálat szempontjából nem 
nagy  jelentőségű,  hiszen  a  politikai  viszonyok  miatt  az  50-és  évek  forgalma  tükrözte 
legkevésbé a XX. században a valós forgalmi igényeket.

Az 1963-as számlálás több szempontból is korszakhatárnak tekinthető. Egyrészt ez volt az 
első olyan számlálás, amely már a motoros forgalom túlsúlyát tükrözte a fogatolt szállítással 
szemben,  vagyis  az  időszak  olyan  választóvonalat  jelent,  amelyben  az  évszázados, 
természetes  erőforrásokra  alapozott  gazdaság  megszűnése  és  a  motorizáció 
megállíthatatlansága az egyik kulcstényező.

Szakaszhatár  1963 ugyanakkor  az adatfelvétel  és az adathomogenizáció oldala  felől  is, 
hiszen  ettől  az  évtől  vált  végleg  azonossá  a  forgalomszámlálás  módszere  a  maival  (a  fő 
fordulópont  azonban 1955),  és eddig voltak visszavezethetők  az összehasonlítható  megyei 
adatsorok is.

A  homogenizálásnak  nem  csak  a  területi  szintre,  de  a  kutatások  másik  két  jellemző 
dimenziójára  (járműkategóriák,  útkategóriák)  is  ki  kellett  terjednie.  Ennek  értelmében  a 
járműkategóriák esetében meg kellett vizsgálni, hogy a különböző számlálások időpontjában 
mely kategóriákat pontosan hogyan definiálták, és összevonásokkal vagy szétbontásokkal ki 
kellett alakítani a lehetőség szerint azonos tartalmú csoportokat. Ez bizonyos járműosztályok 
kategóriaváltásai miatt csak közelítőleg volt lehetséges.
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Szintén  vizsgálni  kellett  az  egyes  utak  besorolásának  módosulásából  származó 
változásokat  is.  Az  1965-ös,  a  maival  már  többnyire  megegyező  úthálózati  beosztás 
megfelelően hosszú időtávra biztosít viszonylag egységes rendszerezést, de a bekövetkezett 
változások miatt  (néhány összekötő út főúttá minősítése, első- és másodrendű útkategóriák 
közti  átsorolások,  autóutakká való minősítések)  az adatok kategóriánként  közvetlenül  nem 
összevethetők.

Végül  az 1963-as  és  az 1970-es  számlálás  vizsgálata  esetében a  főutak közé  soroltam 
azokat  az  összekötő  utakat,  melyeket  később  főúttá  nyilvánítottak,  illetve  a  korábban 
autóútként nyilvántartott mai 1-es utat az elsőrendű utak közt szerepeltettem. A további, főleg 
az  első-  és  másodrendű  utak  közti  kategóriaváltásokat  nem  vettem  figyelembe,  a  fő 
útkategóriánkénti (gyorsforgalmi utak, főutak, mellékutak) vizsgálatokhoz ez a korrekció is 
elégséges volt.

A felsorolt szintek mellett 1985-től kezdve elkészítettem a forgalomnagyság kistérségekre 
aggregált  mutatóit  is,  amely  újdonság  a  (területi)  kutatásokban.  Tudomásom szerint  ilyen 
jellegű vizsgálatra korábban még nem került sor.

Az  elemzési  szintekkel  kapcsolatban  ki  kell  emelni,  hogy  1970-et  és  1975-öt  kivéve, 
amikor  a  teljes  úthálózaton  folyt  számlálás,  jelentős  különbség  van  az  utak  forgalmát 
érvényességi  szakaszonként  közlő  és  a  megyei  adattáblák  között.  Az  utak  forgalmánál 
ugyanis minden évben (ciklusban) csak a ténylegesen mért  vagy felszorzott  forgalmú utak 
szerepelnek,  míg  a  megyei  összesítések mindig  az aktuális,  teljes országos  közúthálózatra 
vonatkoznak. A két úthossz közti különbség évről évre változó, legnagyobb 1985-ben (4000 
km felett), legkisebb 2006-ban (1850 km) volt. A különbség a kisebb forgalmú összekötő és 
bekötő  utak,  valamint  az  állomáshoz  vezető  utak  egy  részének  számlálásból  való 
kihagyásából  származik.  Ezen  utak  azonban  annak  ellenére  szerepelnek  a  megyei 
összesítésekben, hogy aktuális forgalmi adataik nem állnak rendelkezésre. Ennek megfelelően 
a hiányzó adatok csak becsléssel állíthatók elő, ennek korábbi módjára vonatkozóan azonban 
egyetlen illetékes szakember sem tudott megnyugtató válasszal szolgálni. 

A  Magyar  Közút  Kht.  hosszú  idő  után  felismerve  e  tarthatatlan  helyzetet,  2007-ben 
tudományos  módszerekre  alapozva  becsültette  meg  a  számlálásban  nem  szereplő  utak 
forgalmát. (Koren T.–Hingyi–Szalkai, 2007)

A probléma  különösen  fontos  azért,  mert  a  két  úthossz  különbségéből  következően  a 
megyesoros és a kistérség-soros elemzéseket eltérő végösszegű adatokból kellett elvégezni. A 
megyesoros elemzéseknél ugyanis a kötetekben található, teljes úthálózatra, megyei szinten 
összegzett forgalmi adatokat használtam fel (a gyorsforgalmi utak megyénként nem bontott 
adatait  azonban  egyénileg  kellett  az  érvényességi  szakaszok  adatainak  aggregálásával 
előállítanom), míg a kistérségi szintű elemzésnél csak a ténylegesen mért  vagy felszorzott 
forgalmú utak adatait  tudtam bevonni a vizsgálatba.  E különbség azonban nincsen lényegi 
befolyással a vizsgálati eredményekre.

3. A közúti forgalom változása

3.1. Történeti előzmények

Történelmi időtávon szemlélve, a legújabb kortól eltekintve, csak egyetlen periódusban és 
„államban”,  a  Római  Birodalom területén  és  időszakában  jött  létre  valóban  meghatározó 
közúthálózat Európában. (Erdősi, 2000) Ezt megelőzően, s ezt követően is, a XIX. század első 
feléig a part menti illetve a folyami szállítás játszotta a meghatározó szerepet a (hosszú távú) 
közlekedésben. Ez, mint ahogyan később a vasút-, majd a közúthálózat, döntő faktora lett a 
települések, területek közti fejlettségi különbségeknek.
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A  mesterséges  pályákon  történő  szárazföldi  közlekedés  a  XVII-XVIII.  századtól  vált 
jelentősebbé.  Számos  országban  felismerték  a  közlekedési  hálózatok  stratégiai,  gazdasági 
szerepét, megkezdődött az állami utak és a hajózócsatornák kiépítése. 

Magyarországon,  tekintettel  a  közúti  közlekedés  fejletlen  voltára,  s  a  vasúthálózat 
kiépítésének csak a XIX. század második felében igazán felgyorsult ütemére, a XIX. század 
első feléig a folyami szállítás maradt a legfontosabb közlekedési mód. 1802-re elkészült az 
első  jelentősebb  csatorna,  a  Dunát  és  a  Tiszát  Baja  és  Óbecse  között  összekötő  Ferenc-
csatorna is. 

A gőzhajózás kora előtt a szállítás völgymenetben úsztatással, hegymenetben vontatással 
történt.  Időigényessége természeti meghatározottságú volt,  míg völgymenetben a Linz Pest 
táv két hét alatt megtehető volt, addig a hegymeneti Pest Pozsony szakaszhoz 3-4 hét kellett, 
az  Al-Dunáról  Bécsbe felérni  pedig három hónapig is  eltartott.  A napi  vontatási  távolság 
mindössze 10-11 km volt. (Halász, 1974)

Az ipari forradalom nyomán kibontakozó technikai fejlődés a rendszeres dunai gőzhajózás 
képében  az  1830-as  években  érte  el  Magyarországot.  A  modern,  gépesített  közlekedés 
leggyorsabb  eleme  kezdetben  a  gőzhajózás,  majd  a  vasút  lett.  E  közlekedési  módok 
radikálisan  megnövelték a  korábbi szárazföldi  közlekedéshez képest  a lehetséges  szállítási 
akciórádiuszt,  egyúttal  a  természeti  tényezőktől  való  függés  csökkentésével  növelték  a 
közlekedés megbízhatóságát is. 

A vasúthálózat kiépítésének első szakasza az abszolutizmus előtti időszak volt. 1844 és 
1849 között 176 km-nyi gőzüzemű vonal épült ki, míg 67 km hosszban lóvontatású vasutak is 
üzemeltek  még.  (Hegedűs,  1995)  A  menetsebesség  korábban  elérhetetlen  módon 
megnövekedett, de a közel 100 km-es Pest-Szolnok távolság megtételéhez még így is három 
órán  túli  idő volt  szükséges.  A kiegyezésig  2233 km-re bővült  a  hálózat  hossza,  1876-ra 
azonban 6864, az I. világháború kitörésekor pedig már több mint 22000 km pálya szolgálta a 
vasúti forgalmat.

Az úthálózat fejlesztését a XIX. század első feléig nem koordinálták központilag. Bár már 
1791-től  voltak  törekvések,  sőt  műszaki  munkálatok  is  az  egységes  állami  úthálózat 
létrehozására, de azok a napóleoni háború miatt leálltak. (Emlékirat…, 1903) Nem volt olyan 
központi szerv, mely fejlesztésükért lett volna felelős, az utakat a  vármegyék és magánosok 
tartották  fent,  illetve  fejlesztették,  legtöbbször  pusztán  egyéni  érdekeik  szerint.  A  század 
elején az ország jelenlegi  területén a kiépített  (nagyrészt  alap nélküli,  kavicsolt)  úthálózat 
hossza mindössze 700 km volt (szemben a mai 30 ezer kilométeres országos közúthálózattal), 
és ez 1849-re is csak 1770 km-re (az ország teljes területén 4170 km-re) növekedett. Rossz 
időjárás esetén nagy területeken több hónapra is lehetetlenné vált a szállítás, de a kavicsolt 
úton közlekedő postakocsi is csak 8,5 km-es óránkénti sebességgel volt képes haladni. 

A szervezetlenség és a természeti tényezők összjátékaként a hálózat kiépítettségét markáns 
regionális  különbségek  jellemezték.  Útépítések  leginkább  az  építőanyagot  biztosító 
hegyvidéki  területeken  voltak  jellemzőek,  ezzel  szemben  az  Alföldön  még  meg  sem 
kezdődött  a hálózat kiépítése.  (Hegedűs, 1995) 1848–ban a több mint  60 vármegyéből  28 
egyáltalán nem rendelkezett még kiépített úthálózattal. (Tóth L, 1987b)

A  helyzeten  a  reformkorban  több  ízben  is  próbáltak  változtatni,  az  1825-27-es 
országgyűlés  által  javasolt  13  fő  irány  1836-ban  emelkedett  törvényerőre,  de  az  anyagi 
fedezetet csak az 1844-ben „A közmunkák szabályozásáról” alkotott IX. t.c. biztosította, mely 
előírta  az  országos  ingyenes  közmunka  útépítésekre  való  felhasználhatóságát  is.  (Tóth  L, 
1987b) A törvény alapján az egész úrbéri telekkel bíró jobbágyok évi 12 nap igás közmunkát, 
a nem egész telkes jobbágyok arányosan kisebb vagy nagyobb közmunkát, az úrbéri házas 
zsellérek évi 6, a házatlanok pedig évi 3 nap gyalogos közmunkát voltak kötelesek teljesíteni.
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A reformkor legfontosabb „közlekedésfejlesztési koncepciója” Széchenyi közlekedésügyi 
javaslata („Javaslat a magyar közlekedésügy rendezéséről”) volt, melyet az 1848. évi XXX. 
t.c. törvényerőre is emelt. Széchenyi javaslatában kifejtette, hogy kőutakat nemcsak építeni, 
de  rajtuk  közlekedni  is  drágább,  mint  vasúton,  így  az  ország  nagy részén  nem javasolta 
kövezett úthálózat kiépítését. Elengedhetetlennek tartotta viszont a vasútra ráhordó útvonalak 
létesítését, valamint az úthálózat fejlesztését azokon a – főleg – hegyvidéki területeken, ahol 
nem volt lehetőség vasútépítésre. A tervezet végrehajtására azonban a magyar kormányzatnak 
már nem maradt lehetősége.   

3.2. Az abszolutizmustól az első forgalomszámlálásig

Az  abszolutizmus  az  útügyek  tekintetében  pozitív  fordulatot  hozott  az  önálló 
önkormányzat nélküli koronatartományként Bécsből irányított Magyarországon. Létrehozták 
az  útügyek  területi  szervét,  az  építészeti  hivatalokat,  besorolták  a  magyar  úthálózatot  az 
alkotmány  értelmében  megállapított  rendszerbe  (állami,  országos,  községi),  fokozták  – 
részben  a  Széchenyi  által  kidolgozott  alapokon  –  a  közúthálózat  fejlesztésének  ütemét,  s 
megteremtették az ehhez szükséges jogi és pénzügyi eszközöket. 

Az útépítések finanszírozására létrehozták az országos útalapot.  Ennek egyik forrása az 
országos közmunka vagy annak pénzbeli kiváltása volt, melynek jogi alapját az 1848. évi, a 
közös  teherviselésről  szóló  VIII.  törvénycikk  képezte.  1851-ben  a  pénzzel  megváltható 
közmunka kötelezettséget rendeletileg kiterjesztették a nemesekre is. 

Az útalap másik forrását az út- és hídvámok, valamint a bírságok képezték volna (Tóth L, 
1987b), de az első, 1853-ban bevezetett vámrendszer a magas tarifák és vámszedési költségek 
miatt a magyar kerületekben néhány hónap alatt megbukott. Ennek pótlására vezették be az 
ún. vámegyenértéket, azaz a kiesett bevételeket országos közmunkával pótoltatták.

Bár az országos útalapot csak az országos utak építésére és fenntartására lehetett  volna 
felhasználni, de mivel a szabadságharc után az állami utak is rossz állapotban voltak, három 
és  fél  éven  át  főleg  az  állami  utak  építésére  fordították  a  forrásokat.  Éppen  ezért,  a 
törvénysértés elkerülése végett, az 1850-ben megállapított állami és országos hálózatot – az 
1853-ban foganatosított csökkentésekkel együtt – csak 1854 közepén hirdették ki. (Tóth L, 
1995) Állami utakon való közmunkára ezután csak fizetség ellenében voltak kötelezhetők a 
községek. Az úthálózat három szintre tagozódott (Tóth L, 1987b;1995): 

- Állami utak, melyek birodalmi szempontból a legfontosabbak voltak. Építésükről és 
fenntartásukról a birodalmi költségvetés gondoskodott, 1850-től állandó személyzetet 
(útkaparókat és útmestereket) alkalmazva.  

- Országos utak (a magyar kerületekben), melyek az „ország” érdekeit szolgálták. Az 
elvégzendő  munkálatokat  országos  ingyenes  közmunkából  vagy  annak  pénzbeli 
megváltása révén fedezték. Az országos utak a vármegyék igazgatása alatt álltak. 

- Községi  utak,  melyek  a  településközi  összeköttetést  szolgálták.  A  szükséges 
munkákat  az  országos  hálózaton  felül  elvégzendő  közmunkával  oldották  meg. 
Felügyeletüket a vármegyék látták el.

Míg  az  állami  közutakat  műszaki  szempontból  rendben  építették,  az  országos  közutak 
építését már hiányosságok terhelték. A községi utak 1876-ig többnyire csak elvileg léteztek, 
egyedül Erdélyben foglalkoztak velük elfogadható mértékben, ahol a kőellátás megoldott volt. 

Az  Alföld  úthálózata,  ahol  építőanyagként  csak  homok  állt  rendelkezésre,  továbbra  is 
kiépítetlen maradt,  így Nagyvárad a többi kerületi  központtal  (Pest-Buda, Pozsony, Kassa, 
Sopron)  ellentétben  kimaradt  az  állami  úthálózatból.  Szintén  elhanyagolt  volt  Horvát-  és 
Szlavónország úthálózata, Zágrábból Eszékre közúton az év nagy részében csak Bécsen és 
Pesten át lehetett eljutni. (Tóth L, 1995)
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Az 1860-as években folyamatosan konszolidálódott  Magyarország helyzete  a Habsburg 
birodalmon  belül.  Elsőként  1860-ban  az  Októberi  Diplomával  elrendelték  az  ország-  és 
tartománygyűlések  ill.  a  legmagasabb  kormányzati  szerv,  a  Magyar  Helytartótanács 
helyreállítását, novemberben pedig a Szerb Vajdaság és a Temesi Bánság megszüntetésével e 
területeket visszacsatolták Magyarországhoz. 1867-ben sor került a kiegyezésre, majd 1868-
ban az Erdéllyel való unióra és a magyar-horvát kiegyezésre. 

A kiegyezéskor a kiépített (leginkább kavicsolt) állami utak hossza 3900 km, az országos 
utaké 8800 km volt, összesen 12700 km, ami átlagosan évi 475 km gyarapodásnak felelt meg. 
(Tóth L, 1995) A kővel burkolt, pormentes államutak hossza viszont csak 54 kilométert tett 
ki,  míg  az  államutak  közel  700  kilométeres  szakaszon  egyáltalán  nem  voltak  kiépítve. 
(Halász, 1974) Más források (A hazai közmunka…, 1885) ettől eltérő adatokat közölnek.

A  kiegyezést  követően  az  útügyekkel  kapcsolatos  feladatok  a  Közmunka-  és 
Közlekedésügyi  Minisztérium  hatáskörébe  kerültek.  Az  elnevezés  is  mutatja,  hogy  a  két 
terület továbbra is szorosan összekapcsolódott. 

Számos, a közutakat is érintő változás jellemezte a korszakot. A 7243. sz. 1867. évi min. 
rendelettel  módosították  az  1862-ben  már  kis  mértékben  megváltoztatott  közmunkával 
kapcsolatos  szabályozást,  melynek  értelmében  a  közmunka  és  váltsága  ezt  követően  csak 
útépítésre és fenntartásra, valamint folyószabályozásra volt fordítható. Ahol nem volt kő, sem 
szabályozandó folyó, ott a közmunkát elveszettnek kellett tekinteni. (Hieronymi, 1869)

Egy későbbi szabályozás a közmunkások utakhoz való elosztásánál már figyelembe vetette 
azt  is,  hogy  mekkora  “az  azon  divatozó  forgalom”.  (Az  országos  közmunkára…,1879) 
Rendelkeztek arról is, hogy a még létező útvámok ne képezzenek jövedelmi forrást, csak a 
vámtárgy fenntartását szolgálják. (Tóth L, 1987b)

Létrehozták a magyar királyi (m. k.) mérnöki hivatalok, későbbi nevükön (1878-tól) m. k. 
államépítészeti hivatalok 45 vármegyébe kihelyezett rendszerét, melyek feladata – a vízépítést 
kivéve – az állampénzen végzett építési munkák ügyintézése volt. Egy évvel később, 1868-
ban,  Magyarország és Erdély egyesítése után,  nyolc  központtal  Erdélyben is létrehozták a 
mérnöki  hivatalok  rendszerét,  majd  1870-ben  hat  hivatallal  felállították  a  horvátországi 
hivatalokat is.

Megváltozott a közutak osztályba sorolása is (Tóth L, 1995): 

- Állami utak, melyeket államköltségen építettek és tartottak fenn.
- Megyei utak (a korábbi országos utak), melyeket a vármegyék építettek és tartottak 

fenn országos közmunkából,  vagy ennek váltságárából.  A vármegyei  útalapokat  (a 
korábbi  országos  útalapot)  a  hadászati  szempontból  fontos  utakra  tekintettel  az 
országos költségvetés is kiegészítette.

- Községi  utak,  melyeket  az  1871:XVIII.tc.  (A  községek  rendezéséről)  alapján  a 
községek tartottak fenn. A törvény létrehozni rendelte a vicinális (fontosabb községek 
közötti  utak)  utak  kategóriáját,  melyek  fenntartására  a  községekből  érdekeltségi 
csoportokat  kellett  szervezni.  A  községi  utak  legnagyobb  része  „kiépítetlen 
természetes  állapotban”  volt,  melyeken  nem  volt  személyzet  sem.  (A  hazai 
közmunka…,1885)

A kiegyezés utáni időszak közlekedéspolitikáját a vasútépítés elsődlegessége jellemezte, 
ami  –  főleg  az  1870-es  évek  első  éveiben  –  együtt  járt  a  közúthálózat  fejlesztés 
visszaszorításával.  Ennek  elvi  hátterében  az  állt,  hogy  a  vasúti  szállítás  gyorsabb  volt, 
költségei csak harmadát tették ki szekérfuvarozásénak, így a vasúttal ellátott területeken eleve 
értelmetlennek tartották az úthálózat fejlesztését. Ez nem csak a korábbi tervekkel – miszerint 
pl. az alföldi útépítések a vasút kiépítése által biztosítató kőszállítással lesznek megoldhatók – 
állt  szemben,  hanem azzal  az  alapvető elvvel  is,  hogy úthálózat  nélkül  a vasút  csak szűk 
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sávban  tudta  fejlesztő  hatását  érvényesíteni,  ami  saját  maga  számára  is  forgalomkiesést 
jelentett. (Tóth L, 1995) 

Változás e téren 1873-tól, a gazdasági válság hatására történt, amikor a vasúti forgalom is 
visszaesett.  A  vasúttársaságok  ekkor  ismerték  fel,  hogy  az  úthálózat,  főleg  a  bekötőutak 
hiánya  hátrányosan  érinti  a  vasúti  szállítást  is.  Ettől  kezdve  egyes  társaságok  különböző 
formában  (pénzbeli  hozzájárulás,  önköltségi  kőfuvarozás,  kő  ingyenes  rendelkezésre 
bocsátása) támogatták a bekötőutak létesítését. 

További  visszalépés  volt,  hogy a m.  k.  mérnöki  hivatalok számát  csökkenteni kezdték, 
1870-ben (Erdéllyel, de Horvátország nélkül) 41, 1873-ban 32, 1876-ban pedig már csak 25 
hivatal működött. Szintén csökkentették az állami úthálózat hosszát, Tisza Lajos miniszter a 
hálózat több mint 13%-át kívánta a megyei utak közé átsorolni, de javaslatát a törvényhozás 
csak részben fogadta el.

Átalakították az útfenntartás rendszerét is. Az útkaparók számának csökkentésével az egy 
útkaparóra  jutó  átlagosan  3  km-es  szakaszhossz  3,8–5,7  km-re  emelkedett,  míg  a  272 
útmesteri székhelyből közel százat megszüntettek. (Tóth L, 1987d)

3.3. A közút és a vasút szerepének korabeli megítélése

Az első forgalomszámlálási periódus (1869-1876) vizsgálata előtt,  a korabeli  viszonyok 
megértése céljából érdemes áttekinteni a korszak mindennapi közlekedési problémáit, melyek 
alapvetően  befolyásolták  a  hálózatok  fejlesztését,  de  hatással  voltak  magának  a 
forgalomszámlálás fontosságának köztudatban tartására is.

Az első forgalomszámlálás időszakában már zajlottak azok a viták, amelyek még a XX. 
század első felének közlekedéspolitikai konfliktusait is meghatározták. A szinte előzmények 
nélkül megjelenő vasúthálózat a XIX. század második felében háttérbe szorította a folyami 
hajózás  mellett  egyedüli  szárazföldi  közlekedési  módot,  az  állati  erővel  vont  fogatolt 
közlekedést. A vasút dominanciája történelmi távlatból szemlélve azonban rövid életű volt, 
hiszen a közúti közlekedés gyors modernizációját követően a XX. század második felére a 
gépjárműveknek köszönhetően a közút visszavette vezető szerepét.

A Kiegyezést követően viszont még a vasútépítés lázában égett az ország. Vitatottá vált, 
hogy a technikai lehetőségeit tekintve mindenképp alárendeltebb fogatolt közlekedés milyen 
szerepet játszhat a gyorsan terjeszkedő vasúthálózat mellett. A döntésért felelős Országgyűlés 
számos  vitát  folytatott  a  teendőkről,  melyek  fő témája  a  vasútra  ráhordó,  illetve  az azzal 
párhuzamosan futó utak fenntartásának, finanszírozásának kérdése volt.

Az országgyűlési viták során több ellentétes vélemény fogalmazódott meg a vasutak és a 
közutak  szerepével  kapcsolatban.  Egyes  álláspontok  szerint  a  közutak  időszaka  lejárt, 
fejlesztésük  és  fenntartásuk  a  vasútépítésekhez  képest  gazdaságilag  meg  nem  térülő 
befektetésként volt kezelendő. Racionálisabb és szélesebb látókörre vallottak azonban azok az 
elképzelések,  melyek a két szállítási  mód eltérő lehetőségeiből  következően azok egymást 
kiegészítő szerepét hangsúlyozták. Mivel a vasút közvetlen hatása önmagában csak a vonalak 
melletti szűk sávban érvényesülhetett, így a vasút által szállított utasok, javak szétosztásáért 
felelős  úthálózat  fejlesztése,  fenntartása,  a  vasúthálózatba  nem  kötött  települések  közúti 
megközelíthetőségének biztosítása elsőrendű érdek volt.

Az útügyi törvény előkészítése során, az 1870-es években több alkalommal is felvetették, 
hogy a vasutak kiépítése teljességgel felesleges, ha egyidejűleg nem kerül sor az állomások és 
a  települések közti  összekötő utak kiépítésére:  „Míg a forgalom könnyítése érdekében,  az 
országra súlyosan nehezedő áldozatok  árán,  vasúthálózatunk hosszát az utolsó 10 év alatt 
majdnem megháromszoroztuk: közutaink fejlesztése a vasutak építésével lépést nem tartott, 
úgy annyira,  hogy igen sok vidéken a vasút szolgáltatta előnyöket felhasználni nem lehet, 
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mert  a  vasutakhoz  vezető  utak  állapota  vagy  épen  akadályozza  vagy  legalább  szerfelett 
nehezíti, és ezzel megdrágítja a szállítást.” ([60], 114. o.)

Számos korabeli beszámoló is alátámasztja, hogy az utak karbantartásának elmaradása, vagy a csapadékos 
időszakok hosszú időre, nagyobb térségek elérhetőségét is lehetetlenné tudták tenni. Tisza László a téli fagyok 
beállta  előtti  megbénult  forgalomról  számolt  be,  míg  Orbán  Balázs  Székelyföld  közlekedési  problémáira 
mutatott rá felszólalásában: 

„A ki közelebb e vonalon utazott, láthatta az Alvincznél fölhalmozott nagy szállítmány- tömegeket, melyeket 
nem vihettek tovább azért, mert a csak legközelebbről beállott fagyok előtt a legcsekélyebb terhet hat ökörrel 
sem lehetett a kiépíttetni ajánlott vonalon az agyakig érő sárban tovább szállítani.” ([64], Tisza László, 1870. jan. 
29.; 68. o.) 

„A parajdi utak járhatatlansága igen nagy mértékben csökkenti az állam bevételét, a mennyiben a határszél 
közelében lakók leginkább külföldről csempészett sóval élnek azért; mert törvényes parajdi sóhoz vonómarhájuk 
kockáztatása nélkül hozzáférni nem lehet.”  ([66], Orbán Balázs, 404. ülés, 1871. december 14.; 196. o.)

A nagyszebeni postaigazgatóság a miniszterhez címzett levelében [102] az erdélyi utakról megállapítja, hogy 
„ez erdélyországi posta utak, oly annyira rossz állapotban vannak, mikép a rendes közlekedés fenntartása ma 
holnap lehetetlenné válik”, egy hét alatt 11 kocsi rúdja tört el.

A nehézségek természetesen vitathatatlanok voltak, a viták ezen a szinten, a „szélsőséges” 
véleményeket  leszámítva,  pénzügyi  jelleget  öltöttek.  A képviselők  saját  szűkebb pátriájuk 
úthálózatának javításáért, vagy az utak állami kezelésbe vételéért harcoltak, vagyis az állami 
költségvetésre  akarták  hárítani  gyakran  jelentéktelenebb  utak  fenntartási  költségeit  is.  A 
bekötő utak létesítése azonban már nem az állam, hanem a megyék feladata volt.

Egyik  1869-es  felszólalásában  a  miniszter,  gr.  Mikó  Imre  is  figyelmeztetett  arra  a 
helytelenül elterjedt nézetre, hogy a vasútépítéssel meg lenne oldva a közlekedésfejlesztés. 
Utalt arra, hogy, az 1867-68-as nagy exportot a jó idő tette lehetővé, amikor valamennyi út 
tartósan  járható  volt,  s  az  Országgyűlésnek  nem lett  volna  szabad  emiatt  szűklátókörűen 
lecsökkenteni  a  közutakra  előirányzott  költségvetést.  Hangsúlyozta,  hogy  bár  az  utak 
karbantartása nem jár közvetlen állami haszonnal, de hatásai által a polgárok gyarapodását 
szolgálja, amely az állam gazdagságának alapja. ([63], gr. Mikó Imre, 376. o.) Végül utalt 
arra  az  összefüggésre  is,  hogy  az  úthálózat  fenntartásra  a  vasútépítés  miatt  is  fontos,  a 
Nagyvárad-Kolozsvár útszakasz pl. épp a sínszállításban játszott szerepe miatt  került rossz 
állapotba. ([63], 387. o.) 

Az utak fenntartása  természetesen  nem csak a vasútállomások megközelítése,  hanem a 
települések  közötti  szekérforgalom  miatt  is  fontos  volt.  A  kis-közepes  távolságú 
mezőgazdasági  fuvarozásnak  továbbra  is  alapvető  jelentősége  volt,  az  1880-as  években 
Budapest 100, a vidéki városok 40 km sugarú körzetében zajlott a városi lakosság szekerezett 
friss áruval való ellátása. (Emlékirat…, 1903)

Az  úthálózattal  kapcsolatos  probléma  alapvetően  koncepcionális  volt,  az  1890-ben 
elfogadott útügyi törvényt két évtizedes vita előzte meg. Elfogadása előtt aggályos volt, hogy 
általános  közlekedéspolitikai  koncepció  és  törvényi  háttér  nélkül  döntöttek  egyedi 
beruházásokról,  hálózatfejlesztési  kérdésekről,  melyeknél  hiányzott  az  előzetes 
nemzetgazdasági és forgalmi felmérés. Mocsáry Lajos megvádolta a kormányt, hogy képtelen 
rendezni  az  államutak  ügyét,  javasolta  az  útügyi  rendszer  teljes  átalakítását,  a  közmunka 
alkalmazásának  megváltoztatását  és  a  megváltozott  forgalmi  fontosság  szerinti  hálózati 
besorolást. ([64], Mocsáry Lajos, 1871. március 3, 300. ülés, 139. o.) 

Szintén  a  forgalmi  fontosság  szerinti  besorolást  és  a  vasúti  ráhordás  szükségességét 
hangsúlyozza az 1872. évi költségvetés tervezete:  „Az országos vasuthálózatra kell alapítani 
az új uthálózatot, másfelől azt az egyes vidékek forgalmi statisztikájával kell összevetni, az ez 
iránt folytatott tanulmányozások pedig még be nem fejeztettek”. ([57], 11. o.)
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 Tisza Lajos miniszter rámutatott a vasutak ellenséges hozzáállására is, amelyek gyakran 
nem szívesen, vagy áron felül szállították a kavicsot az útépítésekhez. Beszámolt ugyanakkor 
arról is,  hogy az útfenntartást  a rendszeres fedanyag sikkasztások is  gátolták.  ([66], Tisza 
Lajos, 404. ülés, 1871. december 14.; 175. o.)

Külön  vita  tárgyát  képezte  a  már  meglévő  vasútvonalakkal  párhuzamos  államutak 
fenntartásának kérdése. A folyamatosan változó államutak hálózatába – politikai ill. pénzügyi 
döntések nyomán – néha bekerültek, majd kikerültek párhuzamos szakaszok (pl. a bécsi vagy 
kassa–duklai út egyes szakaszai), de szó volt a teljes párhuzamos hálózat törvényhatósági úttá 
való visszaminősítéséről is. A pénzügyi bizottság 1870-es javaslatában ([64], Pulszky Ferenc, 
108. ülés, 1870. január 29.; 52. o.) valamennyi, 88 1/8 mérföldnyi (közel 670 km), a vasúttal 
párhuzamosan futó államúti  hálózat  átminősítésére  tett  javaslatot,  mivel  az  –  véleményük 
szerint  –  a  vasút  megléte  miatt  elvesztette  jelentőségét.  A  miniszter,  gr.  Mikó  Imre, 
hivatkozva a megyei költségvetés elégtelenségére is, nem fogadta el a javaslatot. A forgalmi 
feljegyzések szerint ugyanis legfeljebb a vasútvonal átadását követő első években csökkent a 
forgalom  az  ilyen  párhuzamos  közutakon,  de  a  vasút  forgalomnövelő  hatásának 
érvényesülésével  az utak visszanyerték korábbi, azonban megváltozott  irányú forgalmukat. 
(Emlékirat…, 1903) 

Ezt  a véleményt  a kutatások során fellelt  levéltári  adatok azonban nem támasztják alá. 
Sem a  közúti  törvény előkészítéséhez  csatolt  számlálási  eredmények,  sem saját  számítási 
eredményeim (ld. 3.4.9 fejezet) nem tükröznek egyértelmű összefüggést a közutak és a vasút 
átlagos napi forgalma (ÁNF) között. (3. táblázat) Az utak többségén növekedett, de több úton 
viszont csökkent a közúti  forgalom a párhuzamos vasút üzembe helyezése után.  A szürke 
háttér a forgalom csökkenésére, a fehér annak növekedésére utal.

3. táblázat
Egyes államutak forgalma  [ÁNF, vonó állat db], amelyekkel párhuzamosan vasutat adtak át

1869 1874
Budapest–Miskolc 936 1215
Székesfehérvár–Veszprém 447 607
Szombathely–Körmend–Csákány 596 739
Szeben–Segesvár 483 695
Segesvár–Brassó 533 668
Kassa–Eperjes 1119 566
Huszt–Máramarossziget            655         455
Nagyvárad–Kolozsvár            863         671

Forrás: [60], 116. o

A minisztérium 1873-as jelentése szintén a párhuzamos államúti  szakaszok megyéknek 
való átadását tervezte, és forgalmi adatokkal támasztotta alá, hogy 15 útszakaszon 100-200 
állat  a napi forgalom, ami kevés az állami kezelésben tartáshoz.  A jelentés tartalmazza az 
állami úthálózatba felveendő, és onnan kihagyandó utak listáját is. ([67], 286. szám: Tisza 
Lajos: A KKM jelentése az országos közlekedési eszközök hálózata tárgyában, 8-58. o.)

A  területi  kiegyenlítés  szempontjából  megfontolásra  érdemes  vélemény  az  is,  hogy  a 
vasúttal párhuzamos államutak a források túlzott koncentrálását jelentették olyan értelemben 
is,  hogy pl.  Csíknak és  Udvarhelynek  se  állami  útja,  se  vízi,  se  vasútja  nem volt.  ([66], 
Antalfy Károly, 404. ülés, 1871. december 14.; 194. o.) Tisza Kálmán szintén a hozzájáró, és 
nem a párhuzamos utak fontosságát hangsúlyozta. ([64], 146. o.)

Ugyanakkor  a  párhuzamos  utak  fontosságát  az  úttörvény előkészítése  során katonai  és 
logisztikai  érvekkel  támasztották  alá:  „Az  utak  fontosságukat  honvédelmi  és  hadászati 
szempontból sem veszték el a vasutak építése által.
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Az  ország  határával  párhuzamos  utak,  és  azok,  melyek  ezekből  kiindulva  az  ország 
határáig vezetnek, hadászati szempontból mindig kiváló jelentőséggel fognak bírni, és ezen 
jelentőségüket az által, hogy mellettök párhuzamosan vasút épül, legkevésbé sem vesztik el. 
Nem  vesztik  el  először  azért,  mert  a  vasút  sokkal  könnyebben  tétethetik  a  szállításra 
alkalmatlanná, mint a közút, és másodszor, mert rövid távolságokra a közút, a szállításnak 
sikeresebb eszköze a vasútnál.

A  vasúti  kocsikba  való  felrakodás,  és  a  lerakodás  ugyanis  olyan  időveszteséggel  jár, 
melyet  a  szállítás  gyorsasága,  ha  a  távolság  csekély,  ki  nem  pótol;  sőt  a  felrakodás  és 
lerakodás  nem  is  eszközölhető  minden  állomáson,  mert  nincsenek  meg  mindenütt  a 
megkívántató készülékek.” ([60], 117. o.)

Összességében megállapítható, hogy a vasút és közút versenyének kérdése heves politikai 
és pénzügyi viták kereszttüzében állt. A szűkös anyagi erőforrások csak hosszú évtizedek alatt 
tették lehetővé annak az egyébként  természetes állapotnak a megváltoztatását,  hogy egyes 
térségek az év jelentős részében a külvilágtól elzárva, önellátásra voltak „kényszerítve”.

3.4. Az első közúti forgalomszámlálások Magyarországon: 1869-1876 

Az első magyarországi forgalomszámlálást, ellentétben számos szakirodalmi hivatkozással 
(gölniczbányai Elischer, 1935; Vásárhelyi, 1951; Kovács Gy, 1964; Bíró–Kolozsváry–Koren 
Cs,  1976a-b;  Tánczos-Szabó,  1977;  Antal,  1992a;  Czére,  1997),  melyek  a  hivatalos 
forgalomszámlálási  kötetek  [2,  3,  9]  adatain,  vagy  a  többi,  szintén  téves  szakirodalmi 
hivatkozáson alapulnak, se nem 1876-ban, se nem 1894-ben vagy 1895-ben, hanem 1869-ben 
tartották. A számlálások hét éven át folytak, majd – eddigi ismereteink szerint  – 1876 után 
megszakadtak. (A hazai közmunka…,1885)

A félreértések oka, hogy az eredmények összeállítása, térképezése és kiadása a felvételt 
követően nem történt meg, a fellelhető dokumentumok több mint 130 éven át ismeretlenül 
feküdtek a levéltári raktárak mélyén.

A  forgalomszámlálások  szükségességét  Hieronymi  Károly,  a  Közmunka-  és 
Közlekedésügyi  Minisztérium  (KKM)  vezető  tisztviselője,  Máramaros  vm.  korábbi 
főmérnöke,  későbbi  közlekedési  (kereskedelemügyi)  miniszter  vetette  fel  az  1860-as  évek 
végén.

Hieronymi Károly (1836-1911) 1861 és 1867 között Máramaros vármegye főmérnöke, korábban tagosító 
mérnök. Később számos magas tisztséget töltött be, így volt az Osztrák-Magyar Államvasutak magyarországi 
elnöke, az Állami Főszámszék elnöke, belügyminiszter  (1903-1905),  bankelnök, kereskedelemügyi  miniszter 
(1910-1911). Munkamódszere miatt számos bírálat érte, nem szerette a bürokráciát, magát fiatalos szakértőkkel 
körülvéve az alapos munka jellemezte. Szavai ma is megfontolandóak: „Minden ország anyagi jóléte első sorban 
polgárainak életrevalóságától, szorgalmától és takarékosságától függ.” [51, 52]

Hieronymi  hivatkozva  korábbi,  már  az  1840-es  években  elvégzett  franciaországi 
számlálásokra, olyan útépítés-finanszírozási rendszer bevezetését javasolta, ahol a fenntartó 
az  útépítésre  szánt  összeget  a  pálya  romlásának  arányában,  vagyis  –  többek  között  –  a 
forgalmi  terhelés  függvényében  osztja  szét.  Ezen  kívül  számos  egyéb,  az  utak  állapotát 
szintén befolyásoló tényezőt megnevezett, így a fenntartás rendszerét, a fedanyag minőségét 
és mennyiségét, a terheltség mértékét valamint az éghajlati viszonyokat emelte ki, és vizsgálni 
kívánta az útkopással fennálló összefüggéseket. 

Szükségesnek  tartotta,  hogy  ne  pusztán  a  forgalom  nagyságát,  hanem  évszakonkénti 
bontásban a szállított személyek számát, az áruk tömegét és összetételét is felmérjék. Az ilyen 
részletességű  észlelés  azonban  nem  csak  pénzügyi,  de  technikai  és  jogi  szempontból  is 
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kivitelezhetetlen  lett  volna,  így  végül  egyszerűsített,  de  megbízhatóbb  eredményeket 
szolgáltató észlelés mellett foglalt állást. (Hieronymi, 1869)

A felvétel egysége a vonóállatok száma lett, mivel ez a legtöbb esetben arányos a szállított 
teher nagyságával. Emellett azonban rögzítették a szekerek számát is. Hieronymi illetékességi 
területén, Técső környékén végeztette el az első hazai forgalomszámlálást 1866-67-ben.

Az 1866-67-ben, napi 12 órás észlelés során mért adatok szerint a técső–bérczi úton napi 400 vonóállat, a 
taraczvízi úton pedig 35-40 állat haladt el. Bár  számlálást  nem végeztetett,  de tapasztalatai  alapján Técsőtől 
Szigetig napi 500-600 állat volt a forgalom, míg a verchovinai úton majdnem semmi. (Hieronymi, 1869, 48-49. 
o.) Ezekkel a megfigyelésekkel a megyén belüli nagy forgalmi különbségekre is rá kívánt világítani.

A kísérleti számlálást követően két évvel, 1869-től 1876-ig sor került az első, az állami 
utakra kiterjedő országos forgalomszámlálásra.

A számlálással kapcsolatban eddig csak töredékes információk álltak rendelkezésre, maga 
a számlálás ténye az 1955/56-os és 1963-as forgalomszámlálási kötetek [4, 5], egyes részletei 
pedig Tóth László kutatásai (1981a, 1987c) és egy 1885-ös minisztériumi kiadvány (A hazai 
közmunka…, 1885) révén volt  ismert.  Az említett  források elvitathatatlan érdeme,  hogy a 
téves közlésekkel ellentétben helyesen jelölik meg az első számlálás időpontját; eredményeit 
és körülményeit Tóth L. ugyanakkor már csak töredékesen és – mint kutatásaimból kiderült – 
részben  tévesen  ismertette.  Szintén  téves  egyes  források  (gölniczbányai  Elischer,  1935; 
Vásárhelyi,  1951; [4])  azon megállapítása, hogy az első, illetve a második számláláskor ne 
jegyezték volna fel a számlált fogatok terhelését is. Levéltári kutatásaim ennek ellenkezőjét 
bizonyították. 

Munkahipotézisem  az  volt,  hogy  a  szakirodalmi  közlések  és  több  szakemberrel  való 
konzultáció  kicsengésének  ellenére  sem  semmisülhettek  meg  teljesen  az  első 
forgalomszámlálások eredményei.  Feltételezésem, hogy a korábbi kutatók nem elég alapos 
munkája áll a háttérben, helyesnek bizonyult. Fél éves levéltári munkával eddig ismeretlen, 
elveszettnek hitt eredményeket sikerült feltárni. 

  A  számlálással  kapcsolatos  dokumentumokat  a  Közmunka-  és  Közlekedésügyi 
Minisztérium  Magyar  Országos  Levéltárban  (MOL)  fellelhető  K  173  törzsszámú  állaga 
tartalmazza. A számlálásokat elrendelő vagy azok rendjét módosító minisztériumi rendeletek, 
utasítások a következők voltak: (4. táblázat)

4. táblázat
A számlálásokat elrendelő utasítások

Rendelet száma Keletkezési dátum Levéltári állapot
4316 1869. április 18. nem található
8013 1870. május 19. megvan
9809 1870 selejtezve
15196 1871. szeptember 3. megvan
8628 1872. május megvan
22501 1873 selejtezve
8721 1874. május 28. nem található
14 1875 selejtezve

Adatforrás: [101], [105], [112], [113]

3.4.1.Az 1869-es számlálás

A számlálás elrendelése 

Érdekes módon a kutatások egyik kulcspontja Erdély és Magyarország uniója, melyet az 
1868-ik  évi  XLIII.  törvényczikk  (Magyarország  és  Erdély  egyesítésének  részletes 
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szabályozásáról)  emelt  jogerőre. A törvény 7. §-a kimondja,  hogy az erdélyi  közigazgatás 
központi  szerveit  1869.  május  1-től  váltja  fel  a  magyarországi  közigazgatási  rendszer.  E 
dátum jelentősége az, hogy az erdélyi hivatalokat a későbbiekben, pótlólag kellett értesíteni a 
számlálási utasításról, amely irat – ellentétben a 4316/69 sz. utasítással – 6458/1869. számon 
megtalálható a MOL-ban. [100]

E pontnál  kell  kitérni  arra  a  lényeges  tévedésre,  melyben  Tóth  L.  (1987c)  hibásan azt 
állítja, hogy az említett utasítást az unió után, május 9-én adták volna ki. Egy későbbi, 1869 
júniusából  származó  dokumentum,  a  6509.  számú  rendelet  [101]  ugyanis  előiratként 
hivatkozik  a  4316.  sz.  utasításra,  megjelölve  a  keltezés  1869.  április  18-i  dátumát.  Ezen 
időpont alátámasztja az erdélyi hivatalok későbbi értesítésének szükségességét is. A 6509. sz. 
utasítás  idézi  továbbá  a  kiadott  eredeti  számlálási  utasítást,  mely  a  folyó  évben négy (?) 
hónapos számlálást írt elő, július 15. és augusztus 15. valamint október 15. és november 15. 
között. (Esetlegesen 4x1 hónapról, és a négy kezdődátumról lehetett szó.)

Az időközben Magyarországhoz  csatolt  erdélyi  mérnöki  hivatalok  (Besztercze,  Brassó, 
Dézs, Kolozsvár, Károlyfehérvár, Marosvásárhely, Nagy-Szeben, Szászváros) értesítéséről a 
minisztérium említett, 6458/1869. sz. rendelete intézkedett. Ebben az erdélyi hivatalokkal is 
közölték,  hogy  „felette  kívánatosnak  mutatkozik,  hogy  a  fenntartási  költségek  helyes 
megítélése végett mennél biztosabb és használhatóbb adatok szereztessenek meg, a fennálló 
forgalom  mekkoraságára  nézve.”  Az  erdélyi  mérnöki  hivatalok  ezen  utasítás  részeként 
megkapták a korábban kiadott 4316. sz. utasítást is. 

A végrehajtással kapcsolatos problémák

Az 6509/1869. számon iktatott dokumentumok közt számos felirat található, melyekben a 
megyei  hivatalok  teszik  meg  jelentésüket  a  minisztériumnak.  Ezekben  –  elsődlegesen  a 
számlálási nyomtatványokért folyamodva – a számlálási szelvények leendő számát közlik. A 
hivatalok  többsége  csak  vázlatosan,  egyes  vármegyék  azonban  tételesen  is  közlik  a 
területükön áthaladó államutak és útmesterségek szerinti bontásban, hogy mely pontokon fog 
történni a forgalom észlelése. Mind közül legrészletesebb – feltehetően nem véletlenül – a 
máramarosszigeti hivatal jelentése, melyet korábban maga Hieronymi Károly vezetett. 

Egyes  hivatalok  megküldték  a  számlálással  kapcsolatos  egyéb  észrevételeiket, 
javaslataikat is. Így több hivatal is kifogást emelt a számlálási periódusokkal kapcsolatban. A 
nyitrai hivatal számlálásra javasolta február és május, szeptember és december hónapokat és 
közölte,  hogy  a  késedelem  (?)  miatt  júniusban  fogja  kezdeni  a  számlálást.  Munkácsról 
„bátorkodik e hivatal (...) 7 teljes példányt az év minden napjára azon oknál fogva kérni : 
minthogy az itteni állami utakon tetemes forgalom – az év különböző szakaiban felettébb 
különböző  kereskedelmi  terményszállítások  miatt  –  a  fent  hivatolt  magas  rendeletben 
véleményezett 4 hó alatt csak hiányosan lenne kipuhatolható.”

Egyes  hivatalok  közölnek  a  forgalom nagyságára  és  a  számlálás  egységére  vonatkozó 
adatokat, felvetéseket is. Így az egri hivatal jelenti, hogy két óra alatt, Gyöngyös és Kápolna 
között  248 fogat  haladt  el,  továbbá javasolja,  hogy a fogatok számát  kellene rögzíteni.  A 
rimaszombati hivatal javasolja az igavonó állatok számának feltüntetését, de ebben az esetben 
az útkaparók segítségére napszámosokat kell felvenni, „mert ott a szekerek egymást üldözik 
folytonosan” (a Beje–Rozsnyó útszakaszon).

A  feliratokból  megállapítható,  hogy  1869-ben  a  számlálás  alapegységét  félreértések 
övezték,  egyes  hivatalok  a  fogatok  számlálásáról,  mások  a  „járóművek  eleibe  fogott 
vonólovak” följegyzéséről emlékeznek meg. A későbbiekben felmerült annak ötlete is, hogy 
az  összsúlyt  és  szállított  személyek  számát  is  fel  kellene  jegyezni,  a  tervezet  azonban 
megállapította, hogy ez „a lehetetlenséggel határos”. [60]

A munkácsi hivatal közli továbbá azon véleményét is, mely szerint a számlálás feladatát 
nem lenne  szükséges  „az  e  tekintetben  kellő  ügyességgel  különben sem bíró  útkaparókra 
bízni.”
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A számlálási eredmények adatforrásai

Sajnálatos  módon  a  levéltárban  fellelt  feljegyzések  mellől  a  számlálási  eredményeket 
tartalmazó iratanyagot eltávolították, így a MOL forrásai alapján nem állapítható meg az első 
számlálási  évben  (hónapokban)  mért  forgalom.  Azonban  a  közigazgatás  sajátos  logikája 
alapján  gondolkodva  sikerült  felkutatni  néhány  további,  másodlagos  forrást.  A 
forgalomszámlálások szükségessége ugyanis részben műszaki indokoltságú (volt), a fedanyag 
szükséglet  nagyságának  megállapítása  feltételezte  a  forgalom  mértékének  ismeretét.  A 
fenntartás kérdése azonban már finanszírozási kérdést jelentett, azaz logikusnak tűnt, hogy a 
minisztérium éves költségvetései tartalmazzanak utalásokat akár a forgalom nagyságára nézve 
is. Feltételezésem helyesnek bizonyult, több költségvetés is [54, 55, 57] viszonylag részletes 
adatokat tartalmaz a kérdés kutatásához. 

Az 1871-es költségvetés tervezete – igaz csak utankénti  bontásban – de a teljes állami 
úthálózatra  közli  az  1869-ben  számlált  forgalom  nagyságát,  vonóállat  mértékegységben. 
([54], 27. o.) Ugyanilyen bontásban közli  az 1872. évi költségvetés tervezete  a horvát- és 
szlavónországi államutak forgalmi adatait ([57], 26. o.), megjegyezve, hogy a magyarországi 
forgalom  1870-ről  1871-re  mérföldenként  67  állattal  nőtt.  Az  útvonalakra  vonatkozó 
számlálási eredményeket a 3.4.8 fejezetben ismertetem. 

Harmadik  forrásként  említhető  az  1870-es  költségvetési  tervezet  [53],  amely  1869. 
november  15-i  dátumából  következően  még  nem  tartalmazhatta  az  azévi  számlálási 
eredményeket,  de  a  fedanyag  szükséglet  kapcsán  már  kitér  a  forgalom  nagyságára, 
megállapítva,  hogy  a  felhasznált  fedanyag  csak  200  vonóállatig  lenne  elegendő,  ezzel 
szemben sok úton közel  2000 vonóállat  volt  a  forgalom.  A költségvetési  tervezet  közli  a 
számlálás  elrendelésének dátumát  is,  amelyet  – ellentétben a levéltári  forrásokkal – 1869. 
március  16-ára  tesz.  A számlálás  időtartamaként  itt  is  a  négy hónapként  aposztrofált  két 
hónapos  periódussal  találkozunk,  számlálandó  egységként  pedig  a  járművek  és  az  állatok 
egyaránt meg vannak nevezve.

Negyedik forrásként az országgyűlési felszólalások és a készülő úttörvény került képbe, 
amely a két évtizedre nyúló tárgyalás és vita miatt  három év eltéréssel,  (legalább) kétszer 
szerepel az országgyűlési iratok között. [60, 61] 

Az  országgyűlési  felszólalások  közt  említésszerűen  találunk  a  forgalom  nagyságára 
vonatkozó adatokat is.  Így Muslay Sándor felszólalásából tudjuk, hogy az országos, átlagos 
napi forgalom 1872-ben 605 állat volt, ami a felszólalás idejére 722-re nőtt. ([68], Muslay 
Sándor, 155. ülés, 1873. június 24.; 255. o.) Hollán Ernő pedig arról számol be, hogy 1870-
ben a Szombathely–Pinkafő úton napi 680 igavonó állat haladt el. ([66], Hollán Ernő, 404. 
ülés, 1871. december 14.; 200. o.) 

A képviselő a forgalmi adattal az út karbantartásának szükségességére próbált rávilágítani, amit azonban az 
ellenérdekelt  oldal  épp  azzal  szerelt  le,  hogyha  ilyen  nagy  a  forgalom  az  úton,  akkor  biztos,  hogy  nem 
járhatatlan.

3.4.2.Az 1870/71-es számlálás

1870-ben – az időközben beérkezett  visszajelzések  alapján  – az előző  évitől  eltérő,  új 
számlálási  utasítást  adtak ki 8013. szám alatt.  [105] Tóth L. (1987c)  cikkében tévesen és 
hiányosan  idézi  a  számlálási  rendeletet  és  tévesen  is  hivatkozik  arra.  A  rendelet  eredeti 
szövege a következő [105]:
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„Az államutakon létező forgalom észlelése czéljából több utólagos utasítás adatik ki

Tárgy
A magyar,  és  Erdély országi  valamennyi  k.  mérnök-hivatal,  az  állami  útakon létező forgalom észlelése,  és 
kimutatása czeljából, újabban 

Előadás
Az állam-utakon létező forgalom észlelése, és kimutatása végett múlt 1869. évi 4316 szám alatt kiadott magas 
rendelet folytán a k. mérnök-hivataloktól beérkezett kiadványoknál többféle hiány tapasztaltatván szükségesnek 
találtatik, hogy a fennebbi czélból a k. mérnöki-hivatalok újabban útasítassanak

A Magyar és Erdély országi valamennyi k. mérnök-hivatalhoz

1.,  Az észleletek egy éven át  minden héten egyszer,  és pedig az első héten hétfön, a  másodikon kedden,  a 
harmadik héten szerdán, ´s igy tovább lesznek végrehajtandók, ´s ezeknek alapján a forgalom közép száma, úgy 
mint az ezelött történt, térképen leend előtüntetendő. 

2., Ezen észleleteknél a könnyü fuvarok külön, és a nehéz fuvarok szinte külön lesznek, a vonó marhák száma 
szerint fölveendők. 

3.,  Az  észleletek  folyó  évi  Julius  hó  4étől  bezárólag  kezdendők,  és  a  jövő  1871  ik  évi  Junius  hó  4-éig 
folytatandók.

4., Az észlelési  pontok kiválasztásánál  a forgalom váltakozása figyelendő,  melyre  különösen élénk forgalmú 
mellékútak beágazásai bírnak befolyással.

5.,  Az  összes,  nevezetesen  a  könnyü,  és  nehéz  fuvaroknál  észlelt  igavonó  marhák  összes  száma  után 
eredményezett  közép forgalom a térképen  világos barna  színnel  rajzolandó,  és ebben a nehéz  fuvarok vonó 
állatainak száma szerint kiszámított közép forgalom, sötétebb barna szinnel leend megkülömböztetendő mint az, 
a mellékelt rajzban útmutatásul kitüntetve van.
Továbbá az összes könnyű, és nehéz fuvaroknál észlelt igavonó marhák közép száma, világos szinnel, a nehéz 
fuvaroknál észlelt pedig barna színnel, számokban a térképen szinte beirandó leend. 

6.,  Az  észleletek  után  fölveendő  részletes  följegyzések  a  (  :  czimnél  :  )  megtartathatnak,  ´s  ide  csak  a 
végeredményt leend szükséges térképben kimutatva felküldeni.

Budán, 1870 évi május ho 19-én”

Az utasításon kívül több, számlálási-formanyomtatványokat igénylő felirat is található a 
fennmaradt  iratok  között.  [106,  107]   A  levéltári  anyag  az  eredeti  nyomtatványt  is 
tartalmazza, és kategóriánként részletes útmutatóval szolgál a kitöltést illetően:

- jármű:  az  útmester  által  előre  kitöltendő  rovat,  amelybe  a  járművek  sorszáma 
kerül,  annyi  számot  kell  beírni,  amennyi  az  előző  évi  följegyzés  szerint 
„reményelhető”

- vonóállatok száma: a számlálást végző útkaparó tölti ki, a nehéz fuvarokat ponttal 
jelöli meg

- összesen, amely két rovatra oszlik: könnyű, nehéz – szintén az útmester tölti ki, 
utólag,  számmal  beírja  a  nehéz  és  a  könnyű  fuvarok  számát,  és  összesíti  az 
adatokat

Az  egyes  megyék  eltérő  ideig  számláltak,  voltak  olyanok,  amelyekben  egy  hónappal 
hosszabb, június végéig, július elejéig tartó számlálást végeztek. A számlált napok száma az 
egyes  vármegyékben  43  és  55  nap  között  ingadozott.  A  pest-budai  hivatal  illetékességi 
területén 1870. szeptember 5-től 1871. augusztus végéig folyt a számlálás.
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Az utasítás  nem írta elő,  hogy a számlálást  mely napszakban kellett  megtartani.  Egyes 
vármegyei  feliratok  azonban  tartalmaznak  erre  vonatkozó  utalásokat.  Így  ismert,  hogy  a 
nyitrai hivatal területén tavasszal és nyáron 6-12 és 13-20, ősszel és télen 7-12 és 13-19 óra 
közt folyt a forgalom észlelése. [108]

A  trencséni  hivatal  feliratából  tudjuk,  hogy  vasárnapokon  és  egyéb  ünnepnapokon, 
valamint  éjszakánként  részint  tapasztalat,  részint  közvetlen  észlelés  alapján  a  nyári 
hónapokban a forgalmat a feljegyzett forgalom negyedével, téli hónapokban annak hatodával 
megnövelték, hogy valós adatokat közölhessenek. [109]

Rimaszombaton az éjjeli forgalom számlálását is fontosnak tartották, „mint hogy e vidéken 
a fuvarosok a megindulás napja előtt szoktak felrakatni, s a nap feljöttével már az államútra 
túl  eső s ebből kiágazó mellék utakon mozognak.” Feltehető azonban, hogy nem számolt, 
hanem becsült forgalomról van szó, mivel az éjszakai forgalom nagysága minden szelvényben 
gyanús módon szinte pontosan a nappali 50%-a. [110]

A  soproni  hivatal  pedig  azt  közölte,  hogy  a  Pozsony–Varasd  államút  illetékességi 
területére  eső  szakaszán  az  éjszakai  forgalmat  nem  számlálták,  pedig  az  nagy,  tavasszal 
majdnem elérte a nappalit is. Összességében a 24 órás forgalom 25%-al biztosan nagyobb a 
nappalinál, így a felszorzott adatokat terjesztik fel a minisztériumba. [111]

Az 1874-es  –  az  1870/71-esnél  is  részletesebb – számlálási  eredmények  igazolják az  éjszakai  forgalom 
becslésének helyességét, országos átlagban a vonóállatok 28%-a éjszaka közlekedett, hogy hajnalra a szekerek a 
piacra érjenek.

A júniusig tartó számlálási periódust követően a minisztériumnak szándékában állott  az 
észleléseket  tovább  folytattatni.  Azonban  feltehetőleg  a  minisztérium  elmulasztotta  a 
vármegyéket értesíteni erről a szándékáról,  legalábbis ez derül ki az 1871 szeptemberében 
Kassának küldött leiratból, és az ugyanekkor megfogalmazott 15196. számú körrendeletből. 
[113] Az utasítás szerint a vármegyéknek az előző évi 8013. számú utasítás szerint kellett 
volna  folytatni  a  számlálást,  és  ha  azt  beszüntették,  akkor  1871.  október  1-től  1872. 
szeptember  végéig  újra  számlálniuk  kellett,  majd  a  középforgalmat  tartalmazó  rajzot  fel 
kellett  terjeszteni  a  minisztériumba.  Erre  a  számlálási  periódusra  egyedül  a  szombathelyi 
hivatallal  folytatott  iratváltás  utal  még  [114],  sem  további  iratok,  sem  a  számlálási 
eredmények nem váltak ismertté. 

Levéltári kutatásaim a 1870/71-ből részletes, érvényességi szakaszonkénti eredményeket 
tártak fel. [119] Ismertetésük a 3.4.9 fejezetben található.

3.4.3.Az 1872-es és 1873-as számlálás

1872  májusában  a  minisztérium  8628.  számon  újabb  rendeletet  adott  ki  a  forgalmi 
észlelések  folytatásának  szükségességéről.  [112]  Az  utasítás  főbb  pontjai  a  következők 
voltak:

 
1. 1872. június 16. – december 15-ig, heti kétszer, változtatott napokon, első héten hétfőn és kedden, a 

második héten szerdán-csütörtökön, és így tovább kellett számolni.
2. Ne  csak  a  régi  helyeken,  hanem  a  közbeeső  pontokon  is,  különösen  a  mellékutak  beágazásánál 

számláljanak,  „legkiválóbb  figyelemmel”  ott,  ahol  „vaspályák”  építése  és  újabbi  megnyitása  miatt 
megváltozott a forgalom, és „úgyszólván egészen más irányt nyert”.

3. „A feljegyzéssel  a  legügyesebb  és  megbizhatóbb  utkaparók  lesznek  megbizandók  ’s  ugy  ezeknek, 
valamint az utmestereknek jutalmazására való ajánlatánál is a ’(Czim) azon egyénekre legyen külön 
figyelemmel, kik a forgalom feljegyzésénél pontos és lelkiismeretes eljárás által magukat kitüntetik”. 
De a minisztérium a hivataloktól el is várta az „erélyes őrködést”.

4. A  9809/1870  rendelettel  kiadott  nyomtatványok  használandók,  ha  nincs,  jelezzék  a  miniszteri 
segédhivatal igazgatójának.

5. A  számlálás  végeztével  a  részletes  feljegyzések  megtartandók,  a  minisztériumba  csak  „summás 
kimutatások és térképen kimutatott végeredmény lesz felterjesztendő.”
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A körrendelet arra vonatkozóan is intézkedett, hogy a vármegyék a 15196. rendelet szerinti 
észlelést  június 15-el  zárják be, és az eredményt  „summa kimutatásban” és rajzban június 
végéig a minisztériumnak küldjék fel. A június 15. utáni észleléseket már az új, 8628. számú 
utasítás szerint kellett folytatni. 

A számlálás eredményei a levéltári kutatások során nem váltak ismertté. A következő évi, 
1873-as  számlálásról  pedig  semmilyen  eredeti  dokumentum  nem került  elő.  Azonban  az 
1884.  évi  költségvetés  ([55],  16  és  24.  o.)  közli  az  1872/73-as  számlálás  útvonalankénti 
eredményeit,  mind Magyar-,  mind Horvát-  és Szlavónországra vonatkozóan.  A számlálási 
eredményeket a 3.4.8 fejezetben ismertetem.

3.4.4. Az 1874-es számlálás

A levéltári kutatások az 1870/71-es számlálási eredmények mellett feltárták 1874 második 
félévében folyt számlálási eredményeket is. [115] Az érdekes módon 1886-ig átemelt iratok 
szerint  ez  évben  június  15.  és  december  15.  közt  folytak  az  észlelések.  Az  iratanyag  a 
forgalmi adatokat tartalmazó táblázatokon és forgalmi vonalrajzokon kívül csak viszonylag 
kevés szöveges információt tartalmaz. 

Ezek szerint az egyes vármegyékben ebben a (fél)évben is eltérő volt a számlált napok 
száma,  23+7,  25+7,  (nappal/éjszaka)  ill.  26  napos  számlálások  történtek.  A  városi  vagy 
magánvámos utakon nem volt észlelés, mint ahogy már 1870-71-ben sem. 

Érdekesség,  hogy az  iratanyag  tanúsága  szerint  a  fehértemplomi  és  karánsebesi  m.k.  mérnöki  hivatalok 
részére  németre  fordították  a  leiratokat  [104],  mint  ahogyan  a  fehértemplomi  hivatal  német  nyelvű 
jegyzőkönyvet küldött fel. [105]

Különösen részletesen, naponkénti bontásban maradtak fent Somogy vármegye észlelési 
adatai  és  az  észlelés  leírása.  Somogyban  a  nappali  számlálás  hétfőn  kezdődött,  aztán  a 
következő hét keddje, majd a rá következő hét szerdája volt  számlálási  nap, s így tovább 
szombatig.  Vasárnap nem volt  számlálás,  a  szombati  számlálást  viszont  nem a következő 
hétfő, hanem az egy héttel későbbi követte következő számlálási napként. Így összesen 25 
nap történt észlelés. Éjszakai észlelés havonta egyszer, azaz összesen hétszer volt. A forgalom 
a heti vásárok és a sok befutó út miatt Kaposváron, valamint a kanizsai utolsó szakaszon volt 
a legnagyobb. 

3.4.5.Az 1875-ös és 1876-os számlálás

A MOL iratanyagában sem eredmények, sem szöveges közlések nem maradtak fent egyik 
számlálásra vonatkozóan sem. Másodlagos forrásként azonban használható egy néhány évvel 
későbbi, minisztériumi kiadvány, amely „A hazai közmunka és közlekedési ügyek története 
és fejlődése” címmel beszámol az utolsó számlálási év eredményeiről.

„Az államutakon a forgalom nagysága a hetvenes években több éven át észleltetett ugyan, minthogy azonban 
legutóbb 1876. évről lett összeállítva s azóta annak újabbi felvétele nem eszközöltetett: ennélfogva jelenleg is 
csupán  az  akkori  adatok  elősorolására  kell  szoritkoznunk.  Az  ebbeli  adatok  szerint  az  államutak  forgalmát 
átlagosan közel 600 igavonó állat – és így tekintettel arra, hogy a járművek több fogatuak, mintegy 200 fuvar 
közvetítette. 

Az államútak 1876. évben volt 6411 kilométernyi hosszát a fuvarok számával szorozva a napi közlekedés 
körülbelöl 1.282,200 fuvart tüntet elő.

Az évenkénti forgalom pedig kerekszámban 468.000,000 fuvarra tehető.
Az észlelések szerint az útakon közlekedő fuvaroknak mintegy 60%-a nehéz és gazdasági járművekből áll.
Egy  fuvar  átlag  ¾  tonna  hasznos  súlyt  szállítván,  ezen  utakon  a  súlyforgalom  egy  év  alatt  összesen 

280.800,000 × ¾ = 210.600,000 klm. tonnára tehető. 

29



A közlekedő fuvarok még fennmaradó 40%-nyi részén is egy bizonyos súly szállíttatván, - ennek összege a 
következő módon állapítható meg.

A posta- és magán szekerek átlag 3 személyt szállítanak fuvaronkint, mely körülbelöl ¼ tonnának felel meg. 
E szerint a könnyű járművek súlyforgalma 187.200,000 × ¼ = 41.800,000 klm. tonnára becsülhető. 

Ezek szerint tehát az évenként elszállított összes súly 252.400,000 klm. tonnának felel meg.
Minthogy azonban a forgalom észlelésének fentjelzett ideje óta a kiépített vasutak a közuti forgalom irányát 

lényegesen  megváltoztatták;  -  ennélfogva  a  közuti  forgalom jelenlegi  mérvének  ismerete  végett  statisztikai 
szempontból,  de  főleg  azon  okból,  hogy  az  állam  által  fentartandó  utak  hálózata  a  jelen  viszonyoknak 
megfelelően megállapítható legyen: úgy az állami, valamint a megyei utakon a forgalom észlelése a közmunka 
törvény meghozatala után újból foganatba fog vétetni”. (A hazai közmunka…, 1885, 12-13. o.)

A kötet utal tehát arra, hogy a korábbi eredmények már több szempontból is elavultak. 
Egyrészt a vasúthálózat folyamatos kiépülése is megváltoztatta a közúti forgalom viszonyait, 
másrészt  szükséges észlelést  tartani  a megyei  utakon is,  hogy a valódi forgalmi fontosság 
alapján legyen kijelölhető az állami utak hálózata.

Bár  1869  és  1876  között  a  megyei  utakon  nem,  csak  az  állami  utakon  észlelték  a 
forgalmat, a kötet becslést közöl ezek lehetséges forgalmára:

 „A  forgalom  ezen  utakon  (ti.  megyei)  nem  észleltetett  ugyan,  átlagosan  azonban 
naponkint mintegy 100 fuvarral vehető számításba, s így az összes napi forgalom, tekintettel a 
33.514  km  hosszú  útvonalakra,  megközelítőleg  3.351,400,  az  évenkinti  forgalom  pedig 
1.223,261,000 fuvarra becsülhető.

A közlekedő fuvaroknak mintegy 60%-ka, ha itt is nehéz és gazdasági, - 40%-ka pedig 
könnyű szekerekből áll, és ha egy nehéz fuvar átlag ½ tonnát, egy könnyű szekér pedig átlag 
¼ tonnát  szállít,  akkor  az elszállított  súlymennyiség  (...)  489.254,000 tonnára  tehető.”  (A 
hazai közmunka…, 1885, 14-15. o.) 

Mindez országosan évi 1.691,261,000 fuvarnak és 741.654,400 tonna elszállított tehernek 
felelt meg. 

3.4.6.A számlálási információk összegzése

A levéltári kutatások alapján tehát a következők ismertek a korabeli számlálásokról. Az 
első,  1869  és  1876  közt  végrehajtott  forgalomfelvétel  csak  az  állami  utakra  terjedt  ki, 
amelynek végrehajtásával az útkaparók,  az eredmények összesítésével pedig az útmesterek 
voltak megbízva.

Az észlelés  időtartama  változó  volt,  az  1869-es  négyhónapos  (?)  számlálás  után  1870 
júniusától folyt tovább a felvétel 1872 decemberéig, feltehetőleg négy hónap megszakítással. 
Az  1873-tól  1876-ig  terjedő  időszakból  csak  az  1874  második  félévében  folyt  észlelés 
körülményeiről vannak pontos adataink.

Az ismertté vált rendeletek nem szabályozták az észlelés napszakokon belüli rendjét, azaz 
nincs tudomásunk arról, hogy a számlált adatok csak a nappali, vagy a nappali és éjszakai 
egyesített  forgalmi  adatokat  tükrözik-e.  Mivel  azonban a  vármegyékből  érkezett,  és  ilyen 
irányú információt tartalmazó feliratok többsége azt erősíti meg, hogy bár nem számláltak 
éjszaka, de az éjszakai forgalom tapasztalati nagyságát hozzáadták a nappali eredményekhez, 
így az eredményeket 24 órás forgalomként kezelem. Ez óhatatlan hibához vezet, hiszen van 
olyan vármegye, amelyről biztosan ismert, hogy nem számlált éjszaka, azonban még mindig 
ez a megoldás tűnt a kevésbé torzítónak.

Számlált  napok tekintetében a számlálás nagyobb részében a heti  egyszeri  észlelés volt 
jellemző,  egyedül  1872 őszi félévéből  ismeretes,  hogy heti  két  napra növelték az észlelés 
gyakoriságát.

A számlálás alapegységénél 1869-ben érzékelhető bizonytalanságot,  hogy a vonóállatok 
vagy a  fogatok számát  kell-e  rögzíteni,  az  1870-es  rendelet  egyértelművé tette,  megadva, 
hogy a vonóállatok számát  az általuk vont fogat  terhelt  vagy terheletlen volta  szerint  kell 
feljegyezni. Ugyanakkor a számlálási lap kitöltési útmutatójából következően automatikusan 
rögzítették a fogatok számát is. Az eredményeket térképen (ill.  összegzett kimutatásokban) 
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kellett  a  minisztériumba  felterjeszteni,  maguk  a  számlálási  ívek  a  mérnöki  hivatalok 
kezelésében maradtak.

Levéltári  illetve  szakirodalmi  kutatásaim  eredményeképp  az  1869-76-os  számlálási 
periódus számlálási adatai jelenleg a következő részletességgel ismertek. (A táblázatban nem 
szereplő évek eredményei vagy egyáltalán nem, vagy csak említésszerűen váltak ismertté.) (5.
táblázat) 

5. táblázat
A forgalomszámlálási adatok ismertsége

Magyarország Horvát- és Szlavónország
megfigyelési egységenként 1870/71, 1874. őszi félév -
utankénti bontásban 1869, 1872/73 1869, 1872/73
Adatforrás: [54], [55], [57], [115], [119]

3.4.7.A  rendelkezésre  álló  forgalomszámlálási  eredmények  feldolgozása  –  általános  
szempontok és módszerek 

Az  országos  forgalomszámlálási  adatok  összeállításánál  számos  nehézséggel  kellett 
megküzdeni. Ennek alapvető oka a nem kellően szabályozott és egységesített adatfelvétel és 
adatközlés  volt.  Az államépítészeti  hivatalok saját értelmezésük szerint,  valamint  tárgyi  és 
személyi állományuk függvényében végezték a felmérést ill. az eredmények dokumentálását. 
Ez több esetben jelentősen nehezítette az adatok feldolgozását, értelmezését, de lehetetlenné 
szerencsére csak igen kevés esetben tette. 

Elsődleges problémát okozott az érvényességi szakaszok térbeli azonosítása, amelyet  az 
akkor  hivatalos,  bécsi  mérföldben  felvett  hosszmértékegységek  mellett  az  egyes 
államépítészeti hivatalok eltérő adatközlési rendszere is nehezített. 

Egyes esetekben csak a mérés pontos helye, máskor egy nagyjából egyező forgalmúnak 
becsült,  de a  tényleges  érvényességi  szakasznál  jóval  hosszabb útszakasz  volt  feltüntetve. 
Bizonyos  vármegyék  minden  távolságadat  nélkül,  csak  az  útmesteri  hivatalhoz  rendelten 
közöltek  adatokat,  más  esetben  pedig  csak  a  szakaszhatárhoz  eső  legközelebbi  település 
nevére történt utalás.

Kiinduló pontatlanság volt, hogy a számlált utakat az elvi kezdő és végponti települések 
alapján nevezték el, még akkor is, ha az adott út pl. csak a települést több tíz kilométerrel 
követően  ágazott  ki  egy  másik  államútból.  Az  ilyen  párhuzamos  futású  utak  esetében  a 
távolságadatok alapján kellett meghatározni a „valódi” kezdő és végpontot.

Szintén  nem  volt  egyértelmű  magának  az  úthálózatnak  a  térbeli  lefutása  sem.  Az 
eredményeket egyedül a Kolozsvári Államépítészeti Hivatal „térképezte” a szalagdiagramok 
térbeli  elhelyezésével  és  összekapcsolásával,  a  hivatalok  többsége  a  szalagdiagramokat 
azonban csak itinerként tüntette fel. Ezeken ábrázolták a fent említett módok valamelyikén az 
érvényességi szakaszhatárokat, amelyek értelmezését – a komolyabb munkát végző hivatalok 
esetében – az érintett települések, majorságok, nagyobb gyárak és útelágazások feltüntetése 
könnyítette.  Számos  vármegye  esetében  viszont  a  levéltári  anyag  a  felvétel  táblázatos 
összeállításán kívül semmilyen más dokumentumot nem tartalmazott.

Ilyen módon az úthálózat megrajzolásakor az itinerek és korabeli térképek voltak alapvető 
forrásként  használhatóak,  vitás  esetekben  pedig  a  távolságadatok  alapján  volt  eldönthető 
egyes utak pontos futása. 

A  pontosan  meg  nem  adott  érvényességi  szakaszok  kijelölése  szintén  a  korabeli 
térképekről vett út- és településhálózati információk alapján történt.
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A legnagyobb problémát  azonban az jelentette,  hogy az 1870/71-es észlelésnél  számos 
olyan hivatal, amely csak vonalrajzos ábrázolásban terjesztette fel az eredményeit, nem jelölte 
meg,  hogy  az  ábrázolt  mennyiség  milyen  felvételi  egységre  vonatkozik.  Azaz  a 
szalagdiagramok egy részéről csak az adatok nagysága olvasható le, de nem tudjuk, hogy ez 
az összes, a nehéz vagy a könnyű vonóállatot, esetleg a szekerek számát jelöli-e?

Az ilyen bizonytalan esetekben az adatsorok azonosításához a legfontosabb támpontot a 
szomszédos, számlált megyék adatainak figyelembevétele jelentette. A legkritikusabb a kelet-
magyarországi utak forgalmi adatainak azonosítása volt, mivel a nagyváradi, a kolozsvári, a 
marosvásárhelyi, a nagyszebeni, a deési, a károlyfehérvári és a lugosi hivatal sem tüntette fel 
a mértékegységeket.

A temesvári hivatal végezte a legrosszabb munkát az egész országban, amely 1870/71-ben 
50 és 117 km hosszúság közötti „érvényességi” szakaszokat adott meg, erősen kerekített és 
ellentmondásos forgalmi eredmények mellett.  A Kassa–Jablonica út középső, mintegy 160 
km hosszú szakaszán pedig az 1874-es eredmények voltak értelmezhetetlenek, míg a deési 
hivatal  adatait  nem  tartalmazta  a  kutatott  anyag.  Államúti  szakasz  volt  még  a  budai 
„Lánczhídfőtől”  a  Vizi  kapuig  vezető  Albrecht  főherceg  út  is,  forgalmi  adatait  nem 
tartalmazzák az észlelési eredmények.

3.4.8.A forgalomszámlálások útvonalankénti eredményei, 1869-74

Az államutak,  illetve 1872/73-ban az államutak vármegyénként  is  bontott  szakaszainak 
forgalmi adatsorait a korabeli költségvetések [54, 55] tartalmazzák. E források alapján 1869-
re  és 1872/73-ra  a Magyar  Királyság  35 illetve  39,  valamint  Horvát-  és  Szlavónország 5 
illetve 6 államútjának forgalmi adatai váltak ismertté. A vármegyénkénti bontású adatsorból 
összegzett  útvonalátlagok  egyes  esetekben  jelentősen  eltérnek  az  útvonalakra  megadott 
eredményektől.  Ennek  oka  ismeretlen.  Az  elemzésnél  két  kivétellel  –  amelyeknél  a 
szomszédos évek adatsorai alapján a vármegyei adatok megbízhatósága volt valószínűbb – az 
útvonali adatokat tekintettem hitelesnek. 

1872/73 kivételével, a többi ismert számlálási év esetében a 300 és 700 vonóállat közti 
forgalomnagyság kategória volt a legjellemzőbb, az utak 52-68%-a esett ebbe a csoportba. A 
forgalom változásának  nem volt  határozott  trendje,  a  kiinduló  évhez  képest  növekedett  a 
forgalom nagysága. Az országos változás viszonylagos szűk határok közti enyhe hullámzása 
azonban elfedheti a lokális különbségeket, melyek a XIX. század második felében alapvetően 
befolyásolták a forgalom nagyságát.

A helyi  tényezők közül elsőként az időjárás hatását  kell  kiemelni,  amely mind az utak 
járhatósága szempontjából, mind pszichológiai szempontból döntő befolyással bírt a forgalmi 
viszonyokra.

Szintén  megemlítendő  a  vasúthálózat  kiépülésének  üteme  is,  amelynek  lefektetésére 
számos útvonal mellett  épp az 1869 és 1874 közötti  periódusban került sor. (1. térkép) A 
vasútvonalak  nem  csak  átadásuk  után,  hanem építésük  közben  is  befolyásolták  a  térségi 
közutak  forgalmát.  Az  említett  tényezők  –  az  országos  trend  keresése  mellett  –  a 
forgalomnagyságok (2. térkép,  3. térkép) tájegységenkénti vizsgálatának fontosságát húzzák 
alá, mely térségek természeti-gazdasági egységét a számlálási adatok is tükrözik.

A  vizsgálatok  során  az  államutakat  térségenként  csoportokba  soroltam.  Míg  a  Dunántúl,  Horvát-  és 
Szlavónország valamint Kelet-Magyarország állami úthálózata a térkép alapján is jól megkülönböztethető, addig 
az ÉK- és ÉNy-Magyarország közötti határt a Pest–Losonc–Kassa államút képezte, ez utóbbit már az északkeleti 
országrészbe  sorolva.  Az egyéb  kategóriába  a  máshová nem sorolható  Pest–Kiskunlacháza–Kincsepuszta  és 
Duna–Bezdán–Zombor utak kerültek.
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1. térkép
A Szent Korona országainak vasúthálózata, 1874

Adatforrás: Gyalay (1989) 

2. térkép
A Szent Korona országainak államúti forgalma, 1869

Adatforrás: [54], [57]
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3. térkép
A Szent Korona országainak államúti forgalma, 1872/73

Adatforrás: [55] 

A Dunántúl és a „Felvidék” nyugati részének útvonalai (kivéve a Buda–Graz államutat) 
többnyire az alacsonyabb, illetve átlagos forgalmú utak közé tartoznak, melyek többsége a 
négy év során nem váltott forgalomnagyság-kategóriát. 

Külön csoportot képez az északkeleti országrész három államútja, amelyek közül főleg a 
Kassára vezető két útvonal tűnik ki, szinte végig átlag feletti forgalmával. Bár elemszámát 
tekintve túlzás a térség három útját határozott csoportként azonosítani, de ilyen közelítésben 
Észak-kelet-Magyarország nevezhető a legforgalmasabb országrésznek.

A korszakban a keleti  országrész rendelkezett  a legsűrűbb államúti  hálózattal,  forgalma 
1869-et  leszámítva  szintén  meghaladta  az  országos  átlagot.  A forgalom nagysága  főleg  a 
belső  erdélyi  területeken,  Torda,  Marosvásárhely,  Nagyszeben,  Brassó  térségében  volt 
kiemelkedő. Szintén nagy forgalmat bonyolítottak le Kelet-Szlavónia államútjai is.

3.4.9.Az 1870/71-es és 1874-es számlálások részletes eredményei

A Magyar  Királyság  területén  az 1870/71-es  számlálás  során 36,  míg  1874-ben 42 út, 
szerepelt az állami utak között. Az államutak hossza 1870/71-ben 5447 km, 1874-ben 6030 
km volt, az „érvényességi szakaszok” átlagos hossza pedig 12-ről 7,2 kilométerre csökkent a 
vizsgálati időpontok között. Horvát- és Szlavónországra vonatkozó részletes eredmények nem 
kerültek elő a levéltári kutatások során. 

Érdekes, és talán nem véletlen egybeesés, hogy a 12 km-es távolság nagyjából egy stációnyi távolságnak, 
vagyis annak a távnak felel meg, amelyet terhelt szekérrel két etetés és itatás között meg lehetett tenni. (Balogh, 
1966b)

Teljesen új  útként  került  a  rendszerbe a  Karánsebes–Orsova;  Báziás–Orsova;  Versecz–
Pancsova; Héjjasfalva–Gyimes; Apahida–Szászrégen és az alvinczi út. A meglévő utak közül 
azonban több út esetében is változott az államútként nyilvántartott szakasz hossza. A Duna–
Bezdán–Zombor út esetében az út középső részét is felvették az államutak közé, a Zimony 
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felé  tartó  út  Kiskunlacháza  térsége  helyett  már  Szabadszállás  térségéig  lett  államút,  a 
(Máramaros)Sziget–Kirlibábai útnak pedig a Borsa–Kirlibába szakasza is az állami hálózat 
része lett. 

A Piski–Hátszegi út 1871-ben viszont még Várhelyig szerepelt  államútként,  itt  1874-re 
rövidülés következett be, a Hátszeg utáni szakasz kikerült az állami kezeléséből.

1870/71-ben  az  országos  napi  forgalom  (érvényességi  szakaszok  hosszával  súlyozott) 
átlagos értéke 684, 1874-ben pedig 720 vonóállat volt. A regionális bontásban csoportosított 
forgalmi  adatokat  táblázatosan  (6.  táblázat),  míg  az  államutak  szakaszonkénti  forgalmát 
térképezve (4. térkép, 5. térkép) mutatom be. 

6. táblázat
Az államutak forgalma országrészenként [vonóállat/nap]

1870/71 1874
Dunántúl 463 587
ÉK-Mo. 1009 885
ÉNy-Mo. 523 495
K-Mo. 671 751
egyéb 2493 1830
orsz. átl. 684 720

Adatforrás: [115], [119] 

4. térkép
A Magyar Királyság államútjainak forgalma, 1870/71

Adatforrás: [119] 
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5. térkép
A Magyar Királyság államútjainak forgalma, 1874

Adatforrás: [115]

Mind az összesítés, mind a térképek alátámasztják a nyugati országrész alacsonyabb és a 
keleti országrész magasabb forgalmi terhelésére vonatkozó megállapításokat.

A  forgalmi  térképek  alapján  megfigyelhető  –  és  ez  egyben  hitelesíti  a  számlálás 
pontosságát is –, hogy a forgalmi maximumok a településhálózathoz kötődnek, a legnagyobb 
forgalmat  a  városok  környékén  észlelték.  1870/71-ben  a  legnagyobb  (5000  vonóállat/nap 
feletti)  forgalmú  útszakaszok  Kassa  és  Pest-Buda  térségében  helyezkedtek  el,  de  szintén 
kiemelkedő  volt  több  kelet-magyarországi  város  (Arad,  Nagyvárad,  Nagyszeben,  Brassó) 
forgalma is.

Az  erdélyi  és  az  északkelet-magyarországi  utak  egy  részén  tapasztalható  nagy 
forgalommal szemben a Dunántúlra és Északnyugat-Magyarországra a kisebb forgalom volt 
jellemző. A Dunántúlon – a Buda környéki forgalmi gócot leszámítva – csak Mohács és Pécs 
térségében  volt  hosszabb  szakaszon  is  jelentősebb  a  forgalom,  míg  az  északnyugati 
országrészben  a  városok  körüli  utakon  kívül  a  vasúti  településekhez  vezető 
„szárnyvonalak” (Tornócz–Nyitra, Galánta–Szered) forgalma volt a térségi átlag felett.

1874-ben magasabb, 6-7 ezres maximumértékek mellett Pest-Buda és Brassó környékének 
forgalma volt a legnagyobb, de a Nagyzerind és Nagyvárad közti útszakasz, valamint az Arad, 
Temesvár,  Kassa  és  Pécs  környéki  utak  is  nagy forgalmat  hordoztak.  Az  ország  nyugati 
felének forgalma ez évben is alacsonyabb volt.

Az  adatok  a  két  év  viszonylatában  a  forgalom  viszonylagos  stabilitását  tükrözik,  ez 
fokozottan igaz a nyugati országrészre, ahol a forgalom általános növekedését nem kísérte a 
forgalom területi átrendeződése. 

A Dunától keletre eső országrész forgalmát ezzel szemben több útvonalon is jelentősebb 
változások  jellemezték.  Így  1874-re  nagymértékben  csökkent  a  Vác–Szécsény  szakasz 
forgalma, miközben a Szécsény–Losonc szakaszé növekedett. Szintén erőteljesen csökkent a 
Miskolc–Kassa, Királyháza–Taracköz,  Nagyszeben–Segesvár és a Kolozsvár–Torda közötti 
forgalom is, míg jelentősen növekedett  a Nagyzerind–Nagyvárad, a Temesvár–Versec és a 
Szeged–Lugos szakasz terhelése.
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A korabeli  viszonyok  részletes,  lokális  magyarázata  az  észlelési  adatokhoz  helyenként 
hozzáfűzött  szöveges  magyarázatok  és  a  néprajzi  ill.  helytörténeti  irodalom  alapján 
lehetséges,  míg  országos  összefüggésrendszerben  vizsgálható  a  vasúti  forgalom 
megindulásának hatása a szekérforgalom változására. 

Elsőként a levéltári kommentárokat ismertetem, majd a forgalom helyi szintű elemzésének 
szakirodalmi lehetőségét egy kiragadott, ám különös fontosságú esettanulmány segítségével 
mutatom be.  A levéltári  kutatások során az 1870/71-es számlálási  eredményekhez néhány 
mérnöki hivatal által hozzáfűzött szöveges kommentár is fennmaradt, melyek forrásértékűek 
az ipartörténeti, közlekedési és néprajzi kutatások számára. 

A sóbányászat  súlypontjának áthelyeződésére  utal  a  máramarosszigeti  hivatal  jelentése, 
melyben  közli,  hogy  az  erdélyi  sóbányák  korlátoltabb  használatával  a  Máramaros 
vármegyében kitermelt sómennyiség tetemesen szaporodott, így Máramarossziget, Rónaszék, 
Szlatina  és  Bustyaháza,  valamint  Sugatag,  Máramarossziget  és  Bustyaháza  között  napról–
napra nagyobb a sószállító forgalom. [116]

A mellékutak forgalomtápláló szerepére világít rá a kaposvári hivatal, közölve, hogy a mohács–varasdi út 
Somogy vármegyei  szakaszán Kaposvárnál  és NagyBajomnál,  valamint Nagykanizsa felé a legnagyobb, míg 
Böhönye és Vése felé a kevés és rossz mellékút miatt kisebb a forgalom. [117]

A  székesfehérvári  hivatal  az  1869-es  eredményekkel  veti  össze  az  1870/71-es  észlelések  adatait. 
Megállapítja,  hogy az 1869-es feljegyzéssel  egyezően,  a  „gratzi” út  érdi  szakaszának forgalma a Tárnokról, 
Sóskútról valamint az eszéki útról, főleg a népes hetivásárokra beáramló szekerek miatt, kiemelkedően magas.

A hivatal  megállapította  továbbá,  hogy a martonvásári  szakasz forgalma szintén egyezett  az 1869-essel, 
közel a pákozdi is, de már itt is, főleg azonban a csoóri szakaszon jóval kisebb volt az 1870/71-es forgalom, 
mivel az „igen népes országos vásárok napja a feljegyzés napjaival esetleg össze nem esvén; ezen körülmény a 
forgalom átlagos nagyságára befolyással bírt.”

Különösen érdekes a hivatal buda-eszéki útra vonatkozó megjegyzése, ahol az érdi és ercsi 
szakasz  1870/71-es  forgalma  az  1869-es  két  hónapos  számláláséhoz  képest  növekedett. 
Csökkent  viszont  az  adonyi  és  dunapentelei  szakaszok  (feljegyzett)  forgalma,  mivel  „a 
visszamenő sok hajós lovak – melyek gyakran a kocsihoz kötve részint  az után szabadon 
futnak; felvéve nem lettek; még az előbbi 1869 évben ezen lovak is feljegyezve voltak.” [118]

A  levéltári  források  mellett  esettanulmány  jelleggel  világít  rá  a  korabeli  szokásokra, 
hétköznapokra Kós Károly hétfalusi szekeresekről írott cikke. (Kós, 1947) A Brassó környéki 
szekerezés  kiemelkedő  jelentőségű  volt  az  országban,  az  észlelési  eredmények  szerint  az 
országhatárt  elérő  államutak  közül  mindkét  évben  a  Brassótól  a  Tömösi-hágóig  vezető 
útszakasz forgalma volt a legnagyobb, míg 1874-ben Pest-Buda után Brassó volt az ország 
harmadik legforgalmasabb települése is. A Brassóig már elkészült vasút csak 1878-ban érte el 
Predealt, a szekerezés 1848 és 1878 között virágkorát élte a térségben.

A  Tömösi-hágóhoz  1830  körül  épített  út  terelte  el  a  forgalmat  a  korábbi  fő  tengelyként  funkcionáló 
Törcsvári-hágó felől, jelentősen befolyásolva ezzel a Kárpátokon túli területek városainak fejlődését is. Szintén 
Brassó  forgalmát  erősítette  a  Vöröstorony-szoros  felől  is  erre  terelődő  forgalom,  mivel  a  szoros  1715-ben 
kiépített útja egyre rosszabb állapotba került. Brassó így Erdély legfontosabb kereskedővárosává vált.

A  szállított  áruk  összetétele  a  térségek  gazdasági,  mezőgazdasági  lehetőségeit,  de  kereskedelmi  és  jogi 
viszonyait  is visszatükrözte.  Kifelé főleg vasárut,  ruházati  cikkeket,  borvizet és a legkülönbözőbb kézműves 
termékeket (bútort, ércüstöt, ládát, fazekat, hordót) fuvaroztak, míg befelé különleges fűszerek, gyapot, kávé, 
bor, dunai hal, köles, kukorica és sertés érkezett az országba. Jelentős volt a sócsempészet is, melyet  Orbán 
Balázs is megemlít egyik parlamenti felszólalásában. ([66], Orbán Balázs, 404. ülés, 1871. december 14.; 196. 
o.) Személyfuvarozás is zajlott a határon át, főleg cselédeket és utazókat vittek Bukarestbe.
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Kós adatai szerint a muntén nagyvásárok idején 200-300 szekeres lépte át naponta az országhatárt, míg az 
1874-es észlelési  eredmények szerint  az átlagos napi forgalom 181 szekér  volt.  A szekeresek nem egyedül, 
hanem hármas-négyes konvojba szerveződve jártak át Romániába. 

A Brassó környéki nagytávolságú szekerezés az 1880-as években szűnt meg végleg, a vasút, a szigorított 
vám- és határintézkedések és a román ipar gyorsuló fejlődésének együttes hatásaként. (Kós, 1947)

Frisnyák Zsuzsa szerint azonban Kós adatai csak részben helytállók. A Brassótól Predealig vezető út ugyanis 
a szekerek számára túlzottan meredek volt, így a román fuvarosok a határig szekérrel közlekedtek, de a Brassó 
és Predeal közötti távot vonattal tették meg. (Frisnyák Zs. szóbeli információja alapján)

Kós közöl adatokat a belföldi forgalomra vonatkozóan is. Így leírja, hogy Pürkerecből és Tatrangból napi 
50-60  szekér  járt  be  Brassóba,  fát  és  meszet  szállítva.  A  hosszabb,  16-20  méteres  szálfákat  még  a  vasút 
kiépülése, sőt a háborút követően is szekéren szállították, mivel értéküket pontosan hosszuk képviselte, a vasúti 
kocsikra pedig csak vágva fértek volna fel. 1867-től a vasút építése is hatott a szekérforgalomra, a keresztaljakat 
ilyen  módon juttatták el  a helyszínre.  A többnyire diákok által  igénybe vett belföldi  személyforgalom főleg 
Nagyenyedre és Kolozsvárra irányult, de ez a vasút kiépítésével az 1870-es évek közepére már visszaszorult.

A vasútépítés nem csak lokális, hanem nagytérségi szinten is magyarázó változója lehet a 
szekérforgalmi  adatoknak.  Az  úthálózat  számos  esetben  ráhordó  jellegű  volt,  szoros 
kapcsolatban állt a vasúttal. Elsődleges volt a vasút szerepe az Alföldön, ahol ebben az időben 
még egyáltalán nem voltak kiépített  utak, az államutak csak az Alföld peremén kezdődtek 
(Debrecen,  Szeged)  és  tartottak  Erdély  belső  vidékei  felé.  Az ország  északnyugati  részét 
szintén csak vasútvonalak kötötték rá az országos hálózatra, a Tornócztól és Galántáról induló 
államutak  ezekre  csatlakoztak  rá.  A  Komárom-Érsekújvár  és  a  Duna–Bezdán–Zombor 
útvonalak pedig speciális esetként a Dunát kötötték össze valamely közeli vasútvonallal.

A  felsorolt,  nagy  forgalomváltozással  jellemzett  utak  közül  egyes  esetekben  valóban 
feltételezhető a vasút kiépítése és az államút forgalmának változása közti összefüggés. Így a 
Szécsény–Losonc  szakasz  forgalmának  növekedésére  a  Zólyom  felé  vezető  vonal 
továbbépülése  adhat  magyarázatot.  Ugyanakkor  a  felsoroltak  közül  több  államút  mellett 
(Vác–Szécsény,  Miskolc–Kassa  és  a  két,  Temesvárt  érintő  út)  nem  történt  változás  a 
vasútvonalak  hosszában,  vagyis  ezekben  az  esetekben  a  forgalomváltozás  nem  állhat 
kapcsolatban a vasutak építésével.

A  többi,  nagy  forgalomváltozással  jellemzett  úttal  párhuzamosan  azonban  a  vizsgált 
időszakban építették ki a vasúthálózatot. Az 1871 és 1874 között épült vasútvonalakat és a 
velük párhuzamosan futó államúti szakaszok forgalmát tartalmazó táblázatban a szürke háttér 
a forgalom csökkenésére, a fehér annak növekedésére utal. (7. táblázat)

7. táblázat
Egyes államutak forgalma [ÁNF, vonó állat db], amelyekkel párhuzamosan vasutat adtak át

1871 1874
Székesfehérvár–Veszprém 328 607
Szombathely–Körmend 367 450
Körmend–Gyanafalva 210 315
Losonc–Zólyom 610 704
Zólyom–Besztercebánya           894            632
Tornalja–Rozsnyó 691 1168
Királyháza–Máramarossziget         1262            541
Arad–Temesvár 1199 1931
Nagyvárad–Nagyszalonta 1546 2366
Kolozsvár-Mvh–Brassó           629            598
Székelykocsárd–Gyulafehérvár           812            651
Segesvár–Nagyszeben           761            420
Adatforrás: [115], [119]

A  forgalom  változása  nem  tükröz  egyértelmű  trendet.  Míg  egyes  vasútvonalakkal 
párhuzamosan csökkent az államutak forgalma, addig számos más szakaszon a forgalom átlag 
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feletti  növekedése  következett  be.  Vagyis  a  vasúthálózat  kiépülése  nem  áll  egyértelmű 
összefüggésben  a  közutak  forgalmának  változásával,  a  szekérforgalom  változásának 
hatótényezői ennél komplexebbek.

 A  forgalmi  megállapításokon  kívül  az  1874-es  adatok  részletesebb,  néprajzi  jellegű 
következtetések levonását is lehetővé teszik. A mintegy 760 észlelési szakasz feléről állnak 
rendelkezésre az egy fogatolt járműre jutó vonóállatok számát tükröző számlálási adatok. (6.
térkép)

6. térkép
A vontató állatok fogatonkénti átlagos száma

Adatforrás: [115]

Mind 1870/71-ben, mind 1874-ben 2,2 körül volt a rendelkezésre álló adatok átlaga, ami a 
kétfogatú szekerezés túlsúlyára utal. A néprajzi szakirodalomból is ismert, hogy ettől eltérőek 
voltak  az  erdélyi  területek  szekerezési  szokásai,  mivel  az  állatállomány  összetétele  is 
különbözött az ország többi részén megszokottól. (Paládi-Kovács, 2001; Frisnyák, 2003b) A 
kisebb vonóerővel rendelkező ökör- és bivalyfogatok elé hagyományosan négy vonóállat volt 
fogva, ezt tükrözik a forgalmi észlelések eredményei  is. Brassó, Nagyszeben és Kolozsvár 
térségében  volt  a  legmagasabb  az  egy  szekér  elé  fogott  vonóállatok  száma,  egyes 
útszakaszokon  átlagosan  meghaladta  a  hármat.  Szintén  magasabb  értékek  jellemezték  a 
Fülek–Kassa útvonalat. 

Ugyanakkor  kevesebb,  mint  átlagosan  két  vonóállattal  húzott  szekerek  közlekedtek  az 
ország  északi  részének  néhány  más  államúti  szakaszán,  illetve  több  útkereszteződéshez, 
nagyobb településhez közeli szakaszon. Különösen feltűnő ez a Pest-Budáról kivezető utak 
esetében. Ennek oka lehetett,  hogy a feltételezhetően jobb minőségű utakon azonos tömeg 
mozgatásához  kevesebb  állat  befogása  is  elegendő  volt  (Balogh,  1965),  illetve  a 
város(környék)i  forgalomban  a  szekereknél  elterjedtebb  volt  az  egylovas  kisszekerek  és 
talyigák használata. (Frisnyák, 2003b; Balogh, 1966a)
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A vontató állatok fogatonkénti átlagos számának ismerete korlátozottan, de lehetővé teszi, 
hogy a néprajzi és földrajzi sajátosságok alapján hozzávetőlegesen megbecsüljük az utakon 
közlekedő szekerek számát. A szekerek számának meghatározásával ugyanis lehetővé válik, 
hogy az adatokat „megtisztítsuk” a néprajzi sajátosságoktól,  és így olyan mutatót hozzunk 
létre, amely nagyobb eséllyel tükrözheti az egyes térségek gazdasági helyzetét. 

A rendelkezésre álló adatokat tájegységenként illetve útvonalanként átlagolva rendeltem az 
adathiányos szakaszokhoz. (7. térkép)

 
7. térkép
Az államutakon közlekedő szekerek (részben becsült) száma, 1874

Adatforrás: [115]

Bár  az  egy  fogatra  jutó  vonóállatok  száma  viszonylag  széles  tartományban  (1–3,2) 
szóródik, a szélsőértékek alacsony számából és ezek térbeli dekoncentrációjából következően 
a tájegységekre/útvonalakra vonatkozó átlagértékek 2 és 2,5 közé esnek. Így a vonóállatok 
esetében tapasztalt térbeli eloszlás – a nominálértékek természetes csökkenése mellett – nem 
módosul alapvetően a fogatok esetében.

 
Szintén  ismertek  a  forgalom  napszakonkénti  és  terheltség  szerinti  adatai.  Az  éjszakai 

forgalom aránya átlagosan 28,6% volt, a szakaszok 95%-a esetén 10 és 43% közötti értékkel. 
A viszonylag magas arányt az indokolja, hogy a vásárokra tartó forgalom már előző nap útnak 
indult,  és  egész  éjszaka  úton  volt,  hogy virradatra  a  vásár  színhelyére  érjen.  A vásározó 
szekeresek  –  Debrecen  környéki  példa  alapján  –  100-110  km-es  távolságra  hagyták  el 
lakóhelyüket. (Balogh, 1966b) 

A fogatok terheltsége szerinti megoszlásának térbeli képe nem tükröz markáns földrajzi 
szabályosságokat.  Az útszakaszok 60%-án a könnyű és nehéz fogatok aránya kiegyenlített 
volt, egyedül Pest-Buda és DK-Erdély tűnt ki a nehéz fogatok magasabb arányával. E két, a 
befogott  vonóállatok  számát  tekintve  teljesen  ellentétes  paraméterekkel  rendelkező  térség 
példája arra mutat rá, hogy a szekerek terheltsége és a befogott vonóállatok száma közötti 
összefüggés meglehetősen összetett volt. A szállítandó teher mennyiségéből nem következett 
automatikusan a szekér elé fogott állatok száma, ezt a táji, néprajzi sajátosságok, szokások 
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mellett  a  súrlódási  együtthatón  keresztül  az  utak  minősége  és  a  domborzati  viszonyok 
egyaránt befolyásolták.

A nehéz fogatok napszakonkénti aránya csak jelentéktelen mértékben tért el a teljes napi 
idősor eredményeitől, azaz a szállítás éjszakai vagy nappali volta nem befolyásolta a szállított 
áru tömegét. 

3.5. Egy el nem rendelt forgalomszámlálás: 1881

1881-ben a minisztérium újabb számlálás elrendelését tartotta szükségesnek. A számlálás 
legfőbb célja a vasúthálózat kiépítése következtében megváltozott forgalom újbóli felmérése 
volt, amely először foglalta volna magában a törvényhatósági úthálózatot is. 

A  19952.  számú,  1881.  június  24-én  kelt  rendelet  utasítást  tartalmaz  újabb  országos 
forgalmi észlelés megtartásáról. [106] Az iratban intézkedtek annak a horvát osztály részére 
való  átadásáról  is,  a  horvát-  és  szlavónországi  hivatalok  értesítése  (fordítás)  céljából.  A 
korabeli  különleges  jogállást  érzékelteti,  hogy  Fiume  kormányzóját  is  értesítették  a 
számlálásról, őt azonban nem utasították, hanem csak kérték a számlálás elrendelésére.

A  számlálás  szükségességének  oka  az  volt,  hogy  a  korábbi  években  a  „vaspályák” 
kiépítése  folytán  az  államutak  legtöbb  szakaszán  a  forgalom  nagysága  és  iránya  is 
megváltozott, ezért, valamint, „hogy a megváltozott közlekedési viszonyoknak, és gazdászati, 
kereskedelmi és hadászati szempontból is rendeltetésüknek megfeleljenek”, újra meg kellett 
állapítani  az  államutak  hálózatát.  Az ehhez  szükséges  forgalmi  adatok  felmérése  céljából 
1881. augusztus 1. és 1882. január 31. közötti időtartammal tervezték a számlálás megtartását. 
(A dátum mellett a dokumentumon áthúzva szerepel egy másik időszak: 1881. július 15. – 
1882. január 16.)

Az észlelési pontokat 10 kilométerenként, valamint vámsorompóknál és azon pontoknál 
kellett felállítani,  ahol a mellékút beágazása a forgalomra hatást gyakorolt.  Külön előírták, 
hogy nagyobb figyelmet kell fordítani azokra az utakra, ahol a „vaspályák kiépítése miatt a 
forgalom egészen más irányt  nyert”,  azaz szükség esetén csökkenteni  lehetett  az észlelési 
pontok távolságát. 

Észlelni, akárcsak 1872/73-ban, minden héten kétszer kellett, de már nem egymást követő 
napokon,  hanem  hétfőn  és  csütörtökön,  majd  kedden  és  pénteken,  végül  szerdán  és 
szombaton, reggel 6-tól este 8-ig. Feljegyezni az igavonó állatok és a járművek számát kellett, 
nehéz  és  könnyű  fuvaronként  külön-külön.  Hetente  egyszer  éjszakai  számlálást  is  kellett 
tartani.

A számlálással írni-olvasni tudó útkaparók (vagy a nem állami utakon megfelelő polgári 
személyek)  voltak  megbízandók,  akik  a  nappali  számlálásért  40  kr,  az  éjszakaiért  60  kr 
jutalmat kaptak. A kiküldött nyomtatványba beírt eredményt az útmestereknek hetente vagy 
kéthetente  kellett  az  államépítészeti  hivatalokba  leadni,  ahol  azok  elkészítették  az 
összesítéseket. Az eredményeket megküldésének határideje 1882 márciusa volt. 

Az  állami  utakon  az  államépítészeti  hivatalok,  a  törvényhatósági  utakon  pedig  a 
vármegyék  és  a  szabad  királyi  városok  végeztették  a  számlálást,  de  eredményeiket  az 
államépítészeti  hivatalok összesítették.  A végeredményt  a törvényhatóságoknak visszaadva 
azok intézték a minisztériumi felterjesztést. A felterjesztést, eltérően az 1874-es számlálástól 
nem grafikus, hanem táblázatos formában kellett benyújtani. 

Az irat, ugyanazon az iktatási számon egy másik dokumentumot is tartalmaz, 1883. január 
15-i keltezéssel, amely megállapítja, hogy mivel az 1884. évi költségelőirányzatban nincsen a 
számlálásra összeg elkülönítve, így az fedezet híján nem tartható meg.  
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E megállapítás, az előzőek ismeretében, sem tartalmában, sem keletkezési idejét tekintve 
nem illeszkedik az eredeti számlálási utasításhoz. A bizonytalanság feloldása előtt azonban 
újabb, másik anyaggal folytatódik a dokumentum.

Ezt  követően  ugyanis  a  levéltári  anyag  a  műszaki  tanács  véleményét  közli,  amelyben 
kifejtik, hogy nem tartják elégségesnek a hat havi számlálást, mivel abból, az évszakonként 
eltérő  forgalom miatt  nem lehet  majd  az  egész  évesre  következtetni.  Ezért  egy  évig  kell 
számlálni, viszont elégséges a nappali számlálást heti egy nap, az éjjeli számlálást pedig csak 
kéthetente tartani, hogy az eredetileg tervezett költségek ne növekedjenek. A tanács az eredeti 
8 km-es szakaszhossz helyett 10 km-es érvényességi szakaszokat javasolt. 

Felhívta  továbbá  a  figyelmet,  hogy  a  valósághű  eredmények  érdekében  a  számlálási 
pontokat  úgy  kell  megválasztani,  hogy  azok  nagy  forgalmú  útkereszteződésekben  és 
vasútállomásokhoz vezető utaknál legyenek kijelölve, valamint, hogy a kétirányú forgalmat is 
mérni lehessen. Meghatározták, hogy számláláskor minden teherrakományos kocsi, a nehéz 
diligence-ek (delizsánszok) és postakocsik is nehéz járműként veendők fel, de az üres vagy az 
alig terhelt teherkocsikat, a személyszállító kocsikat és a magánfogatokat a könnyű járművek 
közé kellett sorolni. 

A tanács azt is szerette volna elérni, hogy a pontos súlyadatok megszerzése érdekében az 
államépítészeti hivatalokat utasítsák, hogy adják meg a teherszállító kocsik átlagos súlyát, és 
útvonalanként azt, hogy egy igavonó állatra a nehéz járműveknél átlagosan mekkora teher jut.

Az útkaparók díjazását megfelelőnek tartották, mert nekik volt normál fizetésük is, de a 
külön alkalmazott személyek számára kevésnek gondolták a bérezést. 

A tanács jelentését követően a számlálást előkészítő alosztály jelentése folytatódik (1883. 
február 28.), melyből kiderül, hogy az állami utak számlálási költségeit eredetileg az 1882. 
évi  költségelőirányzatba  akarták  felvenni,  míg  a  törvényhatósági  utak  forgalmának 
számlálását a közmunka-váltság alapból kívánták fedezni. 

A  rendeletet  azonban  nem  adták  ki,  hanem  előbb  a  műszaki  tanácshoz  küldték 
véleményezésre,  ahonnan  az  csak  késve  érkezett  vissza.  Az  osztály  elfogadta  a  tanács 
véleményét, és továbbra is fontosnak tartotta számlálást, de mivel az 1883-as előirányzatban 
nem volt fedezet a költségekre, a számlálást nem rendelték el.

Megállapították, hogy a vasutak kiépülése miatt az új hálózat kijelölése, így a számlálás is 
elkerülhetetlen. Viszont a tanáccsal ellentétben a közmunka alapot, annak csekélysége miatt 
nem akarták megterhelni, mert ez a megyei utak hátrányára vált volna. Így javasolták, hogy a 
számlálás teljes egészében költségvetési tétel legyen. A számlálást úgyis két évre áthúzódóan 
kellett végezni, azaz a költségeket meg lehetett osztani az 1884-es és az 1885-ös költségvetés 
között. 

Az  észlelés  elvégzésére  vonatkozó  nyomokat  azonban  a  későbbi  évekből  sem sikerült 
találni.  Azaz  a  pénzhiány feltehetőleg  meghiúsította  a  számlálást,  megtartásáról  1886-ban 
mondtak  le  végleg,  ami  egyben  indoka  lehet  az  1874-es  iratok  későbbi  időpontra  való 
átemelésének is.

3.6. 1876-tól az 1890-es évekig

Az 1870-es években – az évtized elejére jellemző hanyatlás után – tovább folytatódott a 
közúthálózat kiépülése, az útügyi szervezet megerősödése. Az 1877. évi XXIV. t.c. alapján 
majd minden vármegyében megszervezték az államépítészeti hivatalokat, melyek a korábbi 
megyei mérnöki állomások feladatait vették át.

Az  államépítészeti  hivatalok  a  megyei  utakon  az  állami  utakhoz  hasonló  fenntartási 
rendszert vezettek be, a megyei utak minősége jelentősen javult. Egyes esetekben előrelépést 
jelentett,  hogy a  vámutak  és  vámhidak  egy részét  az  állam megváltotta,  számos  esetben 
azonban a vasútépítés miatt lecsökkent a forgalmú vámtárgyak fenntartását senki sem akarta 
vállalni.  A  vámos  állami  utak  hossza  1883-ban  125,8  km  volt.  (Az  Osztrák-Magyar 
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Monarchia is áttért ebben az időszakban a méterrendszerre, az Országgyűlés az 1876. évi II. 
törvénycikkel tette kötelezővé annak használatát.)

Az 1880-as évek második felében rendeletileg szabályozták az útmesterek és az útkaparók 
munkáját,  majd  1889-ben  az  1131/III.23.  rendelettel  12  kerületi  felügyelőségre  osztották 
Magyarországot, melynek vezetői, a később a fővárosba felrendelt kerületi felügyelők látták 
el  az  államépítészeti  hivatalok  miniszteri  ellenőrzését.  (Kovács  Gy,  1984)  Átszervezték  a 
közútügy irányító hatóságát is, az 1889. évi XVIII. t.c. megszüntette az önálló közlekedési 
tárcát, és azt az újonnan létrejövő Kereskedelemügyi Minisztériumba tagozta be. 

1890-ben az állami úthálózat hossza 7177 km, a megyei hálózaté 33562 km volt, amelyből 
30847 km volt kiépítve. Az utakon 3000 állami és 6000 megyei útkaparó szolgált, felettük 
240 állami és 500 törvényhatósági útmesterrel.

Bár  a  kiépített  utak  hossza  jelentősen  növekedett,  a  kőellátás  még  mindig  nem  volt 
megfelelően megoldva, a kőbányászat még a XIX. század végén is tisztán kézi erővel folyt. 
Megindult  ugyanakkor  a  hidak  korszerűsítése  is,  az  1880-as  években  Szegeden  (1883), 
Szatmáron (1885), Vásárosnaményben (1886) és Tiszafüreden (1890) épültek vashidak. Az 
1890-ig  terjedő  időszakot  a  közutak  kezdeti  hátrányos  megkülönböztetése  után  nagy 
erőfeszítések, de elégtelen műszaki követelmények és törvényi szabályozás jellemezte. (Tóth 
L, 1995)

Ez utóbbi helyzeten igyekezett változtatni a közutakról és vámokról szóló 1890. évi I. t.c. 
Bár  a törvény rendezettebbé  tette  a feladatmegosztást  az útügyi  kérdésekben,  nem rendelt 
megfelelő forrásokat sem a fejlesztési elképzelésekhez, sem a fenntartási munkálatokhoz. Az 
útépítések fő forrása – felváltva elvileg a közmunka intézményét – az útadó lett, amely bár 
10%-a  volt  az  egyenes  adónak,  de  a  megoldandó  feladatok  ellátásra  nem volt  elegendő. 
(Kovács  Gy,  1984)  A közmunka  alkalmazása  azonban  nem szűnt  meg  a  törvényhatósági 
utakon, mivel a törvény lehetőséget biztosított az adófizetők számára a kötelezettség felének 
természetbeni leszolgálására, az adót nem fizetőket pedig egyenesen erre kötelezte.

Hibája  volt  a  törvények  az  is, hogy  a  műszaki  szolgálatról  csak  a  két  legfontosabb 
útkategória  esetében  rendelkezett.  A  módosító  tervezeteket  az  1900-as  évek  elején  az 
Országgyűlés éveken át tárgyalta, majd a háború kitörésekor a kérdést levették a napirendről, 
és csak 1920-ban került sor a tv. első módosítására. Az 1890. évi I. tc létét az élet igazolta, 
egészen 1963-ig hatályban maradt.

Az úttörvény egységesítette a vámszedéssel kapcsolatos közigazgatási eljárást. A törvény 
szerint vám csak közforgalmú utak, hidak, kompok használata (útvám, a vasúton fel- vagy 
leadott  árukra),  valamint  a  városok  vagy  községek  kiépített  útjainak  használata  után 
(kövezetvám) volt szedhető. Vámtulajdonosok voltak az állam, a törvényhatóságok valamint a 
települések,  de  magánszemélyek  is  vásárolhattak  vámtárgyakat.  1890  után  a  vámtarifákat 
állami engedéllyel kellett megújíttatni. Az eredetileg tervezett általános útvám bevezetését az 
Országgyűlés nem fogadta el.

A törvény fenntartók szerint osztályozta az utakat, ez általában követte azok közforgalmi 
jelentőséget is. Nem intézkedett  a hajóállomásokhoz és révekhez vezető utakról, de ezeket 
többnyire a törvényhatóságok felvették saját hálózatukba. (Tóth L, 1995) Nem tekintette a 
törvény  közutaknak  a  mezei  közös  dűlő  utakat  sem,  ezekről  a  mezőgazdaságról  és 
mezőrendőrségről szóló 1894. évi XII. tc. 36-42. §-ai rendelkeztek.

Az útügyi törvény a következőképpen szabályozta az utak besorolását:
 
- Állami utak, melyek kezelője az állam. Az állami úthálózat meghatározása – az éves 

költségvetés függvényében – az országgyűlés hatásköre volt. Ennek alapján az állami 
utak és a tvh-i utak osztálya közt évente történhettek az átsorolások.
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- Törvényhatósági  (volt  megyei) utak,  melyek  kezelője  az illetékes  vármegye  vagy 
tvhj.  város.  A  tvh-i  utakat  kezdetben  kétévente,  később  évente  az  illetékes  tvh. 
közgyűlése határozta meg.

- Községi közlekedési (vicinális) utak, melyek több község közlekedését is szolgálták. 
Kezelője a községekből alakult érdekeltségi csoport.

- Községi (közdűlő) utak, melyek kezelője a község volt.
- A vasútállomásokhoz  vezető  utak,  melyek  költségeit  érdekeltségük  arányában  az 

illetékes törvényhatóság, a vasút, az érdekelt községek és vállalatok fedezték. 
- Egyesek,  társaságok vagy szövetkezetek  által  közforgalom céljára  épített  utak, 

melyeket a létesítő kezelt.

3.7. Az 1894. évi forgalomszámlálás

A már az 1870-es években is felvetett elképzelést, mely szerint az utak forgalmi terhelés 
szerinti besorolásához nem elegendő csupán az államúti hálózaton számolni, csak az 1890-es 
években valósították meg. Az eredeti tervek szerint a minisztérium ekkor is csak az állami 
úthálózat  forgalmának  mérését  tervezte,  de  végül  felülbírálták  korábbi  álláspontjukat.  Így 
1893-ban elrendelték az első olyan országos forgalomszámlálást, melynek során nem csak az 
államutak, de a törvényhatósági utak forgalmát is számlálták. Ezáltal lehetővé vált az utak 
forgalomnagyság alapján történő kategorizálása.

Egyes források alapján erre a számlálás után sor is került (Tóth L, 1981a; Emlékirat…, 
1903),  egy,  az  OSZK állományában  található  térkép  [81]  fel  is  sorolja  az  átminősítendő 
utakat.  Ezzel szemben Vásárhelyi  (1951) azt  állítja,  hogy a számlálást  részletesebben nem 
dolgozták fel, és nem történt meg az utak forgalom szerinti osztályozása. A hivatalos források 
szerint [75, 76] a számlálást követően elkészítették az átsorolandó utak listáját, de maga az 
átsorolás nem rögtön, hanem évekre elnyújtva zajlott le.

A  forgalmi  fontosságon  túl  az  1895.  évi  költségvetés  tervezete  számos  egyéb  okot  is 
megfogalmazott az állami úthálózat megváltoztatása indokaként. [71] Így a földművelés, az 
ipar,  a  kereskedelem,  a  közlekedési  szektor,  a  hadászati-honvédelmi  viszonyok  és  a 
nemzetközi forgalom megváltozása miatt is szükségesnek találták az utak újbóli besorolását. 
Ugyanakkor területi szempontokat is figyelembe kívántak venni, az ország nyugati felének az 
erdélyi  úthálózattal  való  összekötését  és  annak  a  hat  vármegyének  (Bács-Bodrog,  Békés, 
Győr,  JNKSZ, Szabolcs,  Turócz) a feltárását  tartották fontosnak, ahol korábban még nem 
voltak állami utak.

Az  1894-es  számlálási  eredményeket  rögzítő  egyetlen,  eddig  ismert  átfogó  statisztikai 
adatforrás  „A magyar  állam területén  lévő  állami  közutak  forgalmi  térképe  az  1894.  évi 
forgalmi adatok alapján szerkesztve” című, a Kereskedelemügyi Magyar Királyi Ministérium 
által 1895-ben kiadott térkép [1], amely csak az államutak forgalmát ábrázolja. 

Helyi jelentőségű adatokat tartalmaz a Frisnyák Zsuzsa útmutatása alapján megtalált rövid 
adatsor, amelyet Szatmárnémeti ismertetésekor a Magyarország vármegyéi és városai sorozat 
(Borovszky, év nélkül) közöl. Tartalmában ez az országos térképnél annyival bővebb, hogy a 
vonóállatok száma mellett a fogatok számát is tartalmazza.

A szakirodalomból pedig Tóth László (1981a) cikke alapján volt tudomásunk a számlálás 
egyes részleteiről. 

Mivel a fenti adatforrások nem nyújtottak kellő tájékoztatást a számlálás körülményeiről, 
illetve  egyértelművé  vált,  hogy  az  elérhető  adatmennyiség  csak  töredéke  az  eredetileg 
felmértnek, így az 1894-es számlálás esetében is részletes levéltári kutatásokat végeztem.  A 
számlálással  kapcsolatos  dokumentumokat  a  Kereskedelemügyi  Minisztérium  Magyar 
Országos Levéltárban fellelhető K 227 törzsszámú állaga tartalmazza.
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A levéltári  kutatások során  számos,  eddig  ismeretlen  irat  került  elő,  de sajnálatosan  a 
számlálási  eredmények,  térképek  jó  részét  leválasztották  a  törzsanyagról.  A  szöveges 
dokumentumok nagy része az észlelési nyomtatványok kérvényezésével, a költségek, az éjjeli 
forgalom,  a  vasárnapi  forgalom  és  a  tvh-i  utak  forgalmával  kapcsolatos  kérdésekkel 
foglalkozik csak. Ennek ellenére több vármegye tvh-i útjainak eddig ismeretlen számlálási 
eredményeit is sikerült feltárni.

3.7.1.A számlálás előkészítése, elrendelése, paraméterei

Glevicky Sándor kir.  mérnök, az 1893 áprilisában, Lukács Béla kereskedelmi miniszter 
által  összehívott  ülésen  vetette  fel  a  magyarországi  forgalomszámlálások  folytatásának 
szükségességét.  Ismertette  az 1888. évi württembergi  számlálás  módszerét,  és  bemutatta  a 
számlálásról készült térképet. A forgalmi térkép megtalálható a MOL állományában [124], 
példaképpen kisebb, Ulm környéki részletét mutatom be. (8. térkép)

8. térkép
Részlet Württemberg 1888-as forgalomterhelési térképéből

Forrás: [124] - 1888. Verkehr auf den Staats – Strassen des Königreiches Württemberg, 1890

Az 1:400 000 méretarányú forgalmi térkép, amely a későbbi magyar térkép mintája lett, annál részletesebb 
bontásban ábrázolja az adatokat.  A km-szelvényezett  térkép egyaránt  feltűnteti  az átmenő (piros)  és a  helyi 
(mezőgazdasági) forgalom (zöld) nagyságát, a nagyvárosok térségében kiemelt, 1: 100 000 méretarányban.

A forgalom Stuttgartnál  volt  különösen nagy,  rövidebb szakaszokon több mint  4200 vonóállat  haladt  el 
naponta a számlálási keresztmetszetben. A távolsági forgalom nagysága az utak többségén 100-200, esetenként 
száznál  kevesebb  vonóállat  volt,  a  mezőgazdasági  forgalom  nagysága  pedig  többnyire  nem  érte  el  a  száz 
vonóállatot.

A  térkép  tartalmaz  egy  kiegészítő  diagramot  is,  amely  az  átlagos  kilométerre  eső  átmenő  és  helyi 
(mezőgazdasági) forgalom nagyságát ábrázolja havi bontásban, vonóállat mértékegységben.

Az ülésen alapvető kérdésekben sem volt mindig egyetértés,  így vita tárgyát  képezte a 
számlálandó  utak  körének  megállapítása  is.  Bár  elismerték,  hogy  értelmetlen  csak  az 
államutak forgalmát észlelni, mert így nem rendelkeznének olyan adatokkal, melyek alapján 
az átsorolásokat végre lehetne hajtani,  ennek ellenére pénzügyi  okokra hivatkozva az ülés 
elején a tvh-i utak számlálásának csak elvi szükségességét állapították meg. Később azonban 
módosították álláspontjukat, és a tvh-i utakat is felvették a számlálandó utak közé. 

Az  ülés  legvitatottabb  pontja  az  éjszakai  számlálás  elrendelésének  szükségességének 
kérdése  volt.  Württembergben  ugyanis  csak  6  és  18  óra  közt  folyt  észlelés,  az  éjszakai 
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forgalmat  csak  becsülték.  Ezt  azonban  nem tartották  megfelelő  módszernek,  különösen  a 
városok  környékén  nem,  mivel  az  „élelmi  czikkek  szállítása  leginkább  kora  hajnalban 
történik,  az  éjjeli  forgalom igen  jelentékeny”  volt.  A tanács  végül  az  éjszakai  számlálás 
bizonyos megszorítások melletti elfogadásáról döntött.

A számlálás heti és havi menetét tekintve megállapították, hogy legcélszerűbb lenne, ha 
minden nap számlálnának, mivel a napok típusától (vasárnap, ünnepnap, heti vásár) függően 
nagy a  forgalom ingadozása.  Württembergben  minden  hónapban hat  napot  számláltak,  az 
összes úton egy időpontban. 

Kérdéses  volt  a  számlálás  alapegysége,  illetve  a  terheltség  mérésének  lehetősége.  A 
szállított  terhek tömegének felvétele lett  volna a leghelyesebb,  de erről még csak közelítő 
adatokat  is  nehéz  lett  volna  beszerezni.  Glevicky tudomása  szerint  csak  Poroszországban 
létezett ilyen rendszer.

További javaslat volt még az országos számlálás négyévente való megtartása, illetve, hogy 
vámos hidakon, utakon és réveknél ellenőrzés céljából szintén folyjanak észlelések.

A  helyi  és  az  átmenő  kategória  megkülönböztetésének  nem  tulajdonítottak  nagy 
jelentőséget,  elegendőnek  tartották  csak  az  összes  forgalom  felvételét,  főleg,  hogy  a 
részletesebb felvételt több hiba terhelte volna. 

Magával  az  úthálózat  fejlesztéssel  kapcsolatban  is  megfogalmaztak  elképzeléseket,  így 
elhangzott,  hogy a  határszéli,  székely vármegyék  feltárása  katonai  szempontból  is  fontos, 
mint ahogyan az Alföldé is, ahol az úthálózat szerepét a vasút kiegészítésében látták. Szintén 
fontos  kérdésnek  tekintették,  hogy  a  nagyvárosok  minden  időszakban  járható  utakkal 
legyenek összekötve. [125]

Az ülésen számos más kérdésben is határoztak, így az első alföldi köves út megépítéséről, 
gépesített  állami  kőbányák  létesítéséről,  gőzhengerek  beszerzéséről  valamint  az  állami 
úthálózat újbóli megállapításáról, kiegészítéséről és kiépítéséről. (Tóth L, 1981b) Ez volt az 
első jelentős és valóban sikeres közúti fórum, melynek elképzeléseket néhány éven belül meg 
is valósították. 

Az előkészületeket követően a Kereskedelemügyi Minisztérium 1893. június 18-án kelt, 
41421/1893.  sz.  rendelete  hívta  fel  az  államépítészeti  hivatalokat  a  forgalomszámlálás 
végrehajtására,  s  ugyanezen  szám  alatt  utasította  a  törvényhatóságokat  a  thi-i  utak 
forgalmának megszámlálására. 

A rendelet lényegesebb pontjainak szövegét eredetiben közlöm. [120] Tartalmát tekintve 
nagyfokú hasonlóságot mutat  az 1881-es tervezettel,  amely az 1870-es évek tapasztalatain 
alapul.

„41421/93. számhoz

Utasitás

az állami közutakon a forgalom mikénti észlelése és az adatok egybeállitása iránt.

1. Az állami közutakon az észlelési helyeket az illető államépitészeti hivatal főnöke állapítja meg.
Az  észlelési  helyek  akként  választandók meg,  hogy azokból  az  egyes  útvonalakon  minden  10  km 

távolságra legalább egy essék. Első sorban mindenütt ott, hol vámsorompók léteznek, a forgalomfeljegyzés 
feltétlenül eszközlendő; ezenkivül az észlelési helyek megjelölésénél  fősúly fektetendő oly helyekre,  hol 
nagyobb forgalmu mellékutak beágazása, a megfigyelendő szakasz forgalmára befolyást gyakorol,  − vagy 
hol a vaspályák létesitése folytán a forgalom úgyszólván egészen más irányba terelődött.

2. A forgalom nappal, szükség esetén éjjel is feljegyzendő.
A nappali forgalom az összes észlelési helyeken 1894. évi január havának 1-én hétfőn reggeli 7 órakor 

megkezdve, aznap esti 7 óráig eszközöltetik. 
A második nappali észlelés a reá következő hét keddi napján, a harmadik észlelés a reá következő hét 

szerdai napján s igy tovább 52 héten át minden következő héten az előző észlelési nap utáni napon reggeli 7-
től este 7 óráig.
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3. Nagyobb városok vagy hetivásárokkal biró községeknél, hol az éjjeli forgalom jelentékeny és azok 
ismerete nélkül a tényleges forgalmat biztosan megállapítani nem lehetne, a nappali forgalom észlelésére 
kijelölt helyeken esti 7 órától másnap reggeli 7 óráig a forgalom szintén feljegyzendő.

Az éjjeli forgalom feljegyzése csak az esetben történik 52-szer, ha az egyes feljegyzésekből az tűnnék 
ki, hogy az éjjeli forgalom jelentékeny és időszakonként nagyon változik; különben pedig, ha azt két havi, 
illetve  8-szori  észlelés  eredménye  alapján  állandónak  lehet  venni  és  nem  jelentékenynek,  ugy  a  (c) 
kimutatásba az éjjeli forgalomra vonatkozó (b) kimutatás 8-szori feljegyzés napi átlaga mint többlet lesz a 
nappali forgalom végeredményéhez hozzáadandó.

Az éjjeli feljegyzés csak oly észlelési helyeken folytatandó a 8-szori észlelés után az egész éven át, hol 
az a nappali forgalom 30 %-át meghaladja.”

Az  észleléseket  az  állami  utakon  a  vámsorompók  kivételével  az  útkaparóknak  kellett 
végezni.  A  vámsorompóknál  a  vámbérlők  vagy  sorompóőrök  voltak  megbízandók  a 
feladattal,  és  csak ha ezek nem voltak kötelezhetők,  vagy túl  magas  összegért  vállalták a 
feladatot,  lehetett  ezeken  a  helyeken  is  útkaparókat  alkalmazni.  A  nappali  forgalom 
feljegyzéséért az útkaparók nem kaptak külön fizetést, az éjjeliért viszont külön díjazásban 
részesültek  Az  útkaparóknak  heti  váltásban  ugyanazon  a  helyen  nappali,  majd  éjszakai 
számlálást kellett végezniük. 

A  törvényhatósági  utakon  való  számlálásra  gyakorlatilag  ugyanazok  a  szabályok 
vonatkoztak,  mint  az  államúti  számlálásokra.  Lényegi  eltérést  csak  az  jelentett,  hogy  a 
városokban az olyan városi tvh-i utakon kellett csak számlálást végezni, amelyek vm-i tvh-i 
utakban  folytatódtak,  illetve  a  törvényhatósági  utakon  a  számlálást  napszámosokkal  is  el 
lehetett végeztetni. 

Az észlelés  során a befogott  állatok számát  és a fogat terhes vagy terheletlen voltát  is 
feljegyezték, a szabadon hajtott vagy vezetett állatokat azonban nem vették figyelembe.

A számlálási  rendeletet  az  1894.  február  21-én  kelt  8403 sz.  rendelettel  módosították, 
amelyben előírták az országos vásári  forgalom észlelését.  [131] Nem csak a vásár napján, 
hanem az azt megelőző és az azt követő éjszakán is rendkívüli észlelést kellett tartani, ha a 
forgalom a vásár miatt nagyobb volt a szokásosnál.

Az  útmestereknek  hetente  be  kellett  gyűjteni  az  eredményeket  az  útkaparóktól,  majd 
ezeket  továbbítaniuk  kellett  az  államépítészeti  hivatalokba,  amelyek  az  éves  eredmények 
összeállítását a számlálás végén elkészítették. Az összeállított éves statisztikát következő év 
január végéig fel kellett terjeszteni a Kereskedelemügyi Minisztériumba.

A számlálási  módszerrel  kapcsolatban  egyetlen,  a  Vas  megyei  Államépítészeti  Hivatal 
fogalmazott meg komoly észrevételeket. 

A „beszerzendő adatok az utasítások kibővítése nélkül,  szerény véleményem szerint,  komoly belértékkel 
bírni  alig  fognak”,  mivel  a  nagyon  fejlett  vasúti  forgalom,  illetve  a  sűrű  mellékút-hálózat  miatt  a  közutak 
igénybevétele km-ről km-re változik. Ezért a hivatal azt írta, hogy „ezekből világos, hogy legalább ott, hol nem 
alföldi módon épült metropolisokban él a lakosság, hanem apró községekben szétszórva, a melyektől minden 
lépten  nyomon  különféle  jellegű  oldalutak  torkolanak  a  fő  gyüjtő  vonalba,  ott,  hogy  a  megfigyeléseknek 
belértéke is legyen, az állomások igen sűrűn állítandók fel”. A hivatal a „frequentált” mellékutak beágazásánál a 
főút forgalmát az elágazás előtt és után is feljegyzendőnek vélte, vagyis az útkaparót a kereszteződésbe kellett 
volna  állítani,  és  két  jegyzéket  kellett  volna  vele  vezettetni.  Ezáltal  egyben  a  mellékút  első  szelvényének 
forgalma is ismertté vált volna.

A  hivatal  fontosnak  vélte,  hogy  az  adatok  „az  ország  területén  lehetőleg  egyenlő  megbízhatósággal 
bírjanak”, és javasolta, hogy az állomások helyének meghatározását konkrétabban írják elő, mivel 2-3 km terhelt 
útszakasz fenntartása gyakran drágább, mint egy forgalmatlan 10-12 km-es szakaszé.

A minisztérium válaszában bár engedélyezte pl.  a két lapos számlálást,  azonban nem ismerte  el,  hogy a 
rendelet szövegét pontosabbá kellett volna tennie. [140], [160]
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Az államépítészeti  hivatalok  adatait  a  minisztérium összesítette,  majd az eredményeket 
1895-ben térképen tették  közzé.  [1]  Ezen az  igavonó állatok  számával  (és  nem tonnában 
ábrázolva  –  Tóth  L.  (1981a)  téves  állítása)  tüntették  fel  az  egyes  útszakaszok  napi 
középforgalmát.  A  tizenkettő  szelvényből  álló,  összességében  2x3  méteres  térképműből 
összesen  100  példány  készült.  [147]  Az  eredményeket  a  korabeli  térképmű-sorozatba 
illeszkedve az 1: 360 000 méretarányú alaptérképen ábrázolták. 

A minisztérium mind a 63 magyarországi és az 5 horvát- és szlavónországi államépítészeti 
hivatalnak megküldte az államutak forgalmi térképét, de kapott belőle egy példányt Bosznia-
Hercegovina országos kormánya is [149], mivel saját számlálási rendszerének kialakításához 
a  magyar  közutakon  szokásos  statisztikai  adatgyűjtéssel  kapcsolatos  mintákat  illetve 
utasításokat kért. [152] A térkép egy példányát kiállították a milleniumi kiállításon is [153], 
amely  azután  a  megalakuló  Közlekedési  Múzeum állományába  került.  [154]  A térképnek 
jelenleg  mindössze  két  fennmaradt  példánya  ismert,  az  egyiket  a  Kiskőrösi  Közúti 
Szakgyűjtemény, a másikat az OSZK őrzi. A kivágat Marosvásárhely környékének forgalmát 
szemlélteti. (9. térkép) 

9. térkép
Magyarország államútjainak forgalma – részlet

Forrás: [1] - A magyar állam területén lévő állami közutak forgalmi térképe az 1894. évi forgalmi adatok alapján 
szerkesztve, 1895

Szemben  az  államúti  forgalom  észlelésével  és  az  eredmények  gyors  közzétételével,  a 
törvényhatósági  utak esetében számos probléma merült  fel.  Több vármegyében ugyanis  el 
sem kezdték a számlálást, és erre egyes, extrém esetekben csak hónapokkal, vagy akár több 
mint egy évvel később derült fény.

Az  egyik  legextrémebb  esetet  Zala  vármegye  képviselte,  ahol  „a  vármegye  területén  átvonuló 
törvényhatósági  közutakon a forgalomnak a leküldött  utasítás  értelmében leendő észlelését  tekintettel  annak 
költséges  voltára,  s  különösen  arra,  hogy  a  közuti  alapunk  amugy  is  tulterhelve  van,  ezuttal  nem 
foganatosíttathattam; ha az utfenntartási alap oly helyzetbe jőn, hogy a kívánt költségösszeg fedezetet nyer, nem 
késlekedem a szűkséges  intézkedéseket  azonnal megtenni” – közölte  a  vármegye  1894. november 26-án.  A 
döbbenetes  mulasztást  és  annak  késői  bejelentését  a  minisztérium haraggal  fogadta,  utasította  a  főispánt  az 
alispán beszámoltatására. [133]

Alsó-Fehér vm. pedig 1895 februárjában jelentette, hogy a Topánfalva–Gyulafehérvár út 1894 áprilisától lett 
állami  út,  de  számlálást  ezt  követően  sem  folytattak  rajta,  mint  ahogy  egyetlen  tvh-i  úton  sem.  [139]  A 
mulasztást csak 1896/97-ben pótolták.

Szintén átsorolás  történt  a  Diószeg–Krakkó  úton,  a  Szered–Nyitra  szakasz  1894.  május  1-től  lett  állami 
kezelésű. A tvh-i kezelés ideje során csak kevesebb helyen és kétheti észlelést tartottak, de áprilistól áttértek az 
államutakra vonatkozó észlelési szabályokra. [136]

Az alábbi felsorolás azon vármegyéket tartalmazza, amelyekről ismertté vált, hogy a tvh-i 
utakon való számlálást nem 1894 januárja és decembere közt végezték. (8. táblázat)
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8. táblázat
Az előírttól eltérő időben számláló vármegyék

számlálás kezdete számlálás vége egyéb megjegyzés
Zemplén 1894. március 1894. december sűrűbb adatfelvétel mellett
Csík 1894. szeptember 1895. augusztus
Zala 1895. március 1896. február
Borsod         1896 bizonyos utakon (?)
Alsó-Fehér 1896. július 1897. június
Nyitra Nyitra–Érsekújvár úton két állomáson 1895-ben pótlólagos észlelés
Máramaros kisebb tvh-i utakon nincs számlálás
Adatforrás: [129], [133], [135], [145], [155], [156], [159]

Alkalmazkodva a vármegyék által előidézett körülményekhez, az 1896-os körrendeletek 
egyike utólagosan számlálási évvé minősítette 1895-öt is [144], bár a számlálások végül Alsó-
Fehér  vm.  kivételével  csak  1896-ra  fejeződtek  be.  A  már  elvégzett  számlálások 
eredményeinek  feldolgozása  is  akadozva  ment,  több vármegye  is  a  rendkívüli  árvizekkel, 
útszabályozási  feladatokkal  volt  elfoglalva,  és  ezek  fontosabb  feladatot  jelentettek  a 
térképezésnél. [141], [148]

A minisztérium megállapította, hogy az eredmények csak térképezett formában lennének 
értelmezhetőek,  de  a  majd  360000  km-nyi  tvh-i  út  forgalmi  térképeinek  elkészítése 
központilag  nem  volt  megoldható.  Így  a  minisztérium  a  feladatot  az  államépítészeti 
hivatalokhoz utalta. [146]

Előírták,  hogy  a  térképi  ábrázoláshoz  a  Gönczy  féle  vármegyetérképek  fekete-fehér 
nyomatát kell felhasználni, és az egységes kartográfiai megvalósítás érdekében mintaterületet 
jelöltek ki.  [144] A mintaterületként meghatározott Veszprém vármegye alaptérképét Posner 
Károly Lajos  és  Fia  nyomdaüzeme  készítette  el  200 példányban.  A forgalmat  a  térképen 
világos sávokkal és piros számokkal kellett ábrázolni. [147]  

A minisztérium ezután Veszprém vm. tvh-i útjainak forgalmi adatait műszaki osztályával 
feldolgoztatta,  és  ezt  a  mintatérképet  és  az  összforgalmat  előkészítő  kimutatást  2-2 
példányban minden vármegyének megküldte. [144] A vármegyéknek Posner Károly Lajos és 
Fia  műintézetétől  kellett  megrendelniük  saját  megyéjük  alaptérképét  [123],  majd  az 
államépítészeti  hivatalok  a  leküldött  minta  alapján  az  adott  vm.  tvh-i  útjainak  forgalmi 
térképét  kötelesek  voltak  1896  végéig  két  példányban  elkészíteni,  és  az  egyiket  a 
minisztériumba  megküldeni.  A  minisztérium  ajánlotta,  hogy  ne  csak  kettő,  hanem  több 
példányban is készítsék el a térképeket, hogy azt egyéb, műszaki, közgazdasági problémák 
megoldásához is felhasználhassák. Mivel a városok területe kisebb volt, mint Veszprém vm. 
területe, ezért a minisztérium a városoktól a térképeket nagyobb léptékben kérte, úgy, hogy a 
méretnek a vm-i térkép méretéhez kellett hasonlónak lennie. [144] 

A  tvh-i  utak  forgalmi  eredményeinek  kiadására  nem  került  sor.  A  Kereskedelemügyi 
Miniszter,  korabeli  jelentéseiben  [72-76]  folyamatosan  tájékoztatta  a  törvényhozást  a 
számlálással  kapcsolatos  részletekről,  így  arról  is,  hogy  tervezték  a  tvh-i  utak  forgalmi 
térképének összeállítását is. Erre azonban végül a nagy költségek és a munkaigény miatt nem 
került sor, így az eredményeket az eddigi kutatások megsemmisültnek tekintették. Levéltári 
kutatásaim a helyzeten javítani tudtak, öt vármegye (Alsó-Fehér [164], Heves [165], Borsod 
[166],  Arad  [167],  Szeben  [168])  törvényhatósági  útjainak  forgalmi  térképeire  sikerült 
rábukkani, míg további öt másik vármegye esetében (Zólyom [169], Szabolcs [170], Békés 
[171], Tolna [172], Komárom [173]) térképezetlen, de részletesebb statisztikai kimutatásokat 
találtam.  Szintén  kerültek  elő  forgalmi  adatok  Bács-Bodrog  vármegyéből  is,  de  csak  az 
Újvidék környéki utakról. [174]

A  Szeben  vármegyére  vonatkozó  térkép  [168]  azonban  még  nem  „szabvány”  szerint 
készült,  az  államépítészeti  hivatal  által  rajzolt  alaptérképen  nem  szerepel  az  úthálózat 
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szelvénybeosztása,  az  átlagos  napi  forgalom  helyett  pedig  számos  esetben  csak  12  órás 
észlelés  adatait  tűntették  fel.  A legnagyobb eltérés  azonban az,  hogy a  forgalmi  szalagok 
mértékegysége nem vonóállatban, hanem fogatban van megadva. Ezen okok következtében az 
eredmények átszámítása nem volt lehetséges, így Szeben vármegye forgalmi eredményei nem 
szerepelnek az országos összesített térképen.

Megbízhatatlan  lett  volna  Szabolcs  és  Tolna  vármegyei  tvh-i  utak  forgalmi  adatainak 
feldolgozása is, mivel az adatsor egyes szelvényeknél a teljes napi, máshol csak a nappali 
forgalmat tartalmazza. Végül el kellett tekinteni a Szatmárnémetit is érintő tvh-i utak forgalmi 
adatainak (Borovszky, év nélkül; 46. o.) feldolgozásától is, mivel a szöveges leírásból nem 
derül  ki,  hogy a megadott  forgalmak a  teljes  útszakaszokra vagy csak a  városi  szakaszra 
vonatkoznak-e. 

Így az eredmények feldolgozása során csak az állami utakra, és a megbízható adatokkal 
leírt tvh-i utakra vonatkozó statisztikákat használtam fel.

3.7.2.A számlálás lefolyása

A számlálás előkészítése illetve lebonyolítása alatt számos kérdés, probléma merült fel az 
államépítészeti  hivataloknál  és  a  törvényhatóságoknál.  Ezek  egy  része  anyagi,  más  része 
technikai  jellegű  volt.  Kutatási  szempontból  e  problémás  kérdések  tárgyalása  jelenti  a 
legfontosabb forrást, mivel ezek kapcsán olyan többletinformációkat tartalmaznak a levéltári 
iratok, melyeket egyébként nem tartottak volna fontosnak leírni. 

A  finanszírozási  problémák  oka  az  volt,  hogy  egyes  hivatalok,  vármegyék  kiegészítő 
anyagi forrásokat kértek a számláláshoz. Vita is kibontakozott e téren a törvényhatóságok és a 
minisztérium  között.  A  minisztérium  szerint  a  tvh-i  utak  forgalomnagyságának  ismerete 
elsősorban volt  tvh-i,  és  csak másodsorban országos érdek,  mivel  a  fenntartási  költségek, 
döntések is a tvh-oknál merülnek fel. 

Míg  egyes  vármegyék  arra  hivatkozva,  hogy  a  vasutaknak  fizetendő  járulék  nagyon 
megterheli  a  tvh-i  útalapot,  kérvényezték  a  számlálás  elhalasztását  más  évre,  mások 
egyenesen  a  tvh-i  utakon  való  számlálás  szükségtelenségére  hivatkozva  egyáltalán  nem 
akarták elvégezni a számlálást. Ezeket természetesen nem engedélyezték.

Szintén  probléma  volt  az  éjszakai  számlálásokkor  felmerülő  különleges  költségek 
fedezete. A vármegyék lámpa, olaj, tűzifa beszerzéséhez igényeltek külön forrásokat.

A Komárom vármegyei  államépítészeti hivatal közölte, hogy „mivel azonban téli időben, az útkaparók a 
szabad ég alatt  csak úgy végezhetik a feljegyzéseket,  ha tüzelő anyag  bocsáttatik  rendelkezésükre,  az aláírt 
hivatal utólagos jóváhagyás reményében volt oly bátor, szállítással együtt 16 forintnyi összeg erejéig 4 m tüzelni 
való  dorongfát  beszerezni”.  Ugyanakkor  a  minisztérium  a  világításhoz  külön  petróleum  beszerzését  a  téli 
hónapokra nem engedélyezte,  mivel a rakott tűz a feljegyzésekhez megfelelő fényt  szolgáltat. Két számlálási 
ponton azonban, ahol az útkaparók házak ablakából számoltak, engedélyezték külön világítószer beszerzését. 
[128]

Hajdú vm. az 1893 decemberében tartott próbaészleléssel kapcsolatban szintén a nehéz, téli körülményekről 
számol be, amelynek során az útkaparók. „daczára annak, hogy nem volt nagy hideg, estig teljesen kimerültek, 
és már alig bírták a feljegyzéseket teljesíteni. Az észlelés hátrányára szolgált még az is, hogy esti 5 órától kezdve 
a sötétség miatt a feljegyzéseket már pontosan nem teljesíthették.” [161]

 Több helyen télen nem is tartottak éjszakai számlálást, az észleléseket csak a melegebb 
időszakokban végezték. [134] Számos hivatal azonban az éjszakai forgalom számlálását az 
előírásoknak  megfelelően  csak  februárban szüntette  be,  de  augusztustól-szeptemberig  újra 
számlálni  terveztek,  mivel  tapasztalataik  szerint  az  aratás  utáni  hónapokban  az  éjszakai 
forgalom nagyobb volt, mint az év más hónapjaiban. Bihar vm. pedig egyenesen azt állította, 
hogy útjainak éjszakai forgalma feltehetőleg nagyobb, mint a nappali. [126] A minisztérium 
engedélyezte ezt a metódust, sőt a későbbiekben maga javasolta, hogy a nagyjából egyező 
éjszakai forgalmú hónapokat kezeljék összetartozó csoportokként. 
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Állandó problémát jelentett a számlálás során, hogy számos megyei hivatal úgy értelmezte 
a  számlálási  utasítást,  hogy a  vasárnapi  számlálást  követően  nem a  másnapi,  hétfői  nap, 
hanem az egy héttel későbbi hétfő következik számlálásra. Így ezen hivataloknak nem 52, 
hanem csak 46 számlálási nap jött ki az évre.

Ennek révén fontos néprajzi adalékra derül fény Szabolcs vármegye feliratából, szintén a 
számlálási  napok mennyiségét kifogásolva. Ugyanis az 52 napos számláláshoz meg kellett 
volna változtatnia a számlálási dátumokat, ami által vasárnapokra nem esett volna észlelés. 
[127] „Tekintve azonban, hogy Szabolcs vármegye  tvh-i  közutain a vasárnapokon nagyon 
jelentékeny  forgalom áll  fenn,  amennyiben  a  kisebb  községekben  lakó  általában  izraelita 
szatócsok, kisebb gazdák, bérlők üzleti dolgaik elintézése végett rendesen vasárnap tódulnak 
a  városokba,  továbbá  a  vármegye  területén  túlnyomólag  hétfői  napokon  tartani  szokott 
országos vásárokba a közönség nagy része már vasárnap elindul: a vasárnapi forgalomnak 
feljegyzése az évi átlag szempontjából felette kívánatos lenne.” 

A minisztérium az ilyen jellegű felvetéseket nem magyarázta meg behatóan, magát soha 
hibásnak el nem ismerte, sőt esetenként agresszív hangú leiratokban közölte az aggályokkal 
kapcsolatos  észrevételeit.  Kolozs  vármegyével  közölte,  hogy „végül  elvárom a  hivataltól, 
hogy a  jövőben a  vett  körrendeleteket  nagyobb  figyelemmel  tanulmányozza,  a  midőn  ily 
kisszerű fennakadásai nem fognak lenni”. [130]

Egyes esetekben gond volt az útkaparókkal is, mivel nem tudtak írni, így külön oktatásban 
kellett őket részesíteni. [121], [134]

Baranya vármegye a számlálásban esett másfél hónapos csúszást a következőképp magyarázta: „…a tvh-i 
útkaparók egy jó része az írás és olvasásban teljesen járatlan volt, költségkímélés szempontjából addig kellet 
várni  a  forgalmi  feljegyzések  megkezdésével,  amíg a  tavaszi  utimunkálatok,  melyeknél  segéd  napszámosok 
alkalmaztatnak,  -  megkezdődtek,  ekkor  lévén  meg a lehetőség,  hogy a  segédnapszámosok értelmesebbjei  a 
feljegyzésekkel  megbizathassanak.  Ilyen  módon  idő  nyeretett,  hogy  az  útkaparók  egy  része  értelmesebb 
segédmunkások  által  betaníttatott  annyira,  hogy  később  önállóan  végezhettek  feljegyzéseket,  részben  pedig 
fokozatosan olyan útkaparók alkalmaztattak, kik az írás és olvasásban jártassággal bírnak.” [142]

Nyitra  vármegye tudatta, hogy a számlálási szakaszok beosztását  nem tudja az előírásoknak megfelelően 
kialakítani, mivel nincs elegendő személyzete, illetve -10-20 fok hidegben 12 órai számlálás váltás nélkül nem 
oldható meg. De nem csak a személyzet  számával,  hanem az útkaparók értelmi képességeivel  is problémák 
voltak: „Kitűnik ebből, hogy a forgalmi feljegyzéseket a magas rendelet kívánalmai szerint keresztül vinni annál 
kevésbé lehetséges, mert nem csak az útkaparók értelmi színvonala áll szokatlan alacsonyan, de még a törv. h. 
útmestereké is, kik között van 3-4 olyan, kinek nem képes a hivatal a legcsekélyebb előtte ismeretlen dolgot 
felfoghatóvá tenni.” A minisztérium engedélyezte a számlálási szakaszok hosszának 15 km-re emelését, és a 
csak kettő hetenkénti számlálást. [158]

Szintén az útmesterek képzettségével kapcsolatos kétségekre utal, hogy a megbízhatóság javítása érdekében 
kézikönyvet is kiadtak számukra, amelyben azt is fontosnak tartották leírni, hogy „az összeadás jele egy álló 
kereszt: (+).” ([70], 40. o.)

A  vármegyékből  érkezett  feliratok  tartalmaztak  utalásokat  a  forgalom  nagyságára, 
megoszlására vonatkozóan is. Helyi jelentőségű információk derülnek ki Szabolcs, Győr és 
Tolna vm. jelentéséből.

Szabolcs vm-ben az éjjeli forgalom feljegyzését csak Nyíregyháza környékén, valamint Kisvárda környékén, 
mint jelentékeny hetivásárt  tartó községnél  rendelték el  [162],  míg Győr  vármegye jelentésében azt közölte, 
hogy  a  Győr-Gönyű  tvh-i  úton  csak  napi  10-15  kocsi  volt  a  forgalom,  ezért  a  számlálást  abbahagyták. 
Megállapította ugyanakkor, hogy ugyanezen az úton, a városban nagyobb volt a forgalom, mert „4 km-ig gyárak, 
több sertés telep és egy nyári mulatóhely van”. [132]

A Szegzárd község északi végénél lévő nagy forgalom oka, hogy sok ott sok út fut egybe, valamint közel 
fekszenek a város téglagyárai és a Sió-Sárvíz csatorna rakodója. Egy-két kilométerrel délebbre, a városon belül 
azonban  már  nem nagy a  forgalom,  mivel  a  „párhuzamosan  menő utczák (…)  a  forgalom nagy részét  föl 
emésztik”. A város déli végén szintén nagyobb a forgalom a város közepinél. [138]
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A  vasúthálózat-kiépülésével  kapcsolatos  problémára  világít  rá  Nógrád  vm.  jelentése. 
Megállapítja, hogy az eredmények időközben elavultak, mert 1896-ban megnyílt az Aszód– 
Balassagyarmat és a Balassagyarmat–Losoncz helyi  érdekű vasút, amelyek csökkentették a 
közúti forgalmat. [150]

Több vármegye a vásárok forgalommódosító hatásával kapcsolatos észrevételeiről számolt 
be. A komáromi hivatal jelentéséből kiderül, hogy éjjeli észlelést – annak csekély volta miatt 
– csak országos vásári  napokon végeztek.  Komáromban öt  országos vásárt  tartottak,  ezek 
egyike  sem esett  egybe  a  rendes  észlelési  napokkal.  A nappali  forgalmat  azonban a  heti 
vásárok  is  nagymértékben  módosították:  „A forgalom adatainak  fluctuatiója  a  rendes  heti 
vásárok  következtében  –  ilyenek  városunkban  hétfőn  és  csütörtökön  tartatnak  –  igen 
feltünően észrevehető.” [122]

Volt  azonban példa arra is (Fogaras vm.),  hogy a vásárok nem hogy növelték volna a 
forgalmat, hanem csökkentették, „mert a vásárra az itteni nép minden nemű marhát szokott 
hajtani; és ez okból az állatokat hajtva nem szekérrel ha nem gyalog megy a vásárra.” [137]

Végül  egyes  jelentésekből  a  forgalom  évszakos  ill.  mezőgazdasághoz  kapcsolódó 
periodicitására derül fény. 

Tolna  vármegye  közölte,  hogy  a  Budapest–Eszék  úton,  Várdomb  és  Dunakömlőd 
kivételével  a  400  jármű/nap-ot  meghaladó  forgalom  volt.  Tájékozatott  a  forgalom 
évszakonkénti megoszlásáról is, miszerint tavasszal nagy volt a forgalom, ősszel még inkább, 
nyáron alacsonyabb, ünnep és vasárnapokon pedig kisebb. [138]

Arad  vm.  államépítészeti  hivatala  az  éjszakai  számlálásokkal  kapcsolatos  problémák 
kapcsán közölt  hasonló adatokat.  Javasolta,  hogy egyes  vásári  településeken több éjszakai 
számlálás legyen, különösen a tavaszi szántás, gabona behordás és az őszi szántás idején. Erre 
az időszakra 15 napon át tartó folyamatos éjszakai számlálást javasolt a forgalom növekedése 
miatt. [163]

A felmerült  problémák ellenére az eredmények megbízhatósága nagyrészt megfelelőnek 
tűnik,  ugyanakkor  van  olyan  szakasz,  pl.  a  Szeged–Szászsebes  államút,  ahol  Torontál  és 
Temes  megye  határán  feltehetően  adatfelvételi  vagy  összesítési  hiba  okozza  a  forgalom 
egyébként nehezen magyarázható csökkenését.

3.7.3.A számlálás eredményei 

Az  1894-es  számlálás  során  az  államutak  forgalmát  feltüntető  térkép  [1]  statisztikai 
kimutatása szerint  a Magyar  Királyság  területén 45,  míg  Horvát-  és Szlavónországban 19 
államutat tartottak nyilván. A térkép nem tűnteti fel a volócz–beszkidi és a szentpéter–fiumei 
útszakasz  forgalmát,  és  egyáltalán  nem  ábrázolja  az  államutak  között  a  gyulafehérvár–
topánfalvi  és  az  alvinczi  utat.  Míg  a  két  első  út  adathiányának  oka  ismeretlen,  addig  a 
gyulafehérvár–topánfalvi  út  esetében  a  levéltári  anyagból  [139]  kiderül,  hogy  azt  1894 
folyamán sorolták csak át az állami utak közé. A szintén az állami utak közé átsorolt alvinczi 
út  említése  is  csak  a  táblázatos  kimutatásban  szerepel,  azonban  ennek  forgalmi  adatai, 
hasonlóan  a  gyulafehérvár–topánfalvi  útéhoz,  a  megyei  forgalmi  adatok  [164]  közül 
előkerültek.

Így összesen 7642 km állami út forgalma ismert, amelyből 6463 km a Magyar Királyság, 
míg 1178 km Horvát-  és Szlavónországban helyezkedett  el.  A törvényhatósági  utak közül 
2553 kilométernyi hálózat adatait sikerült megbízható biztonsággal feltárni.

A  Magyar  Királyság  területén  az  1874-es  észleléshez  képest  új  állami  utakat  szinte 
kizárólag  a  keleti  országrészekben  (Miskolc–Sátoraljaújhely–Gerenda,  Rozsnyó–Lőcse–
Szandecz,  Ungvár–Uzsok,  Munkács–Vereczke,  Huszt–Toronya,  Nagybánya–Felsőbánya, 
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Csucsa–Nagykároly,  Szászrégen–Tölgyes,  Gyulafehérvár–Topánfalva)  hoztak  létre.  Ezt 
leszámítva  csak  Pozsonytól  északkeletre  nyilvánítottak  két  rövidebb  útszakaszt  államúttá, 
amelyek azonban már meglévő utak kezdő szakaszai.

A megszűnő államutak elhelyezkedése az újonnan létesülőkhöz képest területileg szórtabb, hosszuk pedig 
rövidebb. Jelentősebb, visszasorolt útszakaszok voltak a Losoncz–Zólyom, a Neszmély–Moson, a Mohács–Pécs 
és az Arad–Marosillye útszakaszok.

Összességében  az  állami  úthálózat  hossza  1874  és  1894  között  433  kilométerrel 
növekedett,  míg  az  érvényességi  szakaszok  átlagos  hossza  0,8  kilométerrel  csökkent.  Így 
1894-ben az észlelési szakaszok átlagos hossza a Magyar Királyság területén 6,4; Horvát- és 
Szlavónország területén 8,5; míg az ismert megyei úthálózaton 10,5 km volt.

Az országos napi forgalom (érvényességi szakaszok hosszával súlyozott)  átlagos értéke 
481 vonóállat volt. Az államutak forgalma (498 vonóállat/nap) valamivel magasabb volt, mint 
az  ismert  forgalmú tvh-i  utaké  (430 vonóállat/nap).  A regionális  bontásban csoportosított 
forgalmi  adatok bemutatásánál  egyéb kategóriaként  szerepelnek az Újvidék környéki  és  a 
Békés  megyei  utak,  valamint  a  zimonyi  út  néhány  kilométeres  államútként  megmaradt 
szakasza. (9. táblázat)

9. táblázat
Az ismert forgalmú utak forgalma országrészenként, 1894 [vonóállat/nap]

ismert 
forgalmú utak államutak tvh-i utak

Dunántúl 501 501 n.a.
ÉK-Mo. 465 495 413
ÉNy-Mo. 343 369 275
K-Mo. 508 525 451
Horvo. 497 497 n.a.
egyéb 529 3708 509
összesen 481 498 430
Adatforrás: [1], [164], [165], [166], [167], [169], [171], [173], [174]

1894-ben,  az  egyéb  kategóriát  leszámítva,  a  legmagasabb  a  kelet-magyarországi,  a 
dunántúli és a horvát- és szlavónországi utak forgalma volt, melyek forgalomnagyságai közt 
alig volt eltérés. Valamivel átlag alatti volt az északkeleti országrész forgalma, míg jelentősen 
elmaradt az átlagtól az északnyugati területeken mért forgalom. Az államutak forgalma nem 
jelentős mértékben, de minden esetben magasabb volt a törvényhatósági utak forgalmánál. 
(10. térkép)

A  legforgalmasabb  útszakaszok  1894-ben  is  a  városok,  nagyobb  települések  illetve 
útkereszteződések környékén alakultak ki. Mint az 1870-es években is, kiemelkedően nagy 
volt  a  forgalom Budapest  határszelvényein  (2000-4000  vonóállat/nap),  amelyet  Munkács, 
Pécs és Eperjes környéki egyes útszakaszok forgalmai követtek. 

A forgalom nagyságának további jellegzetessége, hogy 700 vonóállat/nap feletti terhelés 
esetén csak nagyon kevés, egyenletesen terhelt,  azaz nagyobb hosszában is nagy forgalmú 
útszakaszt  találunk.  Ide  tartoznak  a  kelet  szlavóniai  államutak,  a  Versec–Pancsova  út,  a 
Miskolc  felé  vezető  államút  középső  szakasza  illetve  a  Tisza  forrásvidékén  futó  államúti 
szakasz. 

A  tvh-i  úthálózatok  közül  Arad  vármegye  útjainak  forgalma  volt  a  legnagyobb  (595 
vonóállat/nap), míg Zólyom vármegyéé a legkisebb (251 vonóállat/nap).
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10. térkép
A közúti forgalom nagysága 1894-ben

Adatforrás: [1], [164], [165], [166], [167], [169], [171], [173], [174]

Az 1870-es évek számlálási eredményeihez mérten alapvető különbség, hogy a forgalom 
1894-re jelentős mértékben lecsökkent. Csak az 1874-ben és 1894-ben is egyaránt számlált 
utak forgalmát összevetve 27%-os volt a forgalom mérséklődése, míg a forgalom eloszlása 
területileg  kiegyenlítettebbé  vált.  Az  érvényességi  szakaszok  hosszával  súlyozott 
forgalomnagyságok relatív szórása 110,4%-ról 77%-ra, 33,4 százalékponttal csökkent.

A  legnagyobb  arányú,  30%  körüli  csökkenés  az  eredetileg  legnagyobb  forgalmú 
Északkelet-  és  Kelet-Magyarország  útjait  jellemezte,  míg  az  eleve  alacsonyabb  forgalmú 
Dunántúlon és az északnyugati országrészben 20% alatt maradt a visszaesés mértéke. 

Az új  forgalmi  helyzetnek  számos,  további  kutatást  igénylő  oka lehet.  Az árutermelés 
volumenének  változása  vagy  a  vasút  forgalmának  értékelése  mellett  nem  szabad 
megfeledkezni  a  nehezen  mérhető  táji  sajátosságokról  sem.  Szintén  befolyással  van  a 
szekerezésre az utak minősége is, az államutak forgalmának területi struktúrája mögött akár a 
törvényhatósági  utak  kiépítettségének  területi  eltérései  is  meghúzódhatnak.  Az  államutak 
ugyanis rendkívül jól ki voltak építve (az 1883-as közel 6000 km-ből mindössze 24 km volt 
kiépítetlen),  míg a törvényhatósági  utak több mint  fele földút volt  még.  A KKM 1885-ös 
kiadványa (A hazai közmunka és közlekedési ügyek története és fejlődése) alapján az 1883-as 
állapotot megvizsgálva azonban nem igazolható az a hipotézis, hogy azokon a területeken lett 
volna nagyobb az államutak forgalma, ahol a rosszul kiépített törvényhatósági úthálózat ezt 
kikényszerítette. Bár a tvh-i utak 51%-os országos „kiépítetlenségi” aránya mögött rendkívüli 
különbségek  húzódtak  (az  alföldi  tvh-i  utak  78,3%-ának  ki  nem  építettsége  szemben  az 
északnyugati  országrész  2,9%-os  értékével),  de  a  két  szélsőértéket  leszámítva  a  többi 
tájegység  tvh-i  útjainak  kiépítettségi  foka  közel  hasonló  volt.  Ezen  értékek  alapján  nem 
feltételezhető,  hogy  hasonló  útminőség  mellett  egyes  térségekben  a  fuvarosok  a  többi 
térségnél nagyobb arányban kerültek volna az államutak felé.

A  közúti  forgalom  új  helyzetének  számszerűsíthető,  ámde  szintén  további  bizonyítást 
igénylő magyarázata  lehet  ugyanakkor  a vasúthálózat hosszának és területi  megoszlásának 
változása. A közúti forgalom volumenének csökkenésére logikus magyarázatot kínál, hogy az 
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1874-es állapothoz képest 1894-re több mint kétszeresére növekedett a vasúthálózat hossza, a 
vonalak elérték keleti határainkat is. Megszűntek a postajáratok, csökkent a nagy távolságú 
közúti  forgalom szerepe,  a  XIX.  század  végére  közúthálózat  feladata  az  állomások  és  a 
vasúttal el nem érhető térségek hálózatba kötése lett. (Karoliny, 1980) 

3.8. 1894-től az 1920-as évekig

A XIX. század végén az ország jelentős részén a közúti közlekedés még mindig esetleges 
volt. Erre az időre a Felvidéken, a Dunántúl északnyugati részén ill. Erdélyben már kiépült a 
burkolt úthálózat, de ezek között továbbra sem volt kiépített kapcsolat, az Alföldön jobbára 
csak  száraz  időben,  földutakon  lehetett  közlekedni,  nagy  esőben  vagy  hóban  sokszor 
egyáltalán nem. (Tóth L, 1981b) E helyzet orvoslását szolgálta az 1893-ban megfogalmazott 
tervezet, amely az Alföld köves utakkal való feltárását célozta.  

Létrehozták az Alföld úthálózatának alapját, 1894 és 1901 között megépült az Alföld első 
köves  útja,  a  Duna–Tisza–Körösközi  transzverzális  (Baja–Csongrád  (közös  vasúti-közúti 
híddal)–Gyula–Erdőhegy,  301 km), 1901 és 1907 közt a Dunaföldvár–Kecskemét–Cegléd–
Szolnok–Debrecen–Érmihályfalva–Szatmárnémeti–Máramarossziget (439 km), majd 1908 és 
1914 között a Berettyóújfalu–Békéscsaba–Orosháza (139 km) transzverzális. (Tóth L, 1995)

Amellett,  hogy  az  úttörvény  nem  biztosított  elégséges  feltételeket  az  úthálózat 
fejlesztéséhez, így a háború kitöréséig kevesebb út épült, mint korábban, az újonnan épített 
utak minősége viszont sokkal jobb volt.

Az állami utak által nem érintett területeken különösen nehéz volt a hálózat fejlesztése, 
mivel  a  törvényhatósági  útalap  kevés  volt  a  nagy  útépítésekhez.  Ezt  a  helyzetet  tovább 
súlyosbította  a  vasúti  és  a  közúti  szféra  folyamatos  párharca,  amelynek  nyomán  a 
vasútügynek  sikerült  elérni,  hogy a  helyi  érdekű vasutak  építésére  felvett  kölcsönökkel  a 
törvényhatósági útalapokat terheljék meg, ami az útalapok éves költségvetésének negyedét 
felemésztette.  (Tóth  L,  1995)  Pedig  a  kor  legfontosabb  útügyi  feladata  éppen  a  kisebb 
távolságú,  ráhordó  forgalmat  szállító  törvényhatósági  utak  kiépítése  lett  volna,  a  vasutak 
elérhetővé tétele érdekében. (Hieronymi, 1902)

A helyzet megoldására a kormányzat 1904-ben pótlólagos forrásokat biztosított 3585 km-
nyi tvh-i út megépítéséhez; az összegből 1909-ig 3456 km út épült 25 vármegye területén. 
Minden értelemben érdekes dimenziója e kérdésnek, hogy a törvényben előírt hossz betartása 
érdekében  –  a  szűkösen  rendelkezésre  álló  források  miatt  –  az  utak  szélességét  kellett 
lecsökkenteni, így gyakran csak 2,5 – 3 méter széles útpályát építettek (Tóth L, 1995)  

Tovább folytatódott  a  hídépítés  is.  Míg a  XIX.  század utolsó évtizedében  Pozsonyban 
(1890),  Komáromban (1892),  Esztergomban (1895) és Tokajnál  (1896),  addig az 1900-as 
évek  elején  Csongrádon  (1903),  Zentán  (1907),  Baján  (1908),  Záhonyban  (1912)  és 
Szolnokon (1914) épültek nagyobb hidak. A szigetekre vezető hidak közül a ráckevei (1895) 
és a tahitótfalui (1914) emelhető ki. A Duna-hidakon való áthaladásért 1918-ig vámot kellett 
fizetni.

A  századfordulón  Magyarország  kiépített  úttal  való  fajlagos  ellátottsága  a  Monarchia 
átlagos  szintjének felelt  meg.  Nem volt  jobb a helyzet  Bajor-  vagy Poroszországban sem, 
ugyanakkor  pl.  Belgium,  de  leginkább  Franciaország  másfél  ill.  kétszeres  előnnyel 
rendelkeztek  ekkor.  Érdekes,  hogy  Románia  mutatója  is  meghaladta  valamelyest 
Magyarországét. (Emlékirat…, 1903)

A korszak további jellemzőiként említhető, hogy 1905-ben kezdődött a vasúti hozzájáró 
utak  rendszeres  kiépítése,  s  ebben  az  időszakban  az  ország  12580  községe  közül  4372 
községnek (3,1 millió lakossal) még nem volt kiépített bekötése. 

Míg  a  kiépített  országutak  többnyire  kavicsolt  borítást  kaptak,  az  átkelési  szakaszok 
burkolásában új módszerek jelentek meg, a kockakő (1901 – kiskocka), az aszfalt és a keramit 

55



után 1911-ben Iglón megépült az első magyar betonút is. (Hegedűs, 1995) 1912-ben a szilárd 
burkolatú utak hossza még mindig csak 239 km volt, a pormentes burkolatú utak építését csak 
a motorgépjárművek tömeges elterjedése vonta maga után. (Halász, 1974)

1914-ben a kiépített állami és törvényhatósági közutak hossza 38968 km volt. Ekkorra már 
(1895-től  kezdődően)  Magyarországon  is  megindult  motorikus  közúti  közlekedés,  a 
gépjárművek száma azonban alig haladta meg a 3000 darabot. Ennek ellenére, a közlekedés 
biztonsága érdekében már 1910-ben előírták négy fajta közúti tábla felállítását.

A vasúthálózat hosszának növekedése ellenére nőtt az igavonó állatok és az igásfogatok 
állománya is (a kérdésről részletesebben lásd Frisnyák, 2003a/b), a vasút mellett továbbra is a 
szekérforgalom maradt a szárazföldi közlekedés fő lebonyolítója. Ez fokozottan igaz volt a 
teherfuvarozásra,  mivel  a  közúti  forgalom folyamatos  gépesítése  előbb a  személyszállítást 
érte el. (Halász, 1974)

A világháborút követően 26800 km közút maradt az ország területén, amelynek – szemben 
a  korábbi  70%-al  –  60%-a volt  kiépítve,  a  pormentesen  burkolt  utak  hossza  viszont  alig 
haladta meg az 1000 km-t. (Tóth L, 1995). Legrosszabb helyzetben Bács-Bodrog vármegye 
volt, ahol mindössze 50 km-t tett ki a kiépített utak hossza, országosan pedig a közutak 42%-a 
volt  kiépítetlen.  Az utak kezelésére  fordított  eszközöknek köszönhetően 1924-re az állami 
utak 50, a törvényhatósági utak 30%-a érte el a háború előtti műszaki színvonalat. (Hegedűs, 
1995)

1920-ban került sor a közúti törvény egyes rendelkezéseinek módosítására a XXVII. tc. 3. 
paragrafusának  becikkelyezésével.  A  törvény  nagyobb  lehetőséget  biztosított  a 
törvényhatósági és községi utak építésére, fenntartására,  mivel lehetővé tette az útadó és a 
községi  közmunkaváltság  tvh-i  utakon való felhasználását  is.  A községek a  váltságár  10–
20%-át  kapták  csak  meg,  az  eszközök  jelentős  részét  a  tvh-i  utakra  kellett  fordítani, 
ugyanakkor a törvény előírta a vicinális utak tvh-i kezelésbe vételét. (Tóth L, 1995)

A  törvényhatósági  úthálózat  fejlődésével  szemben  nehézségekbe  ütközött  az  állami 
úthálózat egységes elvek szerinti fejlesztése. Már 1923-tól folyt  az 1890-es útügyi  törvény 
módosításának előkészítése, de a vármegyék ellenállása miatt a törvényjavaslatot hosszú időn 
keresztül nem lehetett elfogadtatni. Amellett, hogy 25 év alatt el kívánták érni, hogy az ország 
valamennyi  települése  kiépített  úton  elérhető  legyen,  fő  cél  lett  volna  az  útkategorizálás 
egyszerűsítésével az egységes, országos főúthálózat létrehozása. (Hegedűs, 1995)

A vármegyék azonban, kihasználva törvény adta lehetőségeiket, gyakran figyelmen kívül 
hagyták mind az ország, mind a szomszéd vármegyék érdekeit, és helyi, gyakran személyes 
érdekeket helyeztek előtérbe. Ennek következtében akár egyetlen, de több vármegyét is érintő 
út kiépítettségében is nagyon jelentősek voltak a különbségek. (Tóth L, 1995)

A  Kereskedelemügyi  Minisztériumot  a  vármegyék  elleni  érdekharcban  a  Honvédelmi 
Minisztérium is támogatta. (Horváth, 2002b) Mivel az úthálózat fejlesztését nagymértékben 
befolyásolták  a  hadászati  érdekek  is,  a  honvédségnek  közvetlen  beleszólása  volt  az  új 
útvonalak  kijelölésébe,  illetve  a  régiek  korszerűsítésébe.  Hadászati  szempontból  azonban 
továbbra is a vasúthálózat maradt az elsőrendű szállítási rendszer. (Horváth, 2002a)

A vasút honvédelmi szempontból indokolható prioritása azonban mind nehezebben volt a 
polgári életben is magyarázható. A közút és a vasút között kibontakozó párharc a még mindig 
erősebb vasúti lobbi hatására a vasút számára kedvezően dőlt el. Az 1922. évi, az ipartörvényt 
módosító  XII.  tc.  –  a  világon  először  –  engedélykötelessé  tette  az  iparszerű  gépjármű 
fuvarozást, az engedélyeket pedig csak 20-30 km távolságig állítottak ki, biztosítva ezzel a 
hosszú távú fuvarozásban a vasúti monopóliumot. (Lendér, év nélkül)

A növekvő gépjárműforgalom hatására halaszthatatlanná vált az ország közútjainak átfogó 
átépítése, a gépjárműveknek nem feleltek meg a makadámburkolatú utak sem. A kormány az 
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1924-ben  felvett  nagy  összegű  népszövetségi  kölcsön  29%-át  útépítésekre  fordítva 
megindította a modern úthálózat kiépítését. 1925 és 1929 között 541 km út épült. (Tóth L, 
1995) Ezek közül jelentősebb volt a balatoni úthálózat fejlesztése, a Debrecen–Tiszafüred út 
hortobágyi  és  az  Eger–Miskolc  út  borsodi  szakaszának  átadása,  valamint  a  Baradla-
barlanghoz vezető 43 km-es aggteleki út átépítése. 1927-ben elkészült a csonka országterület 
első betonútja is, Tát és Nyergesújfalu között. 

3.9. Az 1926/27. évi forgalomszámlálás

A  XX.  század  első  évtizedeitől  kezdődően  a  közúti  forgalom  összetétele  fokozatos 
változáson  ment  át.  Egyes  vármegyékben  még  zajlottak  az  1894-ről  áthúzódó  forgalmi 
észlelések,  amikor  Magyarország  útjain  megjelent  az  első gépjármű.  Bár az 1920-as évek 
második  felére  a  motoros  járművek  forgalmának  aránya  még  alig  volt  több  mint  10%, 
egyértelmű  volt,  hogy  elterjedésük  és  dominánssá  válásuk  elkerülhetetlen  a  közúti 
forgalomban.

Ez  „vezetett  a  közúti  forgalomszámlálásnak  az  1927.  évben  az  ország  egész  jelenlegi 
területére  kiterjedően  történt  elrendelésére”,  mivel  „a  gépjáróműforgalom  (...)  a  közutak 
addigi kiépítési módjával szemben olyan eltérő igényeket támasztott, amelyeknek a műszaki, 
gazdasági és forgalombiztonsági szempontok figyelembevételével való kielégítése csak annak 
a  fokozott  igénybevételnek  pontos  számbavétele  alapján  történhetik,  amit  a  nagyobb 
sebességű és nagyobb terhelésű gépjáróművek a közutak pályájára gyakorolnak. (...) 

Ha tehát fontos volt a forgalom sűrűségének megállapítása a gépjáróművek megjelenése 
előtt,  úgy  sokszorosan  fontos  ma,  amikor  hasonlíthatatlanul  nagyobb  pénzügyi  és 
közgazdasági érdekek függenek annak a helyes megválasztásától, hogy valamely útvonalak a 
modern  közlekedés  követelményeinek megfelelő kiépítése  az adott  viszonyok közt  milyen 
rendszerek és milyen anyagok felhasználásával történjék.” ([2], 1. o.)

A pályaszerkezet kialakításának kérdése mellett az új forgalomszámlálás szükségességét 
különösen aktuálissá tette Magyarország megváltozott geopolitikai helyzete is. 

A korabeli főúthálózat magán viselte a történelmi Magyarország örökségét. Mind az utak 
vonalvezetésében,  mind  elnevezésében  tetten  érhető  volt,  hogy  a  két  világháború  közti 
időszak  politikai  korszellemének  megfelelően  a  racionalitások  ellenére  sem  szakítottak  a 
korábbi  megszokásokkal.  Így  az  utak  megnevezésében  rendre  határon  kívüli  települések 
szerepelnek  (pl.  Debrecen–Temesvár–Báziás  vagy  Budapest–Vác–Kassa  utak),  de  a  XIX. 
század  végén  kiépített  alföldi  transzverzálisokat  (Baja–Csongrád–Erdőhegy,  Dunaföldvár–
Debrecen–Máramarossziget) is egy útként tartja számon a nyilvántartás.

Ennél érdekesebb, és gyakorlati szempontból is aggályos azonban, hogy függetlenül az új 
országhatároktól,  egyes  állami utak többször is keresztezték azokat. Ilyen volt a Pozsony–
Varasd,  illetve  az Ipolyság–Esztergom–Székesfehérvár  útvonal  is,  mely  előbb az  Ipolyon, 
majd a Dunán átkelve metszette a csehszlovák határt. A korábbi Vác–Kassa főút Szécsényt az 
eredeti  nyomvonalnak  megfelelően  nyugatról,  az  országhatár  Ipolyt  szintén  kétszer 
keresztezve kerülte meg. 

E térség további történetére jelentősen rányomta hatását a ráadásul folyóként megjelenő országhatár. Míg a 
két világháború között az eredeti 15 átkelési lehetőségből több is működött, addig az 1960-as évekre mindössze 
kettő, az 1990-es évektől három átkelési lehetőség maradt Szlovákia felé. Ennek figyelembevételével a két part 
közötti átlagosan két kilométeres település-távolság a kényszerkerülők miatt átlagosan 27 km-re, szélső esetben 
48 km-re nőtt. (Hajós, 2002)

Több  útvonalnak  (Komárom,  Sopron  és  Kiszombor  térségében)  csak  alig  néhány 
százméteres  vagy kilométeres  szakasza  maradt  a  trianoni  határok  között,  de  az  aggteleki 
barlanghoz illetve az algyői  vasútállomáshoz vezető 1-2 kilométeres útszakaszok is önálló 
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államutak voltak. Az utak minősítése tehát nem felelt meg forgalmi fontosságuknak, a hálózat 
újbóli megállapítása mindenképp szükségessé vált. 

Az  1927/28-as  és  1935/36-os  számlálást  a  milánói  majd  a  hágai  Nemzetközi  Útügyi 
Kongresszus javaslatára  Európa számos  országában egy időben,  és egységes  elvek szerint 
hajtották végre. (Murányi, 1960)

3.9.1.A számlálás technikai részletei

Az  1927/28-as  forgalomszámlálás  végrehajtásával  kapcsolatos  részleteket,  valamint  a 
számlálási eredményeket is – a hazai forgalomszámlálások történetében először – nyomtatott 
statisztikai kötetben és térképen is közzétették. [2] Így az eredmények teljes körűen ismertek, 
az  előkészítéssel  kapcsolatos  dokumentumok,  a  végrehajtás  technikai  részleteinek 
dokumentációja  azonban  a  Kereskedelemügyi  Minisztérium  egyéb  irataival  együtt 
megsemmisült Budapest II. világháborús ostroma során. Így e tekintetben csak a számlálási 
eredményeket ismertető kötet bevezetőjére támaszkodhatunk. 

Az 1927/28. évi forgalomszámlálás időbeli ütemezését a korábbiaktól eltérően alakították 
ki.  Nem folyamatosan,  hanem az  évszakokhoz  kötötten,  három periódusban  került  sor  a 
forgalom felvételére. Az első és legfontosabb számlálás 1927. szeptember 20. és október 17. 
közt,  28  napon  át  tartott.  Ekkor,  az  ország  mezőgazdasági  jellegének  megfelelően,  a 
legnagyobb,  őszi  forgalom  felvétele  volt  a  cél.  Ezt  követően  még  kettő,  7-7  napos 
forgalomfelvételt tartottak. Az elsőt ezek közül a következő esztendő tavaszán, 1928. április 
12. és április 24. között, a másodikat pedig 1928 nyarán, augusztus 2. és augusztus 14. közt 
hajtották végre. Az észlelés egyaránt kiterjedt a nappali és az éjszakai forgalom felvételére is.

A számlálás  során 9 kategóriát  számláltak,  4 állati  erővel  vont  (könnyű és  nehéz üres 
illetve rakott kocsik) és 5 motoros jármű (motorkerékpár, kis és nagy személygépkocsi, üres 
és rakott tehergépkocsi) kategóriát különböztettek meg. 

A három számlálási periódus eredményei közt nem voltak lényeges eltérések, azonban az 
őszi  és  tavaszi  számláláskor  nagyobb  volt  a  mezőgazdasági  járművek  aránya,  amelyet  az 
ország  mezőgazdasági  jellege  magyarázott.  Ezzel  szemben  a  nyári  számlálást  „egyes 
viszonylatokban  a  gépjáróművek  számának  előretörése”  jellemezte.  Télen  azonban  nem 
végeztek észlelést,  ennek következtében a számított  éves forgalom nagysága meghaladja a 
valós értéket. [4] Ennek következtében az adatok többi számlálással való összevethetősége 
korlátozott, a forgalom átlagát mintegy +15%-os hibával határozták meg. (Márfai, 1958)

A  forgalmi  adatokat  továbbra  is  útkaparók  rögzítették,  az  eredményeket  a  központi 
számláló közeg összesítette. 

A  számlálási  kötet  darabszámra  és  tonna  terhelés  szerint  közli  a  számlálás  három 
periódusának  középértékét.  Az  elemzés  során  csak  az  átlagos  napi  forgalom  értékeit 
vizsgáltam a  három megadott  járműkategória  (fogatolt  forgalom,  motor+személygépkocsi, 
tehergépkocsi) alapján.

3.9.2.A számlálás eredményei

Az 1927/28. évi forgalomszámlálás az állami utak 3815 és a törvényhatósági utak 12099 
km-es  hálózatára  terjedt  ki,  az  előbbin  átlagosan  4,5;  az  utóbbin  4,96  kilométerenkénti 
állomássűrűséggel. 

A napi forgalom átlagos értéke 352 jármű volt, melynek közel 90%-a továbbra is fogatolt 
forgalomból  állt.  A  motorkerékpárok  és  személygépkocsik  együttesen  8,5%-os,  míg   a 
tehergépjárművek  elenyésző,  3%-os  súlyt  képviseltek  az  utak  forgalmában.  Ezzel  a 
tehergépkocsikra az összes elszállított árunak mindössze 1,6%-a jutott (Lendér, év nélkül)
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Az állami utak átlagos forgalma (425 jmű/nap) közel száz járművel magasabb volt, mint a 
megyei utaké, de eltérő volt a forgalom összetétele is. Míg az állami utakon a gépjárművek 
együttes  aránya  átlagosan  18,5%-ot  tett  ki,  addig  a  megyei  utakon ez  az  érték  4% alatti 
minimum mellett  átlagosan  is  10% alatt  maradt.  Ilyen  értelemben,  országos  szinten  tehát 
érvényesült  az  állami  és  megyei  utak  közti  forgalmi  különbségtétel,  a  besorolás 
újragondolásának  szükségességét  erősítette  azonban,  hogy  25  vármegyéből  4  vármegye 
esetében a tvh-i utak forgalma magasabb volt az állami utakénál.

A forgalom nagysága  – a  számlálások történetében először  –  nem csak útvonalanként, 
hanem  területegységenként  is  vizsgálható  volt.  Így  az  eredmények  értékelését  egyaránt 
elvégeztem az államúti hálózatra és vármegyénként összegezve is. 

Az államutak forgalmát – bár nyomtatott formában részletesebb, észlelési szakaszonkénti 
adatok is rendelkezésre állnak – csak az Államépítészeti  Hivatalok illetékességi területeire 
aggregált bontásban ábrázoltam. (11. térkép)

A hálózat képét tekintve jelentős változás a 30 évvel korábbi állapotokhoz képest, hogy az 
Alföldet  is  bekapcsolták  az  államutak  rendszerébe.  A  korábban  ellátatlan  területen  sűrű 
hálózat épült ki, szintén bővítették az északkeleti országrészt feltáró utakat, ugyanakkor csak 
kis  mértékben  változott  a  Dunántúl  útrendszere.  A  mai  helyzethez  viszonyítva  a  hálózat 
kevésbé volt főváros-centrikus.

11. térkép
Az állami utak hálózata és forgalma, 1927/28

Adatforrás: [2]

Az államutak forgalma, hasonlóan a korábbi számlálásokhoz, a Dunántúl útjainak jelentős 
részén továbbra is alacsonyabb volt, mint az ország egyéb területein. Az államutak többségén 
300-500 jármű volt a napi átlagos forgalom mértéke. 

A terhelést útvonalak szintjén vizsgálva a legnagyobb forgalom Budapest és Cegléd közt 
zajlott  (1088 jmű/nap),  melyet  jelentős különbséggel Csanád és Csongrád három rövidebb 
államútja követett.  A hosszabb útvonalak közül a Budapest-Kassa és a két kiépített alföldi 
transzverzális út forgalma volt a legmagasabb, napi 500 jármű feletti terheléssel. 
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A forgalom döntő többségét adó fogatolt forgalom maximumai lényegében megegyeztek a 
teljes terhelésével,  a gépjárműveké azonban részben eltért  ezektől.  Legmagasabb ebben az 
esetben is a főváros és Cegléd közti forgalom volt (387 jmű/nap), ezt azonban a Budapestről a 
Balatonra vezető út motoros forgalma követte, a legmagasabb, 40%-os gépjármű részarány 
mellett.

Az  államépítészeti  hivatalok  kezelésében  álló,  részletesebb,  útszakaszokra  vonatkozó 
bontás  a  fentieket  kiegészítve  a  Budapest  környéki  szakaszok  kiemelkedő  gépjármű 
terheltségére mutat rá.

Az országot csak jelentős lyukakkal lefedő hálózat vizsgálatánál részletesebb elemzésre ad 
lehetőséget, valamennyi állami és megyei út forgalmának együttes vizsgálata. (12. térkép)

12. térkép
A közutak forgalma járműkategóriánként, 1927/28

Adatforrás: [2]

Magyarország közútjainak forgalmát jelentős térbeli különbségek jellemezték az 1920-as 
évek végén. A forgalom eloszlásának területi képe meglehetősen szabálytalan volt, egyedül a 
Dél-Alföldön  rajzolódott  ki  összefüggő  térségként  a  legmagasabb  forgalmú  vármegyék 
többségének  köre.  Az  alacsony  forgalmú  vármegyék  elhelyezkedése  nem  tükrözött 
különösebb szabályosságot, egyaránt találunk köztük dunántúliakat és a keleti országrészből 
valókat. 

Forgalomnagyság  szempontjából  két  vármegye,  Bács-Bodrog  és  Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
emelkedett jóval az átlag fölé (forgalmuk több mint kétszerese volt a legkevésbé forgalmas 
Nógrádénak), útjaikon átlagosan több mint 500 jármű haladt végig naponta. Azonban míg 
PPSK vármegye  forgalmában  országosan  a  legmagasabb  volt  a  motorikus  járműforgalom 
aránya (17%), addig Bács-Bodrog vármegye pont az ellentétes póluson helyezkedett el (5%). 
Arányaiban  ennél  kevesebb  motoros  jármű  csak  Szatmár,  Ugocsa  és  Bereg  k.e.e. 
(közigazgatásilag egyelőre egyesített) vármegye útjain futott.

Legkevésbé forgalmas vármegyéink az ország keleti felének középső sávjában, illetve a 
Nyugat-Dunántúlon helyezkedtek el. Nógrád és Hont k.e.e. vármegyében 241 jármű volt az 
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átlagos napi forgalom, de Zala, Vas és Heves vármegyében is 270 jármű alatt volt a forgalom 
mértéke.

A térbeli jegyekkel szemben az utak motoros forgalmának alakulását ebben az időszakban 
alapvetően  befolyásolta  kiépítettségük.  Gyakori  volt,  hogy  a  forgalom  –  akár  kerülőt  is 
vállalva – a hosszabb, de jobb minőségű utakat választotta, a rövidebb, de karban nem tartott 
utakkal szemben. (gölniczbányai Elischer, 1935) Példa volt erre a még megfelelően ki nem 
épített Budapest–Kecskemét útszakasz, számos jármű Cegléd–Nagykőrös felé közlekedett a 
közvetlen  útvonallal  szemben.  (malduri  Maléter,  1935)  Az utak  minősége  és  a  (motoros) 
forgalom közti  statisztikai  összefüggést azonban a korabeli  irodalmi hivatkozások ellenére 
sem sikerült kimutatni, számos változó vizsgálata után is csak az volt megállapítható, hogy a 
legrövidebb kiépített útszakaszokkal bíró megyék majd mindegyikében valóban kicsi volt a 
motoros forgalom. 

Mivel a forgalom összetételét túlnyomó részben a fogatolt forgalom határozta meg, a teljes 
volumen  és  az  elhaladó  fogatok  számának  térbeli  megoszlása  rendkívül  hasonló  volt.  A 
legkevésbé  és  a  leginkább  forgalmas  5-5  vármegye  köre  a  fogatolt  és  a  teljes  forgalom 
szempontjából azonos, a vármegyék sorrendjében is csupán egy különbség volt található. Az 
utakon közlekedő szekerek száma 200 és 500 között ingadozott vármegyénként.

Eltért  azonban  a  fogatolt  forgalom  térszerkezetétől  a  motoros  járművek  forgalmának 
megoszlása. (13. térkép)

13. térkép
A motoros járművek átlagos napi forgalma, 1927/28

Adatforrás: [2] 

A  motoros  járművek  forgalma  térbelileg  kompaktabb,  mint  a  teljes  forgalom 
megoszlásának  képe.  Jellemzője,  hogy  legnagyobb  forgalmú  területek  a  Dunántúl  északi 
részétől nagyjából Békéscsaba hosszúságáig alkottak kelet felé szélesedő, egységes tömböt. 
Legmagasabb értékével (86 jmű/nap) PPSK vármegye messze kiemelkedett a 35-50 motoros 
jármű forgalommal bíró vármegyék közül, míg az ellentétes póluson Abaúj-Torna valamint 
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Szatmár, Ugocsa és Bereg k.e.e. vármegyék helyezkedtek el, 20 gépjármű alatti átlagos napi 
terheléssel.

A  legnagyobb  forgalmú  PPSK  vármegye  forgalma  szoros  összefüggésben  állt  a 
gépjárművek számának területi megoszlásával, melyet olyannyira a főváros-vidék kettősség 
uralt, hogy a mindössze közel 18000 darabos állomány 55%-a Budapesten volt regisztrálva. A 
vidék  helyzetét  ugyanakkor  a  nyugat-kelet  kettősség  jellemezte,  a  nyugati  országrészben 
lényegesen magasabb volt a gépjárművek fajlagos száma, mint a Dunától keletre. A keleti 
országrészből  egyedül  Szeged  térségében  haladta  meg  a  fajlagos  gépjárműszám  a  vidéki 
átlagot, ami szintén visszatükröződik az utak forgalmi terhelésében.

Mivel  a  számlálás  –  szemrevételezés  alapján  –  feltárta  az  utakat  érő  hozzávetőleges 
súlyterhelést is, így nem csak a forgalomnagyság, de az utakat érő terhelési eredmények is 
meghatározhatták a számlálást követő fejlesztési munkálatokat. 

A szakirodalmi adatok azonban ebben a vonatkozásban nem egyértelműek. Gölniczbányai Elischer (1935) 
szerint napi 400 tonnán aluli forgalom esetén volt megfelelő a régi rendszerű makadámpálya, e terhelés felett a 
kőpályát  felületi bevonással kellett javítani. Tóth L. (1995) ezzel szemben csak 1000 t terhelés felett tartotta 
szükségesnek a pormentesen burkolt utakat, de ez a kívánatos 3600 km-es hossz helyett csak 1000 km-en állt 
rendelkezésre.

Az adatok  összesítését  követően,  a  számlálás  eredményeit  felhasználva  folytatódott  az 
úthálózat  modernizálása,  annak  az  új  követelményeket  is  kielégítő  vonalvezetésre  való 
átépítése, pormentes burkolattal való ellátása, valamint az új főúthálózat megállapítása.

3.10.1928-tól az 1930-as évek közepéig

A folyó  felújítási  munkákhoz  további  forrásokra  volt  szükség,  ennek részleges  anyagi 
fedezetét – az 1928. évi VI. tc. elfogadásával – a gépjárművek megadóztatásával teremtették 
elő.  Az  adóból  származó  bevétel  az  Országos  Útfejlesztési  Alapot  illette,  de  később  a 
magántőkét is bevonták a felújításokba.

Míg Tóth L.  (1995)  kifejezetten  előnyösnek minősítette  a gépjárműadót,  gölniczbányai 
Elischer (1935) szerint, mivel azt nem a forgalomban való részvétel arányában vetették ki, 
gátolta  az  automobilok  számának  növekedését.  Ez  utóbbi  véleményt  támasztja  alá  a 
gépjárművek számának változása. (2. ábra)

2. ábra
A gépjárművek számának változása, 1910-1934

Adatforrás: malduri Maléter, 1935; [43] - Magyarország népessége és gazdasága, 1996
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A háborút követően megfogyatkozott gépjárműállomány első jelentősebb expanziójára a 
20-as évek közepén került sor, amikor néhány év alatt  a 7000 darabos állomány közel 35 
ezresre duzzadt. Az 1930-ban már közel 20 ezer személygépkocsi mellett a motorkerékpárok 
száma is átlépte a 10 ezret, a tehergépjárműveké pedig az ötezret közelítette. Az 1930-as évek 
gazdasági válságának hatása azonban, párosulva az adózási rendszerrel, a magas beszerzési és 
fenntartási  költségekkel,  valamint  a  sorompóvámokkal  (malduri  Maléter,  1935)  a 
forgalomban  lévő  gépjárművek  számát  erősen  lecsökkentette.  Az 1930-ban közel  20 ezer 
személygépkocsiból három év alatt közel 8000 darabot vontak ki a forgalomból. A fajlagos 
hazai gépjármű-ellátottság európai összehasonlításban is kifejezetten alacsony volt, bár 1934-
től a gépjárművek száma újra növekedésnek indult. Ennek ellenére – igaz a háborús években 
hiányzó statisztikai adatokat mellőzni kényszerülve – megállapítható, hogy az 1930-as értéket 
csak 1958-ban érte el újra a személygépkocsik száma.

A  mérési  szintek  többlépcsős  voltát  szemléltetendő,  meg  kell  jegyezni,  hogy  míg  Magyarország 
személygépkocsi-ellátottsága  Európán  belül  volt  alacsony,  addig  Európa  ellátottsága  az  Amerikai  Egyesült 
Állomokhoz képest maradt el, ahol a világ személygépkocsi-állományának közel 70%-a tömörült a 30-as évek 
második felében. (Murányi, 1953)

Szintén érdekes, világméretű összevetésre ad lehetőséget a Föld egyes tájegységein, a 30-as években használt 
közlekedési módok tanulmányozása. (14. térkép)

14. térkép
Közlekedési módok az 1930-as években

Forrás: Csinády, 1940, 97. o.

Látható,  hogy a motoros közlekedés csak a Föld legfejlettebb térségeiben,  de még mindenhol a  fogatolt 
vontatással (és a vasúti közlekedéssel) együtt volt jelen. A szerző talán épp Magyarország keleti határán vonta 
meg azt a választóvonalat, amelynek alapján Romániában még a magyarországinál is hangsúlyosabb volt a nem 
motorizált közlekedés, amely a Föld legnagyobb részére még 70 évvel ezelőtt is jellemző volt.

A gépjárművek elterjedése számos tekintetben elkezdte  átalakítani  a mindennapi  életet. 
Míg a vasút népességkoncentráló hatású volt a XIX. században, addig a gépkocsik elterjedése 
szabadabb  áramlást  tett  lehetővé,  és  ezzel  (távlatilag)  a  térben  szórtabb  népességeloszlás 
irányába  hatott.  Kiterjesztette  az  ellátási  körzeteket  is,  míg  korábban  a  gyorsan  romló 
mezőgazdasági termékek csak 20 km-es körzetben voltak szállíthatók, gépjárművekkel ez már 
100 km-ről is megoldható lett. 

Emellett  létrejöttek  új,  a  gépkocsikhoz  kapcsolódó  szolgáltatások  is,  melyek  új 
munkalehetőségeket  teremtettek  (nyersanyag  szállítás,  szervizek,  benzinkutak,  taxik),  és 
megjelentek az ezekkel az ágazatokkal összefüggő képzési formák is. (pl. útépítő mérnök) 
(malduri Maléter, 1935)
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A  gépjárművek  területi  megoszlását  számuk  hirtelen  változása  alapvetően  nem 
módosította,  a  30-as  évek  közepén  is  a  20-as  évek  végére  kialakult  területi  arányok 
jellemezték az országot. 

Szintén  pontos  értékekkel  rendelkezünk  a  lovak  és  fogatolt  járművek  számáról,  mivel 
nyilvántartásukat  a  honvédelmi  és  a  belügyi  tárca  együttes  kívánságára  1930-ban 
pontosították,  majd  1931-től  –  már  hadászati  okokból  –  újra  bevezették  a  bejelentési 
kötelezettséget. (Horváth, 2002b) A gépjárművek néhány tízezres számával szemben 1935-
ben 645 ezer igásszekér és 43 ezer személyszállító lovaskocsi volt az országban.

Erre a potenciálra épülve, a világgazdasági válság másik hatásaként,  az 1930-as években 
ismét megélénkült a távolsági szekérfuvarozás. Míg a 20-as években a fogatolt szállítási mód 
a mezőgazdasági termények szállításában, a városi árufuvarozásban és a rövidebb helyközi 
fuvarozásban játszott igazán jelentős szerepet, a válság idején újra megindult a hosszú távú 
fuvarozás. A több városban a kövezetvám fizetése alól is mentes szekerezés fellendülése a 
válsághelyzetben akkor még lehetséges, saját lábon álló, a világpiactól független természet 
közeli alágazat egyik utolsó fellángolását jelentette, hiszen a takarmányok alacsony ára és az 
igavonó állatok reprodukciós képessége következtében a szekerezés a szállítás egyetlen, kis 
beruházással  és  emberközeli  módon  megvalósítható  formája  volt.  A  javuló  úthálózaton  a 
gumikerekes szekerek 3-4 tonna hasznos teherbírással, 8 km/órás sebességgel napi 60-70 km 
megtételére  voltak  alkalmasak.  A  távolsági  szekérforgalom  főleg  az  Alföldön  öltött 
parlamenti  vitákat  is  kiváltó  méreteket,  de  a  salgótarjáni  és  miskolci  iparvidék 
összeköttetésében is jelentős pozíciót vívott ki magának. (Ertl, év nélkül) 

Az  1933-as  adatokra  támaszkodó  budapesti  árustatisztika  szerint  (Illyefalvi,  1935)  a 
közúton felhozott áruk a fővárossal közvetlenül határos térségekből érkeztek a legnagyobb 
tömegben, de a Ceglédre és Kecskemétre vezető útvonalak menti járásokból is kiemelkedő 
volt  az  érkezett  áruk  mennyisége.  Arányaiban  ez  PPSK vármegyében  40% körüli  közúti 
részesedést  jelentett,  amely  (természetesen  a  kis  távolságból  fakadóan  is)  messze  a 
legmagasabb volt a vármegyék közt.

A vasút uralta korszak áruszállításában is találunk azonban az átlagostól eltérő értékeket. Így pl. a fővárosba 
irányuló szállítások teljes, 85 mázsás volumene közúton érkezett Budapestre a letenyei járásból, de a fővárossal 
határos  egyes  településekről  (Kispest,  Budafok) is 90% feletti  volt a közút aránya.  E szomszédsági  relációk 
azonban  a  30-as  években  még  nem  szakadtak  el  a  természetes  csatornáktól  sem,  Szentendréről  vagy 
Esztergomból az áruk több mint 90%-a a Dunán érte el Budapestet. 

A közúton szállított (többnyire az őstermelői árukörbe tartozó) áruk aránya összefüggően a 
Csepel-szigeten  volt  a  legmagasabb  (70-80%  között),  de  Cegléd  és  Kiskunfélegyháza 
térségéig is 50% feletti, míg a Dél-Alföld Tisza menti területein az országos átlagot szintén 
meghaladó arányú volt a közút részesedése a szállított áruk tömegét tekintve.

Érdekes példát nyújt a korabeli konfliktus szemléltetésére egy, a Magyar Vaskereskedőben megjelent cikk. A 
vidéki vaskereskedők sérelmezték ugyanis az olcsó, „illegális” szekérfuvarozást, mivel egyesek Pestről „ingyen” 
vitték  le  az  ott  olcsóbban  megvásárolt  vasárut,  amivel  mind  a  vidéki  vaskereskedéseket,  mind  a  vasutat 
„tönkretették”.  A tudósítás országos jelentőségű konfliktusként számolt be a jelenségről,  megoldási  javaslata 
pedig az volt, hogy vasúti tarifák csökkentése mellett a szekérfuvarozást törvényileg korlátozni kell. (Pásztor, 
1934)

A  MÁV  tarifái  azonban  továbbra  is  magasak  maradtak,  így  a  nagytávolságú  fogatolt 
fuvarozás a gazdasági válság lecsillapodása után is megtartotta kivívott pozícióit, és 1935-re 
az egész országra kiterjedt. (Frisnyák, 2001b)

A főváros határain belépő forgalomban is a szekérforgalom volt a meghatározó, 56,5%-os 
részesedéssel,  a város belső forgalmában viszont a lófogatú járművek aránya a 30-as évek 
elején már csak 10-25% volt. (Hegedűs, 1995)
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Tovább zajlott a 30-as években a vasút és a közút közti harc is. A közút javuló műszaki 
lehetőségei fokozódó veszélyt jelentettek a vasutak számára, így a korábbi – közúti szállítást 
korlátozó  –  jogi  szabályozást  az  1930.  évi,  a  közhasználatú  gépjáróművállalatokról  szóló 
XVI.  törvénnyel  megerősítették.  Enyhülést  csak  a  1933-ban  kötött  MÁV-MATEOSZ 
(Magyar Teherautó-fuvarozók Országos Központi Szövetkezete) megállapodás hozott,  de a 
szállítási piac legfontosabb szereplője továbbra is a MÁV maradt. (Lendér, év nélkül)

A közút pozíciói azonban a folytatódó útkorszerűsítések révén folyamatosan javultak. A 
20-as  évek  végén  átadott  újabb  hidak  mellett  (Dunaföldvár  (1928-1930),  Tiszaug 
(1927-1929), Balsa (1929-1930) a bajai és az algyői vasúti hidak közúti sávokkal bővültek 
(1935). (Frisnyák, 2001b)

 Az időszak legjelentősebb hálózatfejlesztési tervezete a tíz évre szóló  országos útépítési 
program volt,  amely a  főútvonalak fokozott  korszerűsítését  tűzte ki célul.  Így került sor a 
London–Isztanbul  tengely  hazai  szakaszának  (Oroszvár–Budapest  /1931/,  majd  Budapest–
Röszke  /1935/),  valamint  fővárosból  a  Siófokra  és  Nyíregyházára  vezető  útszakaszok 
átépítésére. (Tóth L, 1995) Ezen útszakaszokat már a 20-as évek végétől jellemző módon nem 
az akkori, hanem a 10-15 év múlva várható forgalmi terhelésnek megfelelően építették ki.

Folyt  a vármegyék kezelésében álló utak korszerűsítése is, a törvényhatóságok 1930 és 
1938 között 2851 km makadám utat építettek ki.

1930-ban ugyanakkor még mindig 994 bekötetlen község volt az országban, így a helyzet 
megoldása érdekében 10 éves bekötőút programot dolgoztak ki.  Ennek keretében 1930 és 
1944 közt 4653 km bekötőút, valamint vasút- illetve hajóállomáshoz vezető állomási út épült 
1520 község és településrész számára. (Frisnyák, 2001b) 

1934-ben  került  sor  –  az  1927/28-as  forgalomszámlálás  eredményeire  is  alapozva  – 
Magyarország  új  főúthálózatának  meghatározására.  Régi  hiányosságot  pótoltak  ezzel  a 
lépéssel,  amellyel  nem csak  az  állam-törvényhatóság  konfliktust  sikerült  rendezni,  hanem 
megoldották az úthálózat trianoni határokhoz való illesztését is. 

Az  útvonalakat  három  kategóriába  sorolták,  és  ennek  megfelelően  egy-,  két-  vagy 
háromjegyű számozással sorszámozták:

- elsőrendű utak, melyek a külfölddel való kapcsolatot biztosították
- másodrendű utak, melyek az ország különböző régióit kötötték össze
- harmadrendű utak, a fontosabb termelési területek, lakókörzetek bekötésére

Az  új  rendszerrel  első  ízben  sikerült  egységes  keretet  adni  a  hálózatfejlesztésnek, 
megszüntetve ezzel a helyi érdekek állami érdekek feletti érvényesítését. Ennek értelmében a 
főközlekedési hálózat elszakadt az utak kezelői igazgatási szintjétől, a mintegy 9800 km-nyi 
hálózatból  4253  km  állami,  míg  a  többi  törvényhatósági  tulajdonba  került.  Azokat  az 
útszakaszokat, amelyek a főúthálózat részévé váltak, de korábban még a törvényhatósági utak 
közé sem tartoztak, a vármegyék felvették saját hálózatukba. 

 A  hálózat  kijelölésében  a  fő  szempontot  a  határok  jó  megközelíthetősége  játszotta, 
másodsorban  vették  figyelembe  az  országrészek  közti  kapcsolatok  biztosítását,  végül  a 
fontosabb termelő területek és a nagy népességkoncentrációjú vidékek főhálózatba kapcsolása 
volt a cél. (Tóth L, 1995)

Az  alapjaiban  megváltoztatott  úthálózati  kategorizálás  során  nyolc  egyszámjegyű,  35 
kétszámjegyű  és  150  három  számjegyű  főútvonalat  alakítottak  ki,  lerakva  ezzel  a  máig 
érvényes  úthálózati  beosztás  alapjait.  A főutakon,  főleg  a  három számjegyűeken  azonban 
továbbra is előfordultak kiépítetlen szakaszok. 

A nyolc egyszámjegyű főút iránya nagyjából a mai állapotokat tükrözte, de a 2-es sz. főút 
a történelmi hálózatnak megfelelően Rétság után Losonc felé tartott, a 4-es Püspökladánynál 
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Kolozsvár felé tért el, míg a 6-os szintén a történelmi nyomvonalat követve Szekszárdon át 
Eszékre vezetett.

Megváltoztatták az utak elnevezését  is,  és  bár még számos út nevében határon kívülre 
került  települések  nevei  szerepeltek,  de  „végpontként”  már  nem  az  eredeti,  történelmi 
„végpontot”, hanem az aktuális határokhoz közelebb eső nagyvárosok neveit adták meg.

A következő, 1935/36-os számlálásra már ezen az új, főútvonalakat a korábbiakhoz képest 
szokatlanul nagy arányban tartalmazó hálózaton került sor.

3.11.Az 1935/36. évi forgalomszámlálás

A XX. század második  hazai,  közúti  forgalomszámlálására  1935/36-ban került  sor.  Az 
1927/28.  évi  számláláshoz  képest  mind  az  úthálózati  kategóriák,  mind  az  utak  állapota 
megváltozott, így újabb számlálás elrendelése vált szükségessé.

Hasonlóan az 1927/28-ban végrehajtott  felvételhez,  az  1935/36-os számlálás  szintén fő 
feladatának tekintette, hogy „az állati és géperejű járművek súly- és sebességviszonyai közt 
fennálló éles különbségek értékeit is észlelés tárgyává kell” tenni. [3], (1. o.)

Az 1935/36-os forgalomszámlálás a főközlekedési hálózat 9495 km-es, és a főközlekedési 
utak hálózatába nem tartozó közutak 8971 km-es hosszára terjedt ki,  átlagosan egyaránt 5 
kilométerenkénti számlálóállomás sűrűség mellett.

A főúthálózat változásának érdekessége, hogy ez volt az első olyan számlálás, amelynek során már mind a 
Velencei-tó, mind a Balaton déli partján is számlált, és többségében kiépített utak voltak. A 7-es út már délről 
kerülte meg a Velence-tavat, a Kis-Balaton melletti szakasz azonban még kiépítetlen volt, hiszen a természeti 
adottságokból  következően történetileg mindkét tónak csak az északi partjai  voltak alkalmasak a szárazföldi 
közlekedésre.  Végül  1954-re fejeződött  be a  déli  parti  útszakaszok teljes kivitelezése,  amikor a  7-es út  mai 
nyomvonalból  akkor  még  hiányzó,  utolsó,  43  km-es  szakaszát  is  átadták  Balatonkeresztúr  és  Nagykanizsa 
között. (Bacsó–Berg–Bessnyői, 1954)

A számlálást  –  ekkor  már  valamennyi  évszakban,  évszakonként  7x24 órán át  –  az úti 
személyzet  végezte  oly  módon,  hogy  a  számlálási  időszakot  háromnaponta  hat  órával 
későbbre tolták. Vagyis első nap 0-6 óráig, negyedik nap 6-12 óráig, hetedik nap 12-18 óráig, 
míg a tizedik nap 18-24 óráig tartott a számlálás. Később nyár kivételével, a többi évszakban, 
az  úti  személyzet  utazásának  csökkentése  érdekében  a  délutáni  és  éjjeli  számlálást 
összevonva,  12 órán át  (18-6 óráig)  végezték.  Az eredményeket  (az éves  középértékeket) 
szintén darabszám és terhelés szerint tették közzé. [3]

3.11.1.A számlálás eredményei

A  1927/28-as  észlelésnél  mintegy  2500  km-el  hosszabb  számlált  hálózat  átlagos  napi 
forgalma 320 jármű volt, melynek közel 90%-át továbbra is a fogatolt forgalom adta. Szinte 
változatlanok  maradtak  a  motoros  járműkategóriák  arányai  is,  a  motorkerékpárok  és 
személygépkocsik  együttesen  8,2%-os,  míg  a  tehergépjárművek nem egészen 4%-os súlyt 
képviseltek az utak forgalmában.

Az úthálózati  besorolás 1934-ben történt reformja következtében az utak kategorizálása 
igazodott  a  forgalomnagyságokhoz,  amit  az  egyszámjegyű  főutak  514 jmű/nap  és  a  nem 
főutak 266 jmű/nap forgalma közti monoton csökkenés tükröz. (10. táblázat)

A forgalomnagyságok puszta értékei mellett különösen fontos kiemelni az egyszámjegyű 
főutak 30 százalékos motoros forgalmát, amely jelentősen meghaladta a többi főút kategória 
ezen értékét, a nem főutak 6,7%-os motoros forgalmához képest pedig már egy új korszak 
eljövetelét jelezte.
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10. táblázat
Az utak forgalma útkategóriánként, 1935/36 [jmű/nap]

fogatok motor +szgk. tgk. összesen
egyszámj. főutak 360 105 50 514
kétszámj. főutak 343 38 19 400
háromszámj. főutak 283 21 9 312
főutak 313 39 19 371
nem főutak 248 13 5 266
összesen 282 26 12 320
Adatforrás: [3]

A legforgalmasabb egy- és kétszámjegyű utak forgalmát igazgatási útszakaszonként (15.
térkép),  míg  a  teljes  úthálózat  forgalmát  vármegyei  bontásban  (16.  térkép,  17.  térkép) 
ábrázolják a térképek.

15. térkép
Az egy- és kétszámjegyű főutak hálózata és forgalma, 1935/36

Adatforrás: [3]

Az egyszámjegyű  főutak kiemelkedő forgalmát  és  gépjármű-forgalmuk nagy arányát  a 
főváros  centrikus  vonalvezetés  és  a  magas  budapesti  gépjármű-koncentráció  mellett  az 
útfelújítási programoknak köszönhető minőségjavulás magyarázza. Legforgalmasabb közülük 
az 5-ös út volt (755 jármű/nap), amelynek forgalma – a korszerűsítés következtében – az 1-es 
úthoz hasonlóan nagyjából a kétszeresére növekedett az 1927/28-as számláláshoz képest. 

A két felvétel eredményei, eltérő számlálási periódusaik miatt közvetlenül nem vethetőek össze, az azonban 
biztosan állítható, hogy az 1935/36-os forgalom semmiképpen sem lett nagyobb az 1927/28-asnál.

A teljes,  több száz  kilométeres  útvonalakra  számított  átlagos  értékeket  (természetesen) 
számos  kisebb  út  forgalma  meghaladta.  A  legnagyobb  az  akkor  41-es  számú,  Cegléd–
Kecskemét út forgalma volt (1319 jmű/nap), és itt volt a legmagasabb a motoros forgalom 
nagysága  is  (380  jmű/nap).  Ezen  értékek  országos  szinten  kiemelkedőnek  számítottak, 
azonban  a  Kiskunság  főútjainak  forgalma  általában  is  kitűnt,  Magyarország  nyolc 
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legforgalmasabb  főútjából  hat  ezen  a  vidéken  volt  található,  többnyire  jelentős  motoros 
járműaránnyal.

A  fejlettségi  faktornak  tekinthető  gépjárműforgalom  arány  egyaránt  tükrözte  az  utak 
műszaki állapotát és a korszak társadalmi-gazdasági jelenségeit. 

A  gépjárműforgalom  aránya  56%-os  értékkel  az  egyébként  legkisebb  forgalmú  (69 
jmű/nap) Aszófő–Tihany főúton volt a legmagasabb, de a Balaton térségének számos más 
útján,  illetve  a  már  akkor  szezonális  forgalmat  bonyolító  (laborfalvi  Benke,  1937),  a 
fővárosból  levezető  úton  is  kiemelkedő  volt  a  motoros  forgalom  aránya.  A  leginkább 
motorizált kilenc út közül öt a Balaton térségében feküdt, rámutatva ezzel a balatoni turizmus 
fejlődésére és használói társadalmi pozíciójára. 

Az ország mezőgazdasági jellegéből következően egyébként a tavaszi és az őszi forgalomban nagyobb volt a 
mezőgazdasági  járművek aránya,  mint a többi évszakban,  a motoros járművek forgalma ugyanakkor a nyári 
időszakban volt magasabb. [3]

Természetesen a hosszabb főutak számos észlelési szakaszán is jellemző volt a motorikus 
forgalom magasabb aránya, de a Balaton térségében mért értékek ezek mellett sem vesztették 
el jelentőségüket. Figyelemre méltó ugyanakkor, hogy közel 200 km-es hossza ellenére is a 
bécsi főút volt a második legmotorizáltabb főutunk, 48%-os gépjármű aránnyal.

A  nominális  értékek  alapján  a  tendenciózusan  legnagyobb  gépjárműforgalom  az 
egyszámjegyű főutakon bonyolódott, a 6-os és a 8-as út kivételével valamennyi egyszámjegyű 
főút az első 13 út közt szerepelt. Különösen magas volt a bécsi főút és a főváros környéki utak 
motoros  forgalma.  Ugyanakkor  alig közlekedtek gépjárművek a legkeletibb országrészben, 
volt olyan főút is, ahol átlagosan csak egy gépjármű haladt el naponta.

A forgalom megoszlásának országos trendjét tekintve nyugat-keleti kettősség jellemezte 
Magyarországot. (16. térkép)

16. térkép
A közutak forgalma járműkategóriánként, 1935/36

Adatforrás: [3]
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A teljes  volument  döntően  meghatározó  szekérforgalom a  sík,  alföldi  térségben  jutott 
nagyobb  szerephez,  így  a  Dunától  keletre  fekvő  térség  forgalma  (a  legterheltebb  PPSK 
vármegye kihagyása esetén is) meghaladta a Dunántúlét. 

Az 1927/28-as számlálással, az akkori téli észlelés kihagyása miatt nem vethetők össze az 
eredmények, az értékek alapján még az sem dönthető el, hogy csökkent vagy nőtt a forgalom. 
A forgalmi terhelés területi képe azonban kompaktabbá vált, nagyjából a Győr–Baja tengely 
mentén élesen tagolódik az ország egy kevésbé forgalmas nyugati, és egy forgalmasabb keleti 
részre.  A  teljes  forgalmat  tekintve  messze  kiemelkedett  PPSK  vármegye  forgalma  (553 
jmű/nap), amelyet a főváros kisugárzása és a Kiskunságban közlekedő járművek magas száma 
együttesen határozott meg. 

Tánczos-Szabó (1977)  az  Alföld  forgalmi  viszonyait  ismertető  cikkében  PPSK vm. magas  forgalmának 
okaként  az 1935-ös Illyefalvi  féle  árustatisztika által  is  alátámasztott,  Kecskemét  felől  a  budapesti  piacokra 
fuvarozott gyümölcsszállítmányokat, a főváros közelségét és a nyugat-kelet tranzitot jelöli meg.

A  többi  magas  forgalmú  vármegye  közül  Fejér  és  Komárom  és  Esztergom  k.e.e. 
vármegyéket,  hasonlóan  PPSK-hoz  és  általában  a  Dunántúli  vármegyék  többségéhez,  a 
magasabb  (13-21%)  motoros  forgalom  jellemezte,  míg  a  keleten  kiemelkedő  forgalmú 
vármegyékben csak 4-8% volt a gépjárművek aránya.  Az alacsony motoros arány a keleti 
térség fejletlenségét jelzi, a nyolc legkisebb motoros forgalmat jegyző vármegye közt nem 
volt egyetlen dunántúli sem. 

A  motoros  forgalom  aránya  az  1927/28-as  viszonyokhoz  hasonlóan  1935/36-ban  is 
tükrözte a gépjármű ellátottság főváros-vidék, és nyugat-kelet különbségeit, illetve a Bécsbe 
és a Balatonhoz vezető utak kiemelkedő motoros forgalmát. (17. térkép)

17. térkép
A közúthálózat motoros-jármű forgalma, 1935/36

Adatforrás: [3]

A  legforgalmasabb  PPSK  vármegyét  a  legnagyobb  arányú  gépjárműforgalommal 
rendelkező Komárom és Esztergom k.e.e. vármegye, majd Győr, Moson és Pozsony k.e.e. és 
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Fejér vármegye követte a rangsorban. Az ellentétes póluson a legkeletibb hat vármegye közül 
öt helyezkedett el, kiegészülve Bács-Bodrog vármegyével.

A  számlálásból  ismertek  a  tíz  törvényhatósági  város  forgalmi  viszonyai  is.  Érdekes  településhálózati 
különbségre világít rá, hogy az alföldi települések számlált úthosszainak átlaga – ezen városok nagy határának 
köszönhetően  –  több  mint  ötszörösen  felülmúlja  a  nem  alföldi  városokét,  ennek  következtében  motoros 
forgalmuk átlagos aránya (6%) nem a belterületi járműhasználatot tükrözi, ellenétben a nem alföldi városokkal 
(27%).  Az  úthossz  és  a  gépjárműarány  fordított  összefüggése  a  két  adatsor  közötti  -0,72-es  korrelációs 
együtthatóban is kifejezésre jut.  

Szintén megemlítendő, hogy 1937-ből rendelkezünk adatokkal a nemzetközi gépjárműforgalomról is. Ennek 
alapján  Magyarország  határát  közel  40000  külföldi  személygépkocsi  lépte  át,  melyekben  átlagosan  3,7  fő 
utazott. A legintenzívebb forgalom Ausztriával és Csehszlovákiával zajlott, a belépő gépkocsik 65%-a ebből a 
két országból érkezett. A közúti teherforgalom tekintetében ennél is polarizáltabb volt a helyzet, az említett két 
országon kívül csak két román és egy egyéb belépő tehergépkocsit regisztráltak a határokon. A személyforgalom 
egyértelműen  szezonális  volt,  maximuma a nyári  hónapokra  esett,  de  a  teherforgalom megoszlása  sem volt 
egyenletes, az őszi hónapok forgalma volt a legnagyobb. Magyar rendszámú személygépkocsiból 15000 lépte át 
a határokat 1937-ben. 

A  járművek  terheltségével  kapcsolatban  megállapítható,  hogy  1927/28-hoz  képest  a 
könnyű fuvarok aránya csökkent, a nehezeké pedig nőtt.  (laborfalvi Benke, 1937) Az  1000 
tonnás  terhelési  küszöböt – amely felett  pormentes  burkolatú utat  kell  építeni  – 3555 km 
úthosszon haladta meg a forgalom, ugyanakkor a pormentes utak hossza csak 2974 km volt. 
(Tóth L, 1995) A két érték közötti különbség azonban kisebb volt, mint az előző számlálást 
követően, ami a közutak állapotának javulását jelzi.

A XX. század  első  félében  végzett  két  forgalomszámlálás  eredményei  tehát  a  fogatolt 
forgalom közel 90%-os konstans túlsúlya mellett a fogatolt forgalom és a gépjárműforgalom 
bizonyos  fokú  területi  polarizálódását  tükrözik.  Míg  az  1927/28-as  észleléskor  mindkét 
járműkategória  forgalmának  térbeli  megoszlását  csak  a  főváros  (PPSK  vármegye)-vidék 
dualizmus  jellemezte,  addig  1935/36-ra  ez  kiegészült  egy  markáns  nyugat  keleti 
megosztottsággal  is.  A  fejlettségi  faktornak  tekinthető  motoros  járművek  gyakorlatilag 
hiányoztak  az  ország  legkeletibb  térségeiből,  miközben  a  fogatolt  forgalom  nagysága  a 
Dunántúlon volt jóval alacsonyabb az alföldinél.

A polarizálódásra vonatkozó állításokat a relatív szórás változása is megerősíti. A fogatolt 
forgalomra vonatkozó relatív szórás értéke 1927/28-ban 20% volt, amely 1935/36-ra enyhén, 
2  százalékponttal  növekedett.  Ezen  értékek  majdnem pontosan  tükrözik  a  teljes  forgalom 
területi  egyenlőtlenségeit  is.  Ehhez képest  a gépjárműforgalom koncentráltabb,  tehát  eleve 
sokkal  polarizáltabb  (38%)  megosztottsága  a  két  számlálás  között  még  jobban,  66%-ra 
növekedett.  A  szórásértékek  a  szekerek  általános  használatával  szemben  a  még  csak 
elterjedőben lévő, különleges státuszt tükröző gépjárműhasználatra utalnak.

3.12. 1936-tól az 1950-es évekig

A szilárd  burkolatú  utak  építése  a  30-as  évek  második  felében  is  tovább  folytatódott. 
Hosszabb  szakaszokat  adtak  át  mai  a  8-as,  3-as,  42-es,  11-es,  52-es  és  71-es  utakon.  A 
főutakon építendő hidak jelentős része erre az időszakra már elkészült. Ebben az időszakban 
adták  csak  át  azonban  a  kisari  (1939),  a  polgári  (1941)  és  a  medvei  (1941)  hidakat.  Az 
ellátottság  javulását  jelzi,  hogy  bár  1937-ben  még  177  nyilvántartott  komp  volt 
Magyarországon, ebből már csak 13 esett törvényhatósági utakra, az állami utak pedig már 
mindenhol hídon keresztezték a folyókat. 

1941-re megépült Magyarország első gyorsforgalmi jellegű útja is, a Ferihegyi repülőtérre 
vezető út. A reptéri forgalomban kiemelkedően nagy gépjárműforgalommal számoltak, ezért 
az útpályát a szekérforgalométól elkülönítve alakították ki, Pestszentlőrinc beépített területén 
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2x2 sávos kiszolgáló utat építve mellé. (Jánoshegyi, 1978) Magát a légikikötőt azonban csak a 
háború után nyitották meg.

Magyarország mai területén az 1919-ben 16219 km hosszú kiépített hálózat még tíz évvel 
később is csak 16478 km-t tett ki, azonban a hálózatfejlesztési programok hatására 1936-ban 
már 23718, 1944-ben pedig 26861 km volt a kiépített utak hossza.

1940-ben felfüggesztették a gépjárműforgalmat addig jelentősen nehezítő kövezetvámok 
szedését is, de „A városi, közúti és kövezetvámok újabb szabályozásáról” szóló 3710/1940. 
M.E. sz. rendelet a székesfőváros a tehergépjárművek és szállítmányaik, illetve a lábon hajtott 
állatok után gyakorolt vámszedési jogát érintetlenül hagyta. (Frisnyák, 2001b)

1938-tól az ország területének bővülése és a háborús előkészületek miatt az útügyi politika 
is megváltozott. A visszacsatolt területeken az utak állapota jelentősen eltérő volt. Felvidéken 
a  főutakat  általában  jól  karban  tartották,  de  a  bekötőutak  a  Magyarországinál  rosszabb 
állapotban  voltak.  Kárpátalján  a  Felvidékhez  képest  rosszabb volt  az  utak  minősége,  míg 
Erdélyben  teljesen  elhanyagolták  az  úthálózatot.  Itt  a  főközlekedési  utakon is  csak  20-30 
km/óra sebességgel lehetett  haladni. A Nagyvárad–Kolozsvár szakasz átépítésén kívül más 
fejlesztés nem történt, számos úthoz a húsz év alatt egyáltalán nem nyúltak hozzá. (Tóth L, 
1995)

A háborús évek alatt az útépítések zöme a visszacsatolt területekre, különösen Erdélybe 
(664,1 km) és Kárpátaljára (267,2 km) koncentrálódott,  de ezeket az utakat többnyire csak 
makadám burkolattal  látták el.  Ezzel szemben a mai határok közé eső területen a háborús 
években kevesebb út épült (pl. a 85-ös, 44-es, 71-es, 35-ös utak egyes szakaszai), de ezeket 
továbbra is nehézburkolattal (főleg beton, kiskockakő, kisebb részben aszfalt) építették ki. Az 
útépítések  területi  súlypontja  egyértelműen  a  háborúra  való  előkészületeket  tükrözte,  az 
elsődleges  védvonalként  erődített  Keleti-Kárpátok  felvonulási  irányainak  és  Kárpátalján  a 
völgyek közötti mozgást lehetővé tevő utak kiépítése volt a korszak legfontosabb feladata. 
(Szabó J, 2002) 

A háborút  követően  megindult  az  úthálózat  újjáépítése.  Az  állami  úthálózatot  1949-re 
sikerült helyreállítani, de a törvényhatósági hálózat építése nagyon lassan haladt. E hálózat 
felújítását  hátráltatta,  hogy  1946-ban  megszüntették  az  útadót,  majd  1948-ban  a  községi 
közmunkaváltságot is, igaz ugyanekkor elrendelték az útalapok állami egyenes adóból történő 
kártalanítását. (Tóth L, 1995)

1949-ben az utak 11,8%-a volt pormentes, míg 78,3%-a vizes makadám burkolatú, de az 
átkelési szakaszok nagyobb igénybevétele és az ideiglenesen kialakított pormentes burkolatok 
nagy aránya miatt csak az utak 2 százaléka felelt meg a jövőbeni igényeknek. Ugyanekkor 
Németországban 55%, Nagy-Britanniában 93% volt a nehézburkolatú utak aránya. (Murányi, 
1953)

A  hálózati  infrastruktúra  hosszabb  időt  igénylő  helyreállításával  és  korszerűsítésével 
szemben gyorsabb változások jellemezték a közútügy adminisztratív szféráját. A kommunista 
hatalomátvétel hatása 1949/1950-re érte el, és változtatta meg a közutak (kezelési) rendszerét 
is. A 6900/1948. sz. korm. rendelet előírta a törvényhatósági utak és átkelési szakaszok 5 év 
alatti  állami  kezelésbe  vételét,  a  Közlekedésügyi  Miniszter  61000/1948.  sz.  végrehajtási 
rendelete pedig kimondta, hogy az államosítás után a közutakat az alábbi csoportokba kell 
besorolni (Hegedűs, 1995; Tóth L, 1995):

- elsőrendű, 1-9-ig 
- másodrendű, 10-99-ig
- harmadrendű, 100-999-ig számozott főközlekedési utak 
- összekötő és bekötő utak
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- állomási hozzájáró utak

A 4278/1949. M.T. sz. rendelet megváltoztatta a korábbi ütemezést, 1949. december 31-i 
hatállyal  a törvényhatósági útalapokat  megszüntette,  és ezzel egyidejűleg,  1950. január 1-i 
hatállyal döntött 14200 km közút állami kezelésbe vételéről. 

A Közlekedésügyi  Miniszter  25200/1949.  sz.  végrehajtási  rendelete  állapította  meg  az 
állami  kezelésbe  veendő  utakat,  ennek  alapján  azon  települési  utcák,  melyeknek 
törvényhatósági  hálózatba  tagolása  jogellenes  volt,  illetve  azok a  kiépítetlen  utak,  melyek 
nem  kötöttek  be  községeket  az  úthálózatba,  nem  kerültek  állami  kezelésbe.  E  700 
kilométernyi  kiépített  és  1900  km-nyi  kiépítetlen  utat  az  illetékes  települések  kezelésébe 
helyezték. Ugyanekkor nagy Budapest létrehozásával valamennyi, az új területen fekvő út a 
főváros kezelésébe került

Az utak rendszerének megváltoztatásával egyidejűleg átalakították a fenntartás szervezeti 
rendszerét is. A közúthálózat fenntartására és építésére 1950. január 1-től az államépítészeti 
hivatalok  hatáskörét  csökkentve  először  megyei  útfenntartó  vállalatokat  szerveztek 
(Komárom  megyében  csak  1952-től),  majd  1950.  augusztus  1-től,  a  helyi  tanácsok 
megalakulásától  kezdve  az  igazgatási  tevékenységet  is  új  szervek,  a  megyei  tanácsok 
végrehajtó bizottságának közlekedési osztályai látták el.

Ezzel  egyidejűleg  az Államépítészeti  Hivatalok  rendszerét  több mint  70 éves  működés 
után, a Minisztertanács 143/1950 (V.18.) sz. rendeletével felszámolták. (Tóth L, 1995)

3.13.Az 50-es évek átmeneti időszaka

Szervezeti  szempontból  az 50-es éveket  továbbra is  a  változás,  az  új  közúti  igazgatási 
rendszer  kialakítása  jellemezte.  A  megyei  tanácsok  végrehajtó  bizottságának  közlekedési 
osztályai 1954. március 31-ig látták el a közutakkal kapcsolatos igazgatási tevékenységeket.

Ezt  követően  az  állami  közutak,  hidak  és  valamennyi  rév  a  MT  517/IV/1953.  sz. 
határozata alapján a Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium (KPM) kezelésébe került, míg a 
települési utak, az állami utak átkelési szakaszait kivéve már 1954 januárjától a Város- és 
Községgazdálkodási Minisztériumhoz hatáskörébe tartoztak. 

A  megyei  tanácsok  közlekedési  osztályai  az  áprilisi  hatáskör-változással  egyidejűleg 
megszűntek, a KPM az igazgatási teendők ellátására 12 Közúti Kirendeltséget szervezett. A 
19 megyei útfenntartó vállalatot a Közúti Kirendeltségek szerinti székhelyekkel, szintén 12 
vállalattá vonták össze. (Tóth L, 1995)

A szervezeti  átalakítások mellett  folytatódott  a háborús károk helyreállítása,  és az utak 
felújítási programja is. Az ötvenes évek elején került sor pl. a Nyíregyháza–Beregsurány (még 
működő átkelővel), Székesfehérvár–Kisbér, Dunaföldvár–Pécs, a Miskolc–Sátoraljaújhely és 
Balatonszentgyörgy–Nagykanizsa  szakaszok átépítésére.  Az utak főleg beton (ezek hossza 
1967-től kezdett  csökkenni), de egyre gyakrabban aszfalt  burkolatot  kaptak, megkezdték a 
makadám utak  felszámolását.  A makadám nem volt  alkalmas  a  nagy terhelésű  járművek 
közlekedésére,  a  felmerülő  költségek  43%-al  magasabbak  voltak  rajtuk,  mint  a  korszerű 
utakon.  A  makadámpályák  portalanítási  programja  a  technikai  fejlődésnek  köszönhetően 
később a 60-as évek első felében gyorsult fel jelentősen, és az évtized végére lényegében be is 
fejeződött. (Balogh, 2000)

Az 1954 közepén történt útállapot-felvétel szerint a közutak 14,6%-a jó, 33,6%-a közepes 
és  51,8%-a  rossz  állapotban  volt,  ami  összességében  32,6%-os  jármű-üzemeltetési 
költségtöbbletet okozott. 

A háborúban óriási károk érték Magyarország hídállományát is, a hidakban esett kár értéke 
mintegy harmincszorosa volt az egy békeévben ilyen célra fordított összegnek. 1949 végére a 
hidak  közel  60%-át  építették  újjá,  a  helyreállítás  érdekében  újra  bevezették  a  hídvámot. 
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(Frisnyák, 2001b) Az első öt éves terv végére (1954) a Duna-hidak közül a Mária Valéria 
hidat és az Erzsébet hidat, a Tisza-hidak közül a záhonyi közúti, a balsai közúti és vasúti, 
valamint  a  szegedi  vasúti  hidat  nem állították  helyre.  A hiányokat  pótlandó,  1954-ben  a 
nagyobb  folyókon  még  115 állami  kezelésű  révátkelő  működött,  de  ezek  mellett  számos 
gyalogrév is szolgálta a forgalmat. A révekhez vezető utaknak azonban közel 70%-a földút 
volt.

Jelentősen  csökkent  a  30-as  évekhez  képest  a  bekötetlen  községek  és  tanyacsoportok 
száma, 1950-ben 343 ilyen volt az országban, ezek kétharmada Somogy és Zala megyében. 
(Frisnyák,  2001a)  Annak ellenére,  hogy 1951 és  1953 között  463,3 km bekötőút  épült,  a 
bekötetlen  egységek  száma 1954 végéig  377-re  nőtt,  mivel  az  útépítés  nem tudott  lépést 
tartani  az  újonnan létrejövő mezőgazdasági  központok számának  növekedésével.  (Tóth  L, 
1995)

A forgalmi viszonyok szempontjából az 50-es évek első fele a XX. század legnyomottabb, 
a valós igényektől legmesszebb álló,  politikailag teljesen (le)szabályozott  időszaka volt.  A 
kommunista  éra  a  teljes  ellenőrizhetőség  céljából  törvényi  eszközökkel  korlátozta  a 
forgalmat.  1950-ben  „még”  8483  db  (Frisnyák,  2001b),  de  1955-ben  már  csak  2220 
személygépkocsi volt magántulajdonban. (Hegedűs, 1995) Az indokolt „szakmák” kivételével 
(pl.  orvos,  művész,  mérnök,  sztahanovista)  a  személygépkocsikat  fel  kellett  ajánlani  az 
államnak megvételre.  Azonban a  magánkézben maradt  járművekhez  is  csak korlátozottan, 
jegyre  adtak üzemanyagot.  A megmaradt  személygépkocsik megoszlása még polarizáltabb 
lett,  mint a 30-as években,  74,4%-uk (1953) budapesti telephelyű volt.  (Murányi, 1953) A 
forgalom korlátozása nem csak a rendszer ideológiájának, de a tényleges járműhiánynak is 
következménye volt. 

Ugyanakkor jól tükrözi az ideológiai okokat, hogy a totális kontroll érdekében 1951-től 
1957-ig  még  a  kerékpárokat  is  be  kellett  jelenteni,  biciklivel  is  csak  kerékpár-igazolólap 
birtokában lehetett közlekedni.

A  közúti  távolsági  személyközlekedést  az  államosítások  után  egyetlen  vállalat,  a 
MÁVAUT  látta  el.  Bár  a  bekötött  települések  száma  1953-ban  már  2200  felett  volt,  a 
vállalatnak a munkások kötelező szállítása mellett a menetrend szerinti utas-szállításra már 
alig maradt kapacitása. (Frisnyák, 2001a)

1949/1950-től a fuvarpiaci körülmények is megváltoztak. A tehergépkocsi fuvarozás teljes 
mértékben állami kézbe került,  mind  a magánfuvarosok, mind a nagyvállalatok gépparkját 
államosították. A járművek a minisztériumok célfuvarozási vállalataihoz, egyéb közületekhez, 
illetve a Teherautófuvarozási Központokhoz (TEFU) kerültek. A célfuvarozási vállalatok az 
adott minisztérium felügyelete alá tartozó legnagyobb cégek „saját” szállítói voltak, a közületi 
járművek  az  egyéb  szervezetekhez  tartoztak.  A  szállítási  kapacitással  nem,  vagy  csak 
hiányosan  rendelkező  cégek  (és  csak  elviekben  a  magánszemélyek)  pedig  a  TEFU-któl 
rendelhettek teherautókat. (Frisnyák, 2001a)

A  megalakuló  állami  vállalatok,  TEFU-k  működését  a  bürokratikus  tervgazdasági 
szabályozás azonban nehézkessé tette. Az állam a közúti fuvarozást csak 150 km-es körzetben 
engedélyezte  (Lendér,  év  nélkül),  és  előírták  a  havonta  elszállítandó  árumennyiséget  is, 
melynek  teljesítése  érdekében  a  vállalatok  félkész  termékeket  fuvaroztak  feleslegesen. 
Ugyanekkor viszont a 25 km-nél messzebb irányuló szállításokat központilag jelenteni kellett, 
hogy a menetirányítók a kétirányú kihasználtságról gondoskodhassanak. Problémát jelentett a 
hosszú állásidő is, a járművek kihasználtsága alacsony volt, mivel a vállalatok a tervgazdasági 
rendszer ellenére sem tudták, hogy mikor milyen szállítási igényeik merülnek fel. (Frisnyák, 
2001a)

Szintén  államosították  a  tíz  főnél  többet  foglalkoztató  magánfuvarozóktól  a  szekér-  és 
lóállományt is, de a gyakorlat szerint az 50-es évekre jellemző erőszakos „eljárásrend” szerint 
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az  ennél  kisebb  fuvarozók  is  az  államosítás  áldozatai  lettek.  A  megmaradt  szekeresek 
számára, forgalmuk korlátozása érdekében 30 km-es szállítási  körzethatárt  vezettek be. Az 
államosítások számos fuvaros további munkavégzését teljesen ellehetetlenítették.

3.14.A modern forgalomszámlálások rendszere

A keresztmetszeti forgalomszámlálások rendszere 1955-től változott meg alapvetően. Míg 
a  korábbi  számlálások  során  minden  számlálóhelyen  azonos  időtartamban,  és  az  évet 
szabályszerűen lefedő (néhány napos, heti  illetve évszakonkénti)  ciklusokban számlálták a 
forgalmat, addig az új rendszer differenciált mérési programot megvalósító mérőhálózattal, a 
forgalom időbeli és térbeli lefolyásának törvényszerűségeit figyelembe véve határozza meg a 
forgalom nagyságát. Elvi kiindulási alapja, hogy egy statisztikai sokaság valamely jellemző 
ismérvének  meghatározásához  nincs  szükség  (illetve  pénzügyi,  személyi  lehetőség)  teljes 
körű  adatfelvételre,  a  megismerni  kívánt  ismérv  a  kívánt  mértékű  pontossággal,  helyes 
kiválasztási  módszerrel  már  a  megfelelő  számú  mintából  is  meghatározható.  Ennek 
értelmében  míg  az  első  számlálás  alkalmával  az  évszakonkénti  részeredmények 
középértékeként  határozták  meg  az  évi  átlagos  napi  forgalmat,  addig  1955-től  kezdve 
valószínűségszámításon és  komplexebb,  folyamatosan  fejlesztett  statisztikai  eljárásokon és 
mintavételen alapul az ÁNF meghatározása. 

Az új számlálási módszert, az ipari kutatásokban már korábban is alkalmazott, és később a 
forgalomszámlálásoknál nemzetközileg is elterjedt ún. systematic  sampling (szisztematikus 
mintavételező)  módszert  az  USA-ban  már  korábban  folyt  kutatásokra  alapozva 
Magyarországon fejlesztették tovább, Murányi Tamás vezetésével. [5] 

Murányi  Tamás,  az  Útügyi  Kutató Intézet  (UKI)  munkatársa  a  forgalomszámlálások később nemzetközi 
szinten is jegyzett kulcsfigurája volt. Míg korábban az USA-ban csak városi szinten, illetve alacsony éjszakai 
forgalom  mellett  tesztelték  a  sampling  módszerű  forgalomszámlálást  (Murányi,  1960),  addig  vezetésével 
Magyarországon országos rendszerré fejlesztették azt. Murányi számos könyvében fejti ki nem csak a számlálás 
technikai megvalósításával kapcsolatos kutatási tapasztalatait, de az ötvenes évek hazai „szelleméhez” mérten 
rendkívül  merészen  nyilvánított  véleményt  a  közlekedés  társadalmi  szerepével  kapcsolatban  is.  Mindennek 
ellenére, vagy talán éppen ezért életrajzi adatai teljesen ismeretlenek, semmilyen forrásban nem találtam erre 
vonatkozó információt. További sorsa csak publikációi alapján valószínűsíthető, feltehetőleg 1956-ban hagyta el 
az  országot,  az  ötvenes  évek  végén  Németországban  találjuk,  ahol  az  NSZK  Szövetségi  Közlekedési 
Minisztériuma  és  az  Útügyi  Kutatótársaság  megbízásából  kifejlesztette  a  sampling  módszer  németországi 
adaptációját  (Feuchtinger–Murányi–Billinger,  1960),  és  kidolgozta  az  1960-as  ENSZ-Európa  úthálózaton 
tartandó  számlálás  technikai  részleteit  is.  (Murányi,  1960)  A 60-as  évek  elejétől  az  USA-ban  folytatta 
tevékenységét. 

A sampling módszer alapkövetelménye, hogy viszonylag rövid mintavétel alapján, relatív 
alacsony,  a  korábbi  számlálások  költségének  ötöde  mellett  is  [5]  megfelelő  pontosságú 
becslést adjon a forgalom éves volumenére, mint alapsokaságra. Ehhez az alapsokaság két 
jellemzőjének,  a  mérési  időszakban  a  számlálási  keresztmetszeten  áthaladt  járművek 
számának,  és a napi,  heti  és  éves periódussal  jellemezhető forgalom-lefolyási  tényezők,  a 
forgalomingadozás  törvényszerűségeinek  ismeretére  van  szükség.  [15]  A  szisztematikus 
sampling módszer pontossága rétegzett mintavétellel (pl. gépjármű-kategóriánkénti, forgalmi 
irányonkénti felvétel) tovább fokozható (stratified systematic sampling).

A  törvényszerűségek  országról-országra  eltérőek,  hiszen  a  forgalom-lefolyási  tényezők 
ciklikussága  a  természeti,  társadalmi  és  gazdasági  tényezők  ciklikusságától  függ.  Így  pl. 
Magyarországon  a  számlálásokat  április  és  október  közt  célszerű  végezni,  mivel  a  téli 
félévben,  különösen december  és március között  a forgalom ingadozása az éghajlati  okok 
miatt túlságosan nagy. A forgalom ingadozása tehát akár éves, akár napi szinten is tükörképe 
az adott ország „életritmusának”, mely szabályszerűségeinek ismerete a sampling rendszerű 
számlálás előfeltételét képezi.
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Murányi ezt a következőképpen fogalmazta meg: „A forgalom okai, amelyek az emberek egyéni igényeiből 
erednek, kulturális, politikai és gazdasági életünkben gyökereznek. Az élet ritmusa egy modern államban olyan 
messzemenően szervezett,  hogy az emberek egyéni  szokásai  nem tekinthetők függetlennek ettől az átfogóan 
szervezett élettől. Mivel a forgalom nem mást, mint a kielégített közlekedési igényeket tükrözi, a szokásoknak 
megfelelően az egyének helyváltoztatásai is a napi élet általános ritmusát tükrözik vissza.

Éppen ezért  a  forgalom lefolyásának  tanulmányozásához  semmi esetre  sem szükséges  olyan  egész  éves, 
folyamatos számlálásokat tartani, amelyek minden egyes utazást és árumozgást egyenként vennének számba.” 
(Murányi, 1960; 18. o.)

A számlálást  megelőzően  ki  kell  jelölni  a  számlálásba  bevonandó  utakat.  A  jelenlegi 
szabályozás [28] szerint teljes hosszában számlálandó a forgalom a gyorsforgalmi utakon, a 
gyorsforgalmi  utak  nem  összekötő  csomóponti  ágait  leszámítva  a  főutakon,  valamint  az 
összekötő utakon.  A bekötőutak minimum 60, az állomáshoz vezető utaknak pedig minimum 
40%-án kötelező számlálást tartani. 

Az  útvonalakat  homogén  forgalmú  érvényességi  szakaszokra  kell  osztani.  A 
forgalomnagyság érvényességi szakaszon belül megengedhető legnagyobb eltérése az ÁNF 
függvénye, 0-1499 j/nap esetén 25%, 1500-4999 j/nap esetén 20%, 5000-9999 j/nap esetén 
15%, 10000 j/nap felett pedig 10%. A tagolásnál kitüntetett pontnak számítanak az útvonalak 
kezdő-  és  végszelvényei,  a  közigazgatási  és  közútkezelői  határok,  útelágazások, 
útcsatlakozások, útkereszteződések valamint az átkelési  szakaszok, főbb átkelési  pontok és 
nagyobb műtárgyak is. Ha az érvényességi szakaszon belül híd van, a számlálóhelyet úgy kell 
kijelölni, hogy a hídon áthaladó forgalom pontosan meghatározható legyen. 

A tagolási pontok alapján történik az útvonalak megfelelő hosszúságú, homogén forgalmú 
és egymáshoz csatlakozó szakaszokra bontása, amelyek a szakaszon kijelölt számlálóállomás 
érvényességi szakaszát képzik. A forgalomszámláló helyeket egy számlálási cikluson belül 
ugyanott kell kijelölni. [8],[28]

Az egy útkeresztmetszetre vonatkozó, egy számlálással felvett évi átlagos napi forgalom 
értéke (Q0) a sampling módszer alapján (1), a következő képen becsülhető [15]: 

(1) 

Q0 = qx * ax * bi * ci

ahol

qx = a forgalom volumen mintája, meghatározott napszakban végzett, rövid időtartamú, x 
órás számlálás alatt megfigyelt forgalom. Az észlelés során annak az x órás időtartamnak a 
kiválasztására kell törekedni, amely a legrövidebb és legstabilabb, de már a napi forgalmat 
reprezentálja. A kiválasztáskor nem csak az óra-periódus, de a nap és hónap megválasztása is 
meghatározó a pontosság szempontjából. 14 órás mérés felett azonban a sampling módszer 
pontossága sem nő számottevően. (Murányi, 1956b)

ax = napszaktényező,  qx viszonya a 24 órás napi forgalomhoz. Valamely meghatározott 
napszakban  végzett,  x  órás,  rövid  időtartamú  számlálást  24  órás  értékre  kiegészítő 
szorzószám. A forgalom egy napon belüli ingadozásait fejezi ki.

bi = napi tényező, a napi forgalom és a heti (havi) átlagforgalom viszonya. A hét egyes 
napjaihoz  tartozó  szorzószám,  amelynek  heti  átlagértékre  redukáló  szerepe  van.  A  napi 
forgalom egy héten (hónapon) belüli ingadozásait jellemzi.
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ci = havi tényező, a havi átlagforgalom viszonya az évi átlaghoz. Az év egyes hónapjaihoz 
tartozó szorzószám, amelynek évi átlagértékre redukáló szerepe van. A havi átlagforgalom 
egy éven belüli ingadozásait fejezi ki.

A képlet kétfajta tényezőt definiál, melyek megállapításához eltérő jellegű mérésekre, azaz 
egymástól eltérő számlálási programmal működő forgalomszámláló állomásokra van szükség. 

Az egyik tényező a felszorzandó alapot képző forgalom volumen mintája (qx),  amely a 
nagyszámú  mellékállomáson  (M)  végzett,  rövid  időtartam  alatt  megszámlált  forgalom 
nagysága.  A forgalomfelvétel  szempontjából  öt  naptípus  különböztethető  meg:  a hét  első, 
illetve utolsó munkanapja, egyéb hétköznapok, szombat, vasárnap.

A  felszorzás  a  másik  tényezőcsoport  tagjaival,  a  forgalom-lefolyási  (vagy 
törvényszerűségi) tényezőkkel történik. Mivel a forgalom nagysága az éven (hónapon, napon) 
belül jelentősen változik, a törvényszerűségi tényezőket – minden egyes forgalomjellegre és 
járműkategóriára – havi és naptípus szerinti bontásban kell meghatározni. A mérések a tartós 
számlálási programot folytató, de kisebb számú törvényszerűségi állomásokon (T) történnek. 

E számítási módszer alkalmazásával a rövid idő alatt megszámlált forgalom – a megfelelő 
forgalom-lefolyási  tényezőkkel  felszorozva  –  az  egy számlálással  felvett  évi  átlagos  napi 
forgalom értékévé  (Q0)  számítható  át.  Mivel  azonban egy keresztmetszetben  – a forgalmi 
terhelés  reprezentációjának rövid  számlálások folytán  előálló  hibáját  csökkentendő – több 
időpontban mérnek,  az egyes Q0  értékek nem azonosak a „klasszikus” ÁNF értékével.  Az 
ÁNF „az út  keresztmetszetén  mindkét  irányban áthaladó napi  forgalom éves átlaga”  [28], 
számszerűen  az  egy  keresztmetszetre,  egy  évben  meghatározott  valamennyi  – 
járműkategóriánkénti – Q0 érték számtani átlagával közelíthető. (2)

(2)

j =  járműkategória
Q0,i =  az i. számú forgalmi mintából számított (közelítő) átlagos napi forgalom
n =  a mintavételek száma

A sampling módszerrel számított eredményeket a rendszer két fajta hibája terheli. [15]
Az  egyik,  a  forgalom  volumen  mintájának  reprezentációs  hibája,  melyet  a  forgalom 

véletlen ingadozásai okoznak. A forgalom volumen mintáját a hétvégi, illetve napi forgalom 
nagymértékű  ingadozásai  miatt  munkanapokon  reggel  vagy  délután  kell  felvenni,  és  a 
reprezentáció hibáját ismétlésekkel kell csökkenteni. Az ÁNF öt ismétlés mellett  – melyet 
1955-öt kivéve a mellékállomási számlálási program biztosít – 95%-os valószínűséggel 10%-
on belüli pontossággal becsülhető. [6] A forgalomfelvétel pontossága szempontjából a nagy 
mértékű  forgalom,  illetve  a  nagy  elemszámú  járműkategóriák  előnyösebbek,  mivel  ezek 
lefolyása szabályosabb a kis forgalmú utakhoz és kis járműkategóriákhoz képest. (Murányi, 
1956b)

A másik hiba, a módszer szisztematikus hibája. Ez a forgalom-lefolyási tényezők szintén 
reprezentatív  mintavétellel  végzett  meghatározásából  és  a  Q0 értékek  átlagának  ÁNF-ként 
való értelmezéséből adódik.

A systematic  sampling módszer  kis minta  esetén is  60%-al jobb eredményt  ad, mint  a 
véletlen  kiválasztáson  alapuló  random,  amelynek  pontossága  a  megfigyelések  számának 
növelésével  sem javul  jelentősen.  A  véletlen  módszer  szerinti  12  db  egész  napos  mérés 
pontosságának pl.  5  db 14 órás,  vagy 36 db 4 órás  sampling  rendszerű mérés  felel  meg, 
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amellyel  a  korábbi  rendszerhez  képest  a  számlálás  költsége  kevesebb,  mint  negyedére 
csökkenthető. Ezen mintavételi eljárás alkalmazásával rövid időtartamú mérések elvégzésével 
is lehetővé vált a teljes forgalom megfelelő pontosságú becslése. (Murányi, 1956a)

A forgalomnagyság meghatározásának megbízhatósága a nagy forgalmú utak felől a kis 
forgalmú utak felé, és a nagy darabszámú járműosztályok felől a kisebb darabszámúak felé 
csökken. A tömeges jelenségek esetében egyrészt számtanilag is nehezebb az átlagtól való 
nagy eltérést létrehozni, másrészt bármilyen véletlenszerű forgalomingadozás létrejöttének az 
esélye is kisebb nagy forgalmú utak és járműosztályok esetén.

A  forgalomszámlálások  végrehajtására  vonatkozó  szabályozást  a  90-es  évek  közepéig 
szabványok  rögzítették.  1991  júniusában  lépett  hatályba  az  utolsó,  forgalomszámlálásra 
vonatkozó  MSZ-07-3324/1-1991  Közlekedési  Ágazati  Szabvány  (Közutak  keresztmetszeti 
forgalomszámlálása,  Az országos  közúthálózat  átfogó keresztmetszeti  forgalomszámlálása) 
[25], melyet az évtized végétől már az Útügyi Műszaki Előírások követtek.

1994  előtt  Magyarországon  a  szabványoknak  „jogszabályi”  erejük  volt,  a  90-es  évek 
közepén azonban, egy másfél éves átmeneti időszakot követően, az 1995. évi XXVIII. tv. újra 
szabályozta  a  szabványok  alkalmazásának  kérdését.  Ezt  később  a  2001.  évi  CXII.  tv. 
módosította tovább, melynek értelmében, 2002. január 1-től megszűnt a szabványok kötelező 
alkalmazása.  A közlekedési  ágazati  szabványok  egy része  kikerült  a  nemzeti  szabványok 
köréből, és részben alacsonyabb szintű jogszabályokként, részben különböző – közvetlen jogi 
hatállyal nem bíró – műszaki specifikációkként maradtak fenn. Ez utóbbinak egyik, a nemzeti 
szabványoknál  alacsonyabb  szintű  elemei  az  útügyi  műszaki  előírások,  melyek  1998  óta 
szabályozzák  a  forgalomszámlálások végrehajtását  is;  alkalmazásuk a  Magyar  Közút  Kht. 
illetékességi körében kötelező.

Az  ÚT  2-1.109:1998  Útügyi  Műszaki  Előírás  [26]  gyakorlatilag  azonos,  a  korábbi 
szabványnak megfelelő tartalommal jelent meg, változtatásokat a 2000 októberétől [27], majd 
a 2004 januárjától [28] érvényes előírások vezettek csak be.

Összességében tehát  az  ÁNF meghatározásához  ki  kell  alakítani,  és  működtetni  kell  a 
forgalomszámláló állomásokat, el kell végezni az utak forgalomjelleg szerinti besorolását, e 
csoportokon belül, járműkategóriák (ld. 3.14.1 fejezet) szerint meg kell állapítani valamennyi 
forgalom volumen minta számlálási idejéhez tartozó, a számlálás óraközétől, a számlálási nap 
típusától  és  hónapjától  függő,  a  Q0-ra  való  felszorzáshoz  szükséges  forgalom-lefolyási 
tényezőket,  majd  az  egy  keresztmetszetre  vonatokozó  Q0  értékek  számtani  átlagát  kell 
képezni.

Terjedelmi  okokból  a  forgalomszámláló állomások rendszerét  és  a  forgalomjellegek  változását  ismertető 
mellékleteket el kellett hagynom a dolgozatból. 

3.14.1.A számlálások során alkalmazott járműosztályok

A  járműosztályozási  kategóriák  többször  is  változtak  a  forgalomszámlálások  során, 
behatárolva  ezzel  a  összehasonlító  vizsgálatok  részletességét  is.  A változtatásokat  számos 
indok  tette  szükségessé,  így  a  forgalomszámlálások  műszaki  paramétereinek,  a  forgalom 
összetételének valamint a KRESZ előírásainak változása egyaránt az adatsor homogenitása 
ellen hatott. Ennek ellenére a vizsgált közel 140 éves periódus adatainak többsége néhány jól 
becsülhető számítással kiválóan egységesíthető.

 
A  vizsgálat  szempontjából  több  lényeges  járműkategória  felvételi  jellemzőjét  is 

elengedhetetlen  kiemelni.  Ezek  legfontosabbika  a  személygépkocsik  és  a  tehergépkocsik 
osztályozásában történt változások részletezése. 
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Míg  1992-től  1999-ig  nem  csak  a  személygépkocsikat,  de  a  16  férőhely  alatti 
kisautóbuszokat  és  a  3500  kg-nál  kisebb  megengedett  legnagyobb  össztömegű 
tehergépkocsikat is a személygépkocsi kategóriába sorolták, addig 2000-től a 9 és 16 férőhely 
közötti kisautóbuszokat már az autóbuszok között, a kistehergépkocsikat (2001-től) pedig újra 
önálló kategóriaként tartják nyilván.

Az elemzésben a kisbuszok átsorolásából  adódó hiba kényszerűen terheli  a vizsgálatot, 
azonban a kisteher-gépkocsikat az 1985-ös és a 2001-től rendelkezésre álló adatok alapján – 
az összehasonlíthatóság érdekében – leválasztottam a személygépkocsi  kategóriáról.  A két 
kategória  szétbontásakor  a kisteher-gépkocsik számát  a teljes kategória  forgalmának 15%-
ában határoztam meg.

A tehergépkocsik esetében 1992 és 1999 között csak három járműosztályra (könnyű ill. 
nehéz tgk; szerelvények) összesítve történt az adatfelvétel, a felvételi rendszer csak 2000-ben 
érte utol a gazdasági folyamatokat. Módosult a két tgk. kategória közti határ (7 tonnáról 7,5 
tonnára), a döntő, és már nagyon szükséges változást azonban az jelentette, hogy a szerelvény 
kategóriát  kettéválasztották,  így  ettől  az  évtől  kezdődően  lehetővé  vált  a  szocializmusból 
átöröklött, mind inkább teret vesztő pótkocsis tehergépkocsik és a modern követelményeknek 
megfelelő nyerges vontatók (kamionok) megkülönböztetése. 

Érdekes  lett  volna  a  teljes  időtartamra  vonatkozóan  az  állati  erővel  vont  járművek 
forgalmát  is  megvizsgálni.  Ezt  azonban  a  forgalomfelvétel  1985  után  nem tartja  nyilván 
önálló  kategóriaként.  Számlálásuk  a  lassú  járművek  közt  továbbra  is  folyik,  minthogy  a 
számlálási keresztmetszeten áthaladó valamennyi járművet nyilván kell tartani. Félreértésekre 
ad viszont okot, hogy a KRESZ szerint lassú járműnek csak a beépített erőgép által hajtott 
járművek minősülnek, vagyis a szekerek lassú járműként való regisztrálása félreértésekre ad 
okot.

Az állati erővel vont járművek önálló kategóriaként való nyilvántartásának megszűnése a 
motorizáció  növekedésével  és  a  szekérforgalom  visszaesésével  magyarázható.  A 
közlekedéstudomány  szempontjából  az  is  érthető,  hogy  a  szekereket,  mint  forgalmat 
akadályozó tényezőket tartják nyilván, és ennek értelmében sorolják a lassú járművek közé. 
Fontos  azonban  e  példán  keresztül  rávilágítani  az  egyes  tudományok  szemléletmódjának 
eltérésére, hiszen társadalomtudományi nézőpontból a még létező szekérforgalom nagysága 
sajátos fejlettségi mutatóként lenne értelmezhető,  úgy a Magyarországon belüli,  mint pl.  a 
keleti szomszéd államokkal való összehasonlító vizsgálatokban.

Az elemzés  során  alapvető  problémát  jelentett  a  motoros,  segédmotoros  és  kerékpáros 
forgalom teljes forgalomban betöltött  szerepének vizsgálata  is.  Pontos vizsgálatuk a teljes 
idősorra vonatkozóan a mopedek és segédmotoros kerékpárok kategória-váltása miatt  csak 
összevontan  lehetséges,  mivel  az  1990-ig  50  cm3 hengerűrtartalom  alatti  kerékpárokként 
nyilvántartott segédmotorokat mozgásjellemzőik változása miatt átsorolták a motorkerékpár 
kategóriába. (Antal, 1992c)

Mivel a mopedek, segédmotoros kerékpárok és kerékpárok egymáshoz viszonyított aránya 
nem  ismert,  így  az  1990  előtti  adatok  nem  oszthatók  szét  a  jelenlegi  járműosztályozási 
rendszernek megfelelően.

A járműosztályozás kérdésén túl a kerékpárutak építésének 1990 után felgyorsult üteme is 
rontja  a  kerékpárforgalom  pontos  meghatározásának  esélyét,  az  országos  közutak 
keresztmetszeti  forgalomszámlálása ugyanis nem terjed ki a kerékpárúton haladó forgalom 
felvételére. 

Míg 1992-ben 412 km, addig 2006-ban már 1100 km hosszú kerékpárút-hálózat forgalmi 
adatait nem tartalmazza az országos számlálás. Ilyen módon 1992-től a kerékpáros, a motoros 
(a  kerékpárutakon  közlekedő  segédmotoros  kerékpárok  miatt)  és  az  összes  forgalomra 
vonatkozó adatok is egyre kevésbé reprezentálják a valós forgalomnagyságot. Egyes évekre 
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azonban  a  külön  számlálás  keretében  lebonyolított  kerékpárszámlálások  adatai  alapján 
kiegészíthető a statisztika.

További  hibával  terheli  a  kerékpáros  forgalom felvételét  a  90-es  években  feltehetőleg 
átstrukturálódott  felhasználói  kör,  mivel  a  munkahelyre  való  kerékpáros  ingázás  vélt 
forgalomcsökkenése  mellett  egyre  nagyobb  teret  kap  a  kerékpáros  turizmus.  Ez  viszont 
nagyobb eséllyel  koncentrálódik a hétvégi,  az országos keresztmetszeti  számlálásban nem, 
vagy csak alig reprezentált napokra, a kisszámú felvétel viszont nem képes kiküszöbölni a 
kerékpáros kategóriánál  meghatározó időjárási  tényezőt.  Ilyen  módon egy-egy esős napon, 
héten végzett felvétel még tovább rontja a kategória adatainak érvényességét.   

A  fentiek  figyelembevételével  jelenleg  sem  a  motorkerékpáros,  sem  a  kerékpáros 
forgalomra  vonatkozó  adatok  nem  tekinthetők  teljes  körűnek.  Így  az  összes  forgalom 
kategóriája nem tükrözi a teljes forgalmi volument, és a kerékpárutak hosszának növekedése 
miatt – elvileg – az egymást követő évek adatai sem hasonlíthatók össze. 

Ez felvetné a vizsgálatból való elhagyásukat, azonban a korábbi évek, de főleg az 50-es, 
60-as  évek  időszaka  semmiképpen  sem vizsgálható  a  motoros  és  a  kerékpáros  forgalom 
nélkül,  hiszen  ebben az  időszakban a  közúti  személyforgalom több mint  fele  motoron  és 
kerékpáron bonyolódott le. Így mindvégig a teljes forgalomra vonatkozó adatokat vizsgáltam, 
hiszen a 90-es évekre a személygépkocsi-forgalom olyan mértékben nőtt, hogy a kerékpáros-
motoros  forgalom  és  felvételi  hibájának  aránya  az  összes  forgalomhoz  képest 
elhanyagolhatóvá vált.

3.14.2.A számlálások úthálózati jellemzői

Röviden érdemes kitérni a számlálásokkal kapcsolatos úthálózati paraméterekre is. A főbb 
mutatók a következők szerint változtak. (11. táblázat)

11. táblázat
A számlálási hosszok változása forgalomszámlálásonként

Az állami 
úthálózat 

hossza
[km]

Számlált hossz
[km]

Számlált hossz 
aránya

[%]

Érvényességi 
szakaszok 

átlagos hossza
[km]

1955/56 28838 19899 69 5,6
1963 29234 22369 77 4,5
1970 27607 27607 100 4
1975 27644 27644 100 4,1
1980 28779 25200 88 5,3
1985 29585 25359 86 5,8
1992 29789 26049 87 6,1
1995 29861 26052 87 6,5
2000 30055 27465 91 6,1
2006 30601 28749 94 5,8

Adatforrás: [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [12], [17], [23], [44], [45]

Az állami  úthálózat  hossza a rendszerváltást  megelőzően a helyi  jelentőségű összekötő 
vagy bekötő utak, illetve a gyorsforgalmi hálózat fejlesztése következtében növekedett. 1990-
től  a  települési  önkormányzatok  hatáskörébe  került  helyközi  útépítések  már  nem jelennek 
meg az állami nyilvántartásban, jelenleg a fokozódó autópálya építések, illetve a települési 
elkerülő utak építése hatására növekszik folyamatosan a hálózat hossza.

A számlálásba bevont úthálózat hossza általában a gazdasági lehetőségek függvénye volt, 
maximumát  1970-ben  és  1975-ben  érte  el,  amikor  a  teljes  úthálózaton  folyt  észlelés.  A 
mélypontot  1985  jelentette,  amikor  a  finanszírozási  okok  miatt  egyébként  is  három évre 
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széthúzott számlálás csak a hálózat 86%-át érintette, majd fokozatos növekedés következett, a 
jelenlegi gördülő rendszerben csak az utak 6%-a marad ki a forgalomszámlálásból.

A számlálás részletességét tekintve szintén 1970-ben és 1975-ben volt a legjobb, amikor az 
érvényességi szakaszok átlagos hossza mindössze 4 km volt, ez az érték jelenleg 6 km körül 
szóródik.

3.14.3.A háború előtti és utáni eredmények összehasonlíthatósága

A számlálási módszer változása miatt a háború előtti számlálások adatai közvetlenül nem 
vethetők össze a későbbi számlálási  eredményekkel.  Az 1955/56-os számlálás  eredményét 
közlő kötet [4] ezen eltérések feltárására az 1955-ben 365 napon át számláló érdi és a vecsési 
állomások adatai alapján közöl számítást. 

Az  1927/28-as  számlálással  kapcsolatban  megállapítja,  hogy  az  akkori  számlálási 
periódusnak megfelelő,  1955-ben mért  adatok 15-17%-al haladják meg a valódi,  teljes évi 
forgalmat,  azaz a számlálási időszakok forgalma – az alacsonyabb forgalmú téli számlálás 
hiánya miatt – felülreprezentált a forgalom teljes volumenéhez képest. Megállapítható tehát, 
hogy a hosszabb időszakot lefedő számlálás ellenére, a mintavétel helytelen módja miatt az 
eredmények jelentős mértékben eltértek a valós állapottól. 

Az 1935/36-os számlálás során már nem követték el a fenti hibát, a számlálás valamennyi 
évszakra egyaránt kiterjedt. Az összehasonlítás során mind az 1935/36-os felvételi rendszer, 
mind  az  1955-ös  mellékállomási  számlálási  szabályok  szerint  mintát  vettek  az  érdi  és  a 
vecsési  állomás  1955-ös  adataiból.  A  megfelelő  statisztikai  értékelhetőség  érdekében  a 
mintavétel  nem  csak  egy-egy,  hanem  tíz-tíz  (fiktív)  állomás  működésének  megfelelő 
időtartamban  történt,  ami  az  1935/36-os  felvétel  megfelelőjeként  az  állomások  akkori 
számlálási ideje szerinti évi (10 x) 672 órás (28 napos), az 1955-ös évre pedig évi (10 x) 24 
órás mintavételt jelentett. 

Az  összehasonlítás  alapját  tehát  10-10  fiktív  állomás  képezte,  melyekhez  az  1955-ös 
alapsokaságból (a két egész évben számláló állomás számlálási programja alapján) 1935/36-ra 
állomásonként  672  óra,  míg  1955-re  24  óra  (a  forgalomlefolyási-tényezőkkel  felszorzott) 
számlálási  eredményeit  rendelték.  Ezután megvizsgálták az ilyen módon létrehozott  tíz-tíz 
állomás  átlagos  napi  forgalmának  eltérését  az  érdi  vagy  a  vecsési  állomás  1955.  évi 
alapsokaságától, és ez alapján értékelték a két számlálási módszer pontosságát. 

A számítások  eredményeképp  megállapították,  hogy az  1935/36-os  számlálási  módszer 
mindkét  állomás  esetén  pontosabb  eredményt  adott,  mint  az  1955.  évi,  ugyanakkor  a 
pontosság  növekedés  nem kompenzálta  a  számlálásra  fordított  időt  illetve  költséget.  Míg 
ugyanis az 1935/36. években alkalmazott mintavétel 28-szor hosszabb időt vett igénybe, mint 
1955-ben, addig a 35/36-os számlálás pontossága – a relatív szórás alapján – csak 3,8-szor 
volt nagyobb az 55-ös számlálásénál.

Vagyis  az  idő/költség  –  pontosság  viszonya  alapján  a  sampling  módszerrel  történő 
mintavétel az előnyösebb. [4] Meg kell azonban jegyezni, hogy a számításban használt 1955-
ös 24 óra számlálási idő közvetlen összevetése az 1935/36-os 672 órával nem indokolható 
maradéktalanul, mivel az 1955-ös 24 órás eredmények felszorzásához számos egyéb mérésre 
(a forgalomlefolyási-tényezők meghatározására) is szükség volt, amelyet a kötet által közölt 
számítás nem vett figyelembe. 

3.15.Az első modern rendszerű forgalomszámlálás: 1955/56 

A  háborúban  jelentősen  megfogyatkozott  lóállomány,  a  gépjárművek  számának 
csökkenése és  a politikai-gazdasági  rendszer  megváltozása  következtében az 50-es  évekre 
már elavultak a korábbi forgalomszámlálási adatok. A Budapest határain 1948-ban végzett 
célforgalmi  számlálás  adatai  szerint  a  fogatolt  járművek  aránya  az  1935/36-os  49,5%-al 
szemben csak 12,9% volt. (Vásárhelyi, 1951)

80



A nyilvánvaló szükségszerűség ellenére az 50-es években felmerült olyan gondolat is – 
idézi Vásárhelyi –, hogy a tervgazdálkodás feleslegessé teszi a forgalom számlálását, hiszen 
valamennyi  létrejövő új  üzem tervezése magában foglalja  a kapcsolódó forgalom előzetes 
meghatározását is, azaz az ismert (tervezett) forgalomnagyságot nincs értelme megszámlálni. 
Vásárhelyi részben a korábbi indokokra támaszkodva cáfolta meg a fenti állítást, ugyanakkor 
további érvként már korábban (1941) felvetette, hogy adott forgalomnagyság esetén indokolt 
lehet olyan „gépjáróműpályák“ létrehozása, ahonnan az állati erővel vont járműveket kitiltják. 
Ugyanezen okok miatt merült fel távoli lehetőségként a kerékpárutak létrehozása is. Felhívta 
a figyelmet továbbá arra az időközben már pontosan számszerűsített összefüggésre is, hogy az 
útburkolat és az alépítmény méretezése, karbantartása szempontjából nem csak az áthaladó 
járművek száma, hanem a (nehéz) tehergépkocsik tömege (is) meghatározó.

3.15.1. A számlálás technikai részletei

Európában  Magyarországon  végeztek  először  sampling  módszerű,  országos 
keresztmetszeti számlálást (Murányi, 1956c), amelyet a világon elsőként elvégzett országos 
célforgalmi  számlálással  is  egybekötöttek.  (Murányi,  1956b)  A  keresztmetszeti  számlálás 
illeszkedett abba az észleléssorozatba, melyet számos európai állam folytatott 1948 és 1955 
között, de ezeket lényegében a korábbi módszernek megfelelő véletlen mintavételes eljárással 
hajtották végre. (Murányi, 1960)

Az  1955/56-os  forgalomszámlálás  előkészítéseként  már  1953-tól  folytak  kísérleti 
számlálások. Ez elsősorban a forgalom-lefolyás időbeli törvényszerűségeinek megállapítására 
és a főbb forgalomáramlási irányok felmérésére szolgált, amely tényezők ismerete szükséges 
volt  a  forgalomszámlálás  sampling  módszerrel  való  végrehajtásához.  Így  pl.  1953/54-ben 
Érden, 1954-ben Ózdon folytatott egy főellenőrző állomás (FE) teljes éves kísérleti mérést 
(Jakab, 1962; Kovács Gy, 1983), de alacsonyabb rendű állomásokból már 1953-ban is 200 
működött. (Murányi, 1953)

A  számlálás  alapvetően  1955-ben  folyt,  1956-ban  mindössze  egyetlen  nap  végeztek 
méréseket  azokon  a  mellékállomásokon,  amelyek  1955-ös  eredményei  megbízhatatlanok 
voltak. [4] Az észlelést a mellékállomásokon az útőrök, a T állomásokon a feladatra kioktatott 
külön  személyzet,  míg  a  különleges  állomásokon  értelmiségiek,  diákok  végezték.  (Jakab, 
1962) A számlálók felkészültsége jelentősen befolyásolta  az eredményeket,  a gyakorlatlan 
számlálók  jóval  több  hibát  vétettek,  amelynek  aránya  a  közepes  forgalmú  utaknál  (250 
jármű/óra)  volt  a  legnagyobb  (4,5-szeres)  a  gyakorlott  számlálókéhoz  képest.  (Murányi, 
1956a)

 Kísérleti jelleggel már ekkor üzembe állítottak gumitömlős forgalomszámláló automatákat 
is, de rendszeres használatukra csak 1975-től került sor. Az automatákkal való mérés során 
problémát jelentett, hogy főleg a borvidékeken számos gumicsövet elloptak. (Antal I. szóbeli 
közlése alapján) 

A  felvétel  során  alkalmazott  rétegzett  mintavételes  eljárás  szükségessé  tette  az  egyes 
járműkategóriák  használati  szokásainak  ismeretét.  A  hazai  forgalom  lefolyása  a  kívülről 
befolyásolt  gazdasági,  politikai  környezet  miatt  jelentősen  eltért  a  nyugat-európai 
országokétól.  Így  pl.  a  nagy  ipari  (tgk.)  forgalom  miatt  az  éjszakai  forgalom  aránya 
viszonylag nagy, míg vasárnapi forgalomé alacsony volt. Ennek következtében a számlálások 
nem  terjedtek  ki  az  úthálózat  hétvégi  (vasárnapi)  üdülő  forgalmának  felvételére.  Bár  a 
hétköznapi forgalom nem a teljes év átlagos forgalmi viszonyait tükrözte, de a meghatározott 
értékek szabályszerűbbek voltak az ingadozó vasárnapi forgalom elhagyása miatt. Egyetlen 
térség volt az országban, ahol a jelentős üdülőforgalom miatt nem volt elhagyható a vasárnapi 
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számlálás:  a  Balaton  környéke  továbbra  is  speciális  forgalomjellegű  területnek  minősült, 
amelyet jól tükröz a vasárnapi forgalom heti változásának nagy mértékű ingadozása. 

Éves  szinten  a  motorikus  forgalom mérésére  május,  június,  szeptember  és  október,  a 
fogatolt forgaloméra pedig április, július és augusztus voltak a legalkalmasabbak. A forgalom 
havi  ingadozása  eltérő  volt  a  forgalom  jellege  szerint  is,  a  teherforgalom  lefutása 
egyenletesebb  volt,  mint  a  személyforgalomé,  azonban  a  fogatolt  forgalom  erősebben 
igazodott a mezőgazdasági munkák idényjellegéhez. 

Napi bontásban a hét közepi (főleg csütörtöki) forgalom bizonyult a legmegbízhatóbbnak, 
de a forgalom a legtöbb úton szombaton volt a legnagyobb, ekkor azonban a tehergépkocsik 
és a  fogatok száma túl nagymértékben ingadozott. 

A  forgalom  napi  megoszlása  szempontjából  a  6  és  20  óra  közti  periódus  volt  a 
legterheltebb, átlagosan 81%-os részesedéssel. (Murányi, 1955, 1956b; 1960)

Az  1955/56-os  számlálások  „érvényességi  szakaszai”,  ellentétben  az  összes  későbbi 
számlálással,  nem két  csomópont  vagy  megyehatár  közti,  hanem azok  két  oldalán  fekvő 
szakaszoknak feleltek meg. Így egy érvényességi szakaszon belül – a csomópont két oldalán – 
különböző  volt  a  forgalomnagyság,  vagyis  az  ÁNF  értékeit  a  két  szomszédos 
számlálószelvényen mért forgalomnagyság számtani átlagaként kellett képezni. A kezdő és 
végszelvények forgalmát az első és utolsó számlálóhely forgalmával jellemezték. 

Ez a módszer,  amellett,  hogy felesleges számításokkal  terhelte az adatok feldolgozását, 
sokkal kevésbé volt értelmezhető, mint a későbbi, mivel a hiábavaló átlagosítással összemosta 
a csomópontok két oldalán fekvő, különböző terhelésű útszakaszok forgalmát. 

Az országos  számlálás  részeként  az  átkelési  szakaszokon nem folyt  észlelés,  de külön 
program keretében a nagyobb városokban végeztek számlálásokat.

A számlálási kötet egyaránt közli az utak forgalmi- és tonnaterhelését, illetve a járművek 
járműkm  és  tonnakm  teljesítményét  is.  Érdekes  módon,  a  revizionista  korszak  lezárulta 
ellenére  az  utak  megnevezését  továbbra  is  „eredeti”  hosszukban,  azaz  a  fennálló 
országhatárokat  meghaladóan  (pl.  3.  sz.  Budapest–Miskolc–Kassa  főközlekedési  út)  adták 
közre. 

A  számlálási  eredmények  összesített  adatai,  ellentétben  a  korábbi  és  a  későbbi  évek 
eredményeivel, megyesoros összesítésben nem állnak rendelkezésre, mivel az eredményeket 
ekkor – a megyéket többször is szétszabdaló – 12 közúti kirendeltség szerint csoportosították. 
Ennek  következtében  az  elemzés  az  országos  áttekintés  mellett  a  közúti  kirendeltségek 
összevont útszakaszainak szintjére vonatkozik.

3.15.2. A számlálás eredményei

Az  1935/36-os  észlelésnél  mintegy  1000  km-el  hosszabb,  közel  20  ezer  km-t  elérő 
számlált hálózat átlagos napi (motoros + fogatolt) forgalma 506 jármű volt, amely közel 200 
járművel  magasabb  a  harmincas  években  mért  forgalomnál.  A  mennyiségi  változás 
elsősorban  a  motorkerékpáros  és  a  tehergépjármű-forgalom  radikális  növekedéséből 
származott (arányuk együttesen 40% lett), s e növekedés az oka annak, hogy bár a fogatolt 
forgalom nagysága csak alig csökkent, aránya a korábbi közel 90%-ról 45%-ra mérséklődött. 

A személygépkocsi forgalom pusztán 10%-os aránya az egyéni közlekedés politika általi 
mesterséges  visszafogását  tükrözi,  nagysága  nem  áll  arányban  az  ország  gazdasági 
fejlettségével.  Ennek  következtében  az  egyéni  közúti  személyforgalom  legnagyobb 
lebonyolítója az adminisztratív módon legkevésbé korlátozott  kerékpár-forgalom lett.  Ezen 
okok miatt az 1955/56-os számlálás jelentősége inkább a módszertani újdonságokban rejlik, a 
későbbi eredményekkel való összehasonlítási alapként csak korlátozottan használható fel.

A számlálást ilyen – a forgalom nagyságára vonatkozó – értelemben, illetve az ábrázolt 
adatok aggregációs szintje alapján is a korábbi, 1935/36-os észleléssel  érdemes elsősorban 
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összevetni. Ehhez azonban a kerékpáros forgalom elkülönített kezelése szükséges, mivel ezt a 
forgalmi kategóriát az 50-es években mérték fel először.

Az  1955/56-os  számlálás  idején  az  úthálózati  besorolás  továbbra  is  igazodott  az  utak 
forgalomnagyságához,  melyet  az  egyszámjegyű  főutak  882 jmű/nap és  a  nem főutak 390 
jmű/nap forgalma közti monoton csökkenés tükröz. (12. táblázat)

12. táblázat
Az utak forgalma útkategóriánként, 1955/56 [jmű/nap]

szgk. motor busz tgk. fogat összes +kerékpár
egyszámj. főutak 192 171 49 248 222 882 200
kétszámj. főutak 71 120 28 145 264 628 197
háromszámj. főutak 48 89 18 130 275 560 180
főutak 84 116 27 158 260 645 190
nem főutak 23 57 18 84 208 390 125
összesen 51 84 22 118 231 506 155
Adatforrás: [4]

A közúti személyközlekedésben az autóbuszokkal végrehajtott (elsősorban a munkahely 
megközelítését  szolgáló)  helyváltoztatás  vált  meghatározóvá,  az  egyéni  közlekedés  döntő 
része kerékpáron és motorkerékpáron bonyolódott le. 

A közúti teherszállításban szintén súlypont-átrendeződés volt tapasztalható, a fogatok bár 
darabszámra nagyobb súlyt képviseltek a közutak forgalmában, az elszállított árumennyiséget 
tekintve azonban már a tehergépkocsi forgalom vált meghatározóvá.

Továbbra  is  megfigyelhető  volt  ugyanakkor  az  a  tendencia,  hogy a  motoros  forgalom 
esetében  az  utak  besorolása  (minősége)  jelentősen  befolyásolta  a  járműkategóriánkénti 
forgalomnagyságokat,  a  fogatolt  forgalom  viszont  sokkal  kiegyenlítettebben  használta 
valamennyi  útkategóriát.  A teljes  forgalom ábrázolása  az  1935/36-os  eredményekkel  való 
összehasonlíthatóság érdekében a kerékpárosok számának elhagyásával történt. (18. térkép)

Kiemelkedő volt a forgalmi terhelés a 7-es út Balatonhoz vezető, a 2-es út Vácig, a 6-os út 
Dunaújvárosig és a 3-as út Füzesabonyig terjedő szakaszán, a forgalomnagyság a motoros 
kategóriát leszámítva valamennyi járműkategória együttes, jelentős súlyából tevődött össze. 
Ezen tengelyek forgalma feltehetőleg az idegenforgalom és a fokozódó iparosítás igényeiből 
adódott. 

Az  ország  egyéb  területeinek,  útjainak  forgalma  azonban  nem tükröz  markáns  térbeli 
szabályosságokat, további következtetések levonásához a járműkategóriák szerinti forgalom 
vizsgálata szükséges.  

A személygépkocsik forgalma, hasonlóan a korábbi évekhez, továbbra is a Balaton felé 
volt  a  legjelentősebb,  relatív  koncentrált  eloszlásuknak  köszönhetően  az  egyszámjegyű 
főutakhoz képest a kétszámjegyű főutak forgalma – néhány kivételtől eltekintve – minimális 
volt. 

A  motorkerékpárok  és  tehergépkocsik  forgalma  országosan  kiegyenlített  viszonyokat 
tükrözött,  ugyanakkor  a fogatolt  közlekedés  elsősorban a Duna-Tisza közén,  a kerékpáros 
közlekedés  pedig  –  a  domborzati  viszonyok  hatásaként  –  az  Alföld  és  a  Kisalföld  teljes 
területén volt a legjelentősebb.

18. térkép
Az egy- és kétszámjegyű főutak (kerékpárok nélküli) forgalma, 1955/56
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Adatforrás: [4]

Legsajátosabb eloszlású a buszforgalom területi képe volt. (19. térkép)

19. térkép
Az egy- és kétszámjegyű főutak autóbusz-forgalma, 1955/56

Adatforrás: [4]

A  buszforgalom  szinte  kizárólag  csak  a  Keszthely–Nyíregyháza  vonaltól  északra  volt 
jelentős, innen délre egyedül a 6-os úton és Pécs környékén figyelhető meg nagyobb forgalmi 
terhelés.  Az,  hogy  az  Alföld  nagy  részén  ekkor  még  gyakorlatilag  egyáltalán  nem  volt 
buszközlekedés,  feltehetőleg  a  fejlettebb  vasúthálózattal,  és  a  kerékpáros  közlekedés  jobb 
lehetőségeivel magyarázható.
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Az  eredmények  feldolgozása  1957-re  fejeződött  be,  a  sikeres,  új  módszerrel  történt 
forgalomfelvétel nemzetközi szinten is nagy visszhangot váltott ki. Az 1959-es rio de janeiroi 
útügyi  világkongresszuson  elhangzott  előadást  követően,  1962-ben  Dél-Amerika  spanyol 
nyelvű országai a Magyarországon alkalmazott módszert vették át. (Kovács Gy, 1983)

3.16.A közúti piac helyreállásának kezdetei

1956  után  enyhültek  a  magánszemélyek  személygépkocsi  használatát  szabályozó 
jogszabályok.  1958-tól  korlátlanná  vált  az  üzemanyag-vásárlás,  újra  engedélyezték  új 
gépkocsik beszerzését, majd 1963-tól lehetőség volt részletfizetésre, ami nagyban megnövelte 
az autók utáni keresletet. A növekedésnek indult személygépkocsi állomány 1958-ban haladta 
meg  újra  az  1930-as  értéket,  s  1959-ben lépte  át  a  magánkézben  lévő  személygépkocsik 
száma az állami gépkocsikét. (Takács, 1966)

Szintén  enyhültek  a  közúti  teherfuvarozást  korlátozó  szabályok,  a  párt 
közlekedéspolitikája a közút és a vasút szereposztásának kérdésében is megváltozott. 1958-tól 
kezdve a két rendszer együttműködésének szükségességére hívták fel  a figyelmet,  a vasút 
számára  gazdaságtalan  rövid  távú  szállításokat  helyesebbnek  látták  a  közútnak  átadni.  A 
célfuvarozási vállalatok tehergépkocsijai esetében megszűntették a szállítási körzethatárokat, 
tizenhét  forgalmi  csomópont  körzetében  pedig  ezt  követően  a  30  km-t  meg  nem haladó 
szállításokat  közúton  kellett  végezni.  E  lépések  már  a  közúti  szféra  elkerülhetetlen 
térnyerésének  első  elismerését  jelentették.  Ugyanakkor  a  termelőszövetkezetek  járművei 
továbbra sem hagyhatták el kijelölt körzeteiket. (Frisnyák, 2001a)

Érdekes,  dokumentumértékű  mozzanatai  voltak  a  kornak  a  közlekedés  mindinkább  szabályozottá  és 
veszélyessé válásának jelei. Ilyen volt, az útburkolati jelek felfestésének kezdete (1958-tól), Budapesten a Duna 
és a Nagykörút közt a lófogatú járművek forgalmának korlátozása (1959), vagy az első közúti radar és az első 
fénysorompó üzembe helyezése (1963).  (Frisnyák, 2001b)

Az 50-es évek második felében a hálózat fenntartás adminisztratív rendszerét is további 
változások  jellemezték.  A  kormány  1956.  december  31-ével  megszüntette  a  Város-  és 
Községgazdálkodási Minisztériumot, a KPM felügyelete alá helyezték a tanácsi utakat is. 

1958. május 1-i dátummal újra átalakították az országos közutak kezelési  rendszerét.  A 
KPM az  útfenntartó  vállalatok  és  a  közúti  kirendeltségek  személyzetéből  megszervezte  a 
KIG-eket (Közúti Igazgatóságok). Azon megyék állami úthálózatát, ahol nem alakult KIG, a 
korábbi  közúti  kirendeltségek területi  rendszerének megfelelően  más KIG-ekhez csatolták. 
1961  és  1967  közt  az  önálló  igazgatósággal  nem  rendelkező  megyékbe  megyei 
kirendeltségeket  szerveztek,  majd  a  60-as  évek  közepétől,  felismervén  a  rendszer  hibáit, 
minden további megyeszékhelyen önálló KIG-eket hoztak létre (1965 – Szolnok, Veszprém; 
1967 – Szombathely; 1968 – Szekszárd; 1969 – Békéscsaba; 1970 – Tatabánya, Salgótarján; 
1971 - Autópálya Főmérnökség). (Balogh, 2000)

A szervezeti  változásokkal  kapcsolatban  ki  kell  térni  az  útőri  rendszer  eltűnésére  is.  Az  államépítészeti 
hivatalok  megszüntetése  után  az  útőrök  brigádszervezetekben  majd  a  KIG-ek  létrehozása  után  újra  egyéni 
szakaszokon dolgoztak. Az évszázados rendszert 1965 és 1967 közt számolták fel,  de még fennmaradtak az 
egykori  útmesterségek mintájára szerveződött szakaszmérnökségek.  Ezeket  1972/73-ban üzemmérnökségekké 
szervezték át,  végleg  megszüntetve ezzel  a  szakaszmérnöki  intézményt.  (Balogh,  2000)  Ekkortól  a  közutak 
ellenőrzése  gépjárműről  történik,  vagyis  a  mobilitás  növekedése  eltüntette  a  közutak  ellenőrzésének  helyi 
rendszerét.

Szintén megváltoztatták az utak osztályba sorolását is. Az 1890. évi úttörvényt váltó, az 
utakról szóló 1962. évi 21. sz. törvényerejű rendelet  számos, de még mindig nem minden 
ponton  korrigálta  a  Trianon  óta  okafogyottá  vált  hálózati  besorolást.  A  törvény  több 
szempontú  úthálózat  osztályozási  rendszert  vezetett  be,  a  közutak  rendszerbe  sorolására 
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azonban csak 1965-ben, az 1963-as forgalomszámlálási adatok feldolgozása után került sor. 
(Nemesdy, 1996)

A  törvény  megteremtette  a  máig  is  érvényes  közúthálózati  osztályozás  alapjait,  a 
következő szempontok szerint osztályozta az úthálózatot (Hegedűs, 1995):  

Felügyelet szerint:
- országos közutak: a KPM közúti igazgatóságainak hatáskörében
- helyi (volt tanácsi) közutak: megyei vagy települési tanácsok hatáskörében
- saját használatú (magán) utak: erdőgazdaságok, ÁG-ok, TSZ-ek útjai, vagy

magánszemély ingatlanán lévő, az ingatlan megközelítésére szolgáló utak 

Hálózati feladat szerint:
- első- (nemzetközi forgalmat hordozó) és másodrendű főutak
- alsóbbrendű utak
- települési utak

Forgalom összetétele alapján:
- gyorsforgalmú utak 
- vegyesforgalmú utak

Kiépítettség szerint:
- kiépített (külön pályaszerkezetre helyezett) utak
- kiépítetlen utak

Az adminisztratív intézkedések mellett ebben az időszakban indult meg a gyorsforgalmi 
hálózat  kiépítése.  Motorizációs  szintünkhöz  képest  (3  szgk/1000  lakos)  meglepően  korán 
kezdődött  a  hálózat  fejlesztése,  más  európai  országokban  csak  40-125  szgk/1000  lakos 
ellátottság  mellett  indult  az  autópálya  program.  A  tervezett  hálózat  első  eleme  a  később 
autópályává bővítendő, fél pályaszélességben megépített I. sz. (1965-től 1977-ig M1) autóút 
(később 100-as, ma 1. sz. főút) volt. 

Az új, Dorog helyett Tatabányán keresztül nyugatra vezető forgalmi tengely megvalósítása 
honvédelmi okok miatt már az 1920-as évek végén felmerült, mivel a csehszlovák határhoz 
veszélyesen közel vezető 1-es út a Duna túlpartjáról könnyen tűz alatt tartható volt. (Horváth, 
2002b) Az új utat az akkori 80-as sz. út helyi forgalmi jellegének megtartása mellett, azzal 
jórészt párhuzamosan építették meg, melyet  – az előzőleg megvizsgált  forgalmi viszonyok 
alapján – 2x2 sávosra terveztek bővíteni, így ennek megfelelően történt a területfoglalás is. A 
későbbiekben  azonban  az  M1-es  autópályát  az  előbbi  két  úttal  párhuzamosan,  de  új 
nyomvonalon alakították ki. A Tatabányáig 1961. december végén átadott szakasz az 1-es és 
a  80-as  út  távolsági  forgalmát  vette  át,  de  jelentősége  az  Almásfüzitőig  tartó  útszakasz 
korszerűsítése  előtt  csak  a  térség  településeinek  összekötésére  szorítkozott.  A  forgalom 
ugrásszerű  növekedése  csak  a  807.  sz.  Tata–Almásfüzitő  szakasz  korszerűsítése  után 
következett  be,  ekkor a 10-es út  helyett  hivatalosan is  erre  jelölték  ki  a nyugat  felé  tartó 
főútvonalat.  Az  útvonalon  a  forgalomnagyság  már  1965-ben  túllépte  a  tervezett  értéket. 
(Reinisch, év nélkül; Mihályfy, 1985)

A  gyorsforgalmi  hálózat  kialakításának  megkezdése  mellett  az  alacsonyabb  rendű 
úthálózat  korszerűsítése  folyamatos  volt,  1962-ig  a  közutaknak  32%-át  pormentesítették, 
63%-uk továbbra is makadám burkolatú volt. (Kolozsváry, 1962)
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3.17.Az 1963. évi forgalomszámlálás

Az  1955/56-os  észlelést  követően  a  forgalom  számlálása  nem  állt  le,  1957  óta 
„folyamatosan” működik Magyarországon a figyelemmel kísérési hálózat. (Monigl, 1990) Az 
1955-ben kijelölt FE, E és F állomásokon az 1962-es figyelemmel kísérés során március 1. és 
november  15.  között  folyt  az  észlelés.  Ennek  során  megállapították,  hogy  a  forgalom  a 
korábbihoz  képest  növekedett,  amelyben  része  volt  az  ipar  decentralizációjának  és  a 
megszüntetett vasútvonalakról a közútra terelődött forgalomnak is. (Kolozsváry, 1962)

Megjegyzendő, hogy 1955 és 1963 között csupán hat, a határok által elvágott vasúti mellékvonalon szűnt 
meg a forgalom, összességében 65 km hosszon. Országos szempontból tehát ez a volumen elhanyagolhatónak 
tekinthető a teljes forgalomhoz képest.

Egyes  járműkategóriákra  meghatározták  a  növekedés  tényezőit  is,  így  megállapították, 
hogy  a  motorkerékpáros  forgalom  elterjedése  annak  volt  köszönhető,  hogy  az  állami 
gazdaságok,  üzemek,  gépállomások  ellenőrzést,  beszerzést  végző  dolgozóit  szolgálati 
motorkerékpárral látták el.

Szintén  növekedett  a  buszforgalom  is,  amelynek  oka  a  járatok  sűrítése  volt.  Zala 
megyében  pl.  korábban  csekély  volt  a  buszforgalom mértéke,  de  az  olajbányászat  és  az 
iparosodás  következtében  sűrített  munkásjáratok  megnövelték  az  autóbusz  forgalmat. 
(Kolozsváry, 1962)

Érdekes összefüggésre világít rá, hogy a tömeges igények növekedésével megjelenő új járműtípusok miatt 
szükségessé  vált  a forgalomszámlálások során alkalmazott  paraméterek  folyamatos  felülvizsgálata.  Így  pl.  a 
pályaszerkezet méretezési forgalom korrekt meghatározása érdekében javasolták, hogy az Ikarus55 megjelenése 
miatt a busz tonnaszorzót növeljék 7-ről 9 tonnára. (Kolozsváry, 1962)

Főleg a mezőgazdasági területeken, a komplementer tehergépkocsi (és traktor) forgalom 
növekedése  következtében  visszaesett  a  fogatolt  közlekedés  mértéke.  A  kollektivizálás 
ugyanis  tőke-  és  méretnövekedéssel  járt  együtt,  amely  lehetővé  (és  szükségessé)  tette  a 
tőkeigényes  nehézgépek  beszerzését.  A  nehéz  tehergépkocsik  elterjedése  általános 
tendenciává vált. (Kolozsváry, 1962)

Külön forgalomfelvételt végeztek az üdülőforgalmú utakon, a forgalmi törvényszerűségek 
előzetes felmérése érdekében, melyből megállapították, hogy míg a Balaton és a Velencei-tó 
térségében  a  nyári,  addig  a  Mátra-Bükk térségében  a  tavaszi  és  az  őszi  üdülőforgalom a 
jelentős. Ezzel szemben a Dunakanyar térségét – a téli hónapokat leszámítva – sokkal kisebb 
évközi ingadozások jellemezték. (Takács, 1963) 

Szintén  észleltek  a  bekötő  utakon,  teljeskörű próbaszámlálás  során  mért  minta  alapján 
választották  ki  az  1963-ban  számlálandó  útvonalakat.  Továbbfejlesztették  a  számlálás 
statisztikai  rendszerét,  kiegészítették  az  egyes  állomástípusok  feladatait,  számos  állomást 
áttelepítettek,  és  vizsgálatsorozatot  folytattak  a  forgalom-jelleg  típusok  szabatosabb 
megállapítása  érdekében.  (Jakab,  1962)  Bár  módszerében már  az 1955/56-os  számlálás  is 
sampling  rendszerű  volt,  de  részleteit  tekintve  az  1963-as  számlálás  tekinthető  az  első,  a 
jelenlegivel „azonos” elveken nyugvó forgalomfelvételnek.

3.17.1. A számlálás technikai részletei

A  számlálás  a  teljes  főközlekedési  és  összekötő  úthálózaton,  valamint  a  jelentősebb 
forgalmú  bekötő  utakon  folyt.  1963-ban  összesen  22300  km  hosszon,  4803  állomáson 
számlálták  a  forgalmat,  melyből  122  megye-  és  igazgatósági-határokon  elhelyezett 
kétszakaszos  állomás  volt.  Ezen  állomások,  a  főváros  határán  és  a  határátkelőkön 
üzemelőkkel  együtt  kivételnek  számítottak,  mivel  1955-től  eltérően már nem a számlálási 
keresztmetszetek, hanem a csomópontok képezték az érvényességi szakaszhatárokat, amivel 
az egyes szakaszokat (nagyjából) homogén forgalmúvá tudták tenni.
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Szintén újítás volt,  hogy elválasztották egymástól  az átkelési  és a  külső útszakaszokat, 
1963-tól  – Budapestet  kivéve – az átkelési  szakaszokon is folyt  észlelés.  Az érvényességi 
szakaszok hossza lakott területen kívül 2-12, átkelési szakaszokon 0,5 és 1 km közé esett. A 
3000  főnél  népesebb  települések  átkelési  szakaszait  önálló  egységekként  kezelték, 
városonként 1-5 állomást állítottak fel. 

A  forgalom  felvétele  a  törvényszerűségi  állomásokon  13,  a  mellékállomásokon  10 
kategóriában történt. A számlálási eredményeket ismertető kötet [5] ez utóbbinak megfelelő 
bontásban teszi közzé az eredményeket.  A felvételt 5000 számlálóbiztos és útőr végezte, az 
adatok feldolgozását lyukkártya rendszerrel végezték. [5]

Az 1963-as eredmények nem tartalmazzák sem a különleges forgalmat (mezőgazdasági, 
ipari  munkagépek),  sem a  rendkívüli  forgalmat  (zárt  katonai  járműoszlopok).  Az észlelés 
során az időjárási körülményeket is fel kellett jegyezni. (Jakab, 1962)

Az  eredmények  megjelentetése  több  szempontból  szakított  a  korábbi  hagyományokkal,  vagy  más 
szemszögből,  alkalmazkodott  a  változó  körülményekhez.  A korábbi  évek  meglehetősen  súlyos  kötetei  után 
vékony,  néhol már az olvashatóságot is megzavaró,  áttetsző lapokból álló kötetet tart kezében a felhasználó, 
melynek tipográfiai megjelenése is új.

Változott az útnevek megírása is, a határon átlépő utak végszelvénye az országhatár lett (pl. 3. sz. Budapest–
Miskolc–Tornyosnémeti–országhatár  főközlekedési  út),  mégis  volt  olyan  eset,  ahol  továbbra  is  határon  túli 
települést (pl. Ipolyság) adtak meg végszelvényként. Kifejezetten bizarr viszont 1963-ban a 342. sz. Hollóháza-
Sátoraljaújhely (korábban Kassa–Sátoraljaújhely) főközlekedési úthoz fűzött megjegyzés, ahol a határon kívülre 
került  0-13  km-ig  terjedő  szelvényt  (Hernádzsadány–Eszkáros–oh.)  nem  törölték  a  nyilvántartásból,  csak 
„Ország-határon kívül” jelzéssel látták el. 

E  jelenségek  párhuzamba  állíthatók  az  úthálózati  nyilvántartásban  1927/28  és  1935/36  közt  végbement 
folyamatokkal, annak ellenére, hogy a két időszak határváltozásokhoz való viszonya teljesen eltért egymástól. A 
rendszerek  tehetetlensége azonban meghatározó volt,  ugyanúgy,  mint  az első világháború  után,  a  másodikat 
követően  is  1965-ig  hosszú  időre  volt  szükség,  hogy  az  úthálózati  nyilvántartást,  az  utak  osztályozását 
(többnyire) az új követelményeknek megfelelően átalakítsák. 

1963-ban új felvételi  módszerrel teljeskörű célforgalmi vizsgálatot is tartottak.  A postai 
úton kiküldött kérdőíven – a gépjárművek 1963. január 1-i nyilvántartási állapota szerint – 
három kijelölt nap utazásaira kérdeztek rá. A számlálási napokat követően a kérdőívet vissza 
kellett küldeni. [5] A célforgalmi felvétel a fővároson belüli forgalomra is kiterjedt. (Kovács 
Gy, 1964)

3.17.2. A számlálás eredményei

Az  1963-ban  végrehajtott  számlálás  eredményei  az  1955-ben  végrehajtott  előző 
számláláshoz képest a forgalom 13%-os (évi 1,5%-os) növekedését tükrözik. (13. táblázat)

13. táblázat
A közúthálózat forgalma (jmű/nap; 1963) az 1965-től érvényes kategória beosztás szerint 

szgk. tgk. busz fogat motor+kerékpár összesen
elsőrendű főutak 494 350 58 45 671 1644
másodrendű főutak 202 195 33 52 602 1128
összekötő utak 47 72 18 48 336 541
bekötő utak 40 64 17 55 391 594
főutak 298 245 41 50 625 1297
alsóbbrendű utak 46 71 18 49 342 548
összesen 113 117 24 49 417 747
Adatforrás: [5]

Az összes forgalomra érvényes,  és a politikai  szabályozás  enyhüléséből törvényszerűen 
következő  forgalomnövekedés  általános  trendje  mögött  azonban  a  járműosztályonkénti 
változásokat egymással teljesen ellentétes folyamatok jellemezték. E változások jelentősége 
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túlmutat pusztán a konkrét értékek vizsgálatán, a folyamatok mögött az egyetemes történelem 
szempontjából is jelentős fordulóponthoz érkezett 1963-ra a magyar közlekedésügy, egyaránt 
tükrözve az úthálózat és járműpark műszaki fejlődését, de a társadalomban és a gazdaságban 
végbemenő szektorális átrendeződést is.

Az  1955-ig  meghatározó,  legforgalmasabb  járműkategória,  a  fogatolt  közlekedési  mód 
1963-ra nem csak vezető szerepét, de korábbi alapvető jelentőségét is elvesztette. A napi 231 
fogatról 49-re csökkenő átlagos forgalma példátlan visszaesést jelentett a két számlálás közti 
rövid  időhöz  képest,  melynek  hátterében  az  adminisztratív  és  műszaki  okok  mellett  a 
gazdasági szerkezetváltás és a mezőgazdaság termelési rendszerének megváltozása álltak.

Az  ötvenes  évek  erőteljes  iparosításának  következtében  ugyanis  Magyarország  ipari 
országgá  vált,  a  növekvő ipar  munkaerőigényét  pedig a  mezőgazdaság  kollektivizálása  és 
gépesítése folytán felszabaduló munkaerőből fedezték. Ennek következtében átrendeződött a 
szállítási szerkezet is, a tömeges szállításokat gépesíteni kellett, a munkaerő a nagyvárosok 
irányába  vándorolt,  miközben  a  szekerek  és  a  hozzájuk  kötődő  állatállomány  a 
magángazdaságok felszámolása miatt fokozatosan feleslegessé vált. 

A  fogatolt  közlekedés  háttérbe  szorulása  tehát  nem  csupán  technikai  fordulópontot 
jelentett  az  emberiség  szempontjából.  A  társadalmi-gazdasági-műszaki  „fejlődéssel”  a 
jóformán  az  emberi  civilizáció  kezdete  óta  helyváltoztatásra  és  földművelésre  is  használt 
szekér- és állatállomány feleslegessé válása egy több ezer éves működő civilizáció és önellátó 
életmód-rendszer széthullásának jelzőpillére lett a XX. században.

A  stagnáló  tehergépjármű-  és  autóbusz  forgalom  mellett  két  járműkategória  forgalma 
növekedett  erőteljesen 1963-ra.  Csak arányaiban volt  a legnagyobb,  több mint  kétszeres a 
személygépkocsik forgalmának növekedése, de a 113 jármű/nap forgalom a teljes forgalmi 
volumennek csak mintegy hetedét  tette  ki.  A személygépkocsik száma ugyanakkor  sokkal 
jelentősebben  növekedett,  az  1955-ben  mintegy  10  ezer  darabos  állomány  1963-ra 
meghétszereződött.  Az  állomány  44%-a  Budapesten  volt  található,  e  koncentráltság  a 
forgalmi viszonyokban az idegenforgalmi körzetek irányába való jelentős hétvégi terhelésben 
mutatkozott meg. (Takács, 1963)

Igazán  jelentős  azonban  a  korszak  (főleg)  rövid  távú  személyszállítási  potenciáljának 
szempontjából  meghatározó  motoros  és  kerékpáros  forgalom  növekedése  volt.  A 
személygépkocsik  beszerzésénél  korábban  liberalizált,  és  anyagilag  jobban  hozzáférhető 
kétkerekű közlekedési eszközök forgalma 1955-höz képest 74%-kal növekedett,  és ezzel a 
teljes közúti forgalomnagyság több mint a felét tette ki.

A  hálózati  kategóriák  szerint  a  főutak  forgalma  több  mint  kétszeresen  meghaladta  a 
mellékutakét. A terhelés jelentős része a főutakra koncentrálódott, a forgalom 59%-a a hálózat 
27%-án bonyolódott le. (Kaján, 1967)

A járműkategóriánkénti  vizsgálat  továbbra is  rámutat  arra,  a már  a korábbról is ismert 
összefüggésre,  hogy  az  utak  minősége  jelentős  szerepet  játszott  a  rajtuk  lebonyolódó 
forgalomban. Míg a személygépkocsik esetén a főutak terhelése több mint hatszorosa volt a 
mellékutakénak, addig a szekérforgalom egyenletesen oszlott meg a hálózaton.

A forgalom nagyságát az országos változás mellett a legfontosabb útkategóriák (egy- és 
kétszámjegyű  főutak)  és  a  megyék  szintjén is  megvizsgáltam.  1963-tól  (az elemzés  teljes 
időtávja szempontjából) legfontosabb járműkategóriák esetében érvényességi szakaszonként 
(összes  járműszám,  személygépkocsi  valamint  a  különböző  tehergépkocsi  kategóriák  * 
1500-1700 szakasz/év) végeztem el az adatsorok begépelését. Az adatok ábrázolása egységes 
jelkulccsal, jármű/nap mértékegységben történt.
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Az  egy-  és  kétszámjegyű  főutak forgalmát  ábrázoló  térkép  az eddigieknél  részletesebb 
következtetések levonását teszi lehetővé. (20. térkép) 

20. térkép
Az egy- és kétszámjegyű főutak forgalma, 1963

Adatforrás: [5]

A  későbbi  eredményekkel  való  összehasonlíthatóságot  biztosító  kategória-beosztás 
következtében  az  érvényességi  szakaszok  72%-a  a  legalacsonyabb,  2000  jármű/nap  alatti 
csoportba  került.  Ilyen  módon  a  térkép  elsősorban  az  átlagnál  jóval  nagyobb  forgalmú 
szakaszokat emeli ki, melyek közül a 4000 jmű/nap feletti forgalmú szakaszok már kizárólag 
a nagyobb településekhez kötődtek. 

A csúcsértékek közül is kiemelkedett Szolnok forgalmi terhelése, ahol a helyi és az átmenő 
forgalom együttes  hatására  a  hazai  közúthálózat  két  legterheltebb  szakasza  volt  található. 
Szolnok mellett Baja, Szeged és Székesfehérvár belterületén regisztráltak még a korszakhoz 
képest kiemelkedően nagy, 9000 jármű/nap feletti forgalmat.

Ellentétben  a  központi  fekvésű  településmagok  forgalmával,  a  legkisebb  forgalmat  a 
periférikus,  országhatáron  átlépő  szelvényekben  mérték.   A  nyolc  legkisebb  forgalmú 
útszakasz mindegyike különböző határokhoz vezetett, legkisebb a letenyei és tornyosnémeti 
átkelő forgalma volt, napi 20 jármű alatti értékkel.

Útvonalak szintjén mért nagy forgalmi terhelés a fővárosból sugárirányban kivezető egyes 
főutakon  volt  tapasztalható.  Ezek  közül  is  kiemelkedett  a  7-es  út,  mely  a  Balatonnak 
köszönhetően  továbbra  is  a  legforgalmasabb  és  a  legnagyobb  személygépkocsi  aránnyal 
jellemezhető  „távolsági”  útvonalunk  volt,  a  Velencei-tóig  terjedő  szakaszán  50%  feletti 
személygépkocsi aránnyal.

A többi egyszámjegyű főút forgalma a fővárostól mért kisebb sugárban volt csak a 7-es 
útéhoz hasonlóan kiemelkedő. Így Komárom, Vác, Gyöngyös, Cegléd és Kecskemét jelölték 
ki a legerősebben terhelt útszakaszok határát. 

A  két,  érvényességi  szakaszok  szintjén  is  elemezhető  járműkategória  közül  a 
személygépkocsik  aránya  a  Balaton  térségének több útja  mellett  a  szintén  idegenforgalmi 
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jelentőségű Eger–Lillafüred úton és Galyatető környékén, valamint az egyszámjegyű főutak 
Budapesthez közelebbi szakaszain volt kiemelkedő.  Arányuk egyes főutakon azonban a 10%-
ot sem érte el.

A  tehergépjárművek  legfontosabb  mozgásirányai  alapvetően  nem  tértek  el  a 
személygépkocsikétól,  két  jelentős  különbség viszont észlelhető volt  köztük.  A teherautók 
kiemelkedő  terhelése  a  7-es  úton  csak  Székesfehérvárig  tartott,  ugyanakkor  Miskolc 
környékén,  főleg  a  Sajó  völgyében  volt  forgalmuk  a  legnagyobb,  az  országos  átlagot 
ötszörösen meghaladva.

1963-tól elvégeztem a forgalomnagyságok megyesoros feldolgozását is. Az elemzés során 
a  kisteher-gépkocsiktól  „megtisztított”  személygépkocsi  kategória  mellett  ábrázoltam  a 
tehergépkocsik, a motorok és kerékpárok valamint az egyéb járművek csoportját.

 Az  eredményeket  az  összehasonlíthatóság  érdekében  az  országos  átlag  százalékában, 
azonos kategóriaosztással térképeztem. A számítások esetében az elemzéskor fennálló 2007. 
évi megyei beosztást tekintettem alapnak, valamennyi vizsgált év adatait ennek megfelelően 
számítottam át. Ugyanakkor a térképi ábrázolás a mindenkori közigazgatási beosztást, és az 
akkori megyékre vonatkozó adatokat tükrözi.

A forgalomnagyságok 1963-as megyei szintű vizsgálata a Dunántúl alacsonyabb forgalmát 
jelzi az ország Dunától keletre eső területeinek magasabb forgalmával szemben. (21. térkép)

21. térkép
A közutak forgalma járműkategóriánként, 1963

Adatforrás: [5]

A  Dunántúl  alacsonyabb  és  a  „keleti”  országrész  magasabb  forgalma  megfelel  a  két 
világháború  közt  tapasztalt  helyzetnek.  Míg  azonban  akkor  a  szekérforgalom  területi 
koncentrációja, addig 1963-ban a kerékpáros és motorkerékpáros forgalom határozta meg a 
teljes forgalom területi  képét.  Ebben feltehetőleg jelentős szerepet  játszottak a domborzati 

91



adottságok  is,  melyek  a  kerékpáros  forgalom  számára  előnyösebb  terepet  jelentenek  a 
dombvidéki területeknél. 

Legnagyobb  forgalmú  megyéink  az  Alföldön  helyezkedtek  el,  Csongrádot  Pest  majd 
Szolnok megye követte a rangsorban. A forgalom összetétele azonban jelentősen különbözött 
a  legforgalmasabb  megyékben.  Míg  Csongrád  és  Szolnok megyében  az  alföldi  megyékre 
jellemzőbb módon a kerékpáros és a  motoros  közlekedés  60% feletti  súlya  volt  jellemző, 
addig Pest megyében – hasonlóan a közép-dunántúli térséghez – a forgalomnagyságot sokkal 
erősebben befolyásolta  a  személygépkocsik  és  a  tehergépjárművek jelenléte.  Ilyen  módon 
feltételezhető,  hogy  a  teljes  forgalomnagyság  továbbra  sem  volt  abszolút  fejlettségi 
mutatónak  tekinthető,  csakúgy  mint  a  dualizmus  korában  vagy  a  két  világháború  közti 
időszakban.

A forgalmi  rangsor  másik  végén a  legkisebb forgalmú Nógrád megye  helyezkedett  el, 
melyet  azonban  öt  dunántúli  megye  követett,  alacsony  átlagos  forgalmúvá  téve  ezzel  a 
Dunántúl egészét.

A  járműkategóriánkénti  vizsgálatok  Fejér,  Pest  és  Komárom  megyében  a 
személygépkocsik erőteljes, míg Szabolcsban és Vasban azok gyenge forgalmát tükrözik. A 
teherforgalmat tekintve szintén e két megye állt a rangsor végén, de az első háromban is csak 
egyetlen eltérés volt tapasztalható a személygépkocsikhoz képest, Fejért Veszprém váltotta a 
rangsorban.

3.18.Reformok a közlekedésben: 1963-tól 1970-ig 

1965-ben, az 1963-as forgalomszámlálási  adatok feldolgozása után került sor a közutak 
újbóli  rendszerbe  sorolására.  Fontos,  a  főúthálózatot  érintő  változás  volt,  hogy  egyes 
összekötő  utakat  másodrendű  főúttá  nyilvánítottak  (Szarvaskő–Tarnalelesz,  Rohod–
Mátészalka, Mezőberény–Gyoma, Zalaegerszeg–Vasvár).

 Ezzel ellentétes irányú, hosszabb távú változás kezdetét jelezte ugyanakkor, hogy több 
hegyvidéki  (Bükk,  Mátra,  Visegrádi-hg.)  utat  az  idő előre  haladtával,  a  környezetvédelmi 
szempontok  előtérbe  kerülésével  és  az  egyre  növekvő  motorizáció  miatt  alacsonyabb 
kategóriába soroltak (pl. Eger–Miskolc, Mátraháza–Pásztó), vagy akár le is zárták őket (pl. 
Mátraszentimre–Nemti, Mezőkövesd–Hollóstető).

A hálózati kategóriák közti átsorolások a főúthálózatot Nógrád megyében alakították át leginkább, melynek 
inkább politikai, mintsem forgalmi indokai lehettek. Az új megyeszékhely, Salgótarján elérhetővé vált elsőrendű 
úton is,  míg a  korábbi  megyeszékhelyet,  Balassagyarmatot  megfosztották attól.  A 2.  számú,  egykori  kassai 
egyszámjegyű  főút  Szécsény  utáni  szakaszát  ugyanakkor  összekötő  úttá  minősítették  vissza,  amely  ilyen 
formában a legnagyobb besorolási visszaeséssel tükrözte a megváltozott geopolitikai/forgalmi viszonyokat. Ez 
egyben a későbbi nemzetközi forgalom irányát is megszabta, a teherforgalom számára kijelölt (fő) átkelőhelyek 
Parassapuszta és Somoskőújfalu lettek, a közéjük eső Balassagyarmat és Ipolytarnóc csak másodrangú szerepet 
játszanak a nemzetközi forgalomban. A korabeli forgalmi viszonyok nem indokolták ezt a mértékű átszervezést, 
a  megyében  található  új  elsőrendű  és  másodrendű  utak  forgalma  közti  különbség  mindössze  29  jármű lett 
naponta. 

A legfontosabb változtatás az egy-, két- és háromszámjegyű főútállomány I. és II. rendű 
hálózattá való összevonása volt, hosszuknak mintegy 30%-os csökkentése mellett. (Nemesdy, 
1996)  Az  utak  átsorolását,  az  új  hálózati  rendszer  kialakítását  alapvetően  azonban  nem 
indokolták a forgalmi viszonyok,  az utak kategorizálása az 1965 előtti  beosztás alapján is 
megfelelt forgalmi fontosságuknak, e téren csak jelentéktelen elmozdulásokhoz vezetett az új 
hálózati besorolás.

Mind  mennyiségi,  elsősorban  azonban  minőségi  értelemben  fokozatosan  javult  az 
időszakban  az  utakkal  való  ellátottság.  Az  évtized  végére  minden  200  lakost  meghaladó 
lélekszámú települést szilárd burkolatú út kötött az országos hálózatba. Csökkent a korábban 
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jellemző burkolattípusok aránya, 1960 és 1970 közt nagyrészt sikerült felszámolni a makadám 
utakat,  melyek  1945-ben  még  75%-os  arányt  képviseltek  az  úthálózaton  belül.  1967-től 
csökkenni kezdett a betonutak hossza is, egyre több út kapott aszfaltburkolatot, ugyanakkor a 
tanácsi utak állapota nem volt megfelelő, csak 30%-uk volt kiépítve. (Hegedűs, 1995)

A  közúton  szállított  áruk  tömege  1960  és  1968  között  kétszeresére  nőtt,  a  közúti 
tömegközlekedés utasszáma megduplázódott, a növekedési trend egészen a 70-es évek végéig 
folytatódott. (Albert, 1990)

A  korszakra  jellemző,  a  forgalmi  igények  által  meghatározott  tervezés  szellemében 
(Ábrahám,  1978)  folytatódott  a  gyorsforgalmi  hálózat  kiépítése  is.  1965-re  elkészült 
Almásfüzitőig a gyorsforgalmi paramétereket is magán viselő mai 1-es út következő szakasza, 
és a 60-as évek végére az M7 (félpályán) elérte Székesfehérvárt.

A  balatoni  főút  a  nyári,  csúcsidőszaki  forgalmat  már  a  60-as  évek  elején  sem  tudta  levezetni,  ezért 
gyorsforgalmi út  építése mellett  döntöttek.  Az M7-es autópályára,  amely a belföldi  üdülőforgalom mellett a 
Dunántúl  ipari  forgalmát  és  az  adriai  forgalmat  is  hordozta,  három  nyomvonal  változat  készült.  Végül  a 
jelenlegi,  „középső”  változat  az  M1-el  közös  bevezető  szakasz  és  a  Velencei-tó  feltárása  miatt  nyert  a 
nyugatabbi, illetve a Duna parti változattal szemben. Ez utóbbi megvalósítását csak az M6-al közös építés esetén 
tartották volna kifizetődőnek, a Duna menti autópálya szükségessége azonban ebben az időszakban még nem 
volt indokolt. (Reinisch, év nélkül) 

Érdekes  adalék,  hogy  az  autópálya  fogalma,  és  az  üzemeltetésével,  tervezésével  kapcsolatos  kérdések 
annyira ismeretlenek voltak még a magyar szakemberek előtt is, hogy voltak, akik stop táblát akartak elhelyezni 
a gyorsítósávok végén, de meg kellett harcolni a külön szintű csomópontokért és a települések elkerüléséért is. 
(Reinisch–Berg, 1985)

Az évtized legfontosabb, a közlekedést is érintő eseménye a gazdaságirányítás reformjával 
egyidejűleg  előterjesztett  1968-as  közlekedéspolitikai  koncepció  volt.  [77]  A  direkt 
tervutasításos  rendszer  szovjet  irányítási  és  működési  modelljével  szakító  változtatások  a 
vasúti  forgalom  visszaszorításával  és  a  közúti  motorizáció  fellendülésével  jártak  együtt. 
(Frisnyák, 2001a)

Az  azóta  számtalanszor  és  számos  esetben  joggal  bírált  koncepció,  illetve  elsősorban 
Csanády  György  miniszteri  expozéja,  a  fennálló  tévedések  és  minden  bírálat  ellenére 
szakmailag  számos  ponton  alátámasztott,  modern  szemléletű,  jövőbe  mutató  és  nyíltan 
fogalmazó anyag volt.

 A koncepció a tervezett intézkedések előzményeként felvázolta a XIX. század technikai 
színvonalának függvényeként kialakult,  de azóta elavult  közlekedési rendszert,  amelyben a 
vasúti fővonalak mellett a fogatolt közlekedés elégtelensége miatt törvényszerű volt a sűrű 
mellékvonali hálózat kialakítása. Megállapította azonban, hogy a közutak és közúti járművek 
fejlődésével megváltozott a két alágazat közötti kapcsolat, a közút önmagában is alkalmassá 
vált  a  megközelíthetőség  biztosítására.  A  két  alágazat  közti  jövőbeni  munkamegosztást 
alapvetően  a  rövid távú fuvarok közútra  terelésével  és korszerűsített  vasúthálózaton  folyó 
távolsági szállítás megteremtésében látta célszerűnek. 

A koncepció az aktuális helyzet mellett felvázolta a vasúti és közúti közlekedésre jellemző 
tendenciákat  is.  Így  megállapította,  hogy  a  vasúti  forgalom  70%-a  a  hálózat  30%-án 
bonyolódott  le,  míg  a  2000  km  hosszúságú  kis  forgalmú  vonalhálózatra  az  áruszállítás 
mindössze  1,2%-a,  a  személyszállításnak  pedig  3%-a  jutott.  Vázolta  emellett  az  elavult 
gördülőállománnyal  és  pályaszerkezeti  viszonyokkal  kapcsolatos  problémákat,  és  arra  a 
megállapításra jutott, hogy e hálózat felújítása esetén 30-50 évre konzerválnának egy elavult 
helyzetet.

Ezzel szemben a koncepcióban kiemelték a közúti közlekedés terén elért eredményeket. 
Így 1950-hez képest felére csökkentették a még ki nem épített bekötőutak hosszát, míg az 
aszfaltborítású  utak  arányát  40%-ra,  a  pormentes  utakét  pedig  80%-ra  növelték. 
Kiterjesztették  az  autóbusz  járatok  által  kiszolgált  területek  nagyságát  is,  1968-ra  2600 
település rendelkezett menetrendszerű autóbusz összeköttetéssel. Elismerték azonban, hogy a 
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fejlesztések nem tartottak lépést a motorizáció elterjedésével, a hálózat alig több mint felének 
burkolatát minősítették csak megfelelőnek, miközben a személygépkocsi állomány 150 ezer 
darabra, a motorkerékpároké félmillióra nőtt.

Elismerték,  hogy  hibás  volt  az  ötvenes  évek  közlekedéspolitikája,  a  személygépkocsi 
forgalmat már nem a rendszer ellenségének, hanem alapvető részének tekintették. Tették ezt 
annak  ellenére,  hogy  a  közúti  forgalmat  csak  bizonyos  feladatok  megoldásánál  tartották 
hatékonyabbnak  a  vasútnál,  de  beismerték,  hogy  még  ha  egyes  esetekben  drágább  is  a 
gépjármű-közlekedés  fejlesztése,  rugalmassága  és  kényelmessége  miatt  elsőbbséget  kell 
élvezzen.  Ilyen  módon,  főleg  a  magán-személygépkocsik  számának  növelése  a  lakosság 
komfort érzetét meghatározó elsőrendű politikai kérdéssé lépett elő.

A  vasút  és  közút  közti  viszony,  a  helyes  arányok  kialakítását  tekintették  célnak, 
megállapítva, hogy a „gyér forgalom gyors és gazdaságos lebonyolításának az eszköze ma 
már  nem a  vasút,  hanem  a  gépkocsi”  ([77],  12.  o.),  és  ennek  szellemében  egyenesen  a 
mellékvonalak „likvidálásáról” beszéltek. A közutak felújítása ugyanis elkerülhetetlen volt, 
így nem tartották  ésszerűnek,  hogy számos  esetben  a  két  alágazat  egymással  párhuzamos 
hálózatának  rekonstrukcióját  is  finanszírozzák.  A gazdasági  termelés  koncentrációja  miatt 
egyébként  is  a  kisforgalmú  vonalak  áruszállítási  teljesítményének  további  csökkenésével 
számoltak.

A koncepció fő eleme a kis forgalmú vonalak forgalmának közútra terelése és a körzeti 
állomási  rendszer  kialakítása  volt,  amelyet  nélkülözhetetlennek  tartottak  a  teljes  magyar 
közlekedésügy megújításához.

 2000 km-nyi alacsony forgalmú vonalon a vasúti közlekedés teljes felszámolása volt a cél, 
míg az áruforgalmat 500 állomáson tervezték felszámolni. Ennek következtében kevesebb, de 
korszerűbb  körzeti  állomást  kívántak  létesíteni,  amely  lépéssel  az  átlagos  állomásközt 
mintegy kétszeresére, 13 km-re tervezték növelni. E, csak a közúti fuvarozás bővítésével, az e 
csoportba tartozó áruk eddigi átlagos szállítási távolságának 4 km-ről 13 km-re növelésével 
megvalósítható lépést pozitívnak tartották a gépjárművek kapacitás kihasználtság növelésének 
szempontjából  is.  Ennek ellenére úgy vélték,  hogy a  vasúthálózat  racionalizálása csak kis 
mértékben növeli  majd a közúti  forgalmat.  Az áttereléssel  kapcsolatos költségeket a vasút 
által megtakarított összegből fedezhetőnek tartották.

A koncepció eredményeként a fővonalakon korszerűbb vasúti közlekedéssel, a fejlesztési 
források  koncentrációjával,  míg  a  mellékvonali  forgalom  helyettesítéseként  sűrűbb  és 
kényelmesebb buszok közlekedtetésével számoltak. Az áruforgalomban a szállítási sebesség 
növelését és az áruk minőségi szempontból jobb továbbítását remélték a koncepciótól. 

A szállítási szerkezet átalakítása következtében a szállítási költségek változásától is pozitív 
hatást  reméltek.  Elismerték,  hogy  számos  esetben  a  drágább  közúti  szállítás  az 
igénybevevőknek nagyobb anyagi terhet jelent majd, ezt három éves átmeneti szabályozással 
tervezték  tompítani.  Hosszabb távon azonban az árképzések  racionalizálásával  a  termelési 
szerkezetet  is  változtatni  akarták,  a  valós  szállítási  tarifáktól  a  telephelyek  térbeli 
optimalizációját várták. 

A koncepció hosszabb távon annak ellenére a forgalom növekedésével számolt, hogy az 
intenzív fejlesztés időszakában, az iparosítási és építési hullám lefutásával csökken a termelés 
anyag- és szállításigényessége. A 60-as évek elejéig ugyanis a gazdaság extenzív fejlesztése 
következtében – természetes módon – nagyobb volt az egy főre eső nemzeti jövedelemhez 
kapcsolódó áruszállítási teljesítmény, mint a már fejlett gazdaságokban. A várható növekedés 
okaként  a  külgazdasági  kapcsolatok  erősödését  és  a  tranzit  növekedését  jelölték  meg.  Az 
áruszállításban  továbbra  is  a  vasúti  forgalom  dominanciájával  számoltak,  a 
személyközlekedésben  viszont  a  közúti  forgalom  vezetővé  válását  valószínűsítették.  Ezt 
annak  ellenére  így  gondolták,  hogy  a  munkahelyek  és  a  lakóhelyek  nagy  távolsága 
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következtében nemzetközi összehasonlításban is magas volt az egy főre eső vasúti utazások 
száma.

A koncepció  számos  egyéb,  még akár  ma sem magától  értetődő kérdésre  is  felhívta  a 
figyelmet.  Így  rámutattak,  hogy  a  közúti  forgalom  növekedése  a  későbbiekben  az 
életminőséget  is veszélyeztető tényezővé válhat,  de hangsúlyozták azt  is,  hogy a tervezési 
időtávot azért csak 12 évben állapították meg, mert a technikai fejlődés felgyorsulása miatt 
felelősen nem lehet ennél előbbre tervezni. Szerepelt a koncepcióban a vasúti szerelvények 
automatikus  összekapcsolását  támogató  elképzelés  is,  melynek  előrehaladottságát  mutatja, 
hogy az első ilyen szerelvények csak néhány éve jelentek meg vasútvonalainkon.

Számos kérdés, kritika merül fel ugyanakkor a koncepcióval kapcsolatban. Ismertek azok a 
hatások, amelyeket a vasúti hálózat megcsonkítása okozott egyes területeken. Kérdéses, hogy 
a vasúti pályák szolgáltatási színvonalának növelése nem növelte volna-e kihasználtságukat 
megfelelő mértékben? Ismert volt az is, hogy a közutak minősége a hálózat közel felén nem 
érte el a kívánt színvonalat, és a gépjármű-ellátottság a dinamikus növekedés ellenére is jóval 
kisebb volt annál, mint az a zökkenőmentes átálláshoz szükséges lett volna. 

A  koncepciót  az  Országgyűlés  elfogadta,  hatásaként  a  vonalfelszámolások  első 
hullámaként  (1969-1976)  536  km-en  szűnt  meg  a  normál  nyomtávú,  személyszállítást  is 
végző vasúti közlekedés. Ez a deklarált céloknak megfelelően újabb korszakváltás kezdetét 
jelezte a közlekedésben, amely a fogatolt közlekedés radikális szerepvesztése után a régi nagy 
ellenfél, a (mellékvonali) vasúti forgalom sorsát is megpecsételte.

3.19.Az 1970. évi forgalomszámlálás

Az 1970-es  számlálásra  tehát  új  politikai  környezetben,  a  közúti  közlekedés  deklarált 
előtérbe helyezése és a személygépkocsi közlekedés állampolgári alapjogként való elismerése 
után került sor.

A  lakossági  gépkocsi  használat  kiterjedése  legerőteljesebben  a  Balaton  irányába  volt 
jellemző. Az egyre növekvő balatoni turizmus hatásai már a 60-as évek második felében a 
közúti kutatások középpontjába kerültek. 

A balatoni forgalmat a saját gazdasági ellátó és a tranzitforgalom mellett a bel- és külföldi 
(a Balaton környéki utakon a nyári forgalomban a külföldi gépjárművek aránya 35-40% volt) 
forgalom és a főleg Budapest felől  érkező szezonális  és hétvégi utazások határozták meg. 
Ehhez társultak az erősen időjárásfüggő, a Balatonnál üdülők Budapestre irányuló városnéző 
kirándulásai.  A  legnagyobb  forgalmú  és  legnagyobb,  évi  20%-os  forgalomnövekedésű 
Siófok–Budapest  szakaszon  vasárnap  délután,  Budapest  felé  volt  legnagyobb  a  csúcs,  a 
tehergépjárműveket ebben a napszakban már a 60-as évek végén is az M7-ről a 70-es útra 
terelték.

1969-re egyértelművé vált, hogy néhány éven belül teljesen kimerül a rendelkezésre álló 
kapacitás,  Székesfehérvár  forgalma  vasárnaponként  teljesen  megbénult.  A  hiányzó 
gyorsforgalmi elemek megépítéséig a vasárnap délutáni egyirányúsítást tartották az egyetlen 
megoldásnak.  (Bíró–Kolozsváry,  1970)  E,  forgalomtechnikai  szempontból  már 
kezelhetetlenné váló helyzetben került sor az 1970-es forgalomszámlálásra.

3.19.1.A számlálás technikai részletei

A számlálás során a közúti forgalom kiemelt fontosságát hangsúlyozandó, első alkalommal 
folyt  az  észlelés  a  teljes,  27600  kilométernyi  hálózaton,  4  km-es  átlagos  szakaszhosszak 
mellett. [6] Az állomások elhelyezésének általános szabályai megegyeztek az 1963. évivel. A 
T állomásokon kitanított számlálóbiztosok, az M állomásokon útőrök végezték a számlálást, 

95



de  egyes  állomásokon  már  1967-ben  áttértek  az  automata  számlálásra,  saját  gyártású  és 
lengyel készülékeket állítva üzembe. (Kovács Gy, 1983) 

Az  adatok  feldolgozása  első  alkalommal  „elektronikus  számológéppel”  történt. 
Megállapították ugyanakkor – tekintettel a költségekre és a munkaerő-helyzetre is –, hogy a 
későbbiekben nélkülözhetetlen lesz az automatikus forgalomszámláló készülékek kiterjedtebb 
alkalmazása és a feldolgozás további automatizálása. [6]

A számlálási eredményeket közlő kötet megjelenésében az 1963. évihez hasonló, a határon 
átvezető utak megírása azonban többnyire már az országhatár kifejezést is kerülte, létrejött a 
„végleges”  forma,  a  határátkelő-településsel  való  útnév  megadás  (pl.  3.  sz.  Budapest–
Miskolc–Tornyosnémeti  főút).  Azonban  még  1970-ben  is  volt  olyan  főút  (a  900  méter 
„hosszú” 13. sz. Komárom–Komárom-országhatár főút), amelyet Trianon óta nem sikerült az 
országos  hálózat  új  rendszerébe  illeszteni.  A  trianoni  örökség  e  talán  utolsó  „hibájának” 
korrigálása csak az 1975-ös számlálást követően történt meg. 

3.19.2.A számlálás eredményei

Az  1970-ben  végrehajtott  számlálás  eredményei  az  1963-ban  végrehajtott  előző 
számláláshoz  képest  a  forgalom közel  50%-os (évi  5,9%-os)  növekedését  tükrözik,  amely 
bármely két számlálás között valaha mért  legmagasabb évi növekedési ütemet jelenti.  (14.
táblázat)

14. táblázat
A közúthálózat forgalma 1970-ben (jmű/nap)

hossz szgk. tgk. busz fogat motor+kerékpár összesen
autópályák 5 8885 3048 661 - 957 13602
autóutak 73 4444 1174 154 - 353 6129
elsőrendű főutak 1941 1334 896 117 37 732 3170
másodrendű főutak 4436 552 428 62 41 666 1796
főutak 6455 838 579 80 39 683 2267
alsóbbrendű utak 21152 121 144 26 39 393 763
összesen 27607 288 246 38 39 461 1115
Adatforrás: [6]

A magas növekedési ráta megfelel a közlekedési szektor két számlálás közt történt további 
liberalizációjának.  Ezt  támasztják  alá  a  járműosztályokra  jellemző  változások  is,  a 
legdinamikusabb növekedés ugyanis a személy- és a tehergépkocsik esetében következett be. 
Mindkét  esetben  több mint  duplájára  nőtt  a  kategóriák  forgalma,  sőt  a  személygépkocsik 
esetében  másfélszeres  volt  a  növekedés  mértéke.  Ezzel  a  személyautók  forgalma  a  II. 
világháborút  követően  először  haladta  meg  tehergépjárművekét.  A  fogatolt  forgalom 
jelentősége ugyanakkor tovább csökkent, forgalmuk már csak az összvolumen 3%-át tette ki. 

Továbbra  is  a  kerékpáros  és  motorkerékpáros  összevont  kategória  forgalma  volt  a 
legnagyobb,  melynek nominális  forgalomnagysága 1970-ben érte el  maximumát  461 j/nap 
értékkel. Az összes forgalomnak ekkor viszont már csak 41 %-át adták a kétkerekű járművek. 
Forgalmuk növekedése 1963-hoz képest mindössze 10% volt, ebben is kifejezésre juttatva a 
közúti személyforgalomban zajló változásokat, amely megfelelt a Nyugat-Európában már az 
ötvenes évek óta zajló folyamatoknak. (Takács–Vásárhelyi, 1973)

A hálózati  kategóriák  szerinti  bontásban  a  fő-  és  mellékúthálózat  forgalma  közti  olló 
további szétnyílása volt tapasztalható, a főutak forgalma majd háromszorosan haladta meg az 
alsóbbrendű utakét. E változások főleg a személy- és tehergépkocsi kategóriában a forgalom 
mind erősebb koncentrációját tükrözik. (22. térkép)
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22. térkép
A főúthálózat forgalma, 1970

Adatforrás: [6]

A  forgalomnövekedés  általános  trendjének  következtében  az  átlagos  napi  forgalom 
értékének  terjedelme  jelentősen  megnőtt.  A  két  legterheltebb  szelvény  (Győr,  82.  sz.  út; 
Cegléd, 4. sz. út) forgalma átlépte a 19000 jármű/nap értéket, a következő szakaszok azonban 
jelentős lépcső után követték csak ezeket. 11000 és 15000 jármű közötti forgalom jellemezte 
az M7 autópálya  fővároshoz közeli  szakaszát,  Szombathely,  Szolnok,  Tata,  Szeged,  Pécs, 
Balatonföldvár, Kecskemét és Székesfehérvár egyes átkelési szakaszait. A legkisebb, gyakran 
100  jármű/nap  érték  alatti  forgalom  továbbra  is  az  országhatár-szelvényeken  zajlott, 
legforgalmasabb  határszakaszunk  messze  legterheltebb  átkelőjén  (Röszke)  azonban  a 
forgalom meghaladta a napi 1700 járművet is.

A legforgalmasabb hazai útszakasz az 1970 augusztusára Balatonaligáig megépített  M7 
autóút  volt,  melyről  Polgárdiig  rendelkezünk  forgalmi  adatokkal.  Feltehetően  ez,  az  év 
közbeni  átadás  az oka,  hogy a 7-es út  forgalma Polgárdi  után nem éri  el  az  M7-70 utak 
forgalmának összegét, amely ily módon adatfelvételi hibának tekintendő. 

Szintén kiemelkedő forgalmat  hordozott  az M1-es (mai  1-es) út  Komáromig,  a 3-as út 
Gyöngyösig, a 4-es út Törökszentmiklósig valamint az 5-ös út Kecskemétig tartó szakasza. 
Megfigyelhető  azonban,  hogy az  5-ös  út  kivételével  mindhárom főút  forgalmában  kisebb 
szakadások találhatók, azaz Tatabánya, Komárom, Gyöngyös és Szolnok–Törökszentmiklós 
környékének nagy forgalma már nem (csupán) a főváros vonzásával,  hanem e települések 
saját forgalmával magyarázható.

A fővároshoz közeli szakaszain szintén kiemelkedő forgalmú 11-es és 2-es utak esetében 
ilyen  jellegű  szakadások  nem  jelentkeztek,  a  rendkívüli  terhelés  csak  az  első  nagyobb 
agglomerációs településig (Szentendre, Vác) érvényesült. 

Mindez,  egyéb  tényezők  mellett  a  személygépkocsi  állomány  eloszlását  is  tükrözi, 
amelynek  1957-ben  mért  60%-os  budapesti  koncentrációja  1970-re  36%-ra  csökkent. 
(Takács–Vásárhelyi, 1973)
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A teljes útvonalak forgalmát tekintve a balatoni tengelyt az 5-ös, 1-es, 3-as majd a 4-es út 
terhelése  követte.  A  személygépkocsik  forgalmában  szintén  hasonló  volt  a  sorrend, 
kiegészülve számos jelentős idegenforgalmat hordozó útvonallal (Balaton, Dunakanyar, Pécs-
Harkány),  míg  a  tehergépkocsik  esetében  az  egyszámjegyű  főutak  mellett  továbbra  is 
kiemelkedő volt  a 26-os út  ipari  forgalma.  Érdekességképen megemlítendő,  hogy a  keleti 
országrészben a tiszai árvíz miatt egyes kisebb utak forgalma is „irreálisan” nagy volt 1970-
ben. (Koren Cs, 1974)

Megyéink forgalmában, az országos trendnek megfelelően szintén polarizáció zajlott le. 
(23. térkép)

23. térkép
A közutak forgalma járműkategóriánként, 1970

Adatforrás: [6]

A megyék rendkívül eltérő forgalomfejlődése miatt az átlaghoz viszonyított értékskála alsó 
és felső szegmensében is új kategóriák bevezetése vált szükségessé. Míg 1963-ban 1,8, addig 
1970-ben 2,6-szoros volt a különbség a rangsor két szélén álló megye között.

Csongrád  helyett  a  forgalom  81%-os  növekedése  mellett  ekkor  vált  Pest  máig 
legforgalmasabb megyénkké, de a két másik legterheltebb megye (Komárom, Fejér) közül az 
előbbi forgalomfejlődése még Pestét is felülmúlta egy százalékponttal. Csongrád és Szolnok 
az  alföldi  megyék  közt  továbbra  is  vezető  maradt,  Szabolcs-Szatmár  kiugró  értéke  pedig 
feltehetően az említett felső-tiszai árvízi helyzettel hozható összefüggésbe. 

Míg  a  keleti  országrészben  nem  módosult  alapvetően  a  forgalom  megoszlásának 
térszerkezete,  addig  a  Dunántúlt  jelentős  változások  jellemezték.  A  korábbi  észak-dél 
megosztottság  kelet-nyugativá  változott,  a  Duna  menti  megyék  kifejezetten  magas 
forgalomnövekedésével szemben (Nógrád után) Vas és Zala megyében volt a legkisebb (20% 
körüli)  a  forgalom  növekedése.  Így  1970-re  Nógrád  és  Borsod-Abaúj-Zemplén  megyét 
leszámítva masszív törésvonal alakult ki a Dunántúl közepén.
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A járműkategóriánkénti vizsgálatok a teljes forgalomhoz képest új, érdekes dimenziókra 
világítottak rá.  A személygépkocsik esetében a fővárosba koncentrált  állomány olyannyira 
rányomta  bélyegét  a  forgalomra,  hogy  Pest  és  Fejér  megye  központtal  szinte  szabályos 
koncentrikus lefutás alakult ki az autók forgalmában. A Dunántúl keleti része és a Duna-Tisza 
közére is átnyúló megyék magasabb értékkel ölelték körül a központi magot, míg az ország 
nyugati és keleti  peremén elenyésző volt a személygépkocsik forgalma. Az összefüggést a 
megyeközpontok fővárostól való távolsága és a személygépkocsik forgalma közti  -0,73-as 
korrelációs együttható is megerősíti.

A tehergépjárművek forgalma a Dunántúli-középhegység és az Északi-középhegység közti 
ipari  tengelynek  felelt  meg,  Nógrád  kivételével  a  Komárom  és  Fejér  megyétől  keletre, 
északkeletre  elhelyezkedő  megyék  csúcsértékeivel.  A  szekérforgalom  nagysága  ezzel 
szemben jórészt  az  Alföldi  megyékben volt  átlag  (39 fogat/nap)  feletti,  Szabolcs-Szatmár 
megye messze kimagasló értékével (70 fogat/nap). 

A kerékpáros és motoros forgalom elterjedése továbbra is természeti meghatározottságú 
volt, az Alföld és a Kisalföld forgalma emelkedett ki egyértelműen. Ezt igazolja a megyei 
forgalomnagyságok  és  a  (28000  geodéziai  alappont  alapján  számított)  megyék  átlagos 
tengerszint feletti magassága közt mért -0,78-as korrelációs együttható is. 

Az autóbuszok forgalmának megoszlása az 1955-ös állapotokat tükrözi, az ipari térségek 
magas és a mezőgazdasági térségek alacsony forgalma mellett.

Összességében a forgalmi viszonyok gazdasághoz való „felzárkózása” a forgalom területi 
megoszlásának „szabályszerűbbé” válása mellett ment végbe.

3.20.A 70-es évek első fele - forgalomszámlálási dömping útjainkon

A 70-es évek időszaka a forgalomáramlási viszonyok ismerete szempontjából különösen 
gazdag forrásokban. Az ötévente sorra kerülő keresztmetszeti számlálások mellett 1970-ben 
hajtották  végre  az  európai  Vasutak  Együttműködési  Szervezete  tagországok  közötti 
célforgalmi  számlálást,  majd  1973/74-ben  a  magyarországit.  1970-ben  első  alkalommal 
tartottak  forgalmi  felvételt  valamennyi  városunkban  is,  mely  1975-re  további,  központi 
szerepkörű  települések  forgalomszámlálásával  is  kiegészült.  (Fleischer  1978a,  1978b)  A 
városokban  végrehajtott  észlelések  Leningrád  és  Chichago  után  a  harmadik  ilyen  jellegű 
forgalomfelvételt jelentették a világon. 

Az tagországok célforgalmi számlálását (15. táblázat) 2*3 nyári nap végezték a járművek 
határon való kikérdezésével. (Fleischer–Vásárhelyi–Bíró, 1973) 

15. táblázat
Célforgalmi mátrix a keleti blokk országain belül, 1970 (jmű/nap)
kiinduló orsz. ↓ Bulgária Csehszlovákia NDK Lengyelország Románia Szovjetunió Magyarország

Bulgária - 562 124 54 96 7 78
Csehszlovákia 206 - 682 293 152 5 1362

NDK 69 834 - 755 9 13 219
Lengyelország 31 285 771 - 6 - 73

Románia 92 239 9 4 - 1 64
Szovjetunió 17 24 29 39 3 - 11

Magyarország - 1218 346 55 60 4 -
Forrás: Fleischer-Vásárhelyi-Bíró, 1973; 461. o.

Az eredmények a közúton való nemzetközi kapcsolatok szűkös voltát tükrözik, ami nem 
meglepő, hiszen keresztmetszeti számlálásaink is rávilágítottak a határok rendkívül alacsony 
forgalmára.  Magyarország  kapcsolatai  Csehszlovákiával  voltak  a  legélénkebbek,  melyet 
jelentős  lemaradással  az  NDK  követett.  Ez,  de  a  román  és  a  lengyel  célforgalom  közel 
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hasonló értéke is rámutat arra, hogy a kapcsolatokat nem a szomszédsági, hanem a politikai 
viszonyok befolyásolták. Különösen igaz ez a Szovjetunióra, Záhonynál a vizsgált időszakban 
átlagosan mindössze napi 15 jármű lépte át a határt.

A teljes,  európai forgalmat  tekintve naponta átlagosan 6200 jármű haladt át  tranzitként 
Magyarországon,  míg  célforgalomként  az  osztrák  és  a  jugoszláv  határszakaszt  napi  4800 
jármű lépte át. Ez, összevetve a keleti blokk forgalmával (3500 jmű/nap), a „nyugattal” való 
intenzívebb kapcsolatokra utal.

A keleti blokkon belüli forgalom szempontjából a magyar-csehszlovák kapcsolatok voltak 
a legintenzívebbek,  ezt  nagyságrendileg csak NDK–Csehszlovákia és NDK–Lengyelország 
forgalma közelítette meg. 

Szintén  végeztek  célforgalmi  számlálást  Magyarországon  belül  is,  1973/74-ben.  A  számlálás  során  a 
járművek  hatósági  műszaki  felülvizsgálatakor  töltettek  ki  kérdőívet  a  járművezetőkkel  1973 szeptemberétől 
1974 augusztusáig. A felvétel során mintegy 20000, két utazási nap információit tartalmazó kitöltött kérdőívet 
küldtek vissza. (Antal–Schváb, 1987)

Az  észlelés  eredményei  közül  a  gépjármű-használati  szokásokat  emelem ki.  Az  adatok  egyrészt  a  havi 
csúcsok változását tükrözik, míg 1966/67-ben a személygépkocsik 50%-át, addig 1973/74-ben csak 22%-át, a 
motorkerékpároknak viszont 62%-át nem használták télen. Ez a korszerűbbé való gépkocsiparkra,  a jobb téli 
útfenntartásra  és  a  növekvő  mobilitási  igényre  utalt.  (Koren  Cs.–Wellnerné,  1976)  Az  1972-es  és  1975-ös 
forgalmi adatok vizsgálatából ugyanakkor az is kiderült, hogy az elsőrendű főutakon a forgalom éves ingadozása 
fokozatosan elvesztette mezőgazdasági jellegét, a terhelés tavasztól a tél kezdetéig egyenletessé vált, ugyanakkor 
az idegenforgalom miatt egyre erősebb nyári csúcs lépett fel. (Edelényiné, 1978)

Vizsgálták  a  napi  átlagos  futásteljesítményt  is,  hétköznap  a  magán  személygépkocsik  átlagosan  34,  a 
közületiek több mint 100, a tehergépkocsik 88, míg a motorok kevesebb, mint 20 km-t tettek meg. A vasárnapi 
magán-gépkocsi használat viszont közel duplája volt a hétköznapinak. 

Külön  elemezték  a  csak  országúti  helyváltoztatások  jellemzőit  is.  Ezek  szerint  hétköznapokon  a 
személygépkocsikkal  megtett  utazások  44%-a  esett  a  munkával,  27%-a  pedig  látogatási-üdülési  céllal 
összefüggő  mozgások  körébe,  amely  érték  vasárnaponként  76%-ra  emelkedett.  A  motoroknál  a  munkával 
kapcsolatos utazások aránya nagyobb, a szabadidős utazásoké kisebb volt, mint az autókkal megtett utazások 
esetében. 

A 63-as és 73-as felvételt összevetve megállapították, hogy a járműhasználat mintegy 10 százalékponttal a 
munkával kapcsolatos mozgások irányába tolódott el a szabadidős használat kárára, hétköznap több mint 20%-
al, vasárnap pedig csak 10%-al nőtt 10 év alatt az átlagos utazási hossz.

A  héten  belüli  forgalomingadozásokkal  kapcsolatban  kimutatták,  hogy  a  hét  elején  volt  legnagyobb  a 
„munka” csúcs, keddet követően már csökkent a munkával kapcsolatos mozgások aránya.

A  feldolgozás  egyéb,  szociológiai  összefüggéseket  is  felszínre  hozott.  Így  a  foglalkoztatottsággal 
kapcsolatban  megállapították,  hogy  foglalkozás  szerint  a  nem  fizikai  mezőgazdasági  dolgozók  használták 
legtöbbet autójukat, míg a nyugdíjasok a legkevesebbet. Rávilágítottak a jövedelemmel való összefüggésre is, 
bebizonyosodott,  hogy a magasabb jövedelmi kategóriába tartozó tulajdonosok többet használják autóikat, és 
nagyobb arányban  fordulnak elő náluk üdülés célú mozgások.  Végül  rámutattak,  hogy a megtett  távolság a 
településmérettel is összefügg, ugyanis a budapesti telephelyű járművek közel kétszer olyan hosszú utakat tettek 
meg, mint a községiek. (Koren Cs.–Wellnerné, 1976)

3.21.Az 1975. évi forgalomszámlálás

A 70-es évek első felében tovább folytatódott az M7 autóút építése. A fél pálya 1971-re 
érte  el  Zamárdit,  de  a  második  pálya  hiánya  továbbra  is  jelentős  forgalmi  torlódásokhoz 
vezetett.  Ezt  tovább erősítette  az új  útszakasz forgalomkeltő  hatása,  1970-ben a Balatonig 
tartó szakasz átadása egy év alatt 27%-os növekedést okozott. (Moldován, 1973) Változott a 
forgalom iránya is, Székesfehérváron a forgalom a korábbi felére esett, amiben nem csak az 
M7 elkészülte, hanem az is szerepet játszott, hogy a korábban a 8-as úton haladó forgalom 
egy része átterelődött az M7-71 tengelyre. 

1973-ra adták át  a második útpályát  is  Székesfehérvárig,  így létrejött  az első hosszabb 
magyar autópálya szakasz. A forgalom háromnegyede az autópályára terelődött,  de a helyi 
áruellátás miatt ez az arány a tehergépkocsik esetében kisebb volt. 

A  vasárnapi  csúcsok  következtében  tarthatatlanná  vált  helyzetet  1972  nyarán  a  már 
tervezett egyirányúsítás bevezetésével oldották meg. A három nyári hónapban vasárnap 12 és 
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22 óra között  csak a főváros irányába  lehetett  haladni  az autóúton.  Az intézkedés  pozitív 
hatással  járt,  csökkent  a  balesetek  száma,  rövidült  az  eljutási  idő.  (Moldován,  1973)  Az 
intézkedés bevezetése előtti  időszakra ugyanis csúcsidőben 3-4 órára növekedett a Balaton 
keleti  medencéjétől  Budapestig  tartó  utazás  ideje.  (Jánoshegyi,  1978) Az intézkedés  1975 
nyaráig volt érvényben, amikor elkészült Balatonaligáig a második útpálya is. Ez a problémák 
többségét megoldotta, mivel a déli parti forgalom jelentős részének Siófok volt a célpontja. 
(Moldován, 1973)  

Problémák jelentkeztek ugyanakkor számos főváros környéki bevezető útvonalon, így az 
M7-M1 közös szakaszán is. (E megnevezés valójában helytelen, e szakasz az M7 autópálya 
része.)  A  Törökbálintig  tartó  szakasz  elérte  kapacitáshatárát,  így  1978/79-ben  2*3  sávra 
bővítették.  (Mihályfy,  1985)  Az  előrejelzések  alapján  1979-re  a  2*3  sávra  bővítést 
Szabadbattyánig végre kellett volna hajtani. (Moldován, 1973)

Az 1975-ös számlálás  előkészítése során módosításokat  vezettek  be a forgalomjellegek 
meghatározásában.  1963 óta ugyanis  jelentősen megváltozott  az üdülő,  de főleg a hétvégi 
forgalom jelentősége, így a korábban használt forgalomjellegek már nem biztosították volna 
az ÁNF helyes  meghatározását.  Külön forgalmi jellegbe kerültek azok az utak (82 sz.  út, 
határokhoz  vezető  utak)  melyeken  az  üdülőidényi  forgalom  aránya  nagy,  de  a  hétvégi 
forgalom  aránya  alacsony  volt,  s  külön  kategóriába  azok  (Dunakanyar,  hidak,  Északi-
középhegység),  melyeken  fordított  volt  a  helyzet,  vagyis  nagy  hétvégi  forgalom  mellett 
alacsonyabb volt az üdülőidényi forgalom mértéke. A Balaton térségi utak nagy hétvégi és 
üdülőidényi forgalmukkal szintén külön kategóriát képeztek. (Koren Cs, 1975)

Változtak a lassú járművekre vonatkozó szabályok is. 1972. IX. 27-én a Minisztertanács 
2024/1972. sz. a közúti közlekedés biztonságának fokozása érdekében hozott határozatával 
korlátozta  a  lassú  járművek  országos  főutakon  való  forgalmát.  A  forgalomban  10%-ot 
képviselő járműkategória a balesetekben ugyanis 20%-al részesedett,  így a torlódások és a 
közlekedésbiztonság  fokozása  érdekében  fokozatosan  megtiltották  a  lassú  járművek 
főútvonali forgalmát. 1975-re az elsőrendű főutak 60%-ára terjesztették ki az intézkedést, de 
pl.  a betakarítási  időszakban felmentést  lehetett  kérni  a mezőgazdasági  munkák elvégzése 
miatt.  Az  intézkedés  az  üzemanyag-fogyasztás  növekedésből  következő  népgazdasági 
veszteségek csökkentését is célul tűzte ki. A határozat hatására (is) a fogatok száma tovább 
csökkent útjainkon. (Edelényiné, 1978)

3.21.1.A számlálás technikai részletei

Az  1975.  évi  forgalomszámlálás,  hasonlóan  az  öt  évvel  korábbihoz,  szintén  a  teljes, 
mintegy  27600  kilométernyi  úthálózatra  kiterjedt.  Az  átlagos,  4  kilométerenkénti 
állomássűrűség  is  megegyezett  az  1970.  évivel,  az  állomások  elhelyezésének  általános 
szabályai  szintén a korábbi évekét  követték.  A számlálás  előkészítése során törekedtek az 
1970. évi állomástervvel való legnagyobb egyezésre, hogy az adatsor folyamatos maradjon, és 
az eredmények összehasonlíthatóak legyenek.  

Jelentős  változás  volt  azonban,  hogy  a  korábbi  terveknek  megfelelően  továbbléptek  a 
számlálások  automatizálása  terén.  1975-ben  az  észlelések  már  csak  20%-a  folyt  kézi 
módszerrel,  80%-a  gépi  számlálás  volt,  amelyet  600  db  magyar  automata  végzett.  Az 
automaták pneumatikus érzékelővel működtek, úgy, hogy az úton kifeszített gumicsőben az 
áthaladó járművek lökéshullámot idéztek elő, amelyet a detektor elektromos jellé alakított. 
Ezt  a jelfogóval  egybeépített  számláló  összegezte.  Az automaták  – érzékenység alapján – 
kétfajta  mérést  végeztek,  az  egyik  a  teljes  járműszámot,  a  másik  csak  a  3  tonna  feletti 
járműveket érzékelte.  Ez utóbbi mérés eredményei  – az utólagos ellenőrzés szerint  – nem 
voltak megfelelőek. 
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Mivel  az  automaták  a  forgalom  összetételéről  nem  szolgáltattak  adatokat,  minden 
automatikus  mérőhelyhez  hozzárendeltek  egy  kézi  számlálású  állomást  is,  melyen  a 
tapasztalat szerint hasonló volt a forgalom összetétele. Az M2 állomások mintáját ezen M1 
állomások forgalommegoszlása alapján osztották szét járműkategóriákra. (Bíró–Kolozsváry–
Koren Cs, 1976b; [7])

Az automaták alkalmazása jelentősen csökkentette a számlálás munkaerő szükségletét, a 
feldolgozás  során  mintegy  900  ezer  adatot  kellett  lyukkártyára,  majd  mágnesszalagra 
rögzíteni. (Bíró-Kolozsváry-Koren Cs, 1976a)

A technika „fejlődése” a kötetek publikálási módjának megváltozásában is megmutatkozott, igaz az 1975-ös 
kötet még inkább a számítógépes nyomdatechnika kezdeti hátrányait  (pl. olvashatatlanság) viselte magán.  A 
kiadott  kötetek  innentől  kezdve  már  nem  hagyományos  nyomtatott  „könyv”  alakban,  hanem  az  adott  kor 
számítógépes nyomtatási lehetőségeit magukon viselő „füzetekként” jelennek meg.   

3.21.2.A számlálás eredményei

Az  1975-ben  végrehajtott  számlálás  eredményei  az  1970-ben  végrehajtott  előző 
számláláshoz  képest  a  forgalom  közel  20%-os  (évi  3,7%-os)  növekedését  tükrözik.  (16.
táblázat)

16. táblázat
A közúthálózat forgalma 1975-ben (jmű/nap)

hossz szgk. tgk. busz fogat motor+kerékpár összesen
autópályák 85 9713 2059 381 0 225 12681
autóutak 28 3064 857 188 0 112 5651
elsőrendű főutak 1914 2344 1052 157 11 520 4138
másodrendű főutak 4345 1162 533 85 28 582 2429
főutak 6372 1639 711 111 22 556 3093
alsóbbrendű utak 21272 274 153 34 27 300 816
összesen 27644 589 281 52 26 359 1341
Adatforrás: [7]

A növekedés  elsősorban  a  személygépkocsi  forgalom továbbra  is  rendkívül  dinamikus 
bővülésének köszönhető,  forgalmuk a két számlálás  közti  öt évben megduplázódott.  Ezzel 
1975-re ez a járműkategória vált a legforgalmasabb osztállyá, és ezen szerepét mind a mai 
napig  megtartotta.  Ezzel  párhuzamosan  megindult  a  közúti  személyközlekedésben  addig 
vezető szerepet játszó kerékpáros és motoros forgalom csökkenése.

Szintén tovább csökkent a fogatolt forgalom jelentősége, de a tehergépkocsik forgalmának 
növekedése is jelentősen lelassult, a korábbi hét év alatti duplázódást az öt éves periódusban 
csak 14%-os bővülés kísérte.

Tovább  folytatódott  a  hálózati  kategóriák  szerinti  polarizáció,  a  főutak  átlagos 
forgalomnagysága négyszeresen haladta meg az alsóbbrendű úthálózatét.  A lassú járművek 
visszaszorítására  tett  intézkedések  meghozták  hatásukat,  a  fogatolt  forgalom az  elsőrendű 
főutakon a többi útkategóriánál sokkal nagyobb mértékben esett vissza.

A főúthálózat érvényességi szakaszainak szintjén vizsgálva a forgalomnagyság terjedelme 
1975-re  tovább  növekedett.  Ekkor  vált  legforgalmasabb  útszakaszunkká  az  azóta  is 
legterheltebb  M1-M7 közös  bevezető  (26000  jmű/nap).  Győr  (82.  sz.  út)  visszaszorult  a 
második helyre, majd Baja, Kaposvár, Kecskemét, Tata, Pécs, Székesfehérvár és Veszprém 
egyes átkelési szakaszai következtek 15000 jármű/nap feletti értékkel. (24. térkép)
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24. térkép
A főúthálózat forgalma, 1975

Adatforrás: [7]

Legkevésbé  forgalmas  számlálási  szakaszaink  továbbra  is  a  határátkelőkhöz  kötődtek, 
Barcs,  Záhony,  Gyula,  Rédics  átkelőin  kevesebb,  mint  napi  100  jármű  lépte  át  a  határt. 
Legforgalmasabb határszakaszunkká a csehszlovák vált, Rajkánál már több mint 2000 jármű 
kelt át naponta a határon. 

A nemzetközi forgalom bővítésének szándékát és a politikai enyhülést jelzi, hogy a 60-as 
évek végétől kezdve több új határátkelőt is megnyitottak, főleg a jugoszláv határszakaszon.

A forgalom növekedését elsőrendű útjainkon a fővárostól egyre messzebb eső szakaszok 
erősödő  forgalma,  és  egyes  másodrendű  utak  kategóriaváltása  tükrözte.  Legforgalmasabb 
tengelyünk  továbbra  is  a  balatoni  volt,  melyet  a  3-as,  1-es  majd  az  5-ös  főút  forgalma 
követett.  A  balatoni  forgalom  a  teljes  déli  partot  meghódította,  az  északi  parton  a 
Balatonfüred–Balatonfűzfő–Veszprém  háromszög  forgalma  vált  kimagaslóvá.  Szintén 
látványos volt a 3-as út és Miskolc környékének forgalomnövekedése, a 26-os út a személy és 
ipari forgalom együttes növekedése következtében ötödik legforgalmasabb főutunkká vált.

A forgalom változását tekintve legdinamikusabban a közép dunántúli térség több útjának 
(81, 13, 811, 73, 14 (...) 83, 84) forgalma növekedett, a Győr–Székesfehérvár közti útvonal 
forgalma több mint duplájára nőtt. A változásban mind a személy, mind a teherforgalomnak 
része  volt,  a  személygépkocsik  száma  egyes  utakon  több  mint  négyszeresére  nőtt,  a 
teherforgalom bővülése a legfrekventáltabb utakon ennek felét érte el. Szintén messze átlag 
feletti  volt  a  Hortobágy  környéki  forgalom  (33,  34  sz.  út)  bővülése.  Hat  útvonalunkon 
ugyanakkor csökkent a forgalom, melyek közül három (86, 87, 88) a nyugati országrészben 
található.

A  forgalom  megyénkénti  megoszlása  az  ország  középső  részének  erősödő  forgalmi 
koncentrációját  tükrözi.  A 1975-re  a  korábbiakhoz  képest  új  törésvonalak  jelentek  meg  a 
megyei forgalom térszerkezetében.  (25. térkép)
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25. térkép
A közutak forgalma járműkategóriánként, 1975

Adatforrás: [7]

Alapvető  változás  volt,  hogy Fejér  és  Komárom megyék  magas  forgalomnövekedésük 
következtében felzárkóztak  Pest  megyéhez  (1900-2100 jmű/nap),  de a  megyei  rangsorban 
továbbra is negyedik Szolnok kivételével  a többi megyéhez képest napi 500-700 járművel 
nagyobb forgalom zajlott a három vezető megye útjain.

Ettől teljesen eltérő fejlődési pályát járt be az öt évvel korábban még szintén kiemelkedő 
forgalmú  Csongrád  és  Szabolcs-Szatmár.  Csongrád  1%  alatti,  Szabolcs-Szatmár  pedig 
egyedüli  negatív  rátájú megyeként  egyaránt  az országos átlag alá esett.  Ez utóbbi esetben 
feltehetőleg a tiszai árvíz okozta „indokolatlan” nagy forgalom „helyére” kerüléséről lehetett 
szó.

Veszprém  és  Somogy  kiemelkedő  forgalomfejlődése  következtében  megszűnt  a 
Dunántúlon  belüli  törésvonal,  a  kép  mozaikossá  vált.  Veszprém  megye  kiemelkedését 
leszámítva azonban nem változott a sereghajtók csoportja, Nógrád, Zala és Vas továbbra is 
messze  a  legkisebb  forgalommal  rendelkeztek,  de  a  következő  Győr-Sopron  és  BAZ  is 
jelentős lemaradásban voltak az ország többi részéhez képest. A BAZ-ben az útszakasz szintű 
elemzésekor kimutatott nagy növekedés a megyei szintű aggregáció során feltehetőleg Abaúj 
forgalomcsökkentő hatása miatt nem jelenik meg.

A  járműkategóriánkénti  vizsgálatok  szintén  új  területi  vonásokra  mutatnak  rá.  A 
személygépkocsik  forgalmában  Pest  megye  elvesztette  vezető  helyét,  Fejér  megye  a 
kiemelkedő balatoni  és  több másodrendű főútjának forgalomnövekedése  következtében az 
első helyre került. Az idegenforgalom jelentőségére utal, hogy Somogy és Veszprém megye 
személyforgalma is kiemelkedő volt. Az 1970-ben tapasztalt koncentrikus térszerkezet és a 
forgalom fővárostól való távolságának függése fennmaradt.
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A tehergépkocsik esetében a forgalom súlypontja valamelyest nyugatra tolódott, több nem 
nehézipari  megye  útjainak  terhelése  is  megelőzte  az  iparosodottabb  Veszprém  és  BAZ 
megyéét.

A kerékpáros és motoros forgalom súlypontja kelet felé mozdult el, a korábbi kisalföldi 
gócpont  belesimult  környezetébe,  így  a  tengerszinttől  való  függés  erőssége  egy  tizeddel 
csökkent. A szabolcs-szatmári forgalomcsökkenés miatt  nyugat felé mozdult ugyanakkor a 
szekérforgalom súlypontja, legkeletibb megyénk Bács-Kiskunnal együtt állt az élen, mintegy 
napi 40 fogat értékkel.

A  megyénkénti  járműkategória-arányt  vizsgálva  főleg  a  személyközlekedéshez  kötődő 
járműosztályok arányát jellemezték nagy területi különbségek. A személygépkocsik esetén 31 
és 55% közt változott  az arány,  Vas és Zala kivételével a Dunántúlon nagyobb, az ország 
keleti  felén  kisebb arányban  vettek  részt  autók  a  forgalomban.  A motorok  és  kerékpárok 
ugyanakkor  a  személygépkocsik  komplementereként  azzal  ellentétes  területi  eloszlásban 
vettek részt a közlekedésben

3.22.Fejlesztési nehézségek a 70-es évek második felében

Míg  a  70-es  évek  első  felében  az  úthálózat  fejlesztése  terén  az  átkelési  szakaszok 
korszerűsítésére helyeződött a hangsúly,  az évtized második felére a gyorsforgalmi hálózat 
fejlesztése kötötte le teljesen a rendelkezésre álló forrásokat. 

Az M7-es autópálya átadása után 1975-ben került sor a következő gyorsforgalmi út, az M1 
Tatabánya és Komárom autóút, majd 1977-ben a Győrig tartó szakasz üzembe helyezésére. 
Ezzel egyidejűleg a Budapest és Tatabánya közt M1-es autóútként nyilvántartott útszakaszt 1-
es útjelzéssel elsőrendű főúttá minősítették vissza. Egy évvel később 1978-ra elkészült az M3 
első, 20 km-es szakasza is.

 Az autópályák állami forrásból épültek, bár a 70-es évek első felében már tárgyalások 
folytak,  és  minisztertanácsi  határozatok  is  születtek  az  autópálya-hálózat  külföldi 
közreműködéssel történő továbbépítéséről és a hálózat díjasításáról.  A tárgyalások azonban 
1974-ben megszakadtak, a fejlesztések forrása – mind nehezebb világgazdasági körülmények 
között – csak a költségvetés maradt. (Mihályfy, 1985)

Az  1973-as  kőolaj  árrobbanást  követően  ugyanis  az  exportpiacok  beszűkülése  és  a 
cserearány-romlás következtében gazdasági visszaesés következett be, a nemzeti jövedelem 
70-es évek eleji évi 7,1%-os növekedése 1980-ra 0,8%-ra csökkent. Az állam az életszínvonal 
csökkentés  lehetőségétől  elzárkózva  nemzetközi  hitelfelvételbe  kezdett,  az  ország  mind 
inkább eladósodott.  (Bartke,  2003) A kőolaj  árrobbanás érzékenyen érintette  az útépítések 
szféráját  is,  emelkedett  a  cement  és  a  bitumen  ára,  növekedtek  a  szállítási  költségek, 
csökkentek  a  hitelkeretek.  (Reinisch–Berg,  1985)  A  motorizáció  lendülete  visszaesett, 
megindult a minőségi és a mennyiségi igények közti különbség növekedése. A politika késve 
ismerte  fel  a  minőségi  fejlesztés  szükségességét,  véghezviteléhez  a  romló  gazdasági 
körülmények között nem volt meg a megfelelő háttér, így a közlekedés a 70-es évek végétől 
minőségi  oldalról  nem  tudta  biztosítani  a  gazdaság  fellendítéséhez  szükséges  hajtóerőt. 
(Albert,  1990)  A  szűkülő  gazdasági  lehetőségek  a  következő,  1980.  évi  keresztmetszeti 
számlálás végrehajtását is hátrányosan befolyásolták. 

3.23.Az 1980. évi forgalomszámlálás

A 70-es évek közúti forgalmának dinamikus bővülése a nemzetközi forgalom alakulásában 
is tükröződött. Míg az 1970-ben Magyarországra érkezett 6,3 millió külföldi 50%-a közúton, 
45%-a vasúton lépett be, addig az 1980-ban ide látogató 14 millió főnek már 72%-a érkezett 
közúton  és  csak  24%-a  vasúton.  A  kilépő  magyarok  utazási  szokásai  ennél  is  nagyobb 
mértékben tolódtak el a közút javára. Az 1970-ben kiutazó 1 millió főnek még csak 28%-a 
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távozott közúton, 57%-a pedig vasúton, de 1980-ra az 5,1 millió magyar turistának már  85%-
a gépkocsival hagyta el az országot, miközben a vasút részesedése 17%-ra esett.

A belépő járművek országok szerinti megoszlását tekintve közel 1 millió belépő járművel 
(1979)  a  csehszlovákok  vezettek,  majd  jelentős  különbséggel  a  jugoszlávok,  osztrákok és 
lengyelek követték őket. (Antal, 1982)

3.23.1.A számlálás technikai részletei

1980-ban az időközben felmerült gazdasági nehézségek hatására megszorításokat vezettek 
be  a  forgalomszámlálás  végrehajtása  során  is.  Az  1975-ös  rendszert  felülvizsgálva  a 
forgalomszámláló  állomások  sűrűségét  jelentősen  csökkentették,  a  korábban  közel  azonos 
forgalomnagyságú és forgalmi összetételű szakaszokat összevonták, úgy, hogy az a számlálás 
megbízhatóságát ne veszélyeztesse. Az érvényességi szakaszok átlagos hossza az 1975-ös 4,1 
km-ről 5,3 km-re nőtt, míg a számlált úthossz a teljes hossz 88%-ára, 25000 km-re csökkent.

Ennek oka, hogy a bekötőutakon és állomáshoz vezető utakon lévő számlálóállomásoknak 
csak 10-20%-át tartották meg, a nem számlált szakaszok forgalmát a hasonló forgalomjellegű 
állomások  forgalomváltozása  alapján,  az  1975-ös  adatokat  felszorozva  adták  meg.  [8]  E 
legkisebb utakra vonatkozó forgalombecslési rendszer – nélkülözve az átlátható tudományos 
alaposságot  –  egészen  2007-ig  használatban  maradt.  Ekkor  készült  csak  el  egy 
tudományosabb alapokon nyugvó, új országos forgalombecslés. (Koren T.–Hingyi–Szalkai, 
2007)

Finomították  ugyanakkor  a  törvényszerűségek  meghatározásának  módját, 
megkülönböztették a szabad és nem szabad-szombatos hetek pénteki, szombati és vasárnapi 
törvényszerűségeit is, mivel ezek között jelentős eltérések voltak. [8]

1980-ban továbbra is az 1975-ben használt, de kissé átalakított 600 automata folytatta a 
gépi számlálást. Az 1975-ös eredmények értékelése során megállapították, hogy a 3 tonnánál 
nehezebb járművek érzékelésére kalibrált automaták hibahatár felett működtek, ezért 1980-
ban csak az összforgalmat mérték automatákkal. [8]  A számláló készülékek a járművek kis 
tömege miatt szintén nem voltak képesek felismerni sem a segédmotoros kerékpárokat, sem a 
kerékpárokat, így e járműkategóriákat is csak a kézi számlálással lehetett azonosítani. (Antal–
Schváb,  1987)  Automaták  mintegy 3000 mellékállomáson  üzemeltek,  a  fennmaradó  1500 
mellékállomáson, csakúgy, mint a törvényszerűségi állomásokon, továbbra is kézi számlálást 
folytattak. [8]

3.23.2.A számlálás eredményei

Az  1980-ban  végrehajtott  számlálás  eredményei  az  1975-ben  végrehajtott  előző 
számláláshoz  képest  a  forgalom közel  30%-os  (évi  5,2%-os)   növekedését  tükrözik.  (17.
táblázat)

17. táblázat
A közúthálózat forgalma 1980-ban (jmű/nap)

hossz szgk. tgk. busz fogat motor+kerékpár összesen
autópályák 113 10786 2170 408 1 96 13471
autóutak 76 3780 1141 142 0 41 5105
elsőrendű főutak 1920 3270 1405 242 7 369 5312
másodrendű főutak 4451 1775 729 145 18 426 3125
főutak 6559 2390 957 178 14 399 3966
alsóbbrendű utak 22221 470 215 57 18 281 1070
összesen 28779 908 384 85 17 308 1730
Adatforrás: [8]
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A növekedés fő mozgatója továbbra is a személygépkocsi forgalom maradt, de a változás 
üteme jelentősen lelassult,  a korábbi duplázódással szemben már csak alig haladta meg az 
50%-ot. Az átlagérték mögött az útkategóriák közti különbségek húzódnak meg, melyek az 
alsóbbrendű úthálózat mintegy 25 százalékponttal nagyobb növekedését tükrözik. 

Kisebb különbséggel, de hasonló volt a helyzet az autóbuszok esetében is, amely kategória 
forgalma a járműosztályok közül a legnagyobb, 63%-os arányban növekedett. Ez feltehetőleg 
a vasúti mellékvonalak felszámolásából eredő forgalomnövekmény mellett a helyközi közúti 
közlekedés feltételeinek javulását tükrözi. 

Folytatódott ugyanakkor a kerékpáros és motoros forgalom csökkenése, az átlagos -14%-
os érték mögötti közel 30%-os főutakra, és 6%-os mellékutakra eső forgalomvesztés a lassú 
járművek forgalmát tiltó adminisztratív szabályozás fokozatos bevezetésének következménye.

A  korábbi  öt  éves  periódushoz  képest  fokozódott  viszont  a  teherforgalom,  a  36%-os 
növekedés (az autópályákat leszámítva) közel egyenletesen érintette valamennyi útkategóriát, 
miközben a fogatolt forgalom mértéke közel ugyanilyen arányban csökkent.   

Az eredmények a korábbi trenddel ellentétben a hálózati  kategóriák szerinti  polarizáció 
megállását,  sőt  kismértékű  csökkenését  tükrözik.  A  forgalom  növekedése  minden 
járműkategóriában az alsóbbrendű utakon volt magasabb, így a mellékutak forgalomfejlődése 
– szemben az 1970 és 1975 közötti 30 százalékpontos főúti „előnnyel” – 3 százalékponttal 
magasabb volt a főutakénál.

Mindez a mezőgazdasági termelés felfutásának és az új településhálózat decentralizációs 
irányzatának volt köszönhető. (Mihályfy, 1985)

1980-ra  a  forgalomnagyság  terjedelmének  növekedése  a  korábbiakhoz  képest 
gyakorlatilag megállt. (26. térkép)

26. térkép
A főúthálózat forgalma, 1980

Adatforrás: [8]

Mindössze két útszakasz forgalma haladta meg az 1975-ös maximumértéket, továbbra is 
az M1-M7 bevezető illetve Győr forgalma volt a legnagyobb, majd Pécs, Szeged, Miskolc és 
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Hatvan  átkelési  szakaszai  következtek.  A  hosszabb  útszakaszok  tekintetében  az  M7 
Székesfehérvárig tartó része, illetve a Kecskemét és Miskolc környéki forgalom emelhető ki. 
Legkisebb  forgalmú  útszakaszaink  változatlanul  a  határszelvényekben  helyezkedtek  el, 
100-250  jármű/nap  forgalommal.  Rajka  közel  3500  napi  átlépő  járművel  továbbra  is  a 
legforgalmasabb átkelő maradt, a csehszlovák határszakasz forgalma több mint kétszeresen 
haladta meg a második legforgalmasabb jugoszláv határét.

A terjedelem kis mértékű változása ellenére a hálózat  átlagos forgalma jelentősen nőtt, 
amit  legszemléletesebben a másodrendű főutak kategóriaváltása,  és számos elsőrendű főút 
forgalmának 6000 jmű/nap felettivé válása tükröz. Legnagyobb forgalmú továbbra is a 7-M7 
tengely  maradt,  forgalmának  növekedése  azonban  jelentősen  visszaesett.  Az  első  tíz 
legforgalmasabb út közül hét továbbra is egyszámjegyű főút volt, ezek közül egyedül a 8-as 
út  forgalma  volt  alacsonyabb,  míg  a  három  legnagyobb  forgalmú  másodrendű  út  a 
korábbiakhoz hasonlóan a Sajó völgyi 26-os, és a két, Balatont Veszprémmel összekötő út 
volt. 

A legnagyobb személyforgalmat lebonyolító utak köre a szintén balatoni 71-es út előkelő 
helyezésétől eltekintve gyakorlatilag azonos volt a teljes forgalom esetében tapasztaltakkal, 
míg útszakaszok szintjén vizsgálva a főváros közvetlen környezete mellett a Balaton irányába 
a lepsényi elágazásig, a 2-es úton Vácig, a 3-ason Hatvanig volt kiemelkedő a terhelés. Ezek 
mellett  Kecskemét  és  Miskolc  vonzáskörzetében  rajzolódott  ki  hosszabb,  összefüggő, 
kifejezetten nagy forgalmú útszakasz.   

A teherforgalom a 3-as úton volt a legnagyobb, melyet az elsőrendű utak mellett a 72-es és 
három, észak-kelet magyarországi másodrendű út (35, 26, 37) követett. Útszakaszok szintjén 
vizsgálva  viszont  a  Budapest–Kecskemét/Törökszentmiklós/Vác/Hatvan,  valamint  a 
Gyöngyös–Kerecsend és Miskolc–Leninváros szakaszok teherforgalma volt a legmagasabb.

Megyei szinten a forgalmi súlypont keletre és délre tolódása figyelhető meg. (27. térkép)

27. térkép
A közutak forgalma járműkategóriánként, 1980

Adatforrás: [8]
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1980-ra bizonyos tekintetben visszarendeződés történt az 1970-es helyzetnek megfelelően. 
A forgalom növekedése 47%-os értékkel  Csongrád megyében volt  a  legmagasabb,  melyet 
szintén 40% feletti változással három északkeleti megyénk (Nógrád, BAZ, Heves) követett. 
Ezzel szemben 20% alatti növekedés jellemezte öt megyénket is, a hagyományosan legkisebb 
forgalmú Vas és Zala mellett Szabolcs-Szatmárt és Szolnokot, de az egyik legforgalmasabb 
Komáromot is.

A  változások  következtében  Pest  megye  lett  újra  legforgalmasabb  megyénk,  és  bár  a 
három legforgalmasabb  megye  ugyanaz  maradt,  de  Komárom alacsony  növekedési  rátája 
miatt Pest és Fejér „előnye” jelentőssé vált. Új elemként magas növekedési ütemével Heves 
lett  a negyedik,  majd Szolnok mögé újra felzárkózott  Csongrád. A rangsor másik végén a 
helyzet  annyiban változott,  hogy Nógrád és Borsod pozíciója kiemelkedő fejlődési ütemük 
miatt  javult,  Nógrád 1963 óta először volt nem a legkisebb forgalmú megyénk, míg BAZ 
megye a középmezőnybe került. A forgalomváltozás súlypontját tükrözi, hogy hat legkisebb 
forgalmú megye közül négy az ország nyugati sarkában, egy tömbben helyezkedett el.

A  járműkategóriánkénti  vizsgálatok  tükröznek  némi,  de  nem  jelentős  átrendeződést  a 
korábbiakhoz képest.  A személygépkocsi  forgalom továbbra  is  a  perifériák  felé  csökkent, 
kivéve Somogy megyét, ahol feltehetőleg a balatoni idegenforgalom miatt jelentősebb lett a 
gépkocsi  forgalom.  Nem  változott  alapvetően  a  tehergépjárművek  forgalmi  terhelésének 
térbeli képe sem, Pest és a hozzá nyugatról és keletről csatlakozó központi megyékben volt 
legnagyobb forgalmuk, azonban a korábbi ipari  tengelyhez képest  1980-ra BAZ megyével 
egy szintre került három alföldi megye és Tolna teherforgalma is. 

A megyénkénti járműkategóriánkénti megoszlás a személyforgalomban markáns nyugat–
kelet megosztottság mellett továbbra is a személygépkocsik és a motorok-kerékpárok egymást 
kiegészítő  voltára  utal.  15-20%-os  különbség  alakult  ki  ugyanis  a  személygépkocsik 
forgalomnagyságban képviselt  arányát  tekintve a nyugati  és keleti  megyék között  (-0,73 a 
nyugat-kelet pozícióval való korrelációs együttható értéke), s ugyanez a különbség figyelhető 
meg a kerékpáros és motoros forgalomban a keleti megyék javára. Amennyiben a két csoport 
arányát együttesen vesszük figyelembe, a szélsőértékek különbsége 10 százalékra csökken, 
vagyis  nem a  személyforgalom  arányát,  hanem a  lebonyolítás  módját  jellemzik  nagyobb 
különbségek.

A tehergépjárművek forgalmi aránya a személyközlekedési járműosztályokkal ellentétben 
kiegyenlített,  értéke  19  és  25%  között  változott  megyénként.  Abszolút  értékét  tekintve 
azonban  többszörös  különbségek  jellemezték  a  szekérforgalmat,  amely  azonban  a  lefelé 
nivellálódás következménye volt; a teljes forgalomból képviselt aránya egy megyében sem 
haladta már meg a 2%-ot.

Az 1980-es számlálási  eredmények értékelésekor  tekintetbe  kell  venni,  hogy az adatok 
feldolgozásakor  utólag  megállapították,  hogy  a  Baranya  megyében  számlált  forgalom  – 
különösen az állomáshoz vezető utakon – feltehetően nem felelt meg a valóságnak. [9]

3.24.A 80-as évek első fele

A gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése a 80-as években is folytatódott,  de üteme messze 
elmaradt  a  tervezettől.  A  beruházási  korlátozások  következtében  az  országos  közutak 
fejlesztésére  fordított  összeg  a  60-as  évek  elejének  szintjére  esett  vissza,  a  fejlesztési 
elképzeléseket  a  VI.  ötéves  terv  közepén  (1983)  át  kellett  értékelni.  (Mihályfy,  1985; 
Reinisch–Berg, 1985)
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A 80-as évek közepére azonban így is átadták az M5-ös első szakaszát, míg az M1 1986-ra 
elérte  Biatorbágyot,  megteremtve  ezzel  a  Budapest–Győr  közötti  gyorsforgalmi 
összeköttetést. 

Az  M1 Tatabánya  és  Budapest  közt  tervezett  szakaszán  a  rendelkezésre  álló,  a  korábbi  tervek  szerint 
autópályává átépíthető 100-as út vizsgálatakor kiderült, hogy a fejlesztéshez a Törökbálint–Bicske közötti részen 
a  meglevő  útpálya  30%-át  fel  kellett  volna  bontani,  ami  terelőút  biztosítását  is  szükségessé  tette  volna.  A 
gazdaságossági  és  műszaki  számítások  alapján,  Tatabánya  térségében  pedig  a  város  terjeszkedése  miatt  új 
nyomvonal  kijelölése mellett döntöttek.  A munkálatok Tatabánya  felől  haladtak a főváros irányába,  mivel a 
leginkább balesetveszélyes és kapacitáshiányos Bicske–Tatabánya szakaszt kellett először (1982) kiváltani. A 
már  autópályaként  épült  útvonal  befejezése  azért  is  sürgető  volt,  mert  ebben  az  időszakban  jelentős  ipari 
fejlesztés  folyt  a  térségben.  Ekkor  indult  meg a  nagyegyházi  és  csordakúti  szénmező kitermelése,  a  mányi 
szénmező  feltárása,  a  bicskei  hőerőmű  építése.  Emellett  Bicske,  Nagyegyháza  és  Tatabánya  térségében 
üdülőkörzetek kialakítására is sor került. Az autópálya 2*2 sávval épült meg, mivel a telítettség esetére számított 
2*3 sáv a 100-as úthoz közeli nyomvonalazás miatt, annak forgalomelvezető hatására feleslegessé vált. (Pócs, 
1986) 

A  pénzügyi  nehézségeket  legjobban  az  M3-as  autópálya  sorsa  tükrözte,  melynek 
Gyöngyös  utáni  szakaszán  a  már  megkezdett  munkálatokat  „ideiglenesen”  fel  kellett 
függeszteni.  (Reinisch–Berg,  1985) A szerzők nem tudhatták,  de az ideiglenesség 15 évre 
nyúlt, az M3 következő, Gyöngyös–Füzesabony szakaszát ugyanis csak 1998-ban adták át. 

A közúti közlekedés feltételeinek javulásával szemben tovább romlott a vasúti közlekedés 
helyzete. Az 1978-tól 1982-ig tartó mellékvonal-felszámolás második hullámaként újabb 150 
km-en szűnt meg a vasúti személyszállítás.

A gazdasági nehézségek ellenére a 80-as évek úthálózat-tervezését, az úthálózathoz való 
elvi hozzáállást pozitív változások jellemezték. Már a 70-es évektől számos átfogó koncepció 
készült a főúthálózat fejlesztésével kapcsolatban, melyek közös jellemzője volt, hogy oldani 
kívánták az úthálózat sugaras szerkezetét. A korábbi nyomvonalas tervezési megközelítéssel 
szemben a hálózati szemlélet került előtérbe, ennek megfelelően a fejlesztésekkel kapcsolatos 
döntések  is  magasabb,  kormányzati  szintre  kerültek.  A hálózati  szemléletből  következően 
erősödött  az  úthálózat-fejlesztés  és  a  területfejlesztés  viszonya,  tervezéskor  az  érintett 
területek várható fejlődését és a gazdaságföldrajzi adottságokat is figyelembe kellett venni. 
Ennek  megfelelően  a  projektív  forgalombecslés  mellett  megjelent  a  területi  és  gazdaság 
folyamatokon alapuló analitikus előrebecslési mód. 

Mind nagyobb  jelentőségűvé vált  a  környezetvédelmi  szempontok  figyelembevételének 
igénye  is,  amelyet  a  gyorsforgalmi  úthálózat  a  települési  forgalom  és  az  üzemanyag 
fogyasztás csökkentésével részben meg is valósított.  Szintén pozitívan változtak a baleseti 
statisztikák  is,  évi  500  halálos  vagy  személyi  sérüléses  baleset  vált  elkerülhetővé  az 
autópályáknak köszönhetően. (Mihályfy, 1985)

Szintén változások történtek a közlekedés-igazgatásban is. 30 éves működése után a KPM-
et 1983-ban Közlekedési Minisztériummá szervezték át,  míg a megyei  KIG-eket 9 területi 
igazgatósággá  (Budapest,  Győr,  Szombathely,  Veszprém,  Pécs,  Szeged, Szolnok,  Miskolc, 
Nyíregyháza) vonták össze. A KIG-ek hatósági feladatainak egy részét a megalakuló megyei 
tanácsok  közlekedési  osztályainak  hatáskörébe  utalták,  a  megmaradó  részt  pedig  kezelői 
feladattá minősítették. A minisztérium korábbi hatósági jogkörének gyakorlására létrehozták a 
Közlekedési Főfelügyeletet. (Balogh, 2000)

Ilyen változó környezetben került sor a következő keresztmetszeti számlálásra, melynek 
három évre (1984-86) való széthúzása az észlelések tekintetében is átmeneti korszak kezdetét 
jelezte.
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3.25.Az 1985. évi forgalomszámlálás (1984-1986)

A 80-as évek elejére a közlekedéstervezési szemlélet változása, a környezeti szempontok 
előtérbe  kerülése  és  a  gazdasági  nehézségek  hatására  –  elvi  szinten  legalábbis  –  energia 
megtakarítási,  környezetvédelmi,  egészségügyi  és  szabadidő-forgalmi  előnyei  miatt 
felértékelődött a kerékpáros közlekedés jelentősége. Mindezen előnyei ellenére azonban sem 
ma, sem akkor nem tekintették egyenrangú közlekedési módnak, pedig jelentősége, forgalma 
nagyobb  volt,  mint  az  1980-as  számláláskor  kimutatott,  mivel  a  motorikus  közlekedés 
előretörése miatt a lakosság egy része nem mert biciklivel közlekedni. 

Forgalmukat nehezítette az 1972-es lassú járművekre vonatkozó rendelet is, amely 1982-
ben 1531 km-en a teljes, 289 km-en pedig az átmenő forgalmat tiltotta meg, míg 126 km-en 
időszakos korlátozásokat vezetett be. (Kollerné, 1984)

A korlátozás pozitív hatásaként – de csak teljes tilalom esetén – ugyanakkor csökkent a balesetek száma, 
azonban a célforgalmi  jellegű szabályozás  esetén már növekedett,  igaz kisebb mértékben,  mint  a korlátozás 
nélküli útszakaszokon. (Edelényiné, 1980)

A forgalom korlátozása azonban nem szüntette  meg a kerékpározásra való igényt.  Egy 
1978-as  felmérés  kimutatta,  hogy a  kisvárosokban,  ahol  a  legelterjedtebb  volt  a  kerékpár 
használata,  az  utazások  több  mint  70%-a,  míg  a  helyváltoztatások  több  mint  35%-a 
kerékpárral  bonyolódott  le.  A  munkával  kapcsolatos  helyváltoztatások  50%-a  történt 
kerékpárral, ugyanez a nagyvárosokban csak 5-8% volt. 

Megoldást  a  kerékpárút-hálózat  kiépítése  jelentett  volna,  amelyet  a  motoros  forgalom 
növekedése  egyre  inkább  megkövetelt,  de  e  téren  az  egy lakosra  jutó  0,6  cm kerékpárút 
hosszal a legjobban ellátott országokhoz képest százszoros elmaradásban voltunk. 1982-ben 
az országos közutakon csak 38,5 km kerékpárút és 51,5 km kerékpársáv volt, míg a tanácsi 
utakon hosszuk 28,5 km-t tett ki. A leghosszabb egybefüggő szakasz 5,6 km hosszban az 52. 
sz  út  mellett  húzódott,  míg  hat  megyében egyáltalán  nem voltak kerékpárutak.  (Kollerné, 
1984)

3.25.1.A számlálás technikai részletei

Az „1985”-ös keresztmetszeti  forgalomszámlálást  csökkentett  mérési  programmal és új, 
három  éves  (1984-86)  rotációs  rendszerben  hajtották  végre.  A  mérési  program 
csökkentésének műszaki és ebből következő anyagi okai voltak. Részben az időben széthúzott 
és csökkentett  kézi számlálás megosztotta a költségeket az egyes évek között,  másrészt az 
1981-82-ben beszerzett MK-3 típusú angol számláló automaták is csak korlátozott számban 
álltak rendelkezésre. Bár az MK-3 automaták működtetése új adatnyerési lehetőséget jelentett, 
a  csökkentett  kézi  program  számlálásait  nem  tudta  kompenzálni. A  gépi  mérések  az 
ellenőrzések ellenére sem érték el a kézi mérések pontosságát, számos esetben pótszámlálást 
kellett  végezni.  A kézi  számlálásokkor  alkalmazott  nyugdíjasok bérkerete  azonban szintén 
nem volt elégséges, így a számlálás három évre való széthúzása elkerülhetetlen volt. (Monigl, 
1990;  Előzetes….,  1986;  [9];  Cseffalvay–Thurzó,  2004)  Antal  (1985)  ugyanakkor 
„pozitivista”  felfogásban  a  kampányszerű  munka  folyamatosabbá  tételét  hangsúlyozta  a 
számlálás megbízhatóságának megtartása mellett.

A számlálás végeredményét 1985-re, mint bázisévre számítva tették közzé.  A számlálás 
főprogramja 1984-ben öt megyében (Baranya, Győr-Sopron, Hajdú-Bihar, Pest, Szolnok) és a 
gyorsforgalmi  utakon,  a  további  két  évben 7-7 megyében  zajlott  (1985:  BAZ, Komárom, 
Nógrád, Somogy,  Szabolcs-Szatmár,  Vas, Veszprém; 1986: BKK, Csongrád, Fejér, Heves, 
Tolna, Zala, Békés). A főprogramot éppen nem folytató megyék a számlálás másik két évében 
csak a figyelemmel kísérési hálózatot működtették. 
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A mellékállomások száma 1980-hoz képest csökkent, mivel néhány forgalmilag homogén 
szakaszt összevontak, több kis forgalmú utat kihagytak a számlálásból vagy tanácsi kezelésbe 
adtak,  ugyanakkor  a  szükséges  helyeken  új  állomásokat  is  telepítettek.  Az  automatikus 
méréseket  a  237  gumitömlős  kisautomata  mellett  az  új,  MK-3  típusú  járműosztályozó 
automatával  végzett  mérések  egészítették  ki  136  szelvényben.  Az  automaták  négy 
járműkategóriát tudtak megkülönböztetni, a mért eredményeket az automatákhoz rendelt kézi 
állomások adatai alapján számították át a 10 járműosztályra. (Előzetes…., 1986)

A számlálásba bevont úthossz 5,8 km-es állomássűrűség mellett  25300 km volt,  ami a 
teljes  közúthálózathoz  viszonyított  86%-os  arányával  az  1970-től  máig  eltelt  időszak 
legalacsonyabb értéke.

Az országos keresztmetszeti számlálással egyszerre, 1985-ben a tanácsi utakon is forgalomfelvételt végeztek. 
A tanácsi forgalomszámlálásba bevont településekre a megyei tanácsok tettek javaslatot, ennek alapján az 1980-
ban is számlált 113 településen felül plusz 65, összesen 178 település kiépített  útjain rögzítették a forgalom 
nagyságát. A felvétel kétnapos volt, június és szeptember közt két hétköznap, 6 és 18 óra között számláltak, ami 
az  üdülő  jellegű  településeken  egy-egy  hétvégi  nappal  is  kiegészült.  A felvétel  a  fővárosra  nem terjedt  ki. 
(Budapesten a 30-as évek óta van észlelés, előbb keresztmetszeti, majd célforgalmi felvételek folytak, a 80-as 
évek elején kétszer is /1980, 1983-84/. Figyelemmel kísérési hálózat 1966 óta üzemel.) (Antal–Schváb, 1987)

3.25.2.A számlálás eredményei

Az  1985-ben  végrehajtott  számlálás  eredményei  az  1980-ban  végrehajtott  előző 
számláláshoz  képest  a  forgalom  közel  8%-os  (évi  1,5%-os)  növekedését  tükrözik.  (18.
táblázat)

A  8%-os  növekedési  ütem  a  modern  forgalomszámlálások  időszakának  eddigi 
legalacsonyabb rátája volt, számottevően csak a személygépkocsik forgalma bővült, mintegy 
20%-kal, így a forgalomban képviselt arányuk majdnem elérte a 60%-ot. A teherforgalom 
esetében  a  növekedés  üteme  mindössze  6% volt,  míg  a  többi  jelentősebb  járműkategória 
forgalma 1980-hoz képest csökkent.

18. táblázat
A közúthálózat forgalma 1985-ben (jmű/nap)

hossz szgk. tgk. busz fogat motor+kerékpár összesen
autópályák 218 10959 2612 493 0 60 14136
autóutak 99 5632 1645 230 0 38 7547
elsőrendű főutak 1884 3579 1396 225 4 288 5521
másodrendű főutak 4483 2148 759 132 9 303 3418
főutak 6684 2890 1012 172 7 287 4421
alsóbbrendű utak 22901 583 231 54 9 217 1122
összesen 29585 1104 408 81 9 232 1867
Adatforrás: [9]

Ezek közül ki kell emelni a motorkerékpárok forgalmának – az adatok szerint – 1970 után 
lejátszódó és 1985-ig tartó csökkenését. A motorkerékpáros forgalomnagyság 178 jmű/napról 
45 jmű/napra, negyedére esett vissza 15 év alatt, ami nehezen magyarázható a járműállomány 
statisztikákban  közölt  számával.  Igaz,  maga  ez  a  statisztika  is  hibákkal  terhelt,  hiszen  az 
1982/83-as  és  1988/89-es  több  mint  200-200  ezer  darabos  állomány  csökkenés  csak 
nyilvántartási  okokkal magyarázható,  de az 1971-től 10 éven át kiemelkedően magas, 660 
ezres darabszámon stagnáló motorkerékpár állomány ellentmondásban látszik állni az ebben 
az időszakban már rohamosan csökkenő forgalomnagysággal.  

Az útkategóriák szerinti vizsgálat újra a polarizáció kismértékű növekedését tükrözi, amely 
mögött az egyes járműkategóriák eltérő fejlődési trendje áll. A polarizáltság növekedésének 
oka  a  főutak  forgalmának  11  százalékpontos  növekedése  a  mellékutak  5  százalékpontos 
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értékével  szemben.  A  főutak  esetében  a  legfőbb  dinamikahordozó  elem  a  gyorsforgalmi 
hálózat volt, ami a nemzetközi forgalom arányának növekedésére utalhat. Különösen igaz ez a 
tehergépkocsi  és  az  autóbusz  forgalomra,  a  buszok  forgalma  az  autópályák  és  autóutak 
kivételével  minden  úton  csökkent,  a  gyorsforgalmi  utakon  azonban  36%-os  növekedést 
regisztráltak. Ez a helyközi tömegközlekedés lehetőségeinek szűkülését jelentheti, amelyet a – 
motoros  és  kerékpáros  forgalmat  egyre  inkább  felváltó  –  személygépkocsi  forgalom 
mellékutakon bekövetkezett, a főutakénál nagyobb fejlődési szorzója is alátámaszt.

1985-re a forgalomnagyság terjedelme kizárólag a legforgalmasabb M7-M1 bevezetőjének 
köszönhetően tovább növekedett,  a szakasz forgalma meghaladta a 38000 jmű/nap értéket. 
(28. térkép). 

28. térkép
A főúthálózat forgalma, 1985

Adatforrás: [9]

Érdekes  változást  tükröz  azonban,  hogy  e  legforgalmasabb  szakaszt  nem  átkelési 
szakaszok sora, hanem csak a 6-os út pécsi átvezetésének egy rövid darabja követte, majd 
harmadik  legforgalmasabb  számlálási  szakaszként  az  M7  Törökbálint–Martonvásár 
következett.  Vagyis  az  országos  úthálózat  egy nem közvetlenül  nagyvároshoz  kapcsolódó 
szakaszának  forgalma  először  haladta  meg  szinte  valamennyi  nagyvárosunk  főutcájának 
forgalmát. 

Legkisebb forgalmú útszakaszaink továbbra is a határátkelőkhöz kötődtek,  de átkelőink 
fele  már  700  jmű/nap  feletti  forgalmat  bonyolított  le.  A  legforgalmasabb  csehszlovák 
határszakaszon – egyedüliként – csökkent, miközben a legdinamikusabban növekvő osztrák 
és román határon megduplázódott a forgalom; legterheltebb átkelőnk Hegyeshalom lett. 

A  növekedés  ellenére  a  román-magyar  határszakasz  forgalma  indokolatlanul  alacsony  volt,  melynek 
hátterében a két ország közötti feszültségek, az romániai elszállásolás adminisztratív nehezítése, a határon való 
átkelés nehézkessége, a kiutazások megnehezítése, és a romániai benzinellátás korlátozása állt. (Antal, 1990)
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Az 1970  és  1985  közötti  mintegy  másfélszeres  általános  forgalomfejlődéssel  szemben 
határforgalmunk négyszeresére nőtt, ezzel ez a forgalomfajta fejlődött legdinamikusabban a 
forgalomtípusok közül. (Antal–Schváb, 1987)

A  külföldi  járművek  forgalmát  korábban  csak  júliusban  és  augusztusban  számolták,  de  1984-től  a 
legfontosabb  kézi  állomásokon  rendszeressé  vált  felvételük.  Főútvonalaink  többségén  10  és  20%  alatti 
részesedésük volt jellemző, arányuk csak egyes útszakaszokon közelítette meg a 30%-ot. Az átkelőkhöz közeli 
szakaszon természetesen magasabb, akár 90-95%-os arányok (pl. Sopron) is előfordultak. (Antal, 1989)

Útszakaszok szintjén vizsgálva az M7 már említett,  Martonvásárig terjedő,  kiemelkedő 
terhelésű  része  mellett  az  autópálya  a  korábbiaknak  megfelelően  egészen  Lepsényig 
rendkívüli forgalmú volt, csakúgy mint az M1 Bicskéig, a 11-es Szentendréig, a 2-es Vácig, a 
3-as Hatvanig. A nem fővároshoz kötődő szakaszok közül továbbra is Gyöngyös és Miskolc 
környéke,  valamint  a  4-es  út  Szolnok  és  Törökszentmiklós  közti  részének  forgalma 
emelkedett ki.

A teljes útvonalak forgalmát tekintve jelentős változás, hogy az utak több mint negyedének 
forgalma  csökkent,  ami  korábban  csak  egy-két  útvonalra  volt  jellemző.  A  legnagyobb 
növekedés  a  89-es  és  82-es  úton,  a  Mezőföld  két  másodrendű  útján  (64,63),  valamint  a 
Romániába vezető északi főtengelyen (42 sz. út) zajlott, ahol a határforgalom öt év alatt több 
mint kétszeresére (közel 1200 jmű/nap) nőtt. 

Legforgalmasabb útjaink köre nem változott  jelentősen,  az  elsőrendű főutak,  a Balaton 
környéki  utak  és  a  26-os  út  mellett  a  Budapest–Dunakanyar–Dorog  és  a  Pécs–Harkány 
útvonal,  valamint  a  közép-alföldi  441  és  442  utak  forgalma  volt  a  legnagyobb.  A  teljes 
forgalom  mind  nagyobb  személygépkocsi  meghatározottsága  miatt  a  személyforgalom 
szempontjából is ugyanezen utak voltak a legterheltebbek (de kiemelendő a 11-es út negyedik 
helyezése),  míg  a  teherforgalomban  gyakorlatilag  az  öt  évvel  korábbi  utak  forgalma  volt 
továbbra is a legkiemelkedőbb. 

A  forgalom  megoszlását  megyei  szinten  is  megvizsgálva  az  eredmények  a 
forgalomnagyságok polarizálódását tükrözik. (29. térkép)

 Míg  1963  óta  csak  egyetlen  rendkívüli  esetben,  a  tiszai  árvíz  miatt  bekövetkezett 
forgalomingadozás hatására volt példa arra, hogy valamelyik megyében csökkent a forgalom, 
addig 1985-re nyolc megye forgalomváltozása 4% alatti növekedéssel az átlag felét sem érte 
el, ezen belül pedig Nógrádban és Szabolcs-Szatmárban jelentős mértékben (-10%) csökkent 
is  a  forgalom.  Ahogyan  a  forgalmat  vesztő,  vagy  csak  alig  növelő,  úgy  a  forgalmukat 
jelentősen  növelő  megyék  esetében  sem  volt  kompakt  a  területi  kép,  az  országos  átlag 
kétszeresét meghaladó mértékű növekedés Tolna, Pest, Heves és Zala megyében zajlott le. 

Sem a rangsor  elejét,  sem a végét  nem jellemezték  alapvető  változások,  Pest  és  Fejér 
továbbra  is  messze  kiemelkedő  forgalmú  volt.  Heves  magas,  Komárom  negyedik 
legalacsonyabb növekedési rátájának következtében a két megye helyet cserélt a harmadik-
negyedik  helyen,  majd  hagyományosan  Szolnok  és  Csongrád  következett.  A  legkevésbé 
forgalmas megyénk 1985-ben is Vas volt, melyet két keleti (Nógrád, Szabolcs-Szatmár), és a 
másik két legnyugatibb megye követett.

A  járműkategóriánkénti  vizsgálatok  a  személygépkocsi  forgalom arányának  mintegy  7 
százalékpontos növekedését tükrözik. Somogy alacsony növekedési rátájával visszaállt a Pest 
és Fejér központú,  „koncentrikus” területi  kép,  a személygépkocsi  forgalom továbbra is  a 
határok irányába csökkent. Forgalmi arányának nyugat-keleti megosztottsága, és a kerékpáros 
illetve  motoros  forgalommal  való  komplementer  volta  szintén  fennmaradt,  a  kategóriák 
együttes  szélsőértékeinek  eltérése  8  százalékpont  alá  csökkent;  országosan  a  teljes 
forgalomnagyság 72 százalékáért voltak felelősek.
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29. térkép
A közutak forgalma járműkategóriánként, 1985

Adatforrás: [9]

A teherforgalom megyénkénti arányának egyébként is kicsi terjedelme tovább csökkent (5 
százalékpont),  a  forgalom  megoszlásának  területi  képe  (az  öt  legterheltebb  központi 
megyéhez  csatlakozó  közepesen  forgalmas  BAZ,  Hajdú-Bihar  ill.  Bács-Kiskun  és  Tolna 
megyékkel) gyakorlatilag nem változott.

A szekérforgalom utolsó ismert adatai szerint a fogatok forgalmi részesedése 1985-ra fél 
százalékra csökkent, arányuk csak egyetlen megyében, Szabolcs-Szatmárban haladta meg az 
1%-ot (15 szekér/nap), míg Komárom megyében a napi átlagos 3 fogat már csak 0,14%-os 
részesedést jelentett. A fogatolt forgalom ilyen mértékű jelentéktelenné válása következtében 
a következő számlálástól szakítottak a már inkább történeti hagyománynak tekinthető külön 
járműosztályként  való  megtartással,  a  későbbi  számlálásoktól  kezdve  már  csak  a  lassú 
járművek közt tartották őket számon.

A  számlálás  eredményeinek  feldolgozása  után  több  más,  a  számlálási  rendszert  módosító  javaslatot  is 
megfogalmaztak.  Így  javasolták  a  mopedek  és  segédmotorok  motorokhoz  sorolását,  valamint  a  pótkocsis 
tehergépkocsi  és  a  nyerges  vontató kategória  összevonását  is.  (Antal–Schváb,  1987) A mopedek átsorolását 
leszámítva 1992-től e javaslatokat elfogadva folyt tovább az észlelés, de a pótkocsis tehergépkocsik és a nyerges 
vontatók összevonását utóbb felülbírálták, 2000 óta újra külön kategóriát képeznek.

A  keresztmetszeti  számlálást  követően  1987-ben  célforgalmi  számlálást  is  tartottak 
Magyarországon. A 317 körzetre tagolt országban 585 benzinkútnál és 28 határátkelőn folyt a 
járművezetők kikérdezése, egy tavaszi és egy nyári hét négy-négy napján. A menetrendszerű 
buszközlekedés adatait a menetrendekből gyűjtötték ki. 

A megyei szintű forgalommátrix minden esetben a megyén belüli forgalom maximumát 
tükrözi, kivéve Pest megyében, ahol az egyébként legnagyobb megyén belüli forgalomnál (90 
ezer E/nap) is nagyobb volt a fővárosba irányuló forgalom (164 ezer E/nap).  Pest megyét 
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példaként  kiemelve,  a  forgalommal  mért  kapcsolatok  erőssége  alapján Komárom és  Fejér 
megye  következett  13-14  ezres  értékekkel,  míg  a  legkisebb,  1000  E/nap  alatti  forgalom 
Szabolcs-Szatmár és Vas megyével bonyolódott.

A fővárost és Pest megyét leszámítva a vidéki megyék közötti kapcsolat Tolna és Baranya 
(15 ezer E/nap) volt a legerősebb, míg a kikérdezett mintában egyetlen olyan gépjármű sem 
volt,  amely  Vas  és  Szabolcs-Szatmár  megye  közt  közlekedett  volna.  (Kálmán–Koren  Cs, 
1989)

3.26.Az átmenet időszaka

Az 1980-as évek második felében, csökkentett ütemben, de folytatódott a gyorsforgalmi 
úthálózat fejlesztése. Az M1 Tatabánya után hiányzó második pályájának építése mellett az 
M5  első  szakaszainak  kivitelezésére  került  sor,  amely  a  rendszerváltásra  –  igaz  csak 
autóútként – elérte Kecskemétet.

Szintén megindult világbanki támogatással a fővárost elkerülő M0 építése is, melynek első 
szakaszát még a rendszerváltás előtt átadták. Kezdetben az Országos közúthálózat fejlesztési 
terve (1985) a takarékos tervezés érdekében és a bekövetkezettnél kisebb gépjármű-állomány 
növekedéssel  számolva  még az ütemezett,  kezdetben fél  keresztmetszetre  történő kiépítést 
javasolta. (Keleti, 1996) Később azonban, de még a tervezés fázisában rámutattak, hogy az 
M0  leállósáv  nélküli  építése  jelentős  veszélyeket  hordoz  magában  az  adott  tervezési 
pályaszélesség  mellett.  A forgalmi  előrebecslések  és  az  M7 autópálya  statisztikái  alapján 
megállapították,  hogy  200000  járműkilométerenként  lehet  számolni  egy  meghibásodott 
gépjárművel,  melynek  egy  órán  át  a  pályán  állása  minden  hetedik  gépjármű  számára 
konfliktushelyzetet okoz majd. (Mihályfy, 1987)

Az építés során azonban nem voltak tekintettel sem a baleseti veszélyre, sem a forgalom 
várható mértékére, így teljesen abszurd módon az ország várhatóan és később bizonyítottan 
egyik legforgalmasabb útszakaszának kivitelezésére autópálya helyett csak autóútként került 
sor.

A  hálózat  fejlesztését  egyre  inkább  indokolttá  tette  a  tranzit  és  az  idegenforgalom 
növekedése is. A 80-as évek végére, különösen 1988, a világútlevél bevezetése után korábban 
nem  létező  lehetőségek  nyíltak  meg  a  magyar  állampolgárok  számára,  miközben 
Magyarország  is  egyre  kedveltebb  célponttá  vált.  A  megnövekedett  számú  utazások 
elsősorban a közutakon realizálódtak, 1988-ra a belépő külföldiek 75%-a, a kilépő magyarok 
86%-a gépkocsin lépte át a határt. (Antal, 1989) 

A  rendelkezésre  álló  átkelők  száma  ugyanakkor  kevés  volt,  nem  felelt  meg  a  valós 
igényeknek, melyek felmerülésére mind személyes,  mind gazdasági szempontból számítani 
lehetett. A legkritikusabb helyzet az ország két ellentétes pólusán alakult ki, mivel a korábbi 
rendelkezések az osztrák és a szovjet forgalmat gátolták leginkább. 

A  világútlevél,  a  belföldi  ellátási  hiányosságok  és  az  ésszerűtlen  devizarendelkezések 
hatására 1988-ban a magyar bevásárlók elárasztották Ausztriát. A kialakult (forgalmi) helyzet 
súlyosságát  jól  jellemezte,  hogy  volt  olyan  nap,  amikor  a  Hegyeshalomnál  átkelésre 
várakozók sora Győr előttig visszaduzzadt. A helyzet konszolidálása érdekében a kormány 
1989-ben néhány intézkedéssel megfékezte a kialakult forgalmat. (Antal, 1991)

Szintén megnyílt a szovjet határ, 1989 márciusában négy új, a kishatárforgalmat szolgáló 
átkelőt nyitottak meg a korábban is üzemelő, egyetlen záhonyi átkelő mellett. (Antal, 1990) A 
rövid időn belül hatszorosára növekedett forgalmat azonban a Szovjetunió a meghívólevelek 
újbóli bevezetésével már 1990-ben újra korlátozta, egy évvel később azonban újra lehetővé 
tették a kishatárforgalomban történő átkelést. 

A külföldi járművek forgalma a tranzit mellett a 80-as évek végén a Záhony–Beregsurány–
Nyíregyháza–Debrecen,  illetve  a  Drávaszabolcs–Udvar–Harkány–Pécs–Mohács  térségben, 
valamint a nyugati határszélen volt a legnagyobb. (Antal, 1991) Az átmenő forgalom főleg a 
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Dunántúlon volt jelentős, kivéve Somogy és Zala megye belső útjait, míg az ország keleti 
felén csak a 4, 5, M5, 42, 43 és 53-as utakat terhelte kiemelkedő tranzit. Az 53-as út magas 
terhelése  a  külföldi  teherforgalom  –  a  főváros  tehermentesítése  érdekében  történt  – 
adminisztratív terelésének következménye volt. (Antal, 1992a)

A közlekedési szektort ugyanakkor – hasonlóan a gazdaság egészéhez – jelentős sokk érte. 
A rendszerváltás időszakában mind a benzin áremelkedése, mind az adók és a biztosítási díjak 
emelése  a  forgalom  csökkenése  illetve  a  növekedési  ütem  lassulása  irányába  hatott, 
ugyanakkor pl. a vasúti tarifák 1991-es, 80%-os emelése a közúti forgalom növekedésének 
kedvezett. (Antal, 1992a; Frisnyák, 2001b)

Változott a közlekedésügy törvényi háttere is, 1962-t követően 1988-ban lépett új törvény 
életbe. Az 1988. évi, a közúti közlekedésről szóló I. törvény funkciója és kezelője alapján 
határozta meg az úthálózatot (országos és tanácsi közutak, magánutak).

A rendszerváltás időszakában újra átszervezték a közúti igazgatást. Két éven belül három 
különböző  minisztériumot  is  megjárt  a  közlekedésügy,  végül  Közlekedési,  Hírközlési  és 
Vízügyi Minisztériumként (KHVM) működött egészen 2000-ig. Ekkor a hírközlési szektort 
kiszervezték más minisztériumba, majd két évre rá a közlekedési tárca politikai csatározások 
áldozatává vált, azóta sem rendelkezik önálló minisztériummal. (GKM)

Változott az alsóbb szintű igazgatás rendszere is, 1989 októberétől a korábbi Autópálya 
Főmérnökség Autópálya Igazgatóság néven önálló szervezetté vált,  majd 1991 januárjában 
újra valamennyi megyében létrehozták a KIG-eket.  Az  útügyi igazgatás irányító szerveként 
még  az  1980-as  évek  végén  létrehozott  Országos  Közúti  Főigazgatóságot  1991-ben 
Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság (UKIG) néven szervezték újjá, amely a megyei 
igazgatóságok  tevékenységét  koordinálta.  Az  igazgatóságok  felügyeleti  szerve  a  KHVM 
Közúti Közlekedési Főosztálya volt. Az útügy igazgatási szerveit az 1989 szeptemberében, a 
közúthálózat fejlesztésére létrehozott Útalapból finanszírozták. 

Az Útalap bevételei azonban nem voltak elegendőek az úthálózat megfelelő fejlesztésére, 
így az Országgyűlés  a koncesszióról  szóló 1991. évi  XVI.  törvény elfogadásával  lehetővé 
tette – többek között – a közutak magántőkéből való építését.

3.27.Az 1992. évi forgalomszámlálás (1990-1992)

A  rendszerváltást  követően  megindultak  azok  a  szakmai  egyeztetések,  amelyek 
segítségével  a  forgalomszámlálások  átmeneti  időszakban  felborult  rendszerét  kívánták 
rendezni.  Számos  olyan  fontos  kérdés  került  napirendre,  amelyek  már  a  korábbiakban  is 
problémaként jelentkeztek, vagy számolni lehetett problémaként való felmerülésükkel. 

Ilyenek voltak 

- az önkormányzati utakon való számlálás
- a külföldi gépjárművek számlálása
- Budapest helye a forgalomszámlálási rendszerben
- a hároméves rendszer elvetése, helyette éves vagy gördülő rendszerre való áttérés
- az automatizálás fokozása, a mért adatok továbbításának módja
- a mért adattal együtt az adat megbízhatóságának egyidejű közlése
- célforgalmi számlálás szükségessége
- célvizsgálat a járműfoglaltsági adatok felmérésére
- a határforgalom megbízhatóbb felvétele
- az önkormányzatok bevonásával a kerékpárutak forgalomszámlálásának megoldása
- autópályákon minden csomópont közti mérés megoldása
- forgalomjellegek felülvizsgálata
- a törvényszerűségi tényezők évenkénti felülvizsgálatának szükségessége, mivel a fokozott társadalmi-

gazdasági átalakulások miatt az utak forgalmi „állandósága” megszűnt. (Antal, 1992b)
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E felsorolásszerű cselekvési lista elemei  közül ki kell  emelni az önkormányzati  utakon 
való forgalomszámlálás és a külföldi járművek számlálásának témakörét. 

A 20 éves  múltra  visszatekintő  tanácsi  utakon való  számlálás  a  rendszer  fontos  részét 
képezte,  mely  a  településtervezési,  településrendezési  feladatok  megoldásakor  szükséges 
forgalmi  adatokat  szolgáltatta.  A tervezők  reményei  szerint  az  önkormányzati  utak  és  az 
országos  utak  forgalomszámlálása  egységes  rendszert  kellett  volna  alkosson,  de  az  új 
önkormányzati  rendszer  felálltával  gyorsan  összeomlottak  a  korábbi  remények.  (Monigl, 
1990)

E téren is az a sajnálatos tendencia érvényesült, hogy nem a tettek követték az előírásokat, 
hanem több éves csúszással az előírásokat módosították a gyakorlati életnek megfelelően. A 
vonatkozó  1991-es  műszaki  szabvány  [25]  3.2.  kitétele  még  úgy  rendelkezett,  hogy  az 
országos  és  az  önkormányzati  közúthálózaton  a  forgalomszámlálást  egy  időben  kell 
végrehajtani. Ezt azonban az 1998-as előírás [26] már csak lehetőségként kínálta fel, később 
pedig eltűnt az előírásokból.

Jelenleg  az  egyre  növekvő  számú  önkormányzati  út  forgalmáról  nincs  megfelelő 
információ, az önkormányzatokat, mint kezelőket sem a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény, sem annak módosítása nem kötelezi a forgalom számlálására. Pénzügyi 
forrásaik  és  mindennapi  feladataik  mellett  pedig  lehetőségük,  igényük  sincs  útjaikon 
forgalmat  számláltatni.  A  rendszerváltással  az  önkormányzati  utakon  tehát  megszűnt  a 
forgalom  számlálása,  a  műszaki  előírások  1998-as  megváltoztatása  már  csak  e  helyzet 
utólagos törvényesítését jelentette. 

Bár  a  forgalomszámlálás  kérdésében nem,  de  a  központi  nyilvántartáséban  tíz  évvel  a 
rendszerváltozás  után  előrelépés  történt.  Az  Országos  Statisztikai  Adatgyűjtési  Program 
keretében 2000-től szervezetten történik az önkormányzati utak adatainak központi bekérése, 
melyek összesítését a Magyar Közút Kht. honlapja közli. [200]

Szintén a visszalépésre példa a külföldi gépjárművek számlálásával kapcsolatos előírások 
változása is. Míg korábban mintegy 400 számlálóhelyen folyt a külföldi rendszámú járművek 
megkülönböztetett észlelése (Antal, 1992a), addig 1994-től megszűnt ez a típusú adatfelvétel. 
Ennek egyik oka a mérőautomaták tömeges elterjedése, melyek ilyen jellegű információkat 
nem képesek rögzíteni,  másrészt  a rendszámtáblák külalakjának 90-es években végbemenő 
„európai” egységesítése a kézi számlálóállomások számára is kétségessé tette a magyar és a 
külföldi  forgalom  megbízható  szétválogatását.  (Antal  I.  szóbeli  közlése  alapján)  Ennek 
ellenére  a  műszaki  előírások  egészen  2000  októberéig  előírták  a  külföldi  gépjárművek 
számlálását.  Jelenleg a külföldi gépjárművek országon belüli  forgalmáról csak a Roadtech 
Kft.  kétévente  végzett,  néhány  napra  kiterjedő  célforgalmi  számlálása  alapján  van 
tudomásunk. Az állandó számlálás megszűnése nem csak a kutatás számára hátrányos, hanem 
megnehezíti a külföldi gépjárművek által okozott költségek számbavételét is. A Roadtech Kft. 
vizsgálatai  szerint  (Antal–Porst,  2001) a  külföldi  járművek által  2001-ben okozott,  csak a 
KöVíM-et ért  költségtöbblet  értéke 75 km autópálya vagy 6 Duna-híd építésére lett  volna 
elegendő.   

3.27.1.A számlálás technikai részletei

Az 1985-ös  számlálást  követően  280  állomás  folytatta  a  figyelemmel  kísérést  (Antal–
Schváb, 1987), de két megyében (Hajdú-Bihar, Szolnok), néhány alsóbbrendű úton már 1988-
ban végrehajtották a következő keresztmetszeti számlálást. [11] Az 1985-ös forgalomfelvételt 
követő újabb teljes számlálásra azonban csak a rendszerváltást követően, szintén három év 
alatt (1990-92) került sor. [10]
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1990-ben  Baranya,  BAZ,  Hajdú-Bihar,  Nógrád,  Pest  és  JNKSZ;  1991-ben  Csongrád, 
Komárom-Esztergom,  Somogy,  SzSzB,  Veszprém és  Zala;  1992-ben  BKK,  Békés,  Fejér, 
GyMS, Heves, Tolna és Vas megyékben számlálták a forgalmat. 

A  forgalomfelvétel  az  országos  közúthálózat  87%-ára  terjedt  ki.  Az  eredményeket  az 
1992-ben számlált megyékre és a 400 darabra növelt figyelemmel kísérési állomásra az utolsó 
évi adatoknak megfelelően, míg a korábbi években számlált megyékre 1992-re felszorozva 
tették közzé. [10]

A felszorzáshoz használt forgalomváltozási tényezők előállítása a figyelemmel kísérési állomások adatain 
alapul. A vizsgálat első lépéseként a három év adatait járműkategóriánként és az összes járműre vonatkozóan is 
összevetették egymással,  és  azokat  az  állomásokat,  ahol  járműosztályozás  feltehetően  nem pontosan történt, 
vagy más adathibát észleltek, kihagyták a további számításokból. Szintén kihagyták az országhatár állomásokat, 
mivel  ezek  nem  reprezentálták  megfelelően  a  megyei  forgalom  változását,  valamint  kihagyták  azokat  az 
állomásokat is, amelyeken valamely speciális ok miatt megváltozott a forgalom. 

A többi állomás adatait a forgalomváltozási tényezők alapján (92/90 és 92/91) sorrendbe rakták, és többnyire 
elhagyták  a  gyanús  szélsőértékeket.  A  megfelelő  állomások  adatait  ezután  járműkategóriánként  az  alábbi 
szempontok szerint vizsgálták meg:

- megyénként
- útkategóriánként
- állomásfekvés szerint
- forgalomjellegenként
- forgalomnagyság szerint

Míg forgalom nagyságának változásában a forgalomjelleg, forgalomnagyság és állomásfekvés szerint nem 
volt  megállapítható  egyértelmű  fejlődési  trend,  addig  a  megyénkénti  és  az  útkategóriánkénti  vizsgálatok 
érdemleges eredményt hoztak. 

Első lépésként egyszerűsített járműkategóriákra kiszámították a megyei forgalomváltozási tényezőket, majd 
a megyei szorzókat – a számításba vehető kis minta miatt – a szomszéd megyék fejlődését is figyelembe véve 
finomították. 

Az  útkategóriák  esetében  nem  nyílt  lehetőség  az  adatok  részletes  bontására.  A  figyelemmel  kísérési 
állomások többsége a főúthálózaton helyezkedett el, csupán 60-70 db volt az alsóbbrendű utakon található, ami 
megyénként 3-4 állomást jelentett.  E kis minta miatt a főúthálózat és a mellékúthálózat  mutatói nem voltak 
megyei bontásban képezhetők. Így az útkategóriákra vonatkozó korrekciós szorzókat, csak országos, összevont 
útkategória-csoportokra határozták meg, melyekkel tovább javították a megyei szorzókat.

A főutaknak azon szakaszaira számított forgalmat, ahol a nem figyelemmel kísérési állomások felszorzott 
adatai  a megyei  átlagtól  nagymértékben eltértek,  az azonos főúton található figyelemmel  kísérési  állomások 
mérési eredményei alapján korrigálták. [10] 

3.27.2.A számlálás eredményei

Az 1992-ben végrehajtott  számlálás  eredményei  az 1985-ben végrehajtott  számláláshoz 
képest a forgalom közel 17%-os (évi 2,3%-os) növekedését tükrözik. (19. táblázat)

19. táblázat
A közúthálózat forgalma 1992-ben (jmű/nap)

hossz szgk. tgk. busz motor+kerékpár összesen
autópályák 269 13286 4547 326 41 18201
autóutak 82 8249 3180 182 32 11643
elsőrendű főutak 2035 4306 1874 164 163 6527
másodrendű főutak 4374 2760 1100 107 223 4218
főutak 6761 3711 1495 134 202 5560
alsóbbrendű utak 23029 682 272 36 173 1192
összesen 29790 1370 550 59 180 2183

Adatforrás: [10]

A  forgalom  növekedési  üteme  valamelyest  gyorsult  az  előző  időszak  legalacsonyabb 
értékéhez képest. A két fő járműosztály közül a tehergépkocsik forgalmának bővülése volt a 
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nagyobb, kétszeresen meghaladva az átlagot, míg a személygépkocsik esetében 24%-os volt a 
forgalomnövekedés  mértéke.  A  bővülés  mindkét  esetben  a  gyorsforgalmi  hálózaton  volt 
dinamikusabb, míg az alsóbbrendű utakon a legkisebb. Ennek következtében a főútvonalakon 
mért  26%-os  növekedési  ütem  négyszeresen  haladta  meg  a  mellékutakét,  a  két 
kategóriacsoport forgalmában mért különbség (4,6-szoros) elérte eddigi maximumát.

1990-ben a forgalmi teljesítmény alapján a forgalom 80%-a főutakon haladt, 19%-ukon 
emiatt  ki  is  merült  a  kapacitás.  Mindössze  egyetlen  elsőrendű  főút  (42  sz.)  maradt  az 
országban, amelyen egyetlen kapacitáshiányos útszakasz sem volt. (Antal, 1992a)

Csökkent ugyanakkor mind a buszok, mind a kerékpárok és motorok forgalma. Mindkét 
kategóriában 20 és 30% közti  volt  a forgalom mérséklődése,  mely az alsóbbrendű utakon 
fokozottabban jutott érvényre.

Az  érvényességi  szakaszonkénti  eredmények  1992-től  2002-ig  súlyos  hibával  voltak 
terheltek. A legforgalmasabb, M1-M7 közös bevezetőjének forgalmát ugyanis ettől az évtől 
kezdve  nem  mérés  alapján,  hanem  a  két  autópálya  szétválása  utáni  első  mérőállomások 
eredményeinek összegeként határozták meg. Ez a módszer 1992-ben még viszonylag kis hibát 
okozhatott  csak,  azonban  a  Budaörsi-medence  egyre  nagyobb  fokú  beépítésével  és  a 
gépkocsival  történő  bevásárló  forgalom  hatalmasra  duzzadásával  a  számított  érték  egyre 
inkább eltért a valóstól.  A hiba hátterében akár szándékosság is feltételezhető, hiszen ez a 
hiányzó adat lenne pl. a környezetvédő szervezetek kezében az egyik legfontosabb bizonyíték 
a tercier szuburbanizáció forgalomgerjesztő hatására.

A nem megfelelő mérési módra maga a disszertáció szerzője hívta fel az illetékes szervezet 
figyelmét,  melynek következtében 2003-ban a  „nincs adat”  bejegyzéssel  legalább a hamis 
értékek közlésének elkerülését sikerült elérni, 2004-től pedig már a közös szakaszon is két 
szelvényben folyik a mérés. Ennek alapján megállapítható, hogy a Budaörsig tartó szakasz 
forgalma (2004-ben) közel 30000 járművel volt magasabb, mint a szétválás utáni forgalmak 
összege,  azaz  a  90-es  évek forgalmi  adatai  több tízezres  torzítással  reprezentálják  csak a 
valódi  forgalmat!  A  térképi  ábrázolás  és  a  szöveges  értékelés  során  azonban  ezekre  az 
adatokra hivatkozom, érvényességük azonban a fentiek figyelembevételével kezelendő. (30.
térkép)

30. térkép
A főúthálózat forgalma, 1992
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Adatforrás: [10]

Ennek  alapján  legforgalmasabb  szakaszunk  továbbra  is  az  M1-M7  bevezetője  volt, 
melynek forgalma (legalább) 46000 jármű volt naponta. Ezt Pécs és Érd átkelési szakasza, 
majd az M3 és a 11-es út fővárosi bevezetője követte. Kiemelkedő, 20000 jármű/nap feletti 
terhelésű volt még Szeged, Győr, Debrecen több átkelési szakasza is, hasonlóan az M1 és az 
M7 néhány további szakaszához. Legkisebb forgalmú továbbra is néhány kisebb határátkelő 
maradt,  azonban  a  nemzetközi  forgalom  mértéke  összességében  korábban  ismeretlen 
méreteket öltött, az 1985-ös mintegy 25 ezer jármű/nap nagyságú közúti határforgalom több 
mint két és félszeresére, mintegy 70000 járműre nőtt.

A növekedés üteme a korábbi korlátozások következtében az ukrán határszakaszon volt a 
legnagyobb (tizenkétszeres), a forgalom nagysága azonban a korábbi országhatárok szerinti 
bontásban  továbbra  is  itt  volt  a  legkisebb.  (Az  új  határok  szerint  a  szlovén  és  a  horvát 
forgalom az ukránnál is kisebb volt.).  A második legnagyobb növekedési ütem (több mint 
háromszoros) az osztrák határt  jellemezte,  amely mögött  a „nyugati  nyitás” következtében 
egyben a nominális értékek olyan növekedése is állt,  hogy 1992-re e határszakaszunk vált 
messze a legforgalmasabbá. Sorrendben ezt az össz-jugoszláv, a csehszlovák, a szerb majd a 
román határ követte.

Az  érvényességi  szakaszok  szintjén  bekövetkezett  változások  a  teljes  útvonalak 
forgalmának  változásában  is  megfigyelhetők.  (A  néhány  kilométeres  önálló  utakat  ezen 
összehasonlítás nem tartalmazza). A településeken belüli forgalom radikális növekedése az 
elkerülő  szakaszok építésének szükségességére hívta  fel  a  figyelmet,  melyek  közül  a  már 
elkészült M0 az ország harmadik legforgalmasabb útjává vált. Érvényre jutott az útvonalak 
forgalomfejlődésben az időszak másik jellemző tendenciája, a nyugati orientáció erősödése is, 
1992-re  a  korábban  legterheltebb  7-M7  tengelyt  is  megelőzve  az  1-M1  tengely  lett  a 
legforgalmasabb irány. A többi, elsőrendű főút, a 26-os út, a Balaton környékének útjai és a 
11-es  út  már  ismert  csoportja  mellett  a  85-ös  Győr-Sopron  út  forgalma  zárkózott  fel  az 
élvonalhoz, miközben Sopron Hegyeshalmot is megelőzve legforgalmasabb átkelőnkké vált. 
A nyugati nyitást az útvonalankénti növekedési ráták is jól tükrözik. Az első hat, rendkívül 
magas, 70% feletti növekedést produkáló út közül öt a Nyugat-Dunántúlon helyezkedett el, 
egyedül a 36-os út nem tartozott ebbe a csoportba. Szintén jellemző adat, hogy a fő tengelyek 
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közül az M1-1-es és a 8-as út forgalma nőtt a legnagyobb mértékben (63 és 53%), a harmadik 
5-ös út forgalmának növekedése már további 10 százalékponttal maradt el a 8-as útétól.

Több  útnak  ugyanakkor  csökkent  a  forgalma,  melyek  közül  egy  markánsabb  csoport 
különíthető el az északkeleti országrészben (24, 25, 27 sz. utak).

A  90-es  évekre  érdekes  fordulat  következett  be  a  forgalom  területi  megoszlásának 
változásában. (31. térkép) Míg a korábbi forgalomszámlálások közötti időszakban nem volt 
felismerhető olyan összefüggés, amely a forgalomnagyság változásának aránya és a forgalom 
nagysága  közötti  kapcsolatra  utalt  volna,  addig  1992-re  „szemmel  láthatóan”  a  korábban 
legkisebb forgalomnagyságú megyékben zajlott le a legnagyobb növekedés. Ezt számszerűen 
is alátámasztja az a közepes erősségű (-0,47) rangkorrelációs együttható, melyet az 1985-ös 
forgalomnagyság  és az 1985 és 1992 között  lezajlott  forgalomnövekedés  rangsorai  között 
képeztem. 

Az összefüggést elsősorban a legalacsonyabb forgalmú megyék legnagyobb növekedése 
erősítette (SzSzB, Zala, Vas, GyMS 35 és 40 % közti növekedéssel), de Pest kivételével az 
1985-ben legforgalmasabb öt megye növekedése is átlag alatti volt a két számlálás közti „hét” 
éves periódusban.

31. térkép
A közutak forgalma járműkategóriánként, 1992

Adatforrás: [10]

A  változások  „erősségének”  megfelelően  a  legforgalmasabb  megyék  sorrendje  nem 
módosult  alapvetően,  Pestet  követően  továbbra  is  Fejér,  Komárom-Esztergom  és  Heves 
megyék forgalma volt a legnagyobb. Jelentős átrendeződés történt ugyanakkor a legkisebb 
forgalmú  megyék  körében.  Nógrád  és  Vas  maradt  továbbra  is  két  legkisebb  forgalmú 
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megyénk, ezeket azonban (SzSzB-et és Zalát „megelőzve”) a forgalmi árnyékba került Békés 
és Baranya követte a rangsor végén. 

A változások alapján jól megfigyelhető, hogy a határnyitások következtében a legelzártabb 
SzSzB, valamint három nyugati megyénk forgalma növekedett legerősebben a rendszerváltás 
időszakában. 

A  növekedés  nominálértékben  a  személygépkocsik,  arányaiban  a  tehergépkocsik 
forgalmának  növekedéséből  fakadt.  A járműkategóriánkénti  forgalom térszerkezeti  képe  a 
személygépkocsik esetében alig módosult, a fővárostól való távolságfüggés erőssége éppen, 
hogy csak csökkent. Változott viszont a tehergépkocsik forgalmának területi megoszlása, a 
korábbiakban legforgalmasabb, inkább keleti súlypontú mag Veszprém és GyMS megyékkel 
egészült ki.

A megyénkénti járműkategóriánként arányt tekintve a személygépkocsi és a kerékpáros-
motoros forgalom komplementer volta továbbra is fennmaradt, azonban a személygépkocsik 
arányának növekedése, és az általuk önmagukban is egyre inkább biztosított forgalmi lefedés 
következtében megoszlásukat a korábbiaknál kisebb területi egyenlőtlenségek jellemezték. A 
tehergépkocsik  forgalmának  megyénkénti  aránya  a  korábbiaknál  valamivel  nagyobb,  de 
továbbra is az „egyenletes” terhelést jelentő sávban ingadozott. A személygépkocsik a teljes 
forgalom 63, míg a tehergépkocsik a forgalom 25%-át adták.

A megyénként vizsgált forgalomnagyságok tehát már az átmenet gazdasági térszerkezetét 
és politikai orientációját tükrözik.

3.28.A 90-es évek első fele

A  rendszerváltozás  utáni  időszakot  a  hálózatfejlesztés  szempontjából  három  fő 
tevékenység  jellemezte.  A  helyi  jelentőségű,  de  esetenként  regionálisan  is  fontossá  váló, 
szomszédos  településeket  összekötő  önkormányzati  útépítések  és  a  távolsági  forgalom 
elviselhetetlensége miatt nagy számban épített települési elkerülő utak mellett újra előtérbe 
került a gyorsforgalmi hálózat fejlesztése. 

A  fejlesztés  szempontrendszere  azonban  radikálisan  megváltozott,  a  választási 
szempontból  is  jól  fekvő tevékenység fő mozgatórugója  a  területfejlesztés  lett.  A korábbi 
műszaki szempontú tervezés szinte teljesen háttérbe szorult, mára már több olyan szakaszon 
is autópálya halad, ahol a kapacitáskihasználtság a 20%-ot sem éri el. Ezzel párhuzamosan a 
közlekedési  szakirodalomban  egyre  nagyobb  számban  jelentek  meg  nem  csak  a 
hálózatfejlesztés  műszaki  szempontjait,  de  a  területi  fejlődéssel  való  összefüggést  taglaló 
cikkek is.

A gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése a rendszerváltozás után nehezen indult újra, miután a 
90-es  évek első  felére  gyakorlatilag  teljesen  kifulladt.  1990-ben még  átadták  az  M0 már 
korábban megkezdett, 6-os és 5-ös út közti szakaszát (amely egyben a Sztálin (ma Árpád) híd 
1950-es átadása utáni első újabb Duna híd átadását is jelentette), valamint elkészült az M1 
Komárom  és  Győr  közötti  jobb  pályája,  és  félnyomon  Kecskemét  elkerülése  is.  Ezután 
viszont négy éven át nem bővült a hálózat, de 1994-ben is csak a választási okok miatt idő 
előtt átadott, számos emberéletet követelő M0 autóút M1 és 6-os út közötti szakaszának és az 
M1 győri elkerülőjének üzembe helyezésére került sor. Két újabb, nagy jelentőségű híddal 
(Cigánd, 1994; Lágymányosi híd, 1995) viszont bővült az úthálózat.

A 90-es évek közepén, 1962 óta először, a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) 
KHVM rendelettel módosították a közutak igazgatási rendszerét is. 
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3.29.Az 1995. évi forgalomszámlálás

  Az  1984-86-os  és  az  1990-92-es  több  évre  széthúzott,  de  nem  gördülő  rendszerű 
számlálások lebonyolítását és az eredmények feldolgozását követően megállapították, hogy a 
három  évre  széthúzott,  de  nem  gördülő  rendszerű  számlálási  rendszer  kedvezőtlen. 
(Cseffalvay–Sárhidi,  1992)  Döntés  született  arról,  hogy  1995-től  új,  gördülő  rendszerben 
folytatják a keresztmetszeti számlálásokat.

3.29.1.A számlálás technikai részletei

A forgalomszámlálás 1995-től az új rendszer szerint, öt éves ciklusokban történik. Minden 
évben  a  hálózat  1/5-én  folytatnak  méréseket,  míg  az  utak  4/5  részére  a  korábban  mért 
forgalmak  és  a  számlálási  ciklus  első  évében  meghatározott  forgalomváltozási  tényezők 
alapján számítják a forgalmat. A legfontosabb keresztmetszetekben, a figyelemmel kísérési 
állomásokon azonban évről-évre folyamatos a forgalom számlálása, annak ellenére, hogy a 
figyelemmel kísérési hálózatot (a T állomások és a kijelölt mellékállomások) definíciószerűen 
csak  a  2004-től  érvényes  előírás  [28]  állapította  meg.  Korábban,  2000  októberétől  ez  a 
szabályozás  csak  a  T  állomásokra  vonatkozott,  ezt  megelőzően  pedig  ilyen  kitétel  nem 
létezett. [27]

A gördülő  forgalomszámlálási  rendszer  bevezetése  előnyös  volt  a  korábbi  rendszerhez 
képest,  javította  a  hozzáférhető  adatok aktualitását,  biztosítja  a  forgalomszámlálási  adatok 
évenkénti  megjelentetéséhez  szükséges  adatfelvételt.  1995-től  2000-ig  a  hálózat  mintegy 
87-91%-án  folyt  észlelés,  1995-ben  a  mindenkori  legkisebb,  6,5  km-es  átlagos 
állomássűrűség mellett. [12] 

A gördülő rendszer eredményeit a korábbi öt éves ciklusnak megfelelően 1995-re és 2000-
re,  valamint  záró  dátumként  2005  helyett  a  rendelkezésre  álló  legfrissebb,  2006-os  évre 
vonatkozóan mutatom be.

3.29.2.A számlálás eredményei

Az  1995-ben  végrehajtott  számlálás  eredményei  az  1990/92-ben  végrehajtott  előző 
számláláshoz képest a forgalom 6,4%-os (évi 2%-os) növekedését tükrözik. (20. táblázat)

20. táblázat
A közúthálózat forgalma 1995-ben (jmű/nap)

hossz szgk. tgk. busz összesen
autópályák 309 14428 5093 356 19929
autóutak 69 11729 5801 197 17759
elsőrendű főutak 2053 4910 1939 145 7129
másodrendű főutak 4390 2956 1121 97 4393
főutak 6821 4152 1594 124 6054
alsóbbrendű utak 23047 737 260 33 1217
összesen 29868 1517 565 53 2322

Adatforrás: [12]

A motorizált  közlekedés  korszakának eddigi  második  legalacsonyabb növekedési  rátája 
(ennél  alacsonyabb  csak  1980  és  1985  közt  volt)  a  rendszerváltozás  utáni  gazdasági 
nehézségekkel áll összefüggésben. A kerékpárutak miatt megbízhatatlanná váló kerékpár és 
motorkerékpár forgalmi statisztikák elhagyása után maradt három fő járműosztályból egyedül 
a személygépkocsik forgalma növekedett jelentősen (10%), a tehergépjárművek forgalmának 
3% alatti gyarapodása mellett a buszok forgalma 10%-al csökkent. A forgalom növekedése a 
főutakon volt jelentősebb, a személygépkocsikat leszámítva a másik két kategória esetében 
csökkent az alsóbbrendű utak forgalma, amely a két úthálózati kategória közti újabb, ötszörös 
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különbség-maximumhoz  vezetett.  Ennek  alapján  nem  támasztható  alá  Antal  (1996)  azon 
állítása, hogy a forgalom változásának főleg területi szerkezete van, és az alig függene pl. az 
úttípustól,  hiszen az  alsóbbrendű utak  és  a  főutak forgalomfejlődése  jelentősen  elkülönült 
egymástól.  A  személygépkocsik  országos  átlagban  a  forgalomnagyság  65,  míg  a 
tehergépkocsik a forgalom 24%-át adták.

Az 1963 óta érvényességi szakaszok szintjén is vizsgált eredmények az 1992-1995 közti 
időszakban először tükrözik a forgalomnagyság terjedelmének csökkenését. (32. térkép)

A mérési hibával terhelt M1-M7 bevezető forgalmát azonban valójában nem ismerjük, így 
érdemben csak a szétválás utáni szakaszok forgalomösszegének csökkenése állapítható meg. 
Ugyanakkor a legforgalmasabb útszakaszokat tekintve jelentős, de folyamatában követhető 
változás,  hogy 1995-re  a legterheltebb szakaszok köréből  szinte  teljesen kikerültek  vidéki 
városaink  átkelési  szakaszai.  Az  első  tizenöt  szakasz  többsége  a  gyorsforgalmi  utakhoz 
tartozott,  az M7 Székesfehérvárig,  az M3 Hatvanig, az M0 6-os és M5-ös közti szakaszai 
mellett  csak  Pécs,  Szeged  és  Kecskemét  átvezető  útjain,  valamint  a  11-es  út  fővároshoz 
legközelebb eső szakaszán volt kiemelkedő a forgalmi terhelés.

E  megállapítás  részben  sokkoló,  hiszen  ezen  városokon  az  autópályák  forgalmának 
megfelelő  járműszám  áramlott  át  nap  mint  nap,  utalva  ezzel  az  elkerülő  szakaszok 
megépítésének szükségességére. Ugyanakkor fordítva is érdekes a reláció, hiszen történelmi 
távlatban  új  jelenséggel  állunk  szemben,  amikor  a  városok  népsűrűségéhez  viszonyított 
„lakatlan vidéki térben” a városokét meghaladó forgalom jelent meg. Ez fontos társadalmi 
tartalmat  hordoz,  hiszen  azt  jelenti,  hogy a  történelmileg  kialakult  forgalmi  gócpontok,  a 
legnagyobb városok forgalmi jelentőségét 50-60 km hosszban is meghaladja az autópályák 
forgalmi  fontossága,  vagyis  a  társadalom  mozgását  nem  csak  egyes  központok  rövid 
akciórádiuszú vonzása, hanem a tengelyek  mentén sorakozó, akár távolabbi  célpontokat  is 
magukban  foglaló  hosszú  távú  helyváltoztatások  határozzák  meg.  E  mozgások  egy  része 
természetesen a Budapestre való napi ingázással áll kapcsolatban, a legnagyobb mértékben 
terhelt autópálya-szakaszok nagy hossza azonban más indítékok jelenlétére is utal.

32. térkép
A főúthálózat forgalma, 1995

Adatforrás: [12]
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Legkisebb  forgalmú  útszakaszaink  többsége  továbbra  is  a  tranzit  által  nem  érintett 
határátkelőkhöz kapcsolódott. A határforgalom dinamikus növekedése a személyforgalomnak 
köszönhetően azonban továbbra is folytatódott,  1992-höz képest napi 27000 járművel több 
lépte  át  határainkat,  megközelítve  ezzel  a  napi  100  ezres  értéket.  Az  1992-ben 
legforgalmasabb Sopron Hegyeshalom és Záhony után a harmadik helyre szorult, a három 
átkelő  magában  a  teljes  forgalom  negyedét  bonyolította.  A  volt  jugoszláv  határszakasz 
forgalma  viszont  megelőzte  az  osztrákot,  de  az  új  politikai  felosztás  szerint  továbbra  is 
nyugati határunk volt a legforgalmasabb. A volt jugoszláv határ forgalmából mind a szerb, 
mind a horvát forgalom jelentős részt tett ki (a háborús helyzet miatt egyedül az udvari átkelő 
nem üzemelt 1991 óta), de a szlovák, és a három év alatt háromszorosára növekedett ukrán 
forgalom  is  meghaladta  a  déli  szomszédainkkal  bonyolítottat.  Nehezen  magyarázható 
azonban, hogy a román határszakasz a szlovén után a második legkisebb forgalmú volt.

A  teherforgalmat  érintő  változás  volt,  hogy  1992-ben  Jugoszláviával  szemben 
kereskedelmi  embargót  vezettek  be.  Ennek  következtében  a  vajdasági  határszakaszon  a 
teherforgalom alig 100 jmű/nap értékre csökkent, miközben a helyettesítő útvonallá előlépett 
román határszakasz forgalma a három év alatt több mint kétszeresére nőtt.

A legkisebb forgalmú, nem határátkelőkhöz kötődő szakaszok közül ki kell emelni a 86-os 
út déli, Rédics és Körmend közé eső részét. Ez az útszakasz ugyanis 42 km-es hosszon csak 
500 és 900 jármű/nap forgalmat bonyolított le, amely ilyen távon egyedülállóan alacsony a 
főútvonalak  közt.  Az  út  jelentőségét  nem a  déli,  hanem északi  szakasza  adja,  amelynek 
forgalma aztán a 8-as úton Ausztria felé halad tovább. A rendkívüli, arányait tekintve az M0-
ás  után  második  leginkább  teherforgalmi  jellegű  útvonalunk  (33,2%)  egyike  azon  kevés 
tranzitútvonalunknak, melyek a főváros érintése nélkül haladnak át az országon. 

Az egykori történelmi jelentőségű Borostyánkő út, amely az Alpok elkerülésének, és az Északi- és az Adriai-
tenger összekötő útvonala volt, kitüntetett irány maradt a Monarchia keretein belül is. Az akkor Pozsony és 
Kőszeg közti útszakasz 1920 után azonban elvesztette jelentőségét, mivel az új határok négy helyen metszették 
át. Így politikai okokból egészen 1968-ig eltűnt a térképről, amikor az ENSZ javaslatára „Barátság útjaként” E65 
európai  számozással újra – meglepetésre Magyarországot is érintő – nemzetközi útvonallá tették. (Kovács J, 
1998)

Útszakaszok szintjén az 1-M1 egészen az országhatárig kimagasló forgalmat hordozott, 
továbbra is a legforgalmasabb sugárirányú tengelyt képezve ezzel, míg a 2-es úton Vác, a 3-
M3  tengelyen  Füzesabony,  a  4-esen  Pilis,  az  5-ösön  Kiskunfélegyháza,  a  7-M7-esen 
Balatonlelle képezte a következő forgalmi lépcsőt. 

A  teljes  útvonalakat  tekintve  azonban  az  1-M1  tengely  a  kimagasló,  69%-os 
forgalomnövekedést elkönyvelő M0 mögött a második helyre esett vissza, melyet (a 8-as utat 
leszámítva)  az  egyszámjegyű  elsőrendű  utak  és  a  másodrendű  utak  már  ismert  csoportja 
(Balaton,  11,  26,  85)  követett.  Az  M0  forgalomváltozását  csak  a  személyforgalmát 
legnagyobb mértékben növelő 811. számú út követte, minden más útvonalon legfeljebb 30% 
körüli volt csak a növekedés. A főútvonalak közel harmadán ugyanakkor csökkent a forgalom 
1992 óta.

A személyforgalom növekedése a 811-es út és az M0 mellett SzSzB megye több útján, 
valamint Győr (14) és Pécs (58) környékén volt a legintenzívebb. A teherforgalom esetében e 
kör a 86-os és a 74-es utakkal egészült ki.

A megyénkénti forgalmi struktúra nem változott jelentősen 1992-höz képest. (33. térkép)

33. térkép
A közutak forgalma járműkategóriánként, 1995
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Adatforrás: [12]

Bár a megyei forgalomnagyságok terjedelme növekedett 1992 óta, az eltelt rövid időből 
következően is a forgalom területi képe olyannyira stabil maradt, hogy egyetlen megye sem 
váltott kategóriát a három év alatt. Az időszakban a forgalom stagnálása (-1 és +5 % közti 
változás) volt jellemző megyéink többségére. 

Az  1992  óta  bekövetkezett  egyetlen  fontosabb  változás  az  volt,  hogy  legnagyobb 
növekedési rátájának köszönhetően GyMS nyolcadik legforgalmasabb megyénkké vált, amely 
a tíz évvel korábbi 16. pozícióhoz képest jelent jelentős elmozdulást.

A megyénkénti járműkategóriánkénti arányokat tekintve a tehergépkocsik forgalmában a 
szélsőértékek  közti  jellemző  öt  százalékpontos  eltérés  továbbra  sem  változott,  míg  a 
személygépkocsik  esetében  tíz  százalékpont  alá  csökkent.  A  regisztrált  motorkerékpár 
forgalom arányának maximuma 4% alatti volt, míg a kerékpárok forgalmi aránya Hajdú-Bihar 
9,4 és Komárom-Esztergom 3%-os értéke közt mozgott. A személygépkocsi és a kerékpáros 
forgalom  komplementer  volta  továbbra  is  fennmaradt,  a  két  járműkategória  forgalmi 
arányának adatsora közti rangkorrelációs együttható értéke -0,85.

1995/96-ban került sor az eddig utolsó célforgalmi számlálásra is. A célforgalmi felvételt 
az  előzőhöz  hasonlóan  benzinkutaknál  való  kikérdezéssel  végezték,  de  kiegészítették  a 
(külföldi)  járművek határállomásokon felvett  kikérdezésével  is.  Az 50 állandóan üzemelő, 
járműforgalom számára megnyitott  átkelő közül 26 állomáson végeztek térképes-kérdőíves 
kikérdezést két nyári és két őszi nap.

 A külföldi járművezetők által adott válaszokból kiderült, hogy a belépések többségének 
célja a kilépés volt (tranzit), melyet a bevásárlás, rokonlátogatás majd a szabadidő eltöltése 
követett. A kikérdezésbe bevont átkelők közül kifejezetten tranzit jellegűnek találták Ártánd, 
Gyula,  Nagylak,  Röszke,  Rédics,  Hegyeshalom,  Rajka,  Parassapuszta  és  Tornyosnémeti 
átkelőket,  míg  Beregsurány,  Záhony,  Barcs,  Berzence,  Letenye,  Bajánsenye,  Tompa, 
Bácsalmás és Bucsu határállomásokon elsősorban bevásárlási céllal léptek be. A román és 
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ukrán  rendszámú  járművek  jelentős  része  rokonlátogatási  célt  is  megjelölt,  és  külföldi 
utazásaik,  szemben  az  éves  dinamikájú  „nyugati”  mintával,  heti  gyakoriságúak  voltak.  A 
számos  egyéb  műszaki,  földrajzi,  szociológiai  tartalmú  eredmény  további  ismertetését  ld. 
Antal (1997).

3.30.A 90-es évek második fele

A  90-es  évek  második  felétől  a  gyorsforgalmi  úthálózat  fejlesztése  nem  csak  annak 
tényleges szükségessége, de politikai és pénzügyi okokból is a figyelem középpontjába került. 
A  hálózat  fejlesztése  újra  lendületet  kapott,  1996-ban  érte  el  az  első  autópálya  (M1)  az 
országhatárt,  nyolc  év  szünet  után  hosszában  és  nem  csak  szélességében  bővült  az  M5 
(Kiskunfélegyháza, 1998), és szintén eddigre ért Füzesabonyba az 1983-ban félbehagyott M3 
is. Az évezred végére elkészült az M0 északi szektorának első része.

Az  1991.  évi  koncessziós  törvény  és  a  90-as  évek  első  felében  sikeresen  lezajlott 
tárgyalásoknak köszönhetően a három közül két autópálya, az M1 (Első Magyar Koncessziós 
Autópálya  Rt.  –  ELMKA Rt.)  és az M5 (Alföld Koncessziós  Autópálya  Rt.  – AKA Rt.) 
fejlesztése  koncessziós  formában  folyt,  ami  Magyarországon  először  vezetett  díjfizetés 
ellenében  használható  utakhoz.  (A  díjasítással  kapcsolatos  mellékletet  terjedelmi  okokból 
nem tartalmazza az értekezés). Az M1 Győr utáni közel teljes szakaszán az 1996. január 4-i 
átadástól, míg az M5 közel teljes hosszában 1997. január 1-től szedtek úthasználati díjat az 
építést végző koncessziós társaságok. A díjak alakulása  közvetlen kihatással volt a forgalmi 
áramok irányainak alakulására is. (ld. 4.3 fejezet)

A bevezetett koncessziós rendszer az alacsony forgalom, a magas üzemeltetési költségek, a 
megkötött,  az állam számára hátrányos szerződések miatt azonban gyakorlatilag néhány év 
alatt  megbukott.  Az  M1-es  autópálya  Európa  szerte  legmagasabb  díjairól  bírósági  ítélet 
mondta  ki,  hogy  nem  állnak  arányban  a  szolgáltatás  értékével.  A  viszonylag  könnyen 
kikerülhető szakasz forgalma a jugoszláv válság és az ausztriai bevásárló turizmus hanyatlása 
hatására sem érte el a korábbi forgalmi becslésben jelzettet, az ELMKA Rt. csődbe ment. A 
cég tartozásainak  átvállalása mellett  az  autópálya  üzemeltetését  1999. augusztus  27-től  az 
állami  tulajdonban  lévő  Nyugat-Magyarországi  Autópálya  Üzemeltető  Rt.  (NYUMA  Rt.) 
vette át, majd 2000. január 1-től az M1-est "teljes" hosszában bevonták az állami, matricás 
díjfizetési rendszerbe.

A  koncessziós  rendszer  legvitatottabb  elemét  az  M5-ös  autópálya  jelentette.  A  sokáig 
titkos  szerződés  az  állam számára  számos  szempontból  hátrányos  volt.  Az  állam vállalta, 
hogy  saját  költségén  sajátítja  ki  a  nyomvonalba  eső  területeket,  szerzi  be  az  építési 
engedélyeket, valamint teremti meg a 4-es úttal való összeköttetést, amellyel annak forgalmát 
az autópályára tereli. (Szabó G, 1995) Az AKA Rt.-nek vétójoga volt valamennyi, a térséget 
érintő közlekedési fejlesztés terén, így pl. be kellett vonni a lajosmizsei vasúti mellékvonal 
fejlesztésével  kapcsolatos  tárgyalásokba  is.  Ezen  túl,  a  szerződés  alapján,  amennyiben  a 
forgalom nem fedezte  a beruházási  költségeket  és a 7%-os tőkearányos profitot,  az  állam 
köteles  volt  kiegészíteni  az  AKA  Rt.  bevételeit.  Ez  valójában  nem  is  tette  érdekeltté  a 
társaságot a forgalom növelésében, mert ez magasabb fenntartási költségeket jelentett volna, a 
bevételt pedig forgalomtól függetlenül köteles volt kiegészíteni az állam. (Mink, 2002)

Nem  koncessziós  formában  épült  tovább  azonban  az  M3-as  autópálya.  A  jelenlegi 
fejlesztési  tervek  szempontjából  sem lenne  szabad  elhanyagolni,  hogy  a  90-es  évek  első 
felében  megindított  nemzetközi  versenytárgyalások  egyedül  az  M3/M30  esetében  nem 
vezettek sikerre. A legkedvezőbb ajánlatot tevő konzorcium ugyanis csak a Gyöngyös előtti 
szakasz  fizetős  rendszerbe  vonásával  lett  volna  hajlandó megépíteni  a  Füzesabonyig  tartó 
pályát (igaz, felújítás mellett, de az AKA Rt. megkapta az M5 teljes szakaszát), míg Polgárig 
és Miskolcig a rentábilis működtetéshez szükséges forgalom távlatilag sem volt várható, így a 
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konzorcium e szakasz építését  csak a  beruházási  költségek felének állami  megtámogatása 
mellett vállalta volna el. 

Az előzetes forgalombecslés azt is kimutatta, hogy a Polgár–Nyíregyháza–oh. szakaszon 
35  éves  távlatban  sem  várható  megfelelő  forgalomnagyság,  így  ennek  a  szakasznak  a 
megépítését  a koncessziós  szerződés el  sem várta  a konzorciumtól.  A felek azonban nem 
tudtak  egyességre  jutni,  a  konzorcium  a  várható  alacsony  forgalom  miatt  nem  látta 
biztosítottnak  a  befektetés  megtérülését,  így  1995  decemberében  megszüntették  a 
tárgyalásokat, az állam úgy döntött, maga fogja finanszírozni az M3-as folytatását. (Keleti, 
1996)

A  Füzesabonyig  való  átadást  követően  az  M3-as  az  állami  tulajdonú  Észak-Kelet-
Magyarországi Autópálya Rt. kezelésébe került, és 1999 januárjától itt szedett először kapus-
matricás  vegyes  rendszerben  maga  a  magyar  állam  is  autópálya  használati  díjat.  2000. 
január1-től az M3-as autópálya az M1-el együtt a már csak matricás hálózat tagjává vált.

A 90-es évek közepén újra átalakították az útügy (és a számos változásból következően a gyorsforgalmi 
utak)  kezelői-szervezeti  rendszerét.  A közútkezelői  rendszer  átalakításával  kapcsolatos  jogutódlásokról  szóló 
15/1996. (V. 7.) KHVM rendelet 1996. június 1-vel „megszüntette” az országos közúthálózat-kezelői rendszert 
működtető központi költségvetési szerveket, így a 19 megyei KIG-et, az Autópálya Igazgatóságot és az UKIG-
ot, és helyettük több új szervet hozott létre. Az új szervek azonban gyakorlatilag azonosak voltak a régiekkel, 
csupán  egyes  esetekben,  a  létrehozott  egységek  nagyobb  számából  következően  a  jogutódok  hatásköre  lett 
kisebb és célirányosabb, mint korábban. 1996. június 1-én a következő szervek alakultat meg (újból): 

- Megyei  Közútkezelő  Közhasznú  Társaságok:  a  megyei  KIG-ek  utódjaként,  az  országos  közúthálózat 
kezelésével összefüggő feladatok ellátására

- Állami Autópálya Kezelő Közhasznú Társaság (ÁAK Kht.): az Autópálya Igazgatóság egyik jogutódjaként, 
az autópályák kezelésével összefüggő feladatok ellátására.  Alapításakor az ÁAK Kht. az M3 kivételével 
valamennyi autópálya kezelője volt. 1999-ben Állami Autópálya-fejlesztő és -kezelő Rt. néven újjáalakult, 
majd  2000-ben  az  ÉKMA  Rt.  és  a  NYUMA  Rt.  beolvasztásával  jött  létre  a  mai  forma.  (Állami 
Autópálya Kezelő Rt.). A cég jelenleg részvénytársaságként működik, és az M5 valamint az M6 kivételével 
felelős valamennyi gyorsforgalmi út üzemeltetéséért.  A díjellenőrzést azonban valamennyi autópályán az 
ÁAK Rt. végzi.

- Észak-Kelet-Magyarországi  Autópálya  Fejlesztő  és  Üzemeltető  Részvénytársaság:  az  Autópálya 
Igazgatóság másik jogutódjaként, az M3 autópálya továbbépítésére és kezelésére

- Állami Közúti  Műszaki és Információs  Közhasznú Társaság (ÁKMI):  az UKIG egyik  jogutódjaként,  az 
útvonal-engedélyezés  központi  feladatainak  végzésére,  az  országos  közutak  minőségének  védelmével 
összefüggő  tevékenység  irányítására,  a  tevékenység  részbeni  végzésére,  továbbá  az  Országos  Közúti 
Adatbank (OKA), valamint a közúti hírközlés országos szolgálatát ellátó ÚTINFORM működtetésére

- Útgazdálkodási  és  Koordinációs  Igazgatóság  (UKIG):  az  UKIG  másik  jogutódjaként,  a  közútkezelő 
közhasznú társaságok  tevékenységének  koordinálására,  az  Útalappal,  majd  1999-től  az  Útfenntartási  és 
-fejlesztési célelőirányzattal (ÚFCE) kapcsolatos feladatok és az autópályák kivételével (1999-től) a közúti 
beruházások állami megrendelési tevékenységének ellátására (Szabó L, 1999; [200])

1999-ben a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet módosításáról szóló 5/1999. (II. 
12.) KHVM rendelettel módosították az utak számozási rendszerét is.

Az évezred utolsó, jelentős változása a gyorsforgalmi úthálózat építtetéséért felelős új szervezet létrehozása 
volt (Nemzeti Autópálya Rt. - NA Rt.) 1999-ben, amely hét éven át működött az alapításkori szervezeti keretek 
között.

3.31.A 2000. évi forgalomszámlálás

A kerékpárutak  80-as  évek közepétől  folyó  kiépítése  következtében  a  90-es  évekre  az 
országos  keresztmetszeti  forgalomszámlálás  kerékpáros  és  segédmotoros  forgalomra 
vonatkozó  adatai  használhatatlanná  váltak.  Ez  vetette  fel  a  kerékpáros  forgalom  külön 
számlálás  keretében  történő  felmérésének  szükségességét,  melyre  először  1993-ban,  majd 
1997-ben került sor.  
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A  felmérés  során  két  típusú  számlálóhelyet  különböztettek  meg.  Az  első  csoportot  azok  a  számlálási 
törzshelyek  képezték,  amelyek  adatai  alapján  a  forgalomlefolyás  törvényszerűségeit  tervezték  meghatározni. 
Ebben az öt keresztmetszetben négy alkalommal (1-1 őszi és nyári hétvégén ill. hétköznap) folytattak 12 órás 
észlelést,  még  a  többi  felvételt  megelőzően,  hogy  megállapíthassák  a  többi,  rövidebb  számlálási  idejű 
keresztmetszetre a mértékadó időintervallumot.

E  rövidebb  számlálási  idejű  keresztmetszetek  képezték  a  számlálás  másik,  regionális  csoportját.  A 
kerékpáros  forgalom  szempontjából  fontos  területeket  14  régióra  osztották,  a  61  számlálóhelyből  20  a 
szabadidős, a többi pedig a hivatásforgalmú kategóriába került. A szabadidős számlálóhelyen kétszer 6-6 órás, a 
hivatásforgalmúakon  pedig  kétszer  4-4  órás  észlelést  folytattak.  A  felvétel  során  a  kerékpárosok  nemét  és 
életkorát, valamint az időjárási viszonyokat is rögzítették, sőt a törzshelyeken ki is kérdezték a biciklistákat. A 
teljes napi forgalomra való felszorzást holland szakirodalmi értékek alapján végezték el.

Az eredmények  a hivatásforgalom jellegű  kerékpárutakon a nyári  és  az őszi  értékek  között  csak kisebb 
eltérésre utaltak (a nyári forgalom 80-100%-a), de a hétvégi forgalom a hétköznapinak már csak 2/3-a volt. A 
szabadidős forgalmú utakon ezzel szemben a hétvégi nyári forgalom kétszerese, a hétközi pedig két és félszerese 
volt az őszinek, míg a hétvégi forgalom közel duplája a hétközinek. Azonban hétközben a szabadidős forgalmú 
helyeken is a hivatásforgalom volt a jellemzőbb, ez alól csak a Budapest–Szentendre és a Fertő-tó környéke volt 
kivétel, ahol nyáron hétközben is nagy volt a túrázók aránya. E, főleg idegenforgalmi jelentőségű szakaszokat 
leszámítva  a  települések  közötti  kerékpárutakon  a  belterületinél  nagyságrendileg  kisebb  forgalom  zajlott, 
jelentős hivatásforgalom egyik útszakaszon sem bonyolódott.  

A hivatásforgalmú kerékpárutakon a megtett utak átlagosan 57%-a a munkába vagy iskolába járást szolgálta, 
illetve vásárlással, ügyintézéssel volt kapcsolatos, ugyanez az arány a szabadidős utak esetében 24% volt. 

Megállapították,  hogy  az  időjárási  körülmények  is  erősen  befolyásolják  a  kerékpárosok  számát,  a 
hivatásforgalom esetén esős, szeles időben csak a kerékpárosok 50-70%-a vállalta a nehézségeket, nem ennyire 
rossz, csak változékony idő esetén viszont alig változott a kerékpárosok száma. A szabadidős forgalomban az 
időjárás szerepe ennél nagyobb volt.

A felmérés rámutatott, hogy valódi kerékpáros turizmus a főváros és Szentendre,  illetve főleg az osztrák 
turistáknak köszönhetően a Fertő-tó, és kisebb mértékben a Szigetköz környéke kivételével még nem alakult ki 
Magyarországon.  Az egyéb  (tavakhoz) kötődő idegenforgalmi  körzetekben  túlnyomórészt  csak a szabadidős 
célú,  helyi  kerékpározás  volt  jelen,  de  összességében  1993-hoz  képest  jelentős  volt  a  kerékpáros  forgalom 
növekedése. (Egyházi–Rétháti, 1998)

A  teljes  forgalom  meghatározása  szempontjából  a  kutatásban  közölt  eredmények 
szemléletesen mutatnak rá arra a hibára, hogy gyakran a napi több ezer kerékpáros forgalmú 
szelvényekben a kerékpárutak megléte miatt 0 jármű szerepel az országos statisztikában.

3.31.1.A számlálás eredményei

2000-ből mintegy 27500 km állami közútról rendelkezünk mért vagy felszorzott forgalmi 
adatokkal,  ami  a  teljes  hálózat  91%-át  jelentette.  A végrehajtott  számlálás  eredményei  az 
1995-ben  végrehajtott  előző  számláláshoz  képest  a  forgalom  8,6%-os  (évi  1,67%-os) 
növekedését tükrözik. (21. táblázat)

21. táblázat
A közúthálózat forgalma 2000-ben (jmű/nap)

hossz szgk. tgk. busz összesen
autópályák 449 13460 5117 249 18864
autóutak 50 14423 9078 252 23841
elsőrendű főutak 2174 5232 2199 146 7704
másodrendű főutak 4331 3153 1218 101 4649
főutak 7005 4540 1829 125 6646
alsóbbrendű utak 23050 807 276 33 1269
összesen 30055 1677 638 54 2522

Adatforrás: [17]

Az évi 1,67%-os átlagos növekedési  ráta a motorizált  korszak második legalacsonyabb 
értéke,  amely  a  90-es  évek  közepén  bevezetett  gazdasági  megszorításokkal  áll 
összefüggésben. Mivel 1995 után már minden évből rendelkezünk forgalmi adatokkal,  így 
lehetséges volt az egyes évenkénti forgalomváltozásokat is összehasonlítani, amiből kitűnik, 
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hogy az öt  éves időszak két élesen elkülönülő periódusra oszlik.  Az időszak első felében 
(1995-1997) ugyanis gyakorlatilag megállt a forgalom növekedése, majd 1998-tól viszonylag 
gyors  növekedési  pályára  állt.  Ennél  is  érdekesebb  azonban,  ha  nem  ezen  országos 
összesítésekre, tehát a valójában 20-25 éve nem számolt mellékutakra is valamilyen forgalmat 
betippelő statisztikákra támaszkodunk, hanem a rendelkezésre álló észlelési  szakaszonkénti 
adatokat vesszük alapul. Elvégezve a szükséges számításokat kiderül ugyanis, hogy a számlált 
27500  km-nyi  hálózaton  valójában  csökkent  a  forgalom,  és  1996-ban  és  1997-ben  is 
valamivel az 1995-ös szint alatt volt az átlagos napi forgalomnagyság. Ez amellett, hogy újra 
megkérdőjelezi a nem számlált utakra vonatkozó „becslési” módszert, azért érdekes, mert a 
mintavételes módszer bevezetése (1955) óta eltelt időszakban a rendszerváltozás utáni évek 
mellett  (Koren T.–Thurzó, 2005)  ez az egyetlen eset,  hogy a forgalom országos szinten is 
visszaesett.

Mindkét legfontosabb járműkategória forgalma az öt éves időszak alatt 10-12%-al nőtt, a 
tehergépjárműveké nagyobb mértékben. A változást tekintve fontos különbség volt, hogy a 
személygépkocsik  esetében,  igaz,  csak  minimális  különbséggel,  de  a  mellékutak 
forgalomnövekedése volt nagyobb, ellentétben a tehergépkocsiknál tapasztaltakkal. A főutak 
és  a  mellékutak  forgalomnagysága  közti  különbség  tovább  növekedett,  meghaladta  az 
ötszörös  értéket.  Csökkent  ugyanakkor  az  autópályák  átlagos  forgalomnagysága,  ami  a 
hálózat  jelentős,  kevésbé  forgalmas  szakaszokkal  való  hosszabbodásának  és  a  díjasítás 
következménye.  A  két  legfontosabb  járműkategória  teljes  forgalomnagyságból  képviselt 
arányában 1995-höz képest 1-1% növekedés (66 ill. 25%) következett be.

2000-re  újra  nőtt  a  forgalom terjedelme,  a  legforgalmasabb,  de a valós adatokkal  még 
mindig nem leírható M1-M7 bevezetőjének terhelése közel napi 30000 járművel növekedett. 
(34. térkép)

34. térkép
A főúthálózat forgalma, 2000

Adatforrás: [17]

131



A legterheltebb szakaszok autópályára való áthelyeződésének trendje tovább folytatódott, 
az  első  tíz  legforgalmasabb érvényességi  szakasz közt  már  egyetlen  vidéki  város  átkelési 
szakasza sem volt megtalálható.  Az M7, M3 és M0 egyes szakaszainak e csoportban való 
elhelyezkedése mellett azonban újabb közlekedésszervezési problémára hívja fel a figyelmet, 
hogy mind a 11-es, mind a 4-es útnak a főváros határához csatlakozó kezdőszelvényeiben 
mért  forgalomnagysága  is  az  első  tíz  között  volt.  A  legterheltebb  átkelési  szelvények 
25-30000 jmű/nap forgalommal Pécsen, Szegeden és Miskolcon helyezkedtek el. A forgalom 
növekedését jól jellemzi, hogy a 20000 jmű/nap feletti forgalmú szakaszok hossza 2000-ben 
246 km volt, szemben a 20 évvel korábbi 32 km-el.

Szintén a forgalomterhelési  osztályközök „felfelé csúszására” utal a legkisebb forgalmú 
szelvények forgalmának vizsgálata.  Míg 2000-ben 110 km hosszú főútvonal terhelése volt 
1000 jármű/nap alatti,  addig 30 évvel korábban a főutak ötöde (1280 km) tartozott ebbe a 
kategóriába.  2000-ben  a  legkisebb  forgalmat  a  tornanádaskai  és  a  nyírábrányi  átkelő 
szelvénye  hordozta  (mindössze  napi  80-130  átkelő  járművel),  de  több  más  kisforgalmú 
határállomás mellett a 25-ös, 27-es és 86-os utak kiterjedt szakaszainak forgalma sem érte el a 
napi 1000 jármű értéket.

A határforgalom az országos trenddel ellentétben 1995-höz viszonyítva jelentősen (napi 
18000 járművel) csökkent, amire – a feldolgozott adatok alapján - 1970 óta nem volt példa. 
Jelentős  növekedés  egyedül  a  korábban  második  legkisebb  forgalmú  román  határszakaszt 
jellemezte, amelynek napi forgalma 7500-ról 13000 járműre nőtt, míg az osztrák határszakasz 
éppen  csak  növelte  forgalmát.  A  szerb,  ukrán  és  szlovén  határállomásokon  azonban  a 
forgalom a korábbi felére, vagy még ennél is nagyobb mértékben esett vissza. Bár az 1995 és 
2000 közötti időszakban több a határátlépést nehezítő illetve könnyítő jogszabályi változás is 
történt,  ezek  közvetlen  hatása  nem mutatható  ki.  Az  ukrán  határátlépést  kishatárforgalmi 
viszonylatban ugyanis olcsóbbá és egyszerűbbé tették 1996-ban, a forgalmi adatok azonban 
pont 1996-ról 1997-re tükrözik az első jelentős mértékű visszaesést. 

1999-ben ezzel szemben korlátozó intézkedések léptek életbe a szerb, a román és az ukrán 
határszakaszon (benzinvám fizetése a naponta egynél többször átlépőknek), de mind a szerb, 
mind az ukrán forgalom már ezt megelőzően a 2000-es szint környékére csökkent, miközben 
a román forgalom folyamatosan növekedett.  Ebben továbbra is szerepet játszott a forgalmi 
irányok Szerbiából való keletebbre tolódása.

Az  útvonalankénti  vizsgálat  továbbra  is  az  M0 és  a  sugárirányú  főtengelyek  forgalmi 
maximumát tükrözte, de míg a legforgalmasabb M0, M1-1, 7-M7 tengely terhelése a többiétől 
jelentősen  különbözve  a  „csoporton”  belül  is  nagymértékben  szóródott  (20000-32000 
jmű/nap) addig az M3-3, M5-5, 2A-2 tengelyek forgalma egymáshoz közeli volt (15-16500 
jmű/nap).  A  többi  tengely  forgalma  azonban  szintén  újabb  jelentős  lépcsővel,  10000 
jármű/nap  alatti  értékkel  követte  a  többit.  Az élcsoporton  belül  újdonság  a  2-2A tengely 
megjelenése,  melynek  82%-os  forgalomnövekedése  egyértelműen  a  hálózatfejlesztés 
forgalomgeneráló  hatására  példa,  de  ezt  tükrözi  a  15-150  tengely  forgalmának  második 
legdinamikusabb növekedése is. A három, forgalmát több mint 50%-al növelő tengely közül a 
10-es út az utolsó, amely tekintettel az út kapacitására, az egyik legégetőbb közúti közlekedési 
problémává vált. További változást jelentett az élmezőnyben, hogy az eddig szinte mindvégig 
legforgalmasabb utak közt jelenlévő Balaton környéki utak közül a 73-as és a 71-es forgalma 
csökkent, míg a 26-osé stagnált, így ezek kiszorultak a legforgalmasabb csoportból. 

A  személyforgalomban  képviselt  arányuk  azonban  továbbra  is  ezen  balatoni  utaknak, 
illetve a szintén idegenforgalmi jelleggel is bíró 11-es és 58-as útnak volt a legnagyobb (70% 
felett), míg leginkább teherforgalmi útvonalunk az M0 volt (40% feletti aránnyal), melyet a 
M5-öst és a 4-es utat összekötő 405-ös, valamint a 85, 86 és 451 sz. út követett.

A forgalom megyei szintén vizsgált változása a nyugati országrész növekvő, míg a keleti 
térség  csökkenő  terhelését  tükrözi,  a  forgalomnagyság  területi  különbségei  tovább 
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növekedtek. (35. térkép)  Az 1985 és 1992 közti trenddel ellentétben, az 1995 és 2000 közti 
időszakban  általában  azokban  a  megyékben  nőtt  leginkább  a  forgalom,  ahol  korábban  is 
magas  volt  (Pest,  Fejér,  Komárom-Esztergom,  GYMS),  míg  az  alacsonyabb  forgalmú 
megyékben átlag körüli volt a növekedés. Nem érvényesült e trend Vas (és Békés) megye 
esetében,  Vas  második  legkisebb  forgalmú  megyeként  a  második  legnagyobb  növekedést 
produkálta, miközben a másik nyugati megye, GYMS feljött az ötödik helyre. Ezzel szemben 
BAZ forgalma nagymértékben (-7,5%), és Csongrád mellett egyedüliként csökkent, amivel 
Nógrád után második legkevésbé forgalmas megyénkké vált. A forgalomváltozás mértéke és 
a nyugat-kelet pozíció között a korrelációs számítás gyenge, de nyugat-kelet polarizálódásra 
utaló kapcsolatot igazol.

A megyénkénti járműkategória arányok 1995-höz képest nem módosultak jelentősen. Új 
térszerkezet  formálódott  ugyanakkor  mind  a  személygépkocsik,  mind  a  tehergépkocsik 
megyei  forgalomnagyságát  tekintve.  A személygépkocsik esetében a nyugati  és a balatoni 
korridor megyéi (GYMS, KE, Fejér), a központi Pest megye és Heves megye gyakorlatilag 
leszakították maguk mögül az ország többi részét, de a fővárostól való erős távolságfüggés 
továbbra is fennmaradt. 

A  tehergépkocsik  esetében  a  nemzetközi  forgalom  irányainak  megerősödése  vált 
megfigyelhetővé,  megyei  szinten  is  kirajzolva  a  szakirodalom  által  leírt  ÉNy-DK  irányú 
tengelyt.  Ez  megfelel  a  Roadtech  Kft.  által  kétévente  végzett  célforgalmi  felmérések 
eredményének,  mely  a  Hegyeshalom–Ártánd  útvonalat  azonosította  a  teherforgalom 
legfontosabb  irányaként.  (Antal–Porst,  2001)  Míg  nyugaton  a  legfontosabb  kereskedelmi 
partner  Ausztria,  Németország  és Olaszország felé  irányul  a forgalom,  amely országokkal 
teljes nemzetközi  áruforgalmunk több mint  fele  bonyolódik,  addig keleti  irányba a  tranzit 
növeli útjaink terhelését főleg Románia és Törökország célponttal. (Simon–Zsirai, 2000)

35. térkép
A közutak forgalma járműkategóriánként, 2000

Adatforrás: [17]
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A  külföldi  forgalom  részaránya  2000-ben  átlagosan  11%  volt,  legnagyobb  mértékben 
ÉNy-Magyarországot érintve (déli határa a 7-es út volt), de kiemelkedett a 4-es, 5-ös, 44-es, 
43-as,  42-es út,  valamint  az  ukrán és horvát  határátkelők  térségének külföldi  forgalma is. 
(Antal–Porst, 2001)

3.32.Az ezredforduló utáni időszak

A gyorsforgalmi úthálózat bővülése az ezredforduló környékén újra lelassult. 2002-ig nem 
adtak át újabb szakaszt,  az egyetlen jelentős – de nem gyorsforgalmi – hálózatbővülés az 
1944-ben felrobbantott Mária Valéria híd 2001-es újranyitása volt.

2002-ben az M7-es Balatonaliga és Zamárdi közt – a leghosszabb, 1975-ös „félbehagyás” 
óta – hiányzó félpályájának átadásával folytatódott az autópálya hálózat fejlesztése. Az ekkor 
valamivel 500 km-t meghaladó gyorsforgalmi hálózat építése ezután felgyorsult, öt év alatt 
több  mint  400  km-rel  bővült  a  hálózat  hossza,  megközelítve  ezzel  az  1000  km-t.  A 
pillanatnyilag még hiányzó, az M7 utolsó szakaszának átadása után az ukrán és román határ 
kivételével  valamennyi  szomszédos  ország  elérhető  lesz  gyorsforgalmi  úton,  míg  kilenc 
legnépesebb településünk közül (Pécs kivételével) nyolc megközelíthetővé vált autópályán. 

2003-ban újabb hidat is átadtak Szekszárdnál, majd 2006-ban Dunaújvárosnál, s rövid időn 
belül, az M0 keleti és északi szektorának befejezésével oldódik a Budapesttől északra fekvő 
települések egymástól való elzártsága és csökken a fővároson átáramló tranzit nagysága.

Tovább folytatódott a fizetős autópálya rendszer bővítése, az M7-es autópálya felújítása és 
meghosszabbítása után, 2003. január 15-től lett a matricás autópálya-hálózat tagja. Éveken át 
tartó  tárgyalások  után  2004.  március  12-től,  utolsóként  az  M5-ös  autópályát  is  sikerült  a 
matricás rendszer részévé tenni. Az állam az AKA Rt. részvényeinek közel 40%-áért több 
mint 82 millió eurót fizetett ki.

2005-tól  újabb  szervezeti  átalakítások  történtek  a  közúti  igazgatásban.  A  19  megyei 
közútkezelő közhasznú társaság és az ÁKMI Kht. összeolvasztásával létrehozták a Magyar 
Közút  Állami  Közútkezelő,  Fejlesztő,  Műszaki  és  Információs  Közhasznú  Társaságot 
(Magyar Közút Kht.), amely a gyorsforgalmi úthálózat kivételével az országos közúthálózat 
üzemeltetési feladatait látja el. A megyei kht-k területi igazgatóságokká „alakultak”.

Egy évvel később az UKIG utódjaként megalakult a Közlekedésfejlesztési Koordinációs 
Központ  (KKK),  amely  az  úthasználati  díjakból  és  az  útfenntartásra  és  -fejlesztésre 
elkülönített  állami  támogatásból  az  Útpénztárba  befolyó  pénzügyi  forrásokat  kezeli.  Ezen 
összegekből fedezik a Magyar Közút Kht. által ellátandó feladatokat. [200]

A  következő  évben  (2007)  tovább  módosult  a  hálózatfejlesztésért  felelős  szervezeti 
rendszer. A Nemzeti Autópálya Rt. helyett a feladatkörök (pl. vasúti fejlesztések) áthelyezése 
miatt létrehozták a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Rt-t (NIF).  A gyorsforgalmi beruházások 
mellett  e  szervezet  felelős  több  mint  200  közúti,  és  több  mint  50  vasúti  fejlesztés 
megvalósulásáért is. [201]

3.33.A 2006. évi forgalomszámlálás

A gördülő forgalomszámlálások harmadik ciklusa 2005-ben indult el. Az idő előrehaladtával 
a  számlálási  rendszert  folyamatosan  korszerűsítették,  2006-ra  a  korábbi  évek  eredményei 
alapján felülvizsgálták az utak forgalomjellegét.  (Cseffalvay–Koren Cs.–Tóth-Szabó, 2007; 
Koren Cs.–Tóth-Szabó, 2007)

Folyamatosan  bővítették  a  figyelemmel  kísérési  hálózatot,  az  1992-es  400  állomásról 
előbb 600-ra (1995), majd 700-ra (1997) nőtt az állomások száma, 2004 januárjában pedig a 
szakirodalom (Cseffalvay–Thurzó, 2004) már közel 800 figyelemmel kísérési állomást említ.

134



A  2005-ös  eredmények  ismertetése  helyett  a  disszertáció  elemzési  időhorizontjának 
végeként  a  legfrissebb elérhető  adatok  mérési  évét,  2006-ot  választottam.  2006-ból  közel 
29000 km állami közútról rendelkezünk mért vagy felszorzott forgalmi adatokkal, ami 94%-
os aránnyal az 1975 óta volt legmagasabb érték. Az érvényességi szakaszok átlagos hossza 
5,8 km volt.

3.33.1.A számlálás eredményei

A végrehajtott számlálás eredményei a 2000-ben végrehajtott előző számláláshoz képest a 
forgalom 27,4%-os (évi 4,11%-os) növekedését tükrözik. (22. táblázat)

22. táblázat
A közúthálózat forgalma 2006-ban (jmű/nap)

hossz szgk. tgk. busz összesen
autópályák 750 15143 7117 233 22546
autóutak 117 10563 7009 156 17801
elsőrendű főutak 2150 5986 2364 144 8585
másodrendű főutak 4408 4007 1591 106 5833
főutak 7425 5808 2458 130 8507
alsóbbrendű utak 23118 1024 331 35 1512
összesen 30543 2187 848 58 3212

Adatforrás: [23]

Az évi 4,11%-os növekedési ütem rendkívül magas, ilyen mértékű forgalomnövekedésre 
utoljára az 1975 és 1980 közti észlelés között került sor. A dinamikus növekedés a 90-es évek 
közepén  történt  gazdasági  megszorítások  „kiheverése”  után,  1999-ben  indult  és  2003-ig 
tartott, úgy, hogy 2002 és 2003 között 6,45%-al nőtt a forgalom nagysága, ami a valaha mért 
legmagasabb érték. 2003-ban a forgalom növekedésének lendülete megtört,  és fokozatosan 
csökkenő éves ráták mellett 2005-ről 2006-ra 2,12%-ra esett vissza. 

A  növekedés  egyaránt  adódott  a  személy-  és  a  tehergépkocsik  forgalmából,  de  a 
teherforgalom  növekedése  a  hat  éves  periódus  során  két  százalékponttal  meghaladta  a 
személyforgalomét.  Jelentősebb  eltérés  alakult  ki  azonban  az  útkategóriánként 
forgalomfejlődés tekintetében, a főúthálózaton történt 28%-os terhelésnövekedéshez képest a 
mellékutaké  közel  tíz  százalékponttal  maradt  el.  Ennek  következtében  a  két  útkategória-
csoport forgalomnagysága közti különbség 5,6-szoros aránnyal újabb csúcsot döntött, ami a 
helyközi  és  a  távolsági/nemzetközi  forgalom  nagysága  közti  fokozódó  polarizálódás 
eredménye.

A személygépkocsik  teljes  forgalomban  képviselt  aránya  meghaladta  a  68%-ot,  míg  a 
tehergépkocsiké továbbra is a 26% körüli sávban maradt.

A  főúthálózat  érvényességi  szakaszainak  szintjén  vizsgált  forgalomváltozási  trendek  a 
forgalomnagyságok  terjedelmének  nagymértékű  növekedését  jelzik.  (36.  térkép)  A 
szélsőértékek  közti  különbség  extrém  mértékű  növekedését  nem  csak  a  jelentős 
forgalomnövekedés, hanem az érvényességi szakaszok szintjén az is indukálta, hogy 2004-től 
már külön mérési eredményekkel rendelkezünk az M1-M7 bevezető szakaszának forgalmáról 
is. Ennek alapján megállapítható, hogy Budaörsig 120 ezer, Budaörs és Törökbálint között 
pedig 100 ezer jármű haladt el naponta. A szétválás utáni két első szelvény forgalomösszege 
ehhez képest a 93000 járművet sem érte el. 

36. térkép
A főúthálózat forgalma, 2006
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Adatforrás: [23]

A  forgalom  növekedése  a  gyorsforgalmi  hálózaton  különösen  intenzív  volt,  a  31 
legforgalmasabb szakasz közül 29 autópályákon vagy autóutakon feküdt. A legforgalmasabb 
nem  gyorsforgalmi  szakasz  továbbra  is  a  11-es  út  első  szelvénye  volt,  míg  az  átkelési 
szelvények közül az 5-ös út egy rövid szegedi szakasza volt a legterheltebb, 35000 jármű/nap 
forgalommal. A 90-es években jellemzővé vált tendencia tehát tovább erősödött, a forgalmi 
maximumok már a gyorsforgalmi utak kiterjedt szakaszaihoz voltak köthetők, az M1 Győrig, 
az M3 Füzesabonyig,  az M5 Kecskemétig az M7 pedig a Balatonig hordozott kiemelkedő 
forgalmat. De a 11-es Szentendréig, a 4-es Vecsésig és az M0 szintén autópályákra jellemző 
terheléssel  üzemelt.  A városokat terhelő forgalom, a rangsorban való hátracsúszás ellenére 
szintén nagymértékben növekedett.

Legkisebb forgalmú útszakaszaink továbbra is  a 2000-ből ismert  kisforgalmú átkelőkre 
esték. A 25-ös és 27-es utak nagyjából stagnáló forgalmukkal szintén nem mozdultak el a lista 
végéről,  azonban a  86-os  út  déli  szakaszán  közel  háromszorosára  nőtt  a  forgalom,  ami  a 
teherforgalom nagy mértékű növekedésével  volt  magyarázható.  A teherforgalom nagysága 
olyan mértékben megnövekedett, hogy az másfél-kétszeresen is meghaladta a személyautók 
számát, ami ezen útszakaszt kivéve egyedül a 15-ös útra jellemző csak.

A  határátkelők  forgalma  lényegében  az  országos  átlagnak  megfelelő  mértékben 
növekedett, de határszakaszonként rendkívül nagy különbségekkel. Az osztrák határszakasz 
bonyolította továbbra is a legnagyobb forgalmat, második helyre azonban Szlovákia zárkózott 
fel,  több mint  kétszeres növekedést felmutatva.  Szintén magas,  80% körüli  volt  a szlovén 
szakasz forgalomnövekedése, amivel megelőzte a legnagyobb, több mint 50%-os visszaesést 
produkáló  horvát  szakaszt.  Ez  egyben  azt  is  jelentette,  hogy  2006-ban  Horvátországgal 
bonyolódott  a  legkisebb  forgalom,  miközben  Szerbiával  újra  intenzívebbé  váltak  a 
kapcsolatok. Ennek mértéke azonban meg sem közelítette a háború előttit, miközben a román 
határszakasz forgalma az eddigi legmagasabb lett. 

A horvát mellett a másik csökkenő forgalmú határszakasz az ukrán volt. E határszakasz 
forgalma  egészen  2004-ig  dinamikusan  növekedett,  a  forgalom  elérte  a  2000-es  szint 
kétszeresét, majd 2005-ről 2006-ra a felére esett vissza.
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A csökkenés  hátterében  feltehetőleg valamilyen  adminisztratív lépés  vagy a benzinárak változása állhat, 
amely a térség tipikus határmenti forgalmát korlátozta. Baranyi és Balcsók (2004) négy határmenti kárpátaljai 
településen kitöltetett 560 kérdőívének eredményei alapján (2001-2002) ugyanis a lakosság közel háromnegyede 
járt át rendszeresen Magyarországra. A pozitív választ adók 60%-a a bevásárlást, 53%-a a rokonlátogatást, 41%-
a az ismerősök látogatását,  36%-a a megélhetési kereskedelmet, míg 23%-a a munkavállalást is megjelölte a 
Magyarországra utazás okaként. 

Érdekes  ugyanakkor  hogy  a  2003.  augusztus  1-től  megszűnt  ukrán-magyar  kishatár  átlépési  lehetőség 
forgalomcsökkentő hatása nem olvasható ki az éves statisztikából, pedig egy időközben megszűnt kárpátaljai 
hírportál a forgalom közel ötven százalékos visszaeséséről számolt be.  

A járműkategóriánkénti összetétel szempontjából az átkelő járműveknek átlagosan 67%-a 
volt  személy-  és  31%-a  tehergépkocsi.  Az  átlagtól  legjelentősebben  az  Ausztriába  és  az 
Ukrajnába tartó forgalom tért el magas (74-77%-os) személyforgalmi arányával, míg a 86-os 
út forgalmának köszönhetően a szlovén határon pont fordított volt a helyzet, a teherforgalom 
meghaladta  a  személyforgalom nagyságát,  s  egyben  magyarázatot  ad  a  forgalom jelentős 
növekedésére is.

Az átkelések számának a nyugati országrészre való koncentráltságát tükrözi, hogy négy 
legterheltebb átkelőnkön (Hegyeshalom, Sopron, Rajka, Rédics) az összes forgalom harmada 
bonyolódott le.   

A forgalom változása  megyei  szinten  nagy mértékű  polarizálódást  tükröz.  (37.  térkép) 
2006-ra  a  korábban  is  legforgalmasabb  megyék  további  fokozott  forgalomnövekedése 
következtében  Magyarország  gyakorlatilag  két  részre  szakadt.  Az  országos  átlag  3200 
jármű/nap forgalmat  mindössze  öt  megye  forgalomnagysága  haladta  meg,  mely csoporton 
belül is közel kétszeres volt a Pest (7300 jmű/nap) és GYMS (3700 jmű/nap) megye közti 
különbség.  Az ország  többi  részének  forgalma  messze  leszakadt  e  fő  forgalmi  áramokon 
fekvő megyékhez képest, a legkisebb forgalmú Nógrád megyében az átlagos forgalom a napi 
2000 járművet sem érte el. A korábban is alacsony forgalmú Nógrád, Vas, Zala megye mellett 
szintén  a  legkisebb  forgalmú  megyék  közt  szerepelt  a  rendszerváltás  után  „lecsúszott” 
Baranya  és  a  legkisebb  fejlődési  rátájú  Békés  is,  ami  a  gazdasági  visszaesés  mellett  a 
hátrányos hálózati fekvés következménye.

37. térkép
A közutak forgalma járműkategóriánként, 2006
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Adatforrás: [23]

A járműkategóriánkénti arányokat tekintve országos átlagban csak lényegtelen elmozdulás 
történt  2000-hez  képest,  megyei  szinten  azonban  a  személygépkocsik  forgalmának  az 
országos  forgalomnagysághoz  viszonyított  aránya  közti  hét  százalékponton  belüli, 
mindenkori  legkisebb érték az egyes országrészek közeledésére,  a személygépkocsik egyre 
nagyobb elterjedtségére utal. 

A  tehergépkocsik  megyei  forgalomnagysága  közti  kis  mértékű  eltérés  továbbra  is 
fennmaradt,  míg  a  kerékpárok  és  a  motorok  forgalmának  területi  sémáját  változatlanul  a 
domborzati  viszonyok  határozták  meg.  A  számlálási  rendszer  hibája  miatt  forgalomban 
képviselt arányuk együttesen is alig haladta csak meg a 3%-ot.

4. Forgalomszámlálási adatok a területi elemzésekben

A különböző közlekedési folyamatok társadalmi-gazdasági viszonyrendszerbe helyezésére 
akár  a  nemzetközi,  akár  a  hazai  műszaki,  szociológiai,  néprajzi,  hadászati,  történelmi, 
környezetvédelmi,  földrajzi  szakirodalmában  is  számos  példát  találunk.  Meglehetősen 
hiányos azonban az egyik legfontosabb elem, a közúti forgalomnagyságok ilyen szempontú 
értelmezése.  Értekezésem záró  fejezetében  e  hiány enyhítésére  teszek  kísérletet,  kiemelve 
azonban,  hogy  az  alábbi  elemzések  csak  a  lehetőségekre  kívánnak  rámutatni,  a  teljesség 
igénye nélkül.

4.1. Forgalmi vizsgálatok a szakirodalomban

A  forgalom  nagyságának  vizsgálata  Magyarországon  alig  lépett  túl  az  alkalmazott 
közlekedési  kutatások  saját  viszonyrendszerén.  A  közlekedésmérnökök  főleg  piaci 
megbízásokon  alapuló  munkáiban  a  forgalomváltozás  témaköre  a  hálózatok  díjasításának, 
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vagy  a  fejlesztések  nyomán  előrejelzendő  terhelésváltozások  kapcsán  kerül  előtérbe 
(Mészáros F, 2003; Monigl–Horvátth–Berki–Koren T, 2004; Bauconsult, 2007). 

A kutatási peremhelyzet egyik oka lehet, hogy a forgalomstatisztika összeállítását nem a KSH végzi, így a 
téma  csak  esetlegesen  kerül  a  területi  kutatásokkal  foglalkozók  látókörébe.  Fontosabb  azonban,  hogy  az 
érvényességi  szakaszok  szintjén  mért  adatok  rendkívül  nehezen  vethetők  össze  a  hagyományos,  különböző 
térségi  szinteken mért adatokkal.  A közútkezelés megyei  szervezetrendszeréből  fakadóan ez alól az egyetlen 
kivételt a megyei statisztika jelenti, melyet a forgalomszámlálásokért felelős éppen aktuális szervezetek (1955 
kivételével) 1927-től tesznek közzé. Azonban még ezek az adatok is csak jelentős pótlólagos számítások után 
tehetők teljessé, hiszen az állami utak (1927/28),  a főutak (1935/36) majd a gyorsforgalmi utak forgalmát a 
megyei  szintre  összesített  statisztikák  nem  tartalmazzák.  Az  adatok  felhasználását  emellett  a  KIG-ek 
illetékességi területének változása és a megyék területének megváltozása is nehezítette.

Más területi szinteken (település,  járás,  kistérség) azonban még ilyen feldolgozottságú statisztika sem áll 
rendelkezésre,  ezekre  csak  az  érvényességi  szakaszok  forgalmi  adatai  alapján  számíthatók  át  a 
forgalomnagyságok.

A  hazai  földrajzi  szakirodalom  csak  néhány  esetben  foglalkozik  a  közúti  forgalom 
mértékének  kérdésével,  anélkül  azonban,  hogy  a  kérdést  mélyebb  társadalmi-gazdasági 
összefüggésrendszerbe ágyazná.  Ruisz (1955) az úthálózat-fejlesztés szempontjait elemezve 
állapítja  meg,  hogy  a  tervezés  során  a  forgalom  várható  területi  megoszlását  kell  a 
legfontosabb  szempontnak  tekinteni,  és  ennek  kapcsán  mutatja  be  a  figyelembe  veendő 
gazdaságföldrajzi, demográfiai és közlekedéstudományi paramétereket.

Tánczos-Szabó (1977) három számlálás adatait feldolgozva az Alföld forgalmi viszonyait 
elemzi, rámutat a városhálózat és a népességnagyság forgalomgeneráló hatására, kiemelve az 
egymáshoz  közeli  nagyvárosok  egymás  közt  indukálódó  forgalmát.  Néhány,  már  idézett 
állítását leszámítva azonban nem ad részletes magyarázatot a forgalomkeltő okokra.

Erdősi Magyarország közlekedéséről írott könyvében (2005) külön fejezetben ismerteti a 
közúti  forgalom  jellemzőit.  Egyes,  a  forgalom  és  az  ország  gazdaságának  egészével 
kapcsolatos  megállapításai  mellett  kitér  a  hálózati  kategóriák  forgalmi  viszonyainak,  a 
tranzitforgalom jellemzőinek, valamint (állításával ellentétesen nem a legutóbbi) célforgalmi 
számlálások eredményeinek bemutatására. 

Tóth  G.  (2005)  az  autópályák  regionális  folyamatokban  játszott  szerepét  tárgyaló 
könyvében  foglakozik  az  autópálya-építés  és  a  közúti  forgalom  nagysága  közti 
összefüggésekkel. Vitathatóak azonban a megyei forgalomra vonatkozó egyes megállapításai, 
mint  ahogyan  az  autópálya-hálózat  forgalmi  okokból  történő  továbbfejlesztésének 
szükségességét  megállapító  végkövetkeztetése  is.  A forgalmi  vizsgálatok  alapján  (Szalkai, 
2006)  ugyanis  kimutatható,  hogy  a  terhelési  értékek  a  továbbiakban  nem  indokolják  az 
autópályaként való továbbépítést, amelyet az is jelez, hogy a koncessziós formában történő 
fejlesztés hazai bukásának egyik oka éppen az volt, hogy az előrejelzések szerint sem várható 
rentábilis  nagyságú  forgalom  megjelenése  a  jelenleg  „autópálya-hiányos”  térségekben. 
(Keleti, 1996)

A  témával  kapcsolatos  mérnöki  szakirodalom  több  irányból  is  eljut  területi 
következtetésekig, egyes esetekben a helyzet feltárására szorítkozva, míg más esetekben aktív 
területfejlesztési eszközöket kínálva a közlekedés oldaláról.

Az elérhetőség és a forgalom változásának összefüggéseit taglalja Albert és Szele (2005) 
cikke, amelyben a szekszárdi híd átadásához kötődő forgalomáramlási irányok módosulását 
vizsgálták.  Megállapították,  hogy  alapvető  változás  következett  be  a  térségben  található 
révátkelők  forgalma  esetében:  a  híd  átadása  előtt,  2003 júniusában  360 jármű/nap  volt  a 
kompok forgalma, amely a híd 2003. júliusi átadása után napi 160 járműre, majd egy évvel 
később 146 jármű/napra esett vissza. A csökkenés a fajszi komp megszűnéséből és a gerjeni 
komp forgalomvesztéséből  adódott (itt  a teherforgalom szinte teljesen eltűnt),  míg a paksi 
komp forgalma nem változott.
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Az  úthálózat  forgalmának  kikérdezéses  módszerrel  is  elvégzett  vizsgálata  során  arra 
jutottak, hogy a szekszárdi híd a bajai és a dunaföldvári hídtól munkavégzéssel kapcsolatos 
forgalmat  vett  át,  a  hídon  közlekedő  járművek  száma  azonban  az  alföldi  oldal  hiányzó 
ráhordó úthálózata miatt alacsony. Még a szekszárdi célú vagy onnan induló, Dunán átkelő 
járműveknek is csak 40%-a választotta a szekszárdi hidat, ugyanennyi a bajait, míg 20% a 
dunaföldvárit.  A  hidat  átadása  után  sokan  kipróbálták,  de  a  nem  megfelelő  hálózati 
kapcsolatok  miatt  a  forgalom  jelentős  részben  a  korábbi  helyzetnek  megfelelően 
visszarendeződött.  Hatása  új  üdülőforgalom  generálásában  és  a  dunaföldvári  híd 
teherforgalmának részleges átvételében mutatkozik meg.

A területi  kutatásokhoz kapcsolódó másik  típus  esetében az úthálózat  földrajzi  fekvése 
alapján  abból  a  célból  végeznek  különböző  vizsgálatokat,  hogy  a  mintavételes 
forgalomszámlálás megbízhatóságát garantálni tudják.

Ide  tartozik  Koren  Csaba  és  Makó  Emese  vizsgálata  (2001a),  amelynek  során  a 
közúthálózat  forgalmi  terheléseloszlási  jellemzőinek útkategóriánkénti  vizsgálatát  végezték 
el.  Megállapították,  hogy  a  forgalmi  terhelés  a  gyorsforgalmi  utak  esetében  a  leginkább 
homogén, míg a mellékutak esetében a legdifferenciáltabb, annak ellenére, hogy „a főút- és 
autópálya-hálózat tartalmaz olyan kisforgalmú utakat is, amelyek nem forgalmi jelentőségük 
alapján tartoznak ide, hanem a hálózat folyamatossága érdekében.” (Koren Cs.–Makó, 2001a, 
53.  o.)  Az  egyes  útkategóriák  forgalmát  megyénként  megvizsgálva  rámutattak  a 
településszerkezet  és  a  domborzat  hatására  a  forgalomterhelési  osztályközök  megoszlását 
illetően, amelyet számos egyéb, további tényező (pl. a gazdasági teljesítmény, a nemzetközi 
kapcsolatok  fejlettsége,  határmenti  helyzet)  is  befolyásol.  Megállapították,  hogy a  megyei 
terheléseloszlások  még  egyedinek  tekinthetők,  a  regionális  szinten  vizsgált  hálózatok 
terheléseloszlása  azonban  már  az  országoshoz  hasonlít.  A  szerzőpáros  nemzetközi 
összehasonlítást  is  végzett,  melynek  során  arra  az  eredményre  jutottak,  hogy  az  egyes 
országok hálózatainak terheléseloszlása nem különbözik jelentősen.

Koren Cs. és Makó (2001b) a forgalomterhelés eloszlását visszamenőleg is megvizsgálta. 
Az  1963-tól  elemzett  adatok  szerint  a  forgalmi  terhelések  eloszlása  1970-től  –  minden 
időközben bekövetkezett  társadalmi és hálózati  változás ellenére is – időben meglehetősen 
stabil volt. Némi elmozdulás azonban kimutatható volt a koncentráció irányába, a legnagyobb 
forgalmú  5%-on  a  forgalmi  teljesítmény  aránya  1970  és  1996  között  26%-ról  29%-ra 
növekedett. 

Bár  a  forgalom  nagyságával  csak  áttételesen  áll  kapcsolatban,  de  aktív  fejlesztési 
elképzelései miatt meg kell említeni Somfai (2005) munkáját,  amelyben a főúthálózat és a 
városhálózat  közötti  kapcsolatot  elemezte.  Vizsgálatában  1934-től  2004-ig  vette  sorra  a 
városhálózat  főutakkal  való  ellátottságát.  Megállapította,  hogy 1951-ig  minden  város  főút 
mellett feküdt, de ezután lassú növekedésnek indult a nem főút menti városok száma, amiben 
a várossá nyilvánítások mellett a közúthálózat 1963-as reformjának is szerepe volt. Állítása 
szerint ekkor 314 falu mellett két város (amelyek közül csak Túrkevét sikerült azonosítanom) 
vesztette el főúti kapcsolatát, míg ezzel szemben csak három olyan falu volt, amely csak az új 
hálózatnak köszönhetően került főutak mellé. Így a települések 10%-a számára hátrányos volt 
az  átalakítás,  2004-re  pedig  már  a  városok  26%-át  nem érintette  főút,  vagyis  a  rang  és 
tartalom elszakadt egymástól. 

Somfai a harmadrendű úthálózat újra felállítását javasolja, véleménye szerint erkölcsi és 
gazdasági  szempontból  is  előnyös  lenne  számozott  utakon  közlekedni,  ez  illeszkedne  az 
útkorszerűsítési  és  a  lokális  fejlesztési  programokba  is.  Hangsúlyozza,  hogy  nem csak  a 
gyorsforgalmi, de a helyi hálózatok fejlesztését is kiemelten kell kezelni.

Tiner  (2007)  ugyanezen  kérdés  tárgyalása  során  a  regionális  vonzatokat  emelte  ki, 
megállapítva, hogy az Alföldön található a legtöbb, főútvonallal nem érintett város.
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Tánczos-Szabó  (1977)  ennek  kapcsán  az  utak  forgalmában,  minőségében  és  a 
fejlesztésükre fordított forrásokban megjelenő növekvő differenciálódást emeli ki, amelyet a 
kategorizálás változása is visszatükröz, egyre nagyobb területi eltéréseket létrehozva e sajátos, 
a területi fejlődést is befolyásoló szférában. 

A regionális elemzésekhez való kapcsolódás harmadik típusát a forgalom és a gazdasági 
folyamatok összefüggéseit taglaló irányzat jelenti. 

A KTI  a  forgalomfejlődési  szorzók  meghatározása  céljából  folytatott  vizsgálatai  során 
(Cseffalvay,  1994;  Albert,  1999)  számba  vette  a  forgalmat  befolyásoló  legfontosabb 
tényezőket  (GDP,  népességszám,  foglalkoztatottsági-munkanélküliségi  adatok,  bruttó  havi 
kereset,  benzinár,  járműállomány).  Az  elvégzett  regresszióelemzések  és  faktoranalízis  az 
egyes  járműkategóriák  forgalma  és  a  következő  változók  között  mutatott  ki  szorosabb 
kapcsolatot (23. táblázat): 

23. táblázat
Az egyes járműkategóriák forgalmát befolyásoló tényezők

szgk. forgalom járműállomány nettó kereset benzinár
buszforgalom járműállomány nettó kereset aktív keresők száma
tgk. forgalom GDP
motorkerékpár forgalom járműállomány aktív keresők száma benzinár
kerékpárforgalom népességszám nyugdíjasok száma

Adatforrás: Cseffalvay (1994)

Ezen, országos szinten elvégzett vizsgálatok mellett Albert (1999) arra a megállapításra 
jutott, hogy a regionális forgalomváltozás tendenciái nem térnek el szignifikánsan az országos 
átlagtól. E megállapítást saját vizsgálataim nem támasztották alá.

A  hazai  szakirodalomban  talált  legelőremutatóbb  elemzés  (Koren  Cs.–Makó,  1999)  a 
GDP,  a  gépjárműállomány  és  a  közúti  forgalom  teljesítménye  közötti,  megyei  szinten 
tapasztalható összefüggéseket vizsgálta regressziós elemzések felhasználásával. Ennek során 
megállapították, hogy a személygépkocsi ellátottság jobban befolyásolja a forgalmat, mint a 
GDP nagysága. Míg a személygépkocsi ellátottság mértéke mindkét másik vizsgált mutatóval 
szorosabb kapcsolatban van, addig a forgalmi teljesítmény és a GDP nagysága közt gyengébb 
erősségű,  de  pozitív  irányú  az  összefüggés.  A  kapcsolatot  erősségét  a  földrajzi  helyzet 
csökkenti,  mivel  a  központi  vagy határ-menti  helyzet  következtében az  egyes  megyékben 
különböző a nagysága annak a (tranzit) forgalomtöbbletnek, amely nincsen kapcsolatban a 
megye fejlettségével.

A szakirodalmi áttekintést követően magam is megvizsgáltam a forgalmi adatok területi 
elemzésekben való felhasználhatóságát.

4.2. Az 1968-as közlekedéspolitikai koncepció hatása a közúti forgalomra

A közéletben és a szakirodalomban (Erdősi, 1985a/b, 1987) is nagy visszhangot kaptak az 
1968-as  közlekedéspolitikai  koncepció  hatásai.  A  megjelent  elemzések  azonban 
elmulasztották  annak vizsgálatát,  hogy a  vonalbezárások valójában mennyivel  növelték az 
érintett közutak forgalmát? 

A már 1959 óta folyamatban levő vonalbezárások döntő része 1968 utánra,  az 1968-as 
közlekedéspolitikai  koncepció  elfogadása  utáni  időszakra esett.  Ennek hatásaként  1968-tól 
1984-ig a MÁV hálózatán 575 km normál nyomtávú valamint 359 km közhasználatú és 698 
km gazdasági keskeny nyomközű vasútvonalon szűnt meg a forgalom. Területi szempontból 
Somogy  megye  déli  részét,  és  Vas  megyét  érintették  leginkább  az  intézkedések, 
összességében az érintett térségek helyzete az esetek 80-85%-ában romlott.
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A forgalom közútra terelésének eredményeként (a koncepció által egyébként előre jelzett 
módon, a vasúti tarifák korábbi piaci ár alatti volta miatt) növekedtek a szállítási költségek, 
amely  a  termelők  költség-továbbhárítása  révén  leginkább  a  lakosságot  sújtotta. 
Nemzetgazdasági  szinten,  rövid távon megtakarítást  eredményezett  a vonalritkítás,  de volt 
olyan vizsgálat is (a  Balatonszentgyörgyd–Türje vonal esetében), amely  a szállítás közúton 
való lebonyolítását rövid távon, a reális költségek alapján is hátrányosnak találta.

A  bekövetkező  üzembezárások,  a  mezőgazdasági  termelés  kényszerű  visszafogása  és 
szerkezetének megváltoztatása, a vonzáskörzetek szűkülése és a negatív vándorlási egyenleg a 
hátrányos  folyamatok jelzői  (Erdősi,  1985a/b),  e tényezők egyben viszont  arra  is  utalnak, 
hogy  a  korábbi  szállítási  volumen  nem  teljes  terjedelmében  terelődött  a  korábbi 
vasútvonalakkal párhuzamos közutakra. Az okozott gazdasági és társadalmi átstrukturálódás 
ugyanis meg is szüntetett, új irányba terelt, vagy az ország másik térségébe tolt potenciális 
utazási-szállítási  igényeket.  Ezzel  szemben  az  esetenként  hosszabbá  váló  közúti  szállítási 
útvonal  és  a  járműegységre  eső  kisebb  szállítási  kapacitás  a  forgalmi  teljesítmények 
növekedését indukálhatta.

Az átterelődés közútterhelő hatásának vizsgálatát az 1970-es és az 1980-as forgalmi adatok 
összehasonlítása alapján végeztem el. A vizsgálatba azokat a közutakat vontam be, melyekkel 
„párhuzamosan”  normál  nyomtávú,  személyszállítást  is  végző  olyan  vasútvonalak 
helyezkedtek  el,  melyeken  1970-ben  még  volt,  1980-ra  azonban  már  megszűnt  a  vasúti 
forgalom.  Forgalmi  jelentősége  miatt  szintén  szerepelt  a  vizsgálatban  a  Zemplénagárd–
Sárospatak  KK  vonal  is,  a  közúti  forgalmi  adatok  hiánya  miatt  ugyanakkor  kimaradt  a 
Veszprém–Meggyespuszta vonal, és a Fábiánsebestyén–Árpádhalom vonal egy része. Ennek 
figyelembevételével  mintegy  600  km  hosszúságú,  (egykori)  vasútvonalakkal  párhuzamos 
közút forgalomváltozását kísértem figyelemmel, melyet az országos, illetve a megyei (út- és 
járműkategóriánkénti) forgalomfejlődési szorzókhoz viszonyítottam. 

A  tíz  éves  időszak  alatt  bekövetkező,  országos,  összes  forgalomra  vonatkozó  55%-os 
forgalomnövekedéstől  az  érintett  utak  31%-os  növekedése  jelentősen  elmaradt.  Az 
alacsonyabb növekedési ráta mindkét érintett útkategóriára igaz volt, de míg a másodrendű 
utaknál csak 11, addig az összekötő utaknál 67 százalékpont volt a különbség mértéke. Ezen, 
a  vizsgálati  hipotézissel  ellentétes  eredmény oka  a  tehergépjárművek forgalomnövekedése 
volt.  Mivel  a  vonalbezárások,  illetve  a  forgalom leállítása  elsősorban a  személyforgalmat 
érintette,  vagy  esetenként  a  vasútra  utalt  gazdasági  tevékenységek  megszűntek,  így  a 
teherforgalom  változása  kevésbé  állt  összefüggésben  a  vasúthálózat  változásával.  A 
tehergépkocsik  forgalomnövekedése  –  a  járműkategóriák  közül  egyedüliként  –  mindkét 
útkategória  esetében  országos  szinten  volt  magasabb.  Ettől  függetlenül  azonban  számos 
megyében ezzel ellentétes folyamatok zajlottak le, így pl. a legsúlyosabban érintett Somogy 
megyében  az  érintett  másodrendű  utak  teherforgalma  a  másodrendű  utak  országos 
forgalomváltozásához képest 65 százalékponttal nagyobb mértékben növekedett.

A vonalmegszüntetésekkel kapcsolatba hozható két járműkategória a személygépkocsik, 
de  elsősorban  az  autóbuszok  csoportja.  A  személyforgalom  e  két,  a  távolsági  közúti 
közlekedés 1980-ban már legjelentősebb lebonyolítói esetében mind a vizsgált másodrendű, 
mind  az  összekötő  úthálózat  forgalomnövekedése  meghaladta  az  országos  értékeket. 
Kiemelkedő  az  autóbusz-forgalom  növekedése  esetében  tapasztalható  különbség,  amely 
szinte  valamennyi  érintett  megyében  felülmúlta  a  megyei  növekedési  rátát,  jellemzően 
nagyon nagy eltéréssel, de a személygépkocsik esetében is mintegy 30 százalékpontos volt az 
országos fejlődéshez viszonyított „előny.”

A  vizsgálat  tehát  igazolta,  hogy  a  megszűntetett  vasútvonalakkal  párhuzamosan  futó 
közutak csoportja esetében a személyforgalom, különösen az autóbusz-forgalom növekedése 
meghaladta az országos, illetve megyei forgalmak növekedési ütemét.
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4.3. A gyorsforgalmi hálózatok díjasításának, és az új gyorsforgalmi utak építésének 
forgalomgeneráló hatása

A forgalom levezetése során, az egyre fokozódó terhelés miatt napjainkra előtérbe került a 
településeket  elkerülő  utak  építése.  A  főutak  rövid,  kerülő  szakaszai  mellett  ilyennek 
tekinthetők a gyorsforgalmi utak is, melyeknek egyik célja pontosan ugyanez, vagyis a nem 
célforgalom lakott területeken kívüli elvezetése. A 90-es évek közepétől indult használati díj 
azonban  az  autópályák  ezen  alapvető  funkcióját  sodorta  veszélybe.  (3.  ábra)  Az ábrázolt 
adatok  az  M1 esetében  a  Győr  utáni  díjas  szakaszra,  míg  a  többi  esetben  a  mindenkori 
meglévő hálózatra vonatkoznak, az M3-nál az M30 forgalmát is figyelembe véve.

3. ábra
A forgalommegosztási arányok módosulása a díjasítások következtében

Adatforrás: [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [22], [23], [24]

A változások tendenciája szerint az autópályák két csoportra oszthatók. Az M1-M3-M5 
esetében hasonló folyamatok zajlottak  le,  míg  a  legkésőbb díjasított  M7 önálló  kategóriát 
képez. 

Az első csoport tagjain belül azonban az M1 eltér a többitől, mivel a csak frissen átadott, 
Győr utáni szakaszán fizetőssé tett útvonal forgalmi adatai nem hasonlíthatók össze korábbi 
forgalmi értékekkel.  E szakasz azonban mérföldkő a díjasítások hazai történetében,  így az 
M1-et  nem  mindenkori  kiépítettségének  megfelelően,  hanem  csak  e  rövidebb  szakaszán 
vizsgáltam. 

A Győr utáni szakasz forgalma 1995-ről 1996-ra 18%-al nőtt, ami az országos szinten mért 
stagnáláshoz képest rendkívül magas érték. E megnövekedett forgalomnak azonban alig több 
mint  40%-a terelődött  csak az autópályára,  ami  a többi  autópálya  és a  velük párhuzamos 
főutak 80-20%-os forgalommegoszlási  viszonyához képest  kirívóan alacsony volt.  A Győr 
utáni szakaszon egészen a koncessziós üzemeltetés 1999-es dátumáig nem változott a helyzet, 
amelyet tovább súlyosbított, hogy a tengely tehergépjármű forgalmának több mint 70%-a nem 
az  autópályát  választotta.  2000-től  vonták  be  az  M1-et  a  matricás  rendszerbe,  melynek 
hatására a forgalom átterelődött az autópályára, a személygépkocsik 70, míg a tehergépkocsik 
80%-a az M1-est veszi igénybe.
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Hasonló, bár valamivel kevésbé drámai folyamatok zajlottak le az M3 és az M5 esetében 
is. A díjasítás előtti 80-20%-os arány mindkét autópálya fizetőssé tétele után eltorzult, és bár a 
díjfizetési rendszer konszolidálása után megindult a visszarendeződés, de a korábbi arányok 
nem álltak helyre, a forgalom megoszlása 70-30% körül látszik stabilizálódni.

Az M3 esetében eleve kisebb mértékű volt az átrendeződés, az egyetlen, kapus rendszerű 
átmeneti  év  után  (1999)  2000-től  már  a  mai  arányokon  állapodott  meg  a  forgalom 
megoszlása. Ezzel szemben az M5 2004-ig nem volt igénybe vehető az állami matricákkal, 
így  folyamatosan  dráguló  árak  mellett  2003-ra  az  M5-ös  és  az  5-ös  út  forgalma  szinte 
kiegyenlítődött,  sőt  egységjárműben  mérve  a  teherforgalom nagy aránya  miatt  az  5-ös  út 
forgalma meghaladta az autópályáét.  A lehetetlen helyzetet  csak az M5 2004 márciusában 
történt állami rendszerbe vonása oldotta meg.

Utolsóként, 2003-ban az ekkor már évek óta működő matricás módon az M7-es autópályát 
tették  fizetőssé.  A  már  elfogadott  fizetési  rendszernek  köszönhetően  a  tengely  egészét 
tekintve  alig  történt  forgalomátrendeződés,  kis  mértékű  arányromlás  után  jelenleg  már 
visszaállt a forgalom korábbi megoszlása.

Valamennyi autópálya esetén érvényes tanulság, hogy a díjasítás előtt a tehergépkocsik és 
a személygépkocsik forgalommegoszlása nagyjából azonos volt, majd a „drága” időszakban a 
tehergépkocsik  jóval  kisebb  arányban  vették  igénybe  az  autópályákat,  mint  a 
személygépkocsik. Az elfogadható árak beállta után azonban a teherautók aránya visszaállt a 
díjasítás  előtti  szintre,  azaz  forgalommegoszlásuk  minden  esetben  kedvezőbbé  vált  a 
személygépkocsikénál.  Ennek  oka  feltehetőleg  az,  hogy  az  üzemszerűen  közlekedő 
tehergépjárművek tulajdonosainak a gyakori használat miatt megéri éves matricát vásárolni, 
míg  a  személygépkocsival  rövid  távra  és  ritkán  közlekedők  a  párhuzamos  főútvonalakat 
választják.

A  forgalomterhelési  adatok  az  átterelődések  mértékének  vizsgálata  mellett  arra  is 
lehetőséget adnak, hogy megvizsgáljuk az új gyorsforgalmi utak forgalomgeneráló hatását. 
Természetesen előre kell  vetni,  hogy csak kikérdezéses adatfelvétel  megfelelő eredményei 
után  lehetne  a  forgalom  növekedését  közvetlenül  a  hálózatfejlesztésnek  tulajdonítani,  az 
eredmények azonban így is elgondolkodtatóak.

Három olyan útvonalat vizsgáltam meg, amelyekkel párhuzamosan hosszabb, összefüggő 
új  pályát  adtak  át  az  elmúlt  években.  Így vizsgáltam a  2-2A M0–Vác tengelyt,  az  M3-3 
Gyöngyös–Füzesabony  és  az  M5-5  Kiskunfélegyháza–Szeged  szakaszt.  A  számlálási 
eredmények tanulsága szerint minden esetben forgalomnövekedés következett be, mértéke 13 
és  20%  közt  változott.  A  növekedési  ráta  minden  esetben  a  személygépkocsiknál  volt 
magasabb,  sőt  az  M3  mentén  a  vizsgált  két  év  között  (1997-1999)  40%-al  csökkent  a 
teherforgalom nagysága, ami feltehetőleg strukturális okokkal magyarázható.

A  vizsgált  útszakaszok  általános  forgalomnövekedésével  szemben  az  adott  évek  közti 
országos forgalomfejlődés viszont csak 2 és 5% közt szóródott  (a növekedési ráta sem az 
autópályák,  sem az  elsőrendű  főutak  esetében  nem volt  magasabb),  vagyis  feltehetőleg  a 
szolgáltatási színvonal növekedése generált korábban nem létező forgalmat. Így környezeti 
szempontból a hálózatfejlesztéssel kapcsolatos ilyen irányú aggodalmak jogosnak tekinthetők, 
amely összefüggésben áll  az ilyen szemszögből szintén igazoltnak látszó gazdaságélénkítő 
hatással  is,  hacsak  a  forgalom  növekedése  nem  kizárólag  a  tranzit  erősödéséből,  vagy 
távolabbi utakról való forgalomelszívásból származik.

4.4. A forgalomnagyság kistérségi szintű vizsgálata

A  megyei,  illetve  érvényességi  szakaszok  szintjén  rendelkezésre  álló  forgalmi  adatok 
mellett,  a  területi  folyamatokhoz  kapcsolhatóság  érdekében  előállítottam  a  kistérségi 
forgalomnagyságokat  is.  Az  eredmények  elektronikus  feldolgozása  során  1985-ig 
visszanyúlva sikerült biztosítani a számításokhoz szükséges adatokat, az elkészített térképek 
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közül itt három időpontra (1985, 1995, 2006) vonatkozó eredményt közlök. (38. térkép,  39.
térkép, 40. térkép)

38. térkép
Forgalomnagyság kistérségenként, 1985

Adatforrás: [9]

39. térkép
Forgalomnagyság kistérségenként, 1995

Adatforrás: [12]

40. térkép
Forgalomnagyság kistérségenként, 2006

Adatforrás: [23]

Az azonos kategóriahatárokkal készített térképeken jól látszik a forgalom növekedése és 
annak  szétterülése.  1985-ben  néhány,  a  fővárosi  agglomerációba  tartozó  térség  mellett  a 
legfőbb  idegenforgalmi  körzetek  (gárdonyi,  balatonalmádi,  siófoki)  útjai  voltak  a 
legterheltebbek, melyeket az elsőrendű főutak melletti, a nagyvárosok vonzáskörzetét alkotó, 
és néhány speciális kistérség (komlói, hajdúszoboszlói) követett.

Az  1995-ig  bekövetkezett  viszonylag  kis  mértékű  növekedés  egy  átmeneti  időszak 
közepén  még  nem ad  lehetőséget  markáns  következtetések  levonására,  a  2006-os  állapot 
azonban  már  rávilágít  a  területi  folyamatokkal  való  összefüggésekre.  A  szélsőértékek 
gazdasági térfolyamatokból következő növekedése ill.  csökkenése már magában is erősödő 
polarizációra  utal,  melyet  csak  tovább  erősít  a  fő  tengelyeken  áthaladó  tranzitforgalom 
nagysága.  E tengelyek forgalma a főváros vonzáskörzeti  forgalmával összeadódva képzi a 
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legforgalmasabb  térségeket,  továbbra  is  kiegészülve  a  Balaton  környékének  és  több 
nagyvárosunk térségének forgalmával. A 20 évvel korábbi állapothoz képest azonban nem ez 
jelenti az újdonságot, hanem az, hogy számos, főleg határmenti térség forgalma rendkívüli 
mértékben leszakadt az országos átlagtól.  Különösen a horvát, a szlovén és az ukrán határ 
mentén,  illetve Abaújban és Zemplénben „súlyos”  a helyzet,  de az Északnyugat-Dunántúl 
középső,  forgalmi  árnyékban  lévő  területein  is  nagyon  alacsony  maradt  a  forgalom.  E 
területek többségén a forgalom „hiánya” egyben szerkezeti válságot is jelez.

Csak részben ad okot hasonló következtetések levonására a forgalomváltozás trendjének 
elmúlt 20 évben bekövetkezett kistérségi vizsgálata. (41. térkép)

41. térkép
A forgalom változása kistérségenként, 1985-2006

Adatforrás: [9], [23]

A változás nagysága alapján több összefüggő területegység is lehatárolható, a dinamika 
mögött endogén és exogén okok egyaránt meghúzódnak. A legnagyobb, esetenként több mint 
háromszoros  növekedés  a  főváros  körüli  szuburbanizáció  következménye,  amelyet  csak 
kiegészít a térségen áthaladó tranzit szintén nagy terhelése. 

Az átmenő forgalom jelentőségét valószínűsítve korridorként emelkedik ki az M1 és az 
M5 teljes tengelye, ugyanakkor az M3 esetében csak a Budapesthez közeli térségek forgalma 
nőtt  meg,  a borsodi térség szerkezeti  válságát  látszólag  sem képes ellensúlyozni  az M3-3 
tengelyen egyébként megnövekedett forgalom.

Feltehetőleg a pozitív szerkezeti változásokhoz, és az átalakult geopolitikai viszonyokhoz 
köthető  a  Nyugat-Dunántúl  dinamikus  forgalomfejlődése,  amely  az  Észak-Somogytól  és 
Észak-Fejértől északra fekvő térségekkel együtt a Dunántúl nagy részének prosperitását jelzi. 
A megváltozott  geopolitikai  viszonyok az ukrán határ  menti  térségek szintén  kiemelkedő, 
sajátos  forgalmi  dinamikájára  is  magyarázatot  adnak.  Az  egyébként  alacsony  forgalmú, 
hátrányos  helyzetű  területen  sokak  számára  az  egyetlen  túlélési  esélyt  a  határon  átívelő 
fekete- és szürkegazdaság jelenti, amely az Ukrajna és Oroszország irányába vasútról közútra 
terelődött kereskedelemmel együtt okozott nagy forgalombővülést.

Elmaradt, vagy csak kisebb mértékű volt ugyanakkor a forgalom növekedése az ország 
számos térségében. Részben az ipar, részben a mezőgazdaság szerkezeti válságára utal a Dél-
Dunántúl,  az Alföld középső területeinek,  Heves északi részének és BAZ megye alacsony 
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forgalomnövekedése.  Öt  kistérségben  (sellyei,  jánoshalmai,  kazincbarcikai,  edelényi, 
szerencsi), melyek közül három BAZ megyében fekszik, nem csak stagnált, de csökkent is a 
forgalom az elmúlt húsz évben. A legnagyobb méretű, közel 25%-os visszaesés az ormánsági 
sellyei  kistérséget  sújtotta.  A járműkategóriánkénti  vizsgálatok arra is rámutattak,  hogy ez 
utóbbi  volt  az egyetlen  kistérség,  ahol  maga a  személygépkocsi-forgalom is  visszaesett,  a 
BAZ  megyei  kistérségekben  a  teherforgalom  okozta  a  teljes  forgalom  nagyságának 
csökkenését.

4.5. A forgalomnagyság egyes társadalmi-gazdasági mutatók tükrében

A  forgalomnagyság  különböző  természeti-társadalmi-gazdasági  jelenségekkel  való 
összefüggéseit  számos  tényező  befolyásolja.  E  hatásmechanizmus  a  lokális  és  rövid 
periodicitású jelenségektől egészen az országos és éves dimenziójú jelenségekig más és más, 
és számos tényező esetében az ok-okozati jelleg sem egyértelmű. A közlekedés ugyanis nem 
csak következményszféra,  amely  a  gazdaság  vagy a  társadalom által  támasztott  igényeket 
elégíti ki, hanem aktív térformáló erővel is rendelkezik, amely jelenlétén keresztül új piacokat 
nyit, de alapvetően befolyásolja a környezeti és egészségi állapotot is.

A  forgalomnagyság  értékelését  nem  csak  ezen  összetett  hatásmechanizmus,  hanem  a 
közlekedés alapvető sajátossága, a mozgás is nehezíti, ugyanis olyan jelenségeket kell helyhez 
kötni, amelyek a célforgalmi mátrix hiányában nem csak a forgalomkeltő és forgalomnyelő 
térségeket  érintik.  E  belső,  hazai  tranzit  mellett  ugyanígy  megjelenik  az  adatokban  a 
nemzetközi tranzit is, ezen átmenő forgalmak azonban a keresztmetszeti számlálások alapján 
nem választhatók szét a célforgalomtól.

A  területi  mutatókkal  való  összefüggések  vizsgálatakor  így  szinte  minden  esetben 
hibaként, a kapcsolatok szorosságát gyengítő tényezőként jelentkezik, hogy a településekhez, 
térségekhez  kapcsolódó  „hagyományos”  statisztikai  mutatók  az  adott  területi  egységben 
jellemző  mennyiségeket  írják  le,  míg  a  forgalomstatisztika  „zajos”,  benne  az  adott 
területegységhez nem kötődő terhelés is megjelenik. A hiba mértéke a vizsgált területi szintek 
növelésével csökkenthető, az elemzések a „hagyományos” statisztikai mutatók rendelkezésre 
állásától függően kistérségi és megyei  szintre vonatkoznak. Budapest területi elemzésekből 
ismert problematikája a forgalmi adatok hiányában itt automatikusan megoldódik.

Vizsgálatomban  társadalmi,  gazdasági  és  környezeti  mutatók  tükrében  értékeltem  a 
forgalmi adatokat, az egészségügyi indikátorokkal való – egyébként nyilvánvalóan fennálló – 
kapcsolat kimutatása a légúti megbetegedések többtényezős volta miatt akadályokba ütközött.

 A  forgalmi  adatok  társadalmi-gazdasági  összefüggésrendszerbe  helyezéséhez  fő 
járműkategóriánként  (összes,  személygépkocsi,  tehergépkocsi)  korrelációs  vizsgálatokat 
végeztem, egyes mutatók esetében idősoros, többnyire azonban a legutolsó rendelkezésre álló 
adat időkeresztmetszetében. Számos esetben sikerült összefüggést kimutatni, míg az idősoros 
vizsgálatok egyes esetekben éppen az összefüggés hiányával, vagy átmeneti megszűnésével 
lendítették  tovább a  kutatást.  Az elsődleges  vizsgálatok  az alábbi  mutatók  esetében tették 
indokolttá a részletesebb elemzést: 

• járműellátottság
• GDP
• ipari termelés értéke
• munkanélküliségi ráta
• nyugdíjban részesülők aránya

• közúti emisszió – (GDP)
• SZJA
• szektorális foglalkoztatottsági arány
• elérhetőségi mutatók

4.5.1.A forgalom és a személyi jövedelemadó közötti kapcsolat

Az  elemzett  mutatók  közül  a  lakossági  jövedelmek  és  a  forgalom  nagysága  közötti 
kapcsolat volt legrészletesebben vizsgálható. A kistérségi szinten előállított forgalmi adatok, 
és az APEH SZTADI adatbázisából származó, szintén a KSH150 szintjére aggregált SZJA 
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adatok alapján mintegy 20 éves visszatekintésre nyílt lehetőség. Elsőként azonban a 2006-os 
kistérségi adatsorok közötti kapcsolat vizsgálatára került sor. (4. ábra) 

4. ábra
Az SZJA és a közúti forgalom közötti kapcsolat kistérségi szinten, 2006

Adatforrás: KSH T-STAR, [23]

Az  egy  adózóra  jutó  személyi  jövedelemadó  meglehetősen  szoros  összefüggésben 
(R2=0,56) áll a közúti forgalommal, ami a lakosság jövedelmi szintjéből következő gépjármű 
tulajdonlással és a járművek rendszeres használatának lehetőségével van kapcsolatban. Ennek 
megfelelően  a  SZJA  –  a  gépjármű  ellátottsággal  együtt  –  a  jármű-főcsoportonkénti 
forgalomnagyságok  közül  a  személygépkocsi  forgalom  nagyságával  áll  a  legszorosabb 
összefüggésben.

A  regressziós  egyenes  alapján  meghatározható  trendtől  leginkább  eltérő  kistérségek 
többsége a főváros környezetében helyezkedik el, földrajzi közelségük ellenére azonban több 
csoportra bonthatók. E csoportosítás alapját egyaránt képzi a jövedelmi térben és a hálózati 
térben elfoglalt  helyzet,  a jövedelem által  becsült  forgalmat  ugyanis  alapvetően  módosítja 
Budapest agglomerációs forgalma és a tranzithelyzet is. Különösen érdekes e tekintetben az öt 
legmagasabb fajlagos jövedelmi szintű kistérség, melyek közül a budaörsi, a dunakeszi és a 
gödöllői  esetében  a  hatalmas  agglomerációs-  és  tranzitforgalom  következtében  még  az 
egyébként kiemelkedő jövedelem sem magyarázza önmagában a forgalmat. Ezzel szemben 
élesen elkülönül az országosan második „leggazdagabb”, szentendrei kistérség, amely a Duna 
és a Visegrádi-hegység hatására (jelenleg, még az M0 északi szektorának megnyitása előtt) 
olyannyira forgalmi árnyékban van, hogy a főúthálózatból csak egyetlen másodrendű út érinti. 
Nehéz  magyarázatot  találni  ugyanakkor  a  pilisvörösvári  kistérség  relatív  „alacsony”  (de 
országosan negyedik legmagasabb) forgalmára, melyet az M1, illetve az 1 és 10 számú, nagy 
forgalmú tengelyek is kereszteznek. A regressziós egyenes alatti elhelyezkedést ez esetben 
feltehetően a kistérség relatív nagy területe, mellékutakban való gazdagsága indokolja.

Tranzitból  következő  nagy  forgalmukkal  külön  csoportot  alkotnak  a  fővárostól  délre 
fekvő, kevésbé magas  státuszú és már  távolabbra húzódó, alacsonyabb jövedelemmel  bíró 
pest megyei kistérségek (dabasi, ráckevei).
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A trendet jelentősen megbontó térségek utolsó csoportja az egyetlen, nem főváros közeli 
kistérségek köre.  A területi  elemzésekből  jól  ismert,  csak a  jövedelmi térben kiugró Paks 
esete mellé azonban e helyütt nem a nagy forgalmú Tiszaújváros, hanem egy másik jelentős 
ipari térség, Oroszlány körzete került. Az ipar hatására kiemelkedő jövedelem e térségekben 
ugyanis  nem  párosul  nagy  terheléssel,  annak  ellenére  sem,  hogy  a  paksi  kistérség  az 
oroszlányival ellentétben nem forgalmi árnyékban fekszik.

Meg kell  azonban jegyezni,  hogy a magas  SZJA elsősorban  a közszférából  származó jövedelmekkel  áll 
összefüggésben, amely nem közvetlenül a termeléshez kapcsolódik, így forgalomgeneráló hatása kisebb. Ennek 
ellenére az adózás során lehetséges jogi kiskapuk hatását kiszűrű adóköteles jövedelmekkel való vizsgálat is a 
fenti eredményeket hozta.

A személyi jövedelemadóval való magas korreláltság felvetette annak lehetőségét is, hogy 
a jövedelem változása hosszabb időtávon is kapcsolatban állhat a forgalom növekedésével. 
Ennek  bizonyítására  a  legkorábbi,  1988-as,  és  a  legutolsó,  már  nem  előzetes  adatokat 
tartalmazó 2004-es egy főre jutó SZJA értékek változását vetettem össze a forgalom 1985 és 
2006  közötti  kistérségi  változásával.  Az  elvégzett  regressziós  vizsgálat  azonban  20  éves 
időtávon már nem igazolta az összefüggést (R2=0,18), vagyis a forgalom változásának hosszú 
távon  a  jövedelem változásánál  komplexebb  okai  vannak.  A forgalom és  a  SZJA között 
jelenleg fennálló, és a számításokkal igazoltan a 80-as évek végén is létező kapcsolat azonban 
azt valószínűsítette, hogy országosan léteznie kell a trendnek, azt azonban bizonyos egyedi 
fejlődésű térségek nagymértékben  gyengítik.  E sejtést  igazolta  a  hibatagok nagysága  által 
kirajzolt speciális térszerkezet. (42. térkép)

A  szürke  színnel  jelölt,  a  jövedelem-  és  forgalomváltozás  közötti  kapcsolat  alapján 
szabályszerűen viselkedő kistérségek mellett négy speciális csoportot különböztettem meg. A 
piros  tónussal  jelölt  területek  esetében  a  SZJA változása  alapján  vártnál  nagyobb,  míg  a 
kékkel  jelöltek  esetében  annál  kisebb  mértékű  forgalomváltozás  következett  be.  E  két 
csoportot osztottam tovább annak függvényében, hogy a kistérség 2006-os egy adózóra jutó 
SZJA értéke alapján a kistérségi rangsorban átlag alatti vagy átlag feletti volt-e. 

Az így  létrejövő négy kategória  jó  áttekintést  ad a  speciális  helyzetű  térségekről  és  e 
specialitások  okairól.  A  piros  tónusú  területek  esetében  bekövetkező,  kiemelkedő 
forgalomnövekedés  térbelileg  jól  lehatárolhatóan  három  okkal  magyarázható.  A  nyugati 
(Ausztria) és keleti irányba (Ukrajna) bekövetkező bővülés a korábbi adminisztratív tiltások 
megszűnése utáni „trendre” állást, a mindkét esetben intenzívvé váló gazdasági (illetve nyugat 
felé  turisztikai)  kapcsolatok megerősödését  tükrözi.  Míg – a  főleg Szovjetunió esetén – a 
forgalom  közútra  terelődéséből  is  adódó,  legális  gazdasági  kapcsolatokból  következő 
növekedés mindkét irányba szerepet játszik, addig a keleti kishatárforgalom megerősödése a 
szürke-  és  feketegazdaság  kényszerű  jelenlétéből  fakad.  E  határtérségek  mellett  ebbe  a 
kategóriába tartoznak egyes gyorsforgalmi tengelyek menti, gazdaságilag dinamikus térségek 
is (az M1 és az M3 mellett), amelyek közül több átfedésben van a főváros körüli szuburbán 
zónával is, amely a 80-as évek végétől óriási forgalomtöbbletet generál Budapest környékén.

A jelentős forgalomnövekedésű térségek a főváros környékén és az M1 mentén egyben 
átlag feletti  jövedelemmel  is  rendelkeznek,  a keleti  országrészből  ugyanakkor  csak három 
nagyváros, Nyíregyháza, Salgótarján és Tiszaújváros térsége került ebbe a kategóriába. Az 
átlag alatti térségek viszont négy kivétellel a Dunától keletre helyezkednek el, ami a be nem 
vallott jövedelmek mellett arra utal, hogy ezeken a területeken a forgalom növekedésében az 
extern okok kiemelkedő szerepet játszottak.

42. térkép
A reziduumok által kijelölt térségtípusok a 2006-os fajlagos SZJA tükrében
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Adatforrás: KSH T-STAR, APEH SZTADI, [9], [23]

A  kék  tónussal  jelölt  alacsony  forgalomnövekedésű  (vagy  éppen  forgalmukat  vesztő) 
térségek többsége  térbelileg  szintén kompakt  helyzetű,  amelyek  ismert  külső illetve  belső 
perifériákon találhatók.  Ilyen (és a 2006-os SZJA alapján pedig az átlag alatti  kategóriába 
tartozó)  kistérségek  sorakoznak  a  jelentős  cigány  népességgel  rendelkező  horvát  határ 
mentén, illetve Abaúj és Zemplén számos kistérségében, ami a gazdasági nehézségek mellett 
a  forgalmilag  félreeső  helyzetet  tükrözi.  Szintén  ebbe  a  csoportba  tartozik  a  gépjármű 
ellátottság térszerkezetéből és az elérhetőségi vizsgálatokból is (Szalkai, 2006) ismert belső 
periféria Győrtől délre, illetve az Alföld néhány kistérsége.

Csak forgalmi szempontból depresszív, gazdaságilag viszont dinamikus ugyanakkor szinte 
a Duna teljes bal parti sávja Budapesttől délre, a Duna és az Ipoly szöglete, illetve számos, a 
Dunától keletre  fekvő nagyváros  kistérsége (Szeged, Békéscsaba,  Szolnok, Miskolc,  Eger, 
Kazincbarcika).  E  területek  tekinthetők  a  gazdasági-környezeti  viszonyrendszer  együttes 
figyelembevétele alapján a hazai nyerteseknek, hiszen az átlag feletti gazdasági helyzet ezen 
esetekben csak a forgalom kisebb mértékű növekedésével járt együtt. 

4.5.2.A forgalom és a gépjármű ellátottság közötti kapcsolat

A gépjármű ellátottság területi aspektusait már a hazai földrajzi szakirodalomban is több 
ízben  (Tiner,  1993;  Erdősi,  2001)  vizsgálták.  Ennek  során  megállapították,  hogy  a 
személygépkocsi  ellátottság  a  80-as  évek  elején  a  dinamikahordozó  nehézipari  és  a 
kiemelkedő  fizetéseket  biztosító  bányászati  térségekben  volt  a  legnagyobb  (hosszú  ideig 
Baranya  volt  az első),  majd a  80-as második felében az ellátottság  javulása áthelyeződött 
azokba  a  térségekbe,  ahol  az  intenzív  mezőgazdasági  magántermelés  és  a  kereskedelem 
fellendült (BKK, Tolna, Zala). (Erdősi, 2001) Az ellátottság különbségei a településhierarchia 
mentén is jelentősek voltak, amelyhez a nagyobb települések magasabb jövedelmi viszonyai 
mellett  a  gépkocsihoz  jutás  adminisztratív  szabályozása  is  hozzájárult.  A  rendszerváltás 
időszakától a gazdasági súlypont elmozdulásával a nyugat-dunántúli térség ellátottsága vált a 
legjobbá,  csökkentve  ezzel  a  térségben a  településhálózat  menti  különbségeket  is,  míg  az 
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alföldi, alacsony ellátottságú térségeket e tekintetben is a további differenciálódás jellemezte. 
(Tiner, 1993)

Az ellátottság nagytérségi különbségei a 90-es évek első felére kialakult állapothoz képest 
nem  változtak  jelentősen,  mind  a  fajlagos  gépjármű  ellátottság  (43.  térkép),  mind  a 
személygépkocsi ellátottság továbbra is a nyugat-kelet tengely mentén válik el egymástól.

43. térkép
Az ezer főre jutó gépjárművek száma kistérségenként, 2006

Adatforrás: KSH T-STAR

A Balassagyarmat-Békéscsaba tengely kirajzolódása mellett azonban megfigyelhető a Dél-
Dunántúl gazdasági lemaradásával párhuzamosítható alacsony ellátottsági szint, miközben a 
településhierarchia  menti,  továbbra  is  létező  tagozódást  jelzi  a  keleti  nagyvárosok 
(Nyíregyháza, Debrecen, Hajdúszoboszló, Békéscsaba) jobb ellátottsága.

A  gépjármű  ellátottság  természetes  módon  jelentős  kihatással  van  a  közúti  forgalom 
nagyságára  is.  A  forgalom „áramlási  jellege”  miatt  azonban  a  statisztikailag  kimutatható 
kapcsolat  erőssége  minden  vizsgált  esetben  (teljes  forgalom  –  teljes  ellátottság,  szgk. 
forgalom  –  szgk.  ellátottság,  tgk.  forgalom  –  tgk.  ellátottság)  csak  erősen  közepes  (a 
determinációs együttható 0,41 és 0,47 közötti). A szórásdiagram a teljes forgalom és a teljes 
gépjármű ellátottság közötti kapcsolatot ábrázolja. (5. ábra)
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5. ábra
A gépjármű ellátottság és a közúti forgalom közötti kapcsolat kistérségi szinten, 2006

Adatforrás: KSH T-STAR, [23]

A regressziós egyenestől legtávolabbi kistérségek, akár csak a SZJA esetében, továbbra is 
Budaörs és Dunakeszi térsége, de a gödöllői és pilisvörösvári kistérség elkülönülő helyzete 
szintén az adóköteles jövedelmeknél tapasztaltakat ismétli, azaz a magas ellátottsági szinthez 
képest a tranzit és az agglomerációs forgalom hatására még ennél is magasabb a forgalom 
mértéke. Alacsonyabb terhelés mellett, de ugyanez a helyzet a forgalmi csomóponti szerepű 
füzesabonyi  kistérségben  is,  az  ellátottság  önmagában  csak  kisebb  forgalomnagyságot 
indokolna.

Változik  azonban  a  helyzet  a  regressziós  egyenes  „alatti”  területeken,  ahol  a  teljes 
járműszámot  legerősebben meghatározó  személygépkocsi  ellátottság  különbségei  miatt  (az 
SZJA  és  a  szgk.  ellátottság  közötti  vizsgálatokhoz  hasonlóan)  több  balatoni  kistérség 
(balatonfüredi, fonyódi, keszthelyi) tér le leginkább a trendvonalról, míg a kiskőrösi kistérség 
a BKK és Csongrád megyére jellemző, országosan kiemelkedő motorkerékpár ellátottsággal 
kiegészülve követi balatoni társait. E térségek járműellátottsága olyan mértékű, hogy ehhez 
képest  a  forgalomnagyság  annak  ellenére  a  várható  alatt  marad,  hogy  egyik  terület  sem 
periférikus fekvésű.

4.5.3.További mutatók a forgalom tükrében

Utolsó  kistérségi  vizsgálatként  a  forgalomnagyság  és  több  kistérségi  szintre  aggregált 
elérhetőségi  mutató  kapcsolatát  vizsgáltam.  A  korrelációs  együtthatók  alapján  arra,  a 
területszervezési szempontból kedvezőtlen jelenségre derült fény, hogy a forgalom nagysága 
messze  a  legnagyobb  mértékben  (-0,61)  a  fővárostól  való elérhetőségi  idővel  áll  fordított 
irányú  kapcsolatban.  A  helyi  térszerveződési  kapcsolatokat  jelző  elérhetőségi  mutatókkal 
(legközelebbi  megyeközpont,  legközelebbi  20  ezer  fős  város,  legközelebbi  város)  való 
összefüggés erőssége jelentősen gyengébb (-0,46 – -0,42), míg a kistérségi központokkal való 
kapcsolat már a korrelálatlanság felé tendál. Az együtthatók mögött a főváros egész országra 
kiterjedő,  a  helyi  központoknál  is  nagyobb  erejű  térszervező  hatása  feltételezhető,  ami  a 
kiegyenlítetett területi fejlődés szempontjából hátrányos.
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Néhány további mutatóval is megvizsgáltam a forgalom nagyságának összefüggését, ezen 
számítások azonban megyei szintre vonatkoznak. Az alacsony elemszám (19) már közelít a 
korrelációs,  regressziós  vizsgálatok  megbízhatósági  határához,  a  szélsőértékek  jelentős 
„módosító  szerepe”  több  esetben  is  egyértelművé  vált.  Ezzel  együtt  megfelelő  óvatosság 
mellett számos eredmény jól interpretálható. (6. ábra)

6. ábra
A GDP/fő és a közúti forgalom közötti kapcsolat megyei szinten, 2005

Adatforrás: KSH, [22]

A GDP/fő és a közúti forgalom közötti összefüggés vizsgálatára már az ezredforduló előtt 
is sor került (Koren Cs.–Makó, 1999), az akkori elemzés – a konkrét számértékek közlése 
nélkül – a személygépkocsi ellátottsággal való erősebb kapcsolatról számolt be.

A  rendelkezésre  álló  legfrissebb,  2005-ös  megyei  GDP  értékekkel  elvégzett  vizsgálat 
minden esetben legalább közepes vagy ennél erősebb korrelációt adott, az értékeket azonban 
Budapest és Pest megye szerepeltetése jelentősen módosította. A teljes forgalomnagysággal 
való kapcsolat erőssége az ábrázolt esetben, Pest és Budapest GDP adatainak összegzésekor 
volt a legnagyobb. Budapest elhagyásával a determinációs együttható értéke 0,28-ra csökkent, 
Pest megye elhagyása után viszont 0,37-re erősödött.

A GDP/fő értékek,  eltérően  a  társadalmi  viszonyrendszert  tükröző jövedelemadótól  ill. 
gépjármű ellátottságtól, már nem a társadalmi jólétet, hanem a gazdaság teljesítményét jelzik. 
Erre  utal,  hogy  a  GDP/fő  a  járműfőcsoportok  közül  a  tehergépkocsi  forgalommal  áll  a 
legszorosabb, közepes erősségű kapcsolatban, amely összefüggés egy tizeddel tovább javul 
(r=0,66), amennyiben az ipari termeléshez legkevésbé kötődő kisteher-gépkocsikat (3,5 tonna 
alatt) elhagyjuk a vizsgálatból.

A szórásdiagram területi mondanivalója jól magyarázható, a trendvonaltól leginkább két 
fejlett nyugati, forgalmi árnyékban fekvő megyénk (Vas, Zala) tér el, melyek átlagon felüli 
gazdasági fejlettségük ellenére is legkisebb forgalmú megyéink közé tartoznak.
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Nem véletlenül  az  ipari  termelés  egy főre vetített  értéke  is  hasonló  viszonyban  van  a 
forgalom nagyságával, mint a GDP. Ebben az esetben is a teherforgalommal a legszorosabb a 
kapcsolat, mely a kisteher-gépkocsik elhagyásával szintén szorosabbá válik.

A gazdaság prosperitását kifejező mutatóként – az előbbiekhez képest ellentétes előjellel – 
ugyanez a helyzet a munkanélküliségi ráta és különböző forgalomnagyságok között. Vagyis a 
teherforgalom  nagyságának  növekedése  párosul  a  legnagyobb  mértékben  csökkenő 
munkanélküliségi  rátával,  s  a  kisteher-gépkocsik  elhagyása  ebben az  esetben  is  javítja  az 
összefüggés szorosságát (r = -0,55).

Szintén ugyanezt a trendet tükrözi a nyugellátásban részesülök arányának vizsgálata is, a 
legnagyobb  korrelációs  együttható  ebben  az  esetben  is  a  nehéz-tehergépjárművek 
forgalomnagyságával adódik. (r = -0,62).

Ezen eredmények tehát  arra utalnak,  hogy a gazdasági  fejlettséget  a teljes forgalomnál 
vagy  a  személygépkocsi  forgalomnál  jobban  írja  le  a  kisebb  volumenű,  de  a  gazdaság 
racionális  döntéseit  követő  tehergépjármű  forgalom,  mivel  az  egyéni  közlekedés  számos 
olyan  társadalmi,  meteorológiai,  pszichológiai  tényezőtől  is  függ,  melyek  a  regionális 
kutatások „materialista” világa számára (sajnos) felfoghatatlanok.   

A  forgalomnagysággal  való  összefüggéseket  keresve  utolsó  mutatócsoportként  a  fő 
gazdasági szektoronkénti  foglalkoztatottsági  arányt  vizsgáltam. A megyei  szinten elvégzett 
vizsgálatokkal  1970-ig  mentem  vissza,  öt  időpontra  elemeztem  a  korrelációs  együtthatók 
változását. A záró, 2006-os évre e mutatókörre is érvényes a (nehéz)teherforgalom gazdasági 
állapotot tükröző képessége, a kilenc korrelációs pár közül a legszorosabb kapcsolat a nehéz-
tehergépkocsik forgalma és az ipari foglalkoztatottak aránya közt áll fenn (r = 0,48).  (7. ábra)

7. ábra
A fő gazdasági szektorokban foglalkoztatottak megyei aránya és a forgalom közti kapcsolat 
változása

Adatforrás: [6], [8], [10], [18], [23], [46], [47], [48]

Főbb tendenciáikat tekintve az egyes szektorok foglalkoztatottsági aránya és a forgalmi 
főcsoportok közötti kapcsolat változása hasonló. Ez alól egyetlen jelentős kivétel, hogy 1970-
ben a teljes forgalomnagyság és az ipari, valamint a mezőgazdasági foglalkoztatottak aránya – 
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eltérően a többi forgalmi főcsoporttal való kapcsolattól – szinte teljesen korrelálatlan volt. A 
jelenhez való közeledéssel azonban a szektorális görbék összetartóvá válnak, 2006-ra szinte 
kiegyenlítődnek, ami a személygépkocsik és a tehergépkocsik térhasználatának hasonlóbbá 
válására  utal.  A növekvő forgalom által  indukált  szétterülő  kiegyenlítődést  az  1985-ös  és 
2006-os szgk.-tgk. forgalmi adatsorok kistérségi korreláltságának emelkedése is alátámasztja.

Az elemzési  időtáv egészét  jellemző legfontosabb változás  az volt,  hogy a  90-es évek 
átmeneti  időszaka  mind  a  szolgáltatások,  mind  az  ipar  szempontjából  megváltoztatta  a 
korábban  jellemző  képet.  A  tercier  szektorban  foglalkoztatottak  aránya  1970-től  egészen 
2001-ig gyakorlatilag semmilyen kapcsolatban sem állt a forgalomnagysággal, de a negatív 
előjelű együttható egyedül az átmenet 10 évében vett  fel  pozitív értékeket.  A térszerkezet 
stabilizálódásával  (a  vidéki  megyék  növekedő  kiegyenlítődése  a  tercier  foglalkoztatottak 
arányát tekintve, KE és Pest csökkenése mellett) azonban 2006-ra újra negatív, még mindig 
gyenge,  de minden addigit  meghaladó értékkel  zárt  a  mutató.  Ez arra  utal,  hogy a  fejlett 
szolgáltató szektor viszonylagosan „független” az anyagi termelés szférájától, vagyis a nem 
materiális tercier szektor, a szezonális, és részben még mindig vasútra utalt mezőgazdasághoz 
hasonlóan  sokkal  kevésbé  indukál  közúti  forgalmat,  mint  az  ipar.  Az  ágazati 
foglalkoztatottság  és  a  GDP  összefüggéseit  vizsgálva  hasonló  eredményre  jutott  Lőcsei 
(2004) is, a gazdasági fejlettség az ipari foglalkoztatottak arányával pozitív, míg a tercierével 
negatív korrelációban állt az ezredforduló vidéki Magyarországán. E 2001-es eredményeket a 
forgalom területi jellemzői csak több éves csúszással követték. 

A  legérdekesebb,  több  szempontból  is  fordulatos  folyamatok  a  forgalomhoz 
legszorosabban  kötődő  ipart  jellemezték.  A  változások  nem  csak  a  forgalommal  való 
kapcsolat szorosságának időszakos átalakulásában, de a járműkategóriák közti változásban is 
megjelentek.  Az  ipari  foglalkoztatottak  aránya  1970-ben  még  jelentős,  1980-ban  pedig 
minimális különbséggel, de szorosabb összefüggésben állt a személygépkocsik forgalmával, 
mint  a  tehergépkocsikéval.  Ez  feltehetően  a  magasabb  fizetésű  nehézipari  és  bányászati 
alkalmazottak gépjármű-használati lehetőségeivel állt összefüggésben. A 90-es évekre ez az 
összefüggés felbomlott, és korrelálatlanságba süllyedve az iparral közvetlen kapcsolatban álló 
teherforgalom vált a „meghatározóvá”. A részletesebb vizsgálatok azonban rámutattak, hogy 
2001-re az r<0,1 alá eső értéke nem az országos trend felbomlásának, hanem csak néhány 
speciális szerkezeti  struktúrájú megyének (Pest, Nógrád, Vas) volt köszönhető. A speciális 
forgalomfejlődésű  Pest  megye  a  rendszerváltás  időszakában  ugyanis  mind  forgalmának 
kiemelkedő növekedése, mind az országosnál gyorsabban végbemenő szerkezetváltás miatt is 
leszakadt az országos trendről. A másik póluson helyezkedett el Nógrád megye, ahol épp a 
pest megyeivel ellentétes folyamatok – elmaradó szerkezetváltás, kiemelkedően magas ipari 
foglalkoztatottság egészen 2001-ig – (nem) zajlottak le, ami szintén az országos trendtől való 
távolodáshoz vezetett. 2001-re e két megyéhez „zárkózott fel” Vas megye is, ahol az országos 
trenddel teljesen ellentétes módon 1990 és 2001 között 9 százalékponttal növekedett az ipari 
foglalkoztatottak  aránya.  Nemes  Nagy (2004)  az ipari  termelés  indexét  vizsgálva  hasonló 
eredményre jutott, tanulmányában szintén Vas és Nógrád megye különleges helyzetére hívta 
fel  a  figyelmet,  rámutatva  a  nyugat-magyarországi  térség  „exportvezérelt  ipari 
reneszánszára”, melynek fő hajtóereje Vas megyében is a gépipar volt. (Kukely, 2004)

2006-ra  a  teherforgalom  és  az  ipari  foglalkoztatottak  aránya  közti  kapcsolat  újbóli 
erősödése (r = 0,4) az ipar szerkezetének stabilizálódását és modernizációját jelzi. Míg Pest és 
Vas megyében kis mértékben, addig Nógrádban az országos átlagot messze meghaladóan, 7,5 
százalékponttal  csökkent  az  ipari  foglalkoztatottak  aránya.  Vagyis  a  három „szélsőséges” 
megye  trendvonal  felé  történt  elmozdulása  vezetett  a  forgalommal  való  kapcsolat 
szorosságának újbóli, de már a teherforgalommal összefüggő növekedéséhez.
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4.5.4.A gazdasági fejlettség és a közúti légszennyezés közötti kapcsolat

A közlekedés, különösen a közúti közlekedés kapcsán kiemelkedő fontosságú az alágazat 
környezetre  gyakorolt  hatásainak  ismerete.  Szennyező  hatásai  közül  a  zajterhelés  csak 
lokálisan  jelentkezik,  és  a  lakott  területeken  jelent  problémát,  a  zajterhelés  50-55%-a, 
nagyvárosokban  60-65%-a  származik  a  közúti  közlekedésből.  Ennél  kiterjedtebb  területi 
hatású a közlekedésből származó légszennyezés, amely a településeket és nagy forgalmú utak 
melletti területeket terheli különösen. A közlekedési szektor a NOx-ok és a CO emisszióért 
felelős a legnagyobb mértékben (62% ill. 73,5%), míg a CO2 és a szilárd szennyező anyagok 
kibocsátása  18-18%-ban  terheli.  Ezen  belül  –  a  SO2 emisszió  kivételével  –  a  közúti 
közlekedés felelős a közlekedési jellegű kibocsátások 88-99 százalékáért,  de Budapesten a 
teljes CO emisszió több mint 90%-a gépjárművekből származik.

A főváros közlekedési eredetű légszennyezettsége messze a legrosszabb Magyarországon, 
a közlekedésből származó CO-ban második legszennyezettebb Debrecenhez képest 37-szeres, 
de  minden  egyéb  komponens  tekintetében  is  legalább  16-szoros  a  fővárost  érő  terhelés 
különbsége. [203]

A  rendszeresen  összeállított  közúti  emissziókataszter  (Merétei  et  al,  2002)  adatait 
felhasználva,  valamennyi  szennyezőforrást  összegezve  a  megyénkénti  fajlagos 
emisszióértékek  a  becslésnél  alapul  vett  forgalomnagyság  területi  képével  rokoníthatók, 
melyeket  természetesen  befolyásolnak  a  számítások  során  felhasznált  egyéb  tényezők 
(járművek típusa, kora, stb.) is. (44. térkép)

44. térkép
A közúti forgalom emissziója, 2002

Adatforrás: Merétei et al (2002)

A főváros  és  Pest  megye  messze  kiemelkedő  szennyezettsége  után  a  legforgalmasabb 
észak-dunántúli megyék következnek, míg a másik póluson három alföldi megye zárja a sort, 
a legkevésbé szennyezett Békés megyével.
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Az emisszió adatok értékelése a gazdasági fejlettség tükrében válik különösen érdekessé. 
A vidéki megyék adatsorai közti közepes erősségű korrelációs együttható (r = 0,49) a főváros 
bevonása után 0,89-re emelkedik. (8. ábra)

8. ábra
A közúti emisszió és a GDP kapcsolata megyei szinten, 2002

Adatforrás: Merétei et al (2002), [48]

A szórásdiagram három megye esetében jelez nagy mértékű különbséget. Míg Pest megye 
és Budapest esetében pozitív irányú az eltérés, vagyis a GDP alapján várhatónál nagyobb a 
légszennyezettség, addig két nyugati megyénkben, GyMS-ban és Vasban az emisszió alatta 
marad  a  gazdasági  fejlettség  alapján  várthoz  képest.  Ez  csak  Vas  esetében  lenne  a  kis 
forgalommal  magyarázható,  feltehetően  a  magasabb  jövedelmi  szint  következtében 
korszerűbb járműpark segíti inkább a környezet megóvását.

Az emisszió és a gazdasági fejlettség közötti  kapcsolat  legfontosabb tanulsága azonban 
sajnálatosan  az,  hogy a  prosperitáshoz  szorosan  kötődik  a  szennyezettebb  környezet,  ami 
hosszú  távon  olyan  ellentmondást  jelent,  amely  a  jelenlegi  társadalmi  berendezkedést  is 
alapvetően veszélyeztetheti.

5. Szintézis

A  közúti  forgalomszámlálások  története  közel  140  éves  múltra  tekint  vissza 
Magyarországon. A kutatás időtávját jelentő, 1869-től 2006-ig terjedő időszakban a felvételi 
módszerek és az ország területének megváltozása mellett technikai, társadalmi és gazdasági 
értelemben  is  olyan  jelentős  változások  mentek  végbe,  melyek  a  közúti  forgalom 
összetételének és területi  megoszlásának átrendezését idézték elő. E változások számos,  az 
adott időszakra jellemző társadalmi-gazdasági vonást is tükröznek, így a forgalom nagysága –
mint  lehetséges  fejlettségi  mutató  –  korszakonként  akár  egymásnak  ellent  is  mondó 
jelentéssel bír.

A XIX.  századi  forgalomfelvételek  időszakában  –  amely  még  a  hazai  közúti  motoros 
forgalom  megindulása  előtti  korszak  tükre  –  a  kizárólag  fogatokkal  bonyolított  közúti 
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közlekedés előbb a hajózással, majd a nagy ütemben kiépülő vasúthálózattal együtt látta el a 
térségek összekötésének feladatát. Fő folyóink mentén a vízi szállítás vezető szerepe még a 
XX.  század  első  felében  is  megkérdőjelezhetetlen  volt  (Illyefalvi,  1935),  a  vasúthálózat 
hossza a forgalomszámlálások kezdetekor viszont még a 3000 km-t sem érte el. A Kiegyezést 
követő gyors fejlődés hatására azonban – melynek a forgalomszámlálási rendszer felállása is 
köszönhető – új lendületet kapott a vasúthálózat kiépítése, hossza az első számlálási periódus 
végére (1876) már megközelítette a 7000 km-t, majd 1894-re a 13000 km-t is meghaladta. A 
nyugatról  kelet  felé  terjeszkedő  hálózat  ekkorra  –  Csík  vármegye  kivételével  (Frisnyák, 
2003c)  – már  az ország „teljes” területét  bekötötte  a korszak területi  fejlődését  leginkább 
dinamizáló infrastruktúra rendszerébe.

E változás hatására a közúti forgalom szerepe és jelentősége átértékelődött. Míg 1869-ben 
az ország egyes térségeiben a gyalogos forgalom mellett a szekerezés jelentette az egyetlen 
közlekedési módot, a XIX. század végére a közúthálózat feladata az állomások és a vasúttal el 
nem érhető  térségek  ellátására  korlátozódott.  Ennek  következtében  a  forgalom 1894-re  – 
eloszlásának területi kiegyenlítődése mellett – jelentős mértékben, kétharmadára csökkent. A 
közúti  forgalom mértéke  így e rövid,  20-30 éves időszakon belül  is  eltérő jelentéssel  bír, 
csökkenése itt az ország gazdasági prosperitásának jele. 

A fogatolt forgalom kizárólagossága a XIX-XX. század fordulójával szűnt meg. Az 1900-
as évek első évtizedei a közúti forgalom szempontjából is átmeneti időszakot jelentettek, a 
szekérforgalom  mellett  megjelenő  motorikus  forgalom  már  más  társadalmi  csoportokhoz 
kapcsolódva az eddigiektől  eltérő  jelentéssel  ruházta  fel  a forgalom nagyságát.  A fogatolt 
forgalom a 20-as években a mezőgazdasági termények szállításában, a városi árufuvarozásban 
és a rövidebb helyközi  fuvarozásban játszott  igazán jelentős szerepet,  de a világgazdasági 
válság idején újra megindult a hosszú távú szekerezés is. E tényezők következtében a közúti 
forgalom egészéből közel 90%-os aránnyal részesedő forgalom területi szerkezete viszonylag 
kiegyenlített,  míg a nagyvárosokhoz,  üdülőkörzetekhez és a nemzetközi  (főleg az osztrák) 
kapcsolatokhoz kötődő gépjárműforgalom megoszlása rendkívül polarizált  volt.  A motoros 
forgalom  egyenlőtlenségei,  követve  a  gépjármű-ellátottság  térszerkezetét,  elsősorban  a 
főváros-vidék, másodsorban a nyugat-kelet dimenziók mentén jelentkeztek. 

A II.  világháborút követően teljesen új feltételek közt zajlott  tovább a közúti  forgalom 
változása. A forgalom nagysága jelentősen megnőtt, mely elsősorban a motorkerékpáros és a 
tehergépjármű-forgalom radikális emelkedéséből származott (arányuk együttesen 40% lett), 
ugyanakkor bár a fogatolt forgalom nagysága alig csökkent, aránya a korábbi közel 90%-ról 
45%-ra  mérséklődött.  (9.  ábra)  A  személygépkocsi  forgalom  pusztán  10%-os  aránya  az 
egyéni  közlekedés  politika  általi  mesterséges  visszafogását  tükrözte,  nagysága  nem  állt 
arányban  az  ország  gazdasági  fejlettségével.  Ennek  következtében  az  egyéni  közúti 
személyforgalom legnagyobb lebonyolítójává az adminisztratív módon legkevésbé korlátozott 
kerékpáros közlekedés vált.

Az ötvenes évek végétől a politikai enyhülés, a kollektivizálás, a fokozódó iparosítás és a 
modal-split  kezdődő  romlásának  együttes  hatására  korszakváltás  zajlott  le  a  hazai 
közlekedésben. Több évezredes uralma után lezárult a fogatolt forgalom korszaka, és sajátos, 
mintegy  tíz  éves  átmeneti  periódus  következett,  melyet  a  kerékpáros  és  motorkerékpáros 
közlekedés határozott meg. A könnyen beszerezhető kétkerekű járművek forgalma egészen a 
70-es évek elejéig meghaladta  a személygépkocsikét,  majd az 1968-as közlekedéspolitikai 
koncepció  által  deklarált  célok  megvalósulásaként  az  autók  száma  indult  megállíthatatlan 
növekedésnek.  A  kerékpáros  és  motoros  forgalom  ezzel  párhuzamosan  egyre  kisebb 
jelentőségűvé  vált,  de  jól  érzékelhetően  a  személygépkocsi  forgalom  komplementereként 
funkcionált  tovább. Ez a személyforgalom területi  arányait  mindvégig  kiegyenlítettebbé,  a 
lebonyolítás módjáét viszont differenciáltabbá tette.
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9. ábra
A közúti forgalom változása Magyarországon, 1869-2006

Adatforrás: [1-23], [115], [119], [164-167], [169], [171], [173], [174]

Az  áruszállításban  a  szekérközlekedés  a  mezőgazdaságiból  iparivá  alakuló  gazdaság 
következtében  az  50-es  évek  végétől  teljesen  elvesztette  jelentőségét,  külön 
járműkategóriakénti számlálásukat 1985 után meg is szűntették. Ezzel párhuzamosan egyre 
fontosabbá  váltak  a  tehergépjárművek,  jelentőségük  növekedése  a  mezőgazdasági 
kollektivizálás és az ipari tőkekoncentráció következménye volt.  

A  forgalom  (különösen  a  személygépkocsik  forgalmának)  növekedése  a  60-as,  70-es 
években  korábban  ismeretlen  méreteket  öltött,  változásának  üteme  az  ipari  termelés 
változásával (Nemes Nagy, 2004) áll szoros kapcsolatban. (10. ábra)

1963 és 1970 között a valaha mért legnagyobb, közel évi 6%-os forgalomnövekedés zajlott 
le  a  hazai  utakon.  A  bővülés  a  személy-  és  a  teherforgalmat  egyaránt  érintette,  a 
személygépkocsik forgalmának nagyobb növekedési üteme következtében a járműkategória 
forgalma 1970-re a második világháború után először haladta meg a tehergépkocsikét. 

A 80-as évekre – az 1973-as kőolaj árrobbanás Magyarországra évekkel később begyűrűző 
hatásaként – a növekedés üteme nagymértékben visszaesett, kivétel volt ez alól az autóbuszok 
forgalma,  amelyben a  kis  települések  egyre  nagyobb arányú  bekötöttsége  mellett  a vasúti 
mellékvonalak  felszámolásának  is  hatása  volt.  Az  utak  negyedének  forgalma  abszolút 
értékben is csökkent, jelentősen növekedett ugyanakkor a nemzetközi forgalom mértéke.

A rendszerváltozás  (az ipari  és mezőgazdasági  termelés  visszaesése,  a  reáljövedelemek 
csökkenése) hatására a forgalom országos szinten is visszaesett, amire az 50-es évek óta nem 
volt példa. Az átmeneti sokkot átmeneti növekedés követte, melyben több tényező (a modal-
split  erőteljes  eltolódása,  a  termelési  struktúra  felaprózódása,  a  tranzit  növekedése,  a 
szuburbanizáció fokozódása, a korábban adminisztratív módon leginkább gátolt Ausztriába és 
Kárpátaljára irányuló forgalom felfutása) együttes hatása érvényesült. A növekedés trendjét a 
90-es évek közepi gazdasági megszorítások törték meg, az 1995-ös szintet csak 1998-ban érte 
el újra a forgalom nagysága. Ezt 2003-ig  gyors növekedés követte, a  2002 és 2003 közötti 
6,45%-os forgalomnövekedés a valaha mért legmagasabb érték. Az elmúlt években azonban a 
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forgalom növekedésének lendülete megtört, és fokozatosan csökkenő éves ráták mellett 2005-
ről 2006-ra 2,12%-ra esett vissza.

10. ábra
A közúti forgalom változásának üteme, 1963-2006

Adatforrás: [5-23]

A növekedési index a forgalom változásának egyes regionális trendjeit is tükrözi. Az ipari 
termelés  megyei  volumenéhez  hasonlóan  az  addig  viszonylag  nivelláltabb,  az  országos 
átlaghoz  közelebbi  megyei  forgalmi  indexek  is  rendkívül  szélsőségessé  váltak  a 
rendszerváltozás  hatására.  A  forgalom  növekedése  minden  vizsgálati  szinten  a  területi 
különbségek nagy mértékű növekedése mellett ment végbe 

A forgalomterhelési  osztályközök „felfelé  csúszására”  és  a  forgalom koncentrálódására 
utal  a legkisebb és legnagyobb forgalmú útszakaszok hosszának változása.  A kisforgalmú 
főutak hossza nagymértékben csökkent (míg 1970-ben a főutak ötöde, 1280 km terhelése volt 
1000 jármű/nap alatti, addig 2000-ben csak 110 km), a nagy forgalmú főutak hossza viszont 
jelentősen növekedett (1980-ban 32 km, 2000-ben 246 km főút napi forgalma haladta meg a 
20000 járművet).

Útvonalak  szintjén  vizsgálva  a  legforgalmasabb  tengely  az  ötvenes  évektől  kezdve  a 
balatoni  forgalmat  hordozó M7-7 korridor  volt,  amelyet  a  rendszerváltozás  következtében 
felértékelődött nyugati orientáció hatására az M1 váltott. Az M0 déli szektorának befejezése 
után azonban a fővárost elkerülő gyűrű vált a hálózat legterheltebb tagjává, autóútként való, 
politikai érdekektől sem mentes kiépítése ezért elfogadhatatlan.

A gyorsforgalmi és elsőrendű hálózat tagjai mellett már a 60-as évektől legforgalmasabb 
útvonalaink közé tartozott a Balaton északi partja és Veszprém közötti térség főúthálózata és a 
borsodi  iparvidéket  átszelő  26-os  út,  melyekhez  a  80-as  évek  közepétől  részben 
idegenforgalmi,  részben  vonzáskörzeti  forgalom  hatására  a  11-es  (Budapest–Szentendre–
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Esztergom) és az 58-as (Pécs–Harkány) utak forgalma is felzárkózott. A csoport a 90-es évek 
elejére a Győr–Sopron (85. sz. út) úttal bővült, de az évtized végére mind a balaton északi 
partján  fekvő  utak,  mind  a  26-os  út  kikerült  a  legforgalmasabb  tengelyek  köréből. 
Feltehetőleg a hálózatfejlesztés hatásaként felzárkózott viszont az élcsoportba a 62-es és a 36-
os út.

Szintén koncentrációt, a gyorsforgalmi hálózaton belül azonban szétterülést, és szintén a 
nagytérségi  kapcsolatok  fontosságának  felértékelődését  jelzi  a  legterheltebb  útszakaszok 
megoszlásának változása. Történetileg ugyanis – a XIX. századi számlálás eredményei által is 
bizonyítottan  –  a  legterheltebb  útszakaszok a  városhálózathoz  kötődtek.  A lokális  szinten 
működő  társadalmi-gazdasági  berendezkedés  nem követelte  meg,  de  a  technikai  feltételek 
nem  is  tették  lehetővé  a  tömeges  méretekben  való  távolsági  szállítást,  az  akciórádiusz 
jelentősen  kisebb volt  a  mainál.  E hagyományos  rendszer  fokozatosan bomlott  fel  a  XX. 
század  során,  és  Magyarországon  a  80-as  évek  közepén  következett  be  először,  hogy az 
országos  úthálózat  egy  nem  közvetlenül  nagyvároshoz  kapcsolódó  szakaszának  forgalma 
(Budapestét leszámítva) szinte valamennyi nagyvárosunk forgalmát meghaladta. A folyamat a 
rendszerváltozást  követően  fokozódott,  1995-re  a  legterheltebb  szakaszok  köréből  szinte 
teljesen kikerültek vidéki városaink átkelési szakaszai, jelenleg pedig a 31 legforgalmasabb 
szakasz közül már  29 fekszik autópályákon vagy autóutakon.  A legfőbb dinamikahordozó 
elemet  a  gyorsforgalmi  hálózat  jelentette,  ami  a  nemzetközi  forgalom  jelentőségének 
növekedésére utal.  Mindez a települési elkerülő szakaszok építésének szükségessége mellett 
arra  hívja  fel  a  figyelmet,  hogy  a  hagyományos,  történetileg  kialakult  területi 
munkamegosztás  rendszere  jelentős  mértékben  átalakult,  a  társadalom  mozgását  a  közeli 
központok  rövid  akciórádiuszú  vonzása  mellett  egyre  nagyobb  mértékben  a  távolabbi 
célpontokat is magukban foglaló hosszú távú helyváltoztatások befolyásolják.

Növekvő különbség jellemezte a fő úthálózati kategóriák forgalma közötti viszonyt is. A 
főutak  és  a  mellékutak  közti  mintegy  kétszeres  forgalomnagyság  különbség  (1963)  a 
vizsgálati időszak végére – szinte folyamatos, monoton növekedés mellett – több mint öt és 
félszeresére  nőtt.  A tendencia  egyetlen  esetben  tört  meg,  1975 és  1980 között  ugyanis  a 
mezőgazdasági termelés felfutásának és az új településhálózat decentralizációs irányzatának 
következtében a mellékutak forgalomnövekedése volt nagyobb, ami átmenetileg csökkentette 
a  fő  hálózati  kategóriák  közti  különbséget.  A  forgalom  fokozatos  koncentrálódása  a 
nagytérségi és nemzetközi kapcsolatok előtérbe kerülésének következménye

Szintén a területi különbségek növekedése figyelhető meg a megyei forgalomnagyságok 
változásában is. (11. ábra) A megyei forgalom nagysága és változása alapján az ország egy 
három–öt tagú éllovas csoportra és a kisebb forgalmú megyék nagyobb tömbjére osztható. 

Az ország különösen terhelt,  középső térségének forgalma csak a 60-as  évek alacsony 
átlagforgalmú  időszakában  nem  tért  el  jelentősen  az  országos  átlagtól.  A  növekedés 
megindulásával a központi megyék (Pest, Fejér, Komárom) forgalma mind inkább elszakadt a 
többi  megye  forgalomnagyságától,  majd a 80-as évek végétől  lejátszódó főváros környéki 
szuburbanizációs  trend hatására  Pest  megye  külön „csoportot”  képezve  extrém „fejlődési” 
pályára állt. Országos átlag feletti a szintén központi helyzetű Heves megye forgalma is, míg 
GyMS  megye  a  nyugati  orientáció  hatására  egyik  legkisebb  forgalmú  megyénkből  vált 
ötödikké.

A másik póluson a kis forgalmú megyék helyezkednek el, melyek közül Nógrád már a 
XX. század első felétől a legkisebb forgalmú volt. Ugyanez jellemzi a forgalmi árnyékban 
fekvő nyugati megyéinket (Vas, Zala), melyek forgalmi helyzetét a rendszerváltozás szintén 
nem módosította alapvetően. Hatással volt azonban a rendszerváltás a bányászat válságával 
küszködő Baranyára, és a közlekedési peremhelyzetben lévő, sokáig egyetlen, még elsőrendű 
főúttal sem érintett megyénkre, Békésre, melyek a 90-es évek elején jelentek meg legkevésbé 
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forgalmas megyéink között, és a mai napig is ott találhatók. Különleges BAZ megye helyzete, 
melynek borsodi, iparosított része jelentős forgalmat hordozott, a hátrányos helyzetű csereháti 
térség  azonban  nagymértékben  csökkentette  a  megye  átlagos  forgalmát.  A  80-as  évek 
közepén  a  középmezőnybe  tartozó  megye  forgalma  –  az  országos  trenddel  akkor  már 
ellentétesen – az ezredfordulóra esett  vissza,  második legkisebb átlagforgalmú megyénkké 
téve ezzel a korábbi ipari központot.

11. ábra
A forgalom nagyságának megyei változása, 1963-2006

Adatforrás: [5-23]

2006-ra  a  korábban  is  legforgalmasabb  megyék  további  fokozott  forgalomnövekedése 
következtében  Magyarország  gyakorlatilag  két  részre  szakadt.  Az  országos  átlag  3200 
jármű/nap forgalmat  mindössze  öt  megye  forgalomnagysága  haladta  meg,  mely csoporton 
belül is közel kétszeres volt a Pest (7300 jmű/nap) és a GYMS (3700 jmű/nap) megye közti 
különbség.  Az ország  többi  részének  forgalma  messze  leszakadt  e  fő  forgalmi  áramokon 
fekvő megyékhez képest, a legkisebb forgalmú Nógrád megyében az átlagos forgalom a napi 
2000 járművet sem érte el. 

A  területi  különbségek  növekedését  erősíti  meg  a  megyei,  illetve  kistérségi 
forgalomnagyságok alapján számított relatív szórás változása is. (12. ábra) 
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12. ábra
A forgalomnagyságok megyei és kistérségi szórásának változása, 1963-2006

Adatforrás: [5-23]

A 60-as évek elejének alacsonyabb területi különbségei a forgalom koncentrált növekedése 
következtében  a  70-es  évek  közepére  jelentősen  megemelkedtek.  Az  ezt  követő,  és  a 
rendszerváltásban  kicsúcsosodó gazdasági  nehézségek  hatására  a  forgalom növekedésének 
üteme  visszaesett,  ami  megakadályozta  a  forgalmi  egyenlőtlenségek  területi  eltéréseinek 
további növekedését. Szintén ilyen hatású volt a 90-es évek közepének pénzügyi megszorító 
programja  is,  ezt  követően  azonban  –  a  forgalom  területileg  differenciált  növekedésével 
párhuzamosan  –  a  megyei  forgalmak  közti  különbségek  radikálisan,  a  kezdő  érték  közel 
háromszorosára növekedtek. A forgalom stagnálásának kiegyenlítő, a növekedés differenciáló 
hatását a megyei forgalomnagyságok és szórásértékek közti nagyon erős, 0,96-os korrelációs 
együttható is megerősíti. Kistérségi szinten a megyeihez képest több mint kétszeres területi 
különbségek érvényesülnek, utalva ezzel a megyéken belül is jelentős forgalmi eltérésekre.

A kistérségi szinten elvégzett vizsgálatok a fővárosi agglomeráció, a nagyvárosi térségek 
és az idegenforgalmi körzetek kiemelkedő forgalmára mutattak rá, mely térségekhez mind 
nagyobb mértékben zárkóznak fel a tranzitforgalom által érintett területek. Alacsony, egyes 
esetekben akár csökkenő forgalom jelzi ugyanakkor több földrajzi periféria (a horvát és az 
ukrán  határ  mente,  Abaúj  és  Zemplén  térsége)  gazdasági  és  forgalmi  peremhelyzetét.  A 
forgalom nagysága szoros összefüggést jelez a lakossági jövedelmekkel, változását azonban a 
SZJA változása, részben nemzetközi hatásra már nem magyarázza.

A  forgalom növekedése  a  területi  különbségek  növelése  mellett  a  forgalmi  viszonyok 
gazdasághoz  való  „felzárkózását”,  a  forgalom  területi  megoszlásának  „szabályszerűbbé” 
válását  is maga után vonta. Az 50-es, 60-as évekre jellemző alacsony terhelés a forgalom 
területi  megoszlását  véletlenszerű  jegyekkel  ruházta  fel,  a  70-es  évektől  azonban  jól 
felismerhetőek  az  egyes  járműkategóriák  forgalmát  meghatározó  társadalmi,  gazdasági  és 
természeti szabályszerűségek. 

A személygépkocsik forgalmát a fővárosba koncentrált járműállomány határozta meg, Pest 
és Fejér megye központtal szinte szabályos, koncentrikus lefutás alakult ki, az ország nyugati 
és keleti peremén ugyanakkor elenyésző volt a személygépkocsik forgalma. E függés jelenleg 
is érvényesül, de a nyugati és a balatoni korridor megyéi (GYMS, KE, Fejér), valamint Pest 
és Heves megye leszakították maguk mögül az ország többi részét.
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A tehergépjárművek és az autóbuszok forgalma az ipari, bányászati súlypontokat követte, 
a  Komárom  és  Fejér  megyétől  keletre,  északkeletre  elhelyezkedő  megyék  (Nógrád 
kivételével) csúcsértékeivel. A 80-as években a nagyobb forgalom fokozatosan kiterjedt az 
alföldi megyékre is, majd a 90-es évektől  a nemzetközi áramlatok irányainak megerősödése 
vált megfigyelhetővé, megyei szinten is kirajzolva az ÉNy-DK irányú tranzittengelyt.

Természeti  meghatározottságú  volt  ezzel  szemben  a  kerékpáros  és  motoros  forgalom 
elterjedése,  az  Alföld  és  a  Kisalföld  forgalma  jelentősen  meghaladta  a  domborzatilag 
változatosabb  megyékét.  A  járműkategóriák  visszaszorulásával  azonban  a  70-es  évekre 
jellemző szabályszerűségek ereje csökkent, a visszaesés különösen a gazdaságilag fejlettebbé 
váló Kisalföldön volt erőteljesebb.

A vizsgálatok számos egyéb, a forgalom nagysága és társadalmi-gazdasági tényezők közti 
kölcsönhatásra  is  rámutattak.  Így  sikerült  bizonyítani  a  gyorsforgalmi  úthálózat  korábban 
ésszerűtlen díjasításának káros hatásait és a hálózat-fejlesztés forgalomnövelő hatását is. Több 
mutatóval való vizsgálat  is azt  igazolta,  hogy a gazdasági fejlettséget  a teljes forgalomnál 
vagy  a  személygépkocsi  forgalomnál  jobban  írja  le  a  kisebb  volumenű,  de  a  gazdaság 
racionális  döntéseit  követő  tehergépjármű  forgalom,  mivel  az  egyéni  közlekedés  számos 
egyéb, a regionális kutatások számára nehezen értelmezhető tényezőtől is függ.

Összességében megállapítható, hogy a vasút dominanciája történelmi távlatból szemlélve 
rövid életű volt, hiszen a közúti közlekedés gyors modernizációját  követően a XX. század 
második  felére  a  gépjárművek  elterjedésének  köszönhetően  a  közút  visszavette  vezető 
szerepét.  Az  egyre  növekvő,  és  területileg  is  polarizálódó közúti  forgalom  nagyságának 
jelentéstartalma ezzel párhuzamosan többször átalakult, és bár jelenleg szoros kapcsolatban 
áll  a  gazdasági  fejlettséggel,  a  környezetre  gyakorolt  hatásának  következtében  a  jelenlegi 
növekedési tendencia nem lesz fenntartható.
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