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I. Bevezetés

A közúti forgalomszámlálások közel 140 éves múltra tekintenek vissza Magyarországon. 

Életre hívásuk oka műszaki és pénzügyi természetű volt, a közutak fenntartásának rendszerét 

már a XIX. században tudományos alapokra kívánták helyezni. Felismerték, hogy a forgalom 

nagysága határozza meg az utak fenntartásához szükséges fedanyagok mennyiségét, nagyobb 

forgalom  mellett  intenzívebb  karbantartás  volt  szükséges,  amelynek  anyagi  vonzatai  is 

jelentősebbek  voltak.  Az  1869-től  indult  forgalomszámlálások  során  így  előbb  csak  az 

államutakon, később a törvényhatósági utakon is végeztek forgalomfelvételt, jelenleg pedig 

már az országos úthálózat  több mint  90%-áról rendelkezünk rendszeresen felvett  forgalmi 

adatokkal.  Ezen adatok a műszaki célú hasznosítás mellett  azonban több más tudományág 

számára is értékes információkat szolgáltatnak, így számos társadalomtudományi részterület 

előtt nyithatnak eddig nem járt, új utakat.

II. Célkitűzések

Az értekezés fő célja a hazai közúti forgalmi statisztikák feltárása és feldolgozása, és ezek 

alapján a forgalomváltozás okainak, térségi jellemzőinek feltárása, illetve annak megállapítása 

volt, hogy a forgalom nagysága és összetétele milyen társadalmi-gazdasági jelentést hordozott 

az egyes korszakokban. A közel 140 éves vizsgálati periódus emellett lehetőséget biztosított 

arra is, hogy e társadalmi-gazdasági szempontból inhomogén időszak történetét a közlekedési 

szektor szemszögéből kövessem nyomon, és a mindenkori politikai, gazdasági vagy technikai 

helyzet hatását e mindenki által ismert szférán keresztül mutassam be.

A  disszertációban  érintett  időszakok  –  jellemzőik  alapján  –  a  vizsgálati  célok 

differenciációját követelték meg. Így eltérőek lehettek a célkitűzések a XIX. század forgalmi 

folyamatait  illetően,  amely  időszakból  még  a  forgalomszámlálások  tényének  megléte  is 

kérdéses volt, és eltérő célokat-lehetőséget biztosítottak napjaink teljeskörű statisztikái.

E  korlátok  alapján  a  XIX.  századi  periódus  vizsgálata  során  az  értekezés  legfőbb 

célkitűzése  az  első  számlálások  időpontjának  megállapítása,  a  számlálások  történetének 

feltárása és a korábban elveszettnek hitt számlálási eredmények felderítése volt. 

A  XX.  század  első  felének  jobban  dokumentált  forgalmi  folyamatai  már  részletesebb 

elemzések  elvégzésének  lehetőségét  ígérték,  míg  a  60-as  évektől  kezdve  a  forgalom 

változásának  mélyebb  társadalmi-gazdasági  keretbe  ágyazása  volt  a  cél,  bemutatva  egyre 



inkább  közlekedés-orientált  világunk  hatásainak  lecsapódását  a  közúti  közlekedésben,  de 

utalva a közlekedés társadalmi-környezeti visszahatásaira is.

III.   Alkalmazott módszerek és adatforrások

A dolgozat alapvetően a mindenkori forgalomszámlálási statisztikák feldolgozásán alapul, 

melyet a szakirodalom és egyéb adatok feldolgozása egészít ki. Módszertanilag a földrajzi, 

térinformatikai és regionális tudományi eszköztár mellett műszaki és néprajzi irányultságot is 

tükröz  az  értekezés.  A  célokhoz  hasonlóan  az  alkalmazott  adatfeltárási  módszerek  is 

korszakok szerint különböztek, feldolgozásuk módszere azonban többnyire azonos volt. 

A XIX. századi forgalmi folyamatok feldolgozása a Magyar Országos Levéltárban végzett 

kutatások  alapján  volt  lehetséges.  A számlálási  eredmények  feltárása  mellett  sor  került  a 

minisztérium  és  a  vármegyék  közti  levelezés  értékelésére  is,  amely  számos  esetben 

magyarázó erővel világított rá a korszak sajátos folyamataira. 

A  XX.  századi  statisztikák,  egészen  1985-ig  bezárólag,  már  rendelkezésre  álltak 

nyomtatott formában is, ezen esetekben a feldolgozáshoz az adatok begépelése jelentette az 

első  lépést.  E  nélkülözhetetlen,  az  elemzések  elvégzéséhez  szükséges  mozzanat  is 

elkerülhetővé  vált  viszont  a  legutóbbi  évek  eredményei  esetében,  melyek  már  digitális 

formában is rendelkezésre álltak.

A  statisztikai  adatok  digitalizálása  és  a  térinformatikai  alapok  megteremtése  után 

kerülhetett sor a további feldolgozásra. Ez magában foglalta a digitális adatbázisok hibáinak 

kiszűrését,  az  adatok  járműkategóriánkénti  és  közigazgatási  konverzióját,  valamint  egy 

algoritmus  fejlesztését  a  forgalmi  adatok  térinformatikai  megjelenítéséhez.  A  folyamatok 

elvégzését  követte  az  eredmények  térképezése,  majd  elemzése,  mely  több területi  szinten 

(érvényességi  szakaszok,  kistérségek,  megyék)  történt,  a  regionális  tudomány  és  a 

térinformatika eszköztárának felhasználásával.

IV.   Kutatási és szakirodalmi előzmények

A  közúti  forgalmi  folyamatok  társadalmi-gazdasági  szempontú  elemzése,  eltérően  a 

műszaki  irányultságú  vizsgálatoktól  vagy  a  közlekedési  infrastruktúrák  térségfejlesztő 

hatásának értékelésétől,  alig szerepel a szakirodalomban.  Összefoglaló,  ez egész időszakot 

átfogóan tárgyaló mű pedig ezidáig nem született,  az egyes  szerzők csak egy-egy korszak 

tárgyalását végezték el. 



A korabeli  szerzők közül  Hieronymi  Károly és Murányi  Tamás neve érdemel  feltétlen 

említést, mindketten aktív formálói voltak a hazai közúti forgalomszámlálásoknak. Hieronymi 

nevéhez  fűződik  a  számlálások  megindítása  és  a  számlálással  kapcsolatos  első  elméleti 

összefoglaló  (A  közlekedés;  1869)  kiadása,  míg  Murányi  a  modern  forgalomszámlálások 

rendszerének  megalkotója  volt.  Számos  könyvében  nem  csak  a  műszaki,  matematikai 

alapokat  fektette  le,  de  a  közlekedést,  mint  társadalmi  alrendszert  komplex  szemléletben 

tárgyalta.

Az első számlálásokkal kapcsolatos egyes részletek feltárása Tóth László érdeme, aki bár 

az eredményeket nem találta meg, de iránymutató cikke nélkül ezen értekezés sem léphetett 

volna előbbre. Szintén kiemelendő Kolozsváry Vilmos munkája (1962), amelyben az egyes 

járműosztályok  forgalmának  változását  részletes  társadalmi-gazdasági  bázisra  helyezve 

mutatta be.

A 70-es évektől  napjainkig Antal  István és Koren Csaba számos cikke említendő meg, 

melyekben  Antal  a  forgalom  általános  és  speciális  (határforgalom,  külföldi  járművek) 

tendenciáit  emeli  ki,  míg  Koren  összetettebb  módszerek  segítségével  az  utak  forgalmi 

jellegének, forgalomlefolyásának és forgalmi terheléseloszlásának vizsgálatával foglalkozott. 

Külön említendő Koren Csaba és Makó Emese elemzése (1999), melyben a forgalomnagyság, 

a gépjármű ellátottság és a GDP megyei szintű összefüggéseinek vizsgálatát végezték el.

A felsorolt, kizárólag mérnökök tollából született írások mellett a földrajzi szakirodalom 

mindezidáig  alig  foglalkozott  e  témával,  a  földrajzi  szakfolyóiratokban  vagy 

közlekedésföldrajzi  könyvekben  a  forgalom  nagyságának  területi  vizsgálatára  csak 

érintőlegesen került sor.  

V. Kutatási eredmények és következtetések

1.) Az értekezés legfontosabb, „tárgyi” eredményei a következők:

a. az 1869. és 1872/73. évi számlálási eredmények útvonal szintű feltárása

b. az  1870/71.  és  1874.  évi  számlálási  eredmények  számlálási 

szakaszonkénti  eredményeinek  és  a  számlálások  részleteinek  feltárása 

(1. térkép)

c. az  1894.  évi  számlálások  törvényhatósági  utakra  vonatkozó 

eredményeinek részleges feltárása

d. valamennyi,  korábban  nem  digitalizált  eredmény  digitális  formába 

hozása



e. az 1985 utáni eredmények kistérségi szintű kiszámítása (2. térkép)

f. megyesorosan homogenizált adatsorok előállítása 1963-tól

g. algoritmus  fejlesztése  a  forgalmi  adatok  érvényességi  szakaszonként 

való térinformatikai megjeleníthetőségéhez (1. térkép; 3. térkép)

A fenti adatok, a szakirodalom és az elvégzett elemzések segítségével a következő 

főbb összefüggésekre mutattam rá:

2.) Az  értekezés  folyamatában  tekintette  át  a  hazai  közúti  forgalomszámlálások 

történetét, eredményeit, társadalmi-gazdasági összefüggésrendszerbe ágyazva az 

eredetileg műszaki célokra szolgáló adatokat. A vizsgálatok rámutattak, hogy a 

forgalom nagysága  az egyes  korokban eltérő  értelmezést  kíván,  míg  bizonyos 

időszakokban  (a  vasúthálózat  kiépülése  után)  a  forgalomnagyság  inkább 

tekinthető  volt  a  fejletlenség  mérőszámának,  addig  napjainkra  inkább  a 

fejlettséget jelölő indikátorokkal jelez területi egyezést.

3.) Megállapítást  nyert,  hogy  a  forgalom  maximumok  térbeli  elhelyezkedésének 

változása  a  területi  munkamegosztás  globális  változásának  következménye. 

Ugyanis  míg  egészen  az  1980-as  évek  elejéig  a  településekhez  kötődtek  az 

országos úthálózat legforgalmasabb szakaszai, addig napjainkra a gyorsforgalmi 

hálózat  jelentős  részén  vidéki  városaink  főútvonalainak  terhelését  meghaladó 

forgalom bonyolódik.  Ez  a  lokális  kapcsolatok  változatlan  jelenléte  mellett  a 

nagytérségi munkamegosztás felerősödését tükrözi. 

4.) Kimutattam, hogy területi szinten a forgalmi különbségek folyamatos növekedése 

jellemző,  az  egyenlőtlenségek  mértéke  csak  a  válságidőszakokban  stagnált,  a 

gazdasági  fellendülés  időszakaiban  a  forgalom  növekedése  minden  esetben  a 

különbségek növekedésével járt együtt.

5.) Rámutattam  arra  is,  hogy  a  gazdasági  folyamatokat  a  tehergépkocsik 

forgalmának  megoszlása  írja  le  jobban,  a  személygépkocsik  használata  során 

felmerülő  emberi  tényezők  a  gazdaság  racionalitása  számára 

„megfoghatatlanok.”



6.) Végül a vizsgálati eredmények igazolták, hogy gazdasági fejlettség nem csak a 

forgalom,  de  a  közúti  emisszió  nagyságával  is  összefüggésben  van.  Ez  a 

fejlettebb  térség – szennyezettebb térség elven át  a  jelenlegi  fejlődési  trendek 

fenntarthatóságát kérdésessé teszi.
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