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I. A dolgozat témája, célkit zései 

 

Doktori értekezésem célja: regionális tudományt m velni egy konkrét térszerkezeti vizsgálat 

keretei között, ahol túllépek azon a kérdésen, hogy mekkorák a fejlettség területi 

egyenl tlenségei Magyarországon és a dolgozat tematikai keretei között már inkább a 

rendezettség, a térbeli konfigurációk feltárására, megismerésére helyezem a hangsúlyt. Erre 

utal a címben szerepl  tengely kifejezés: ez nem jelent mást, mint tengely-szer , „vonalas” 

mintázatok keresését az ország fejlettségi térszerkezetében. Vagyis azt keresem, hogy a 

fejlettség bels  terében egymáshoz közel lév  települések és területegységek a küls  térben is 

közel vannak-e egymáshoz, és ha igen, ebben az eloszlásban felfedezhet k-e vonalas, tengely-

szer  struktúrák.  

Induló hipotézisként azt fogalmaztam meg, hogy ilyen sajátos térbeli eloszlások nem jönnek 

létre el zmények nélkül, azokat valamilyen küls  térbeli sajátosság létrehozza, vagyis a 

feltételezett fejl dési tengelyek nem függetlenek az ország földrajzi viszonyaitól. 

Elgondolásom szerint ilyen fejlettségi eloszlásokat potenciálisan létrehozhatnak olyan 

természetföldrajzi elemek, mint pl. a folyók, tópartok, vagy olyan társadalmi képz dmények, 

mint pl. az országhatárok, vasútvonalak, autópályák, vagy épp a kereskedelmi útvonalakhoz 

kapcsolódó vásárvonalak. Ha egy kicsit elid zünk ezen a felsoroláson, mindegyik természeti 

és társadalmi képz dmény esetében találunk olyan történelmi kort, amikor az – vélhet en 

vagy épp bizonyítottan is – fontos szerepet játszott az ország gazdasági életében, így 

fejlettségi térszerkezetének alakításában is. Ha ezt a történelmi kort a mindössze néhány évvel 

ezel tti ezredfordulóra tesszük és a földrajzi teret napjaink Magyarországára korlátozzuk, a 

potenciális „fejl dési tengelyek” köre er sen lesz kül: lényegében egyedül az autópálya-

hálózat marad a tarsolyunkban. 

A magyarországi autópálya-hálózat fejlesztése, a hivatalos közlekedéspolitika részét képez  

tervekhez igazodó teljes kör  kiépítése napjaink egyik legfontosabb hazai közpolitikai 

kérdése. Ezt világosan jelzik a mindenkori Kormány nagy ív  fejlesztési elképzeléseit 

tartalmazó dokumentumok, mint a Széchenyi Terv és az els , illetve a második Nemzeti 

Fejlesztési Terv, de elég csak visszagondolnunk az elmúlt választási kampányok üzeneteire, 

vitatémáira: az autópályák építése folyamatosan a súlyponti kérdések között szerepelt. Ha 

tehát vannak ma Magyarországon olyan tengely-szer  térbeli struktúrák, amelyekt l nagy 

mérték , az országos térszerkezetre is hatással lév  lokális fejl dés-többletet várunk, akkor 

azok csakis az autópályák lehetnek.  



A gyorsforgalmi úthálózat fejlesztését l a magyar politikai és üzleti életben is egyértelm en 

azt várják, hogy ezek a beruházások jelent sen hozzájárulnak az érintett térségek gazdasági 

fejl déséhez. Dolgozatomban azt vizsgálom meg, hogy az autópálya-hálózat valóban 

rendelkezik-e olyan nagyszabású hatóer vel, hogy önálló tényez ként tudjon megjelenni az 

ország fejlettségi térszerkezetének alakításában.  

 

II. Kutatási el zmények az autópályák gazdaságfejleszt  hatásáról 

 

A gyorsforgalmi úthálózat gazdasági hatásaival kapcsolatban egyrészt b séges, másrészt 

viszont nagyon is sz k kutatási tapasztalat és eredményhalmaz áll rendelkezésünkre. Ez az 

ellentmondás alapvet en tematikai törésvonalakból adódik: sokan és sokféle 

szempontrendszer mentén, igen eltér  módszertani apparátus alkalmazásával kutattak ebben a 

kérdéskörben, ebb l adódik a viszonylag széles irodalmi háttér. Ám e munkák elenyész  

hányada tartozik a tudományos igény  területi elemzések közé, ebb l adódik a felhasználható 

tudás említett sz kössége. A témához kapcsolódó szakirodalmat tovább tagolja egyfajta – 

sokszor igen nehezen megfogható – szakmai alapálláspont szerinti törésvonal is. A 

„mainstream” (Ajtay – Albert 2004, Bartha – Klauber 2000a és 2000b, Bíró – Molnár 2004, 

Kálnoki Kis – Molnár 2003, Molnár 1999, Tóth 2005) az autópályák, de általában a nagy 

infrastruktúrák építésével és azok gazdasági (területfejleszt ) hatásaival kapcsolatban nem 

vagy alig-alig fogalmaz meg kételyeket; többnyire kormányzati megrendelésre végzett 

kutatásaik lényegében ott kezd dnek, ahol e disszertáció véget ér.  

A másik, alapvet en szkeptikus érvrendszer (Banister–Berechman 2001, Fleischer 2002, 

Fürst–Schürmann–Spiekermann–Wegener 2000, Ohnsorge-Szabó 2006) viszont mennyiségét 

és az államigazgatás részér l történ  elfogadottságát tekintve kisebbségbe szorult. Az ezt az 

irányvonalat képvisel  szakemberek többirányú, több szempontú vizsgálat, az érdekek és 

konfliktusok feltérképezése, a várható költségek és hasznok mérlegelése nélkül nem foglalnak 

állást a kérdésben. Hozzám ez utóbbi irányzat áll közel, ily módon dolgozatomban er s a 

kritikai attit d. Kutatásaim szemléletére, a feltett kérdések megválasztására, illetve a válaszok 

interpretációjára a felsorolt munkák voltak nagy hatással. Közülük most kett t emelnék ki. Az 

egyik egy kilencvenes évek végi nagy európai uniós projekt (SASI1 rövidítéssel), amelynek 

els dleges célja az volt, hogy meghatározza, különböz  regionális kontextusban miként hat a 

szállítási infrastruktúra a regionális gazdasági fejl désre. A SASI-modell számomra 
                                                
1 Socio-Economic and Spatial Impacts of Transport Infrastructure Investments and Transport System 
Improvements 



legnagyobb erénye az, hogy a közlekedési hálózatok lehetséges hatásait különböz  

tématerületeken keresztül vizsgálja, elkülönítve egymástól a regionális társadalmi és 

gazdasági folyamatok egymással ugyan összefügg , de mégis csak más érzékenység , más-

más léptékben változó szféráit. A másik munka Banister és Berechman tanulmánya, akik azt 

vizsgálták, hogy a közlekedési infrastruktúrába történ  befektetések a fejlett gazdaságokban 

vajon segítik-e a gazdasági növekedést. Elméletük szerint egy új beruházás, például egy új 

autópálya megépítése csak akkor indukál jelent s gazdasági többletdinamikát, ha az adott 

régió gazdasági rendszere nyitott, vagyis a fejl déshez szükséges gazdasági és politikai 

feltételek rendelkezésre állnak. Ezt illusztrálja az alábbi ábra. 

 

A gazdasági és közlekedési beruházások összefüggései 
A gazdasági feltételrendszer nyitott és dinamikus 

1. 2. 
Er s gazdasági önellátás és 
környezetvédelem 
 

Nemzetközi és nemzeti piacok 
továbbfejl dési potenciállal 

A közlekedési beruházások er teljes élénkít  
hatást fejtenek ki 

A már fejlett közlekedési hálózat támasza a 
fejl désnek, de nem szükséges feltételként 
 

Az elérhet ség alacsony színvonalú Az elérhet ség magas színvonalú 
 
A gyenge közlekedési lehet ségek 
hozzájárultak a leszakadáshoz, de 
önmagában az infrastruktúra-fejlesztés nem 
eredményez gazdasági élénkülést 

 
A folyosók mentén kedvez  feltételek ellenére 
a további beruházások kishatásúak, mivel a 
gazdasági feltételek hiányoznak. 

 
Lemaradt gazdasági tevékenység , izolált, 
statikus területek 

 
Leszakadt régiók menti folyosóra korlátozott 
elérhet ség, kivételes övezetek a 
csomópontok környékén 

4. 3. 
A gazdasági feltételrendszer zárt és statikus 

 

III. Az autópálya-hálózati tervek területfejlesztési háttere 

 

A korabeli, a hatvanas-hetvenes évek fordulóján napvilágot látott autópálya-építési tervek 

kiemelten kezelend  szempontként kezelik a nemzetközi hálózathoz való kapcsolódást, 

els sorban a forgalmi okokból. Ugyanígy felhívják a figyelmet az idegenforgalmi 

szempontokra is, de külön kitérnek a településhálózat-fejlesztési tervekhez, valamint az 

iparfejlesztési koncepcióhoz kapcsolódó (forgalmi) igényekre. A sokrét  

szempontrendszerb l már következtetni tudnak a jöv ben várható kapacitáshiányokra, ám 

ezzel kapcsolatban kiemelik, hogy a kialakított autópálya-fejlesztési terveket és koncepciókat 



id r l-id re felül kell vizsgálni és a bekövetkezett változásokhoz kell igazítani. Kutatásaim 

szerint a tervmódosítások valóban meg is történtek, de gyakorlati alkalmazásukra már nem 

került sor. A ma épül  autópályákat a hatvanas években tervezték és a hetvenes évek legelején 

döntöttek megépítésükr l.  

 

Az 1985-ig megvalósítani tervezett autópályák a Minisztertanács 3073/1971. sz. határozata 
értelmében 

 

 

A hálózati tervekre hatással volt az 1971-ben elfogadott Országos Településhálózat-fejlesztési 

Koncepció (OTK) is. Az OTK kialakítása során figyelembe vették a már meglév  

közlekedéspolitikai koncepció irányelveit, ett l függetlenül azonban szükségesnek látszott a 

jogszabály elfogadása utáni években a közlekedéspolitika és a terület-, illetve 

településhálózat-fejlesztés elképzeléseinek összehangolása. Az OTK két f  

közlekedéspolitikai következményét emelhetjük ki. Az els  szerint a hierarchia magasabb 

fokán álló települések térkapcsolatai a legkiterjedtebbek, míg e kapcsolatok hatóköre az 

alsóbb osztályokhoz közeledve egyre csökken. A másik szerint a településhálózat 

legmagasabb szint  elemeit a legmagasabb szint  utaknak kell összekötni egymással, míg az 

alacsonyabb településosztályok felé haladva alacsonyabb rend  utakra van szükség. Ennek 

megfelel en mind a közlekedés-, mind a területfejlesztési tervek gyorsforgalmi úttal kötik 

össze Budapestet mind az öt kiemelt fels fokú központtal. Mára ez az elképzelés teljesen 

elavulttá vált, új koncepció mégsem lépett életbe: most is azt és abban az irányban építjük, 



ahogy azt több évtizeddel ezel tt az akkori kor szakemberei az akkori kor igényei szerint 

megálmodták. 

 

IV. A fejlettségi térszerkezet tagolódásának mozgatórugói 

 

Empirikus vizsgálataimat települési szinten végeztem el, ahol a gazdasági fejlettséget két 

tényez vel, a lakossági adóköteles jövedelmekkel és a munkanélküliséggel azonosítottam. 

Egy teljes fejezetet szenteltem az elmúlt negyven év területi folyamatainak bemutatására; 

munkám egy része szakirodalom-feldolgozásból állt, másrészt a területi egyenl tlenségek mai 

jellemz it már saját kutatási eredményeimen keresztül interpretáltam. Dolgozatom szemlélete 

mindvégig kvantitatív, a feltett kérdésekre szinten minden esetben valamiféle többváltozós 

matematika-statisztikai módszer alkalmazásával keresem a választ. Vizsgálataimat – egy 

esettanulmány kivételével – az egész országot felölel  települési adatbázisokon végeztem el. 

Munkám során leginkább a KSH T-STAR adatbázisát vettem igénybe, de hangsúlyosan 

használtam az 1970-es és a 2001-es népszámlálás elektronikus változatait is. A közúti id beli 

távolságokat leíró adatsoraim egyrészt a Terra Stúdió Kft-t l (2001), másrészt – a 

GEONARDO Kft jóvoltából – Kiss János Pétert l (2006) származnak.  

F bb eredményeim: 

1. Szakirodalmi és saját kutatási tapasztalatok alapján – el bb egy információtömörítést 

szolgáló faktoranalízis, majd egy K-átlagú klaszteranalízis alkalmazásával – több 

lényeges, a gazdasági fejlettségen részben túlmutató szempont bevonásával 

elkülönítettem a települések ezredforduló utáni karakteres csoportjait. Amellett, hogy 

a kialakított csoportok közül több is karakteres méretfügg séget mutat, a klaszterek 

területi eloszlásából világosan érzékelhet , hogy a relatíve magas gazdasági aktivitás, 

a gazdasági dinamika jellemz en a f városhoz és annak környékéhez, valamint az 

Észak-Dunántúlhoz köt dik, míg a szegénység, a relatív elmaradottság összefügg  

zónákban jelenik meg Északkelet-Magyarországon és a Dél-Dunántúlon.  

2. Néhány egyszer bb, ám igen szemléletes kvantitatív módszer segítségével 

áttekintettem a jövedelmi és munkanélküliségi tagoltság jellemz it. Bebizonyosodott, 

hogy bár a jövedelemdinamika, illetve a munkanélküliség a gazdasági átalakulásnak 

látszólag komplementer elemei, a regionális folyamatok szempontjából távolról sem 

írhatók le azonos módon. Általános tapasztalat a térszerkezet elmúlt évek-béli 

„megmerevedése”. 



3. A térszerkezet – akár alacsony, akár magas regionális egyenl tlenségi szintek melletti 

– megmerevedése hátterében biztosan nem rövid távú, eseti okok, hanem igen hosszú 

távon ható, tradicionális területi jellemz k húzódnak meg. A témával foglalkozó 

szakirodalom áttekintése után útelemzés segítségével vizsgáltam meg, hogy a mai 

jövedelmi és munkaer piaci tagoltság milyen tényez kre vezethet  vissza. A módszer 

alkalmazását az indokolta, hogy feltételezéseim szerint a térszerkezetet nemcsak 

közvetlenül, de közvetett úton, egyéb magyarázó tényez k befolyásolásával is 

alakítják bizonyos társadalmi-gazdasági jelenségek. Ezek feltárása mellett f  kérdésem 

az volt, hogy az autópályáktól való távolság vajon milyen szerepet játszik az alábbi 

ábrán szemléltetett magyarázati modellben. 

 

Az útelemzés magyarázó változó-csoportjainak oksági viszonyrendszere 

Jövedelem-szint;
munkanélküliség

Vállalkozási 
aktivitás 

Urbanizáltság 

Demográfiai 
arculat 

Társadalmi 
integráció és 
t ke mértéke 

Földrajzi helyzet, 
megközelíthet ség 

Kulturális t ke 

Etnikai 
szegregáció 

Els dleges 
magyarázó 
tényez k 

Másodlagos 
magyarázó 
tényez k 

Harmadlagos 
magyarázó 
tényez k 

Településnagyság, 
a település 

közigazgatási, 
1971-es fejlesztési 

státusza

 

 

A módszer káros mérték  multikollinearitást mutatott az autópályáktól, illetve a 

Budapestt l való távolság indikátorai között úgy, hogy ez utóbbi „viselkedése” torzult 

el az összefüggés várható irányához képest. Hiába szignifikáns tehát az autópályától 



mért távolság hatása a jövedelmek és a munkanélküliség egyenl tlenségeinek 

magyarázatában, van egy másik változó, amelyik jobban le tudja fedni ugyanazt a 

heterogenitás-részt. Már a statisztikai eredmények is felvázolják a valós történetet: a 

gazdasági fejlettség térszerkezetét valójában a f város differenciáló hatása alakítja, 

az autópályák mindössze ezt a hatást közvetítik. Az autópályák önálló térszerkezet-

alakító hatása tehát látszat csupán. 

4. Többváltozós regressziós elemzéseket végeztem annak okán, hogy többet tudjunk meg 

a mai gazdasági fejlettségi térszerkezet hosszú távú meghatározottságairól. A 

vizsgálatokból lehet ség szerint ki akartam sz rni a fejlettség endogenitását, aminek 

érdekében (többnyire 1970-re vonatkozó) instrumentumokat szerepeltettem a 

magyarázó változók között. Olyan indikátorokat igyekeztem kiválasztani, amelyek 

negyven évvel ezel tt minden bizonnyal a fejlettség tényez i voltak, mára azonban 

átalakultak vagy elveszítették differenciáló szerepüket. Az endogenitás lehet ség 

szerinti kisz rése mellett is a relatív földrajzi helyzet indikátorai minden esetben igen 

fontos magyarázó tényez knek bizonyultak a jövedelmi és munkaer piaci 

tagoltságban. Az autópályáktól való távolság önállóan ezekben a modellekben sem 

tudott megjelenni.  

5. Az 1. pontban említett vizsgálat faktorértékeit függ  változóként használva nemcsak 

az autópályák, de a teljes f úthálózat regionális tagoltságban játszott szerepét is 

teszteltem. A Budapestt l, illetve a nyugati határszélt l való távolság, valamint a 

településnagyság kontrollálása mellett a f úthálózat különböz  elemei szignifikánsan 

részt tudtak venni a vizsgált egyenl tlenségi viszonyok magyarázatában, bár 

hatóerejük elmaradt a másik három tényez ét l. 
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