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A NEMZETI KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA - A 
FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁBAN MEGHATÁROZOTT 

FEJLESZTÉSI CÉLOK KATONAI ASPEKTUSAI 

Absztrakt 
Magyarország közlekedési rendszerének fejlesztése az Európai Unió 
közlekedésfejlesztési stratégiáját alapul véve, a mindenkori kormány-
zat által kidolgozott stratégia mentén valósul meg. Ezen stratégiák 
időciklusát több tényező is befolyásolja. Ilyenek például az Európai 
Unió közlekedéspolitikájának időciklusai, illetve a költségvetési időtá-
vok. Ezekhez illeszkedve készítette el Magyarország is a jelenleg 
hatályos Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégiáját, 
amely legfontosabb célrendszerének bemutatására és azok katonai 
jelentőségének kiemelésére vállalkozom e tanulmány keretében. 

Kulcsszavak: Európai Unió, közlekedéspolitika, közlekedési straté-
gia, közlekedési hálózat, katonai közlekedési rendszer. 

Bevezetés 

A Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégiát (a to-
vábbiakban: Stratégia) a Kormány 2014. augusztus 28-án fogadta el.2 
A Stratégia 2014-2050-es időhorizontra terjed ki, tervezetének megvi-
tatása széleskörű társadalmi és szakmai egyeztetéssel valósult meg. 
A Stratégia készíttetésének egyik fontos konkrét gyakorlati célja a 
2014-2020-as uniós ciklus közlekedési projektjavaslatainak, az Integ-
rált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP)3 stratégiai meg-
alapozása volt. A Stratégia az Európai Unió (EU) által megkövetelt 
                                                           
1  Dr. Szászi Gábor alezredes, e-mail: szaszi.gabor@uni-nke.hu 
2  1486/2014. (VIII. 28.) Korm. határozat a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-

fejlesztési Stratégiáról 
3  Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) Magyarország (és 

az Európai Bizottság 2014-2020-as időszakra szóló) Partnerségi Megállapodás-
ban megcélzott fenntartható, magas hozzáadott értékű termelésre és foglalkoz-
tatás bővítésére épülő gazdasági növekedést szolgálja. Az IKOP a Partnerségi 
Megállapodás prioritásait a következőképpen szolgálja. 
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összközlekedési szemlélettel, a közlekedési alágazatok egymásra 
hatásának figyelembevételével készült el, amely középtávra (2020), 
hosszútávra (2030) és nagytávra (2050) tartalmazza a koncepcionális 
célkitűzéseket.  

A Stratégia fő feladata annak biztosítása, hogy Magyarország 
geopolitikai helyzetéből eredő lehetőségeket minél jobban ki lehessen 
használni a fenntartható növekedés feltételeinek biztosítása és a tár-
sadalmi igények figyelembevételével. Kiemelt hálózatfejlesztési cél 
még a megyeszékhelyek gyorsforgalmi úthálózatba történő bekap-
csolása és az országhatárokig való továbbépítése, a felzárkózó tér-
ségek intenzívebb fejlesztése, a vidék népességmegtartó és népes-
ségeltartó erejének erősítése.  

Tanulmányomban a fenti célok stratégia-szintű megjelenését vizs-
gálva kívánom áttekinteni, hogy az ország közlekedési rendszerének 
hosszútávú fejlesztési célkitűzései milyen módon felelnek meg a ka-
tonai és a védelmi követelményeknek. 

1. A Stratégia megszületésének előzményei 

Az Európai Unió (EU) tagjaként Magyarország bizonyos kötelezett-
ségek teljesítését vállalta, ezért az EU-s vonatkozó ajánlások, irány-
elvek és stratégiák céljaival a magyar fejlesztési céloknak is célszerű 
összhangban lennie. Alapvető fontosságú az Európa 2020 stratégia, 
amely az unió hosszútávú fejlesztési stratégiája, továbbá a Fehér 
Könyv, amely az európai közlekedéspolitika megalapozó dokumen-
tumának tekinthető. 

Az Európai Unió jelenleg aktuális közlekedéspolitikai dokumentu-
ma 2011-ben jelent meg „Fehér könyv – Útiterv az egységes európai 
közlekedési térség megvalósításához – Úton egy versenyképes és 
erőforrás-hatékony közlekedési rendszer felé” címmel, amely alapel-
veket, illetve célkitűzéseket határoz meg a közlekedési rendszer ver-
senyképessé tételéhez.  

A másik meghatározó európai alapdokumentum a fentiekben már 
említett, az Európai Tanács által 2010. júniusban elfogadott „Európa 
2020 stratégia”. Ennek középpontjában az áll, hogy „versenyben tart-
sa az 500 millió ember életét meghatározó közösség gazdasági ere-
jét” elsősorban azért, hogy a jelenleg 28 tagú, sokkal heterogénebb 
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EU ne maradjon le a fő gazdasági és politikai versenytársak mögött. 
Az „Európa 2020 stratégia” olyan növekedést hivatott megvalósítani, 
amely intelligens és fenntartható.  

A közlekedés területén a fenti stratégiák hazai lebontásának te-
kinthető a Nemzeti Közlekedési Stratégia (NKS). A két stratégiában 
közös célokat az alábbiakban lehet összegezni:  

 a fenntartható közlekedés előmozdítása és a kapacitáshiá-
nyok megszüntetése a főbb hálózati infrastruktúrákban;  

 a kutatás, technológiai fejlesztés és az innováció erősítése;  

 az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő 
elmozdulás támogatása minden ágazatban;  

 az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a 
kockázatmegelőzés és –kezelés előmozdítása;  

 a környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás haté-
konyságának előmozdítása;  

 a foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának 
támogatása;  

 a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység el-
leni küzdelem;  

 az intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás.  

Ezek a célok jellemzően általános érvényű megfogalmazások, 
amelyek alapul szolgáltak a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-
fejlesztési Stratégia részletes kidolgozásához. 

A 2014-2050-es időszakra kiterjedő Stratégia alapvető céljának te-
kinti, hogy a közlekedési infrastruktúra a gazdasági folyamatok haté-
kony kiszolgálásával a lehető legnagyobb mértékben segítse elő Ma-
gyarország versenyképességének növelését. További célja mind a 
gazdaság, mind az egyén mobilitási feltételeinek biztosítása.  

A közlekedési mobilitás terén a Stratégia prioritásként kezeli a kör-
nyezettudatos közlekedési módok előnyben részesítését, de ennek 
megvalósítását az egyéni és a közösségi közlekedés harmonikus 
fejlődésével, és nem az egyéni gépjármű-közlekedés rovására kíván-
ja elérni.  
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A Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia kidolgo-
zásának egyik sajátossága, hogy a kidolgozás folyamata során szá-
mos, az egyes részterületek mélyreható elemzését elvégző tanulmá-
nyok készültek el, melyek az alábbiak voltak: 

1. Stratégiai dokumentum (összefoglaló vitaanyag); 
2. Stratégiai Környezeti Vizsgálat; 
3. Natura 2000 hatásbecslés; 
4. Összközlekedési forgalmi modell; 
5. Vízi közlekedés fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata; 
6. Közlekedési rendszer finanszírozhatóságának vizsgálata; 
7. Közlekedési Energiahatékonyság-javítási Cselekvési Terv; 
8. Országos Kerékpáros Koncepció és Hálózati Terv; 
9. Országos Vasútfejlesztési Koncepció (OVK); 
10. Országos Vasútfejlesztési Koncepció (OVK) helyzetkép; 
11. Nemzeti Közlekedési Koncepció; 
12. Nemzeti Közlekedési Koncepció megalapozó vizsgálata; 
13. A közlekedési rendszer funkcionális, térségi áttekintése; 
14. Menedzsment-eszközök vizsgálata; 
15. Fejlesztési eszközök elemzése; 
16. Változatelemzés a stratégiai elemekre; 
17. Helyzetelemzés; 
18. Előkészített középtávú közúti fejlesztések (térkép); 
19. Előkészített középtávú közúti fejlesztések (táblázat); 
20. Előkészített középtávú vasúti fejlesztések (térkép); 
21. Előkészített középtávú vasúti fejlesztések (táblázat). 

Hivatalos megfogalmazás szerint ezek alkották a Nemzeti Közle-
kedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia nyílt megvitatásának mun-
karészeit, amelyeket 2013. december 2. és december 13. között nyil-
vános társadalmi, szakmai egyeztetésre bocsátottak. A Stratégia 
szakértői alátámasztó dokumentumainak véleményezését követően, 
a beérkezett észrevételek figyelembevételével folytatódott a végleges 
változat kidolgozása. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy ebben a 
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stádiumban a szakértői alátámasztó dokumentumokat szakértői 
anyagként kezelték, azokat a Kormány nem tárgyalta. 

A szakmai közösség mintegy 17004 észrevételét is feldolgozó, a 
Kormány által is megtárgyalt és elfogadott stratégiai dokumentum, 
valamint a környezeti értékelések volumene már jelentősen leszűkült, 
összesen négy dokumentumot tartalmazott: 

1. Stratégiai dokumentum (jóváhagyott); 
2. Stratégiai környezeti vizsgálat (véglegesített); 
3. Stratégiai környezeti vizsgálat (SKV) összefoglaló; 
4. Natura 2000 hatásbecslés (véglegesített). 

A tanulmány keretében a továbbiakban csak az 1486/2014. (VIII. 
28.) Korm. határozattal elfogadott Nemzeti Közlekedési Infrastruktú-
ra-fejlesztési Stratégia elemzésével foglalkozom. A határozat az 
alábbi határozatok hatálytalanításáról is rendelkezik, amely jelzi, hogy 
a stratégiaalkotás csak az előző időszakok stratégiáira építve, azok 
eredményeit megtartva, hibáit korrigálva születhet meg: 

 a 2007-2013 közötti időszakban megvalósítani tervezett 
közlekedésfejlesztési projektek indikatív listájáról szóló 
1004/2007. (I. 30.) Korm. határozat, 

 a gyorsforgalmi és a főúthálózat hosszútávú fejlesztési 
programjáról és nagytávú tervéről szóló 1222/2011. (VI. 
29.) Korm. határozat 1. pont b)  alpontja, valamint 4., 5., 6. 
és 7. pontja. 

2. A Stratégia kidolgozását megelőző időszak közleke-
dési stratégiáinak védelmi aspektusai 

A Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia részletes 
vizsgálata előtt szükségesnek tartom röviden áttekinteni az elmúlt 
időszak hasonló stratégiáinak katonai közlekedési folyamatokra gya-
korolt hatását. 

                                                           
4  Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia, 

http://www.kormany.hu/download/b/84/10000/Nemzeti%20K%C3%B6zleked%C
3%A9si%20Infrastrukt%C3%BAra-fejleszt%C3%A9si%20Strat%C3%A9gia.pdf. 
(2016.11.12.) p.102 
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Mindenekelőtt látni kell, hogy mindig voltak olyan katonai közleke-
dési szakemberek, akik vállalkoztak az adott kor közlekedéspolitika 
célkitűzéseinek katonai szempontokat figyelembe vevő elemzésére.  

Az első világháborút követő időszak sajátosságait - megítélésem 
szerint - legelőször Tartsay Vilmos e témakörben írt doktori disszertá-
ciójában követhetjük nyomon. Azon kutatók egyik meghatározó sze-
mélyisége volt, aki úgy ítélte meg, hogy a közlekedési rendszer vé-
delmi szempontú értékelése és felkészítése már nem csak katonai 
feladat. 

Talán az egyik legmarkánsabb, máig ható megállapítása, hogy 
„…a közlekedési politika ugyanabból a forrásból nyeri erejét, mint a 
nemzetvédelem. A magasabb állami célok, a nemzeti lét legjobb útja-
inak keresése közös vonásuk; ebből adódóan célkitűzéseik ha nem is 
mindig azonosak , de legalább is párhuzamosak”.5  

Tartsay Vilmos doktori értekezésében elsősorban az első világhá-
borút megelőző közlekedési folyamatok elemzését alapul véve hatá-
rozta meg a közlekedés és a honvédelem kapcsolatrendszerét, és 
vont le máig is érvényesnek tekinthető megállapításokat.  

Horváth Attila a honvédelem és a közlekedés kapcsolatrendszeré-
nek vizsgálata során a trianoni békeszerződést követő időszak ta-
pasztalatait alapul véve kutatta ezt a területet. A témával foglalkozó 
több tanulmányában is rámutat, hogy az első világháborút követő 
közlekedési rendszerfejlesztések döntően katonai érdekeket is szol-
gáltak, így már a stratégiaalkotás időszakában meghatározó szerepet 
töltött be a védelmi érdek érvényre juttatása.6 A közlekedési fejleszté-
si programokban érvényesítették a haderő érdekeit, rejtett katonai 
stratégia követelményeit maximálisan figyelembe vették. Nagyarányú 
nyílt fejlesztésre csak az úgynevezett „győri program” meghirdetése 
után nyílt mód. Kevésbé köztudott, hogy a Magyar Királyi Honvédség 
modernizálása érdekében indított egymilliárd pengő értékű fejleszté-

                                                           
5  Tartsay Vilmos: Közlekedéspolitika és Honvédelem. Részlet a M. Kir. József 

Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közgazdaságtudományi Kará-
hoz benyújtott doktori értekezéséből. Budapest, 1941. Hadtörténeti Levéltár 
p.32.  

6  Horváth Attila: A vasút hálózat fejlesztésével szemben támasztott követelmé-
nyek és tervek (1920-41) NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK 
1998/2-3 pp. 313-237. (1998) 
Horváth Attila: A térszemlélet változása a magyar katonai stratégiában 1920-tól 
napjainkig TÉR ÉS TÁRSADALOM pp. 127-143. (2004). 
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sek tekintélyes hányadát, 210 millió pengőt irányoztak elő közlekedé-
si hadszíntér-előkészítés céljaira.7  

A második világháborút követő időszakban a közlekedésügyben az 
önálló magyar katonai érdek érvényesítéséről szinte semmilyen for-
mában nem lehet beszélni. A vasúti közlekedés újraindulása után, a 
szövetséges hatalmakkal 1945. január 20-án Moszkvában aláírt fegy-
verszüneti egyezmény 3. pontja alapján, a Vörös Hadsereg szállítási 
igényeit térítésmentesen kellett teljesíteni.  

A harcok befejezése után bármilyen magyar szállítási igényt a 
szovjet katonai parancsnokságok engedélye alapján, az ún. „ötnapos 
szállítási program”-ban meghatározottak szerint elégítették ki. Ez a 
forgalomirányítási rendszer 1945. novemberig tartott. Ezt követően a 
szovjet katonai hatóságok a vasúti közlekedéssel kapcsolatos érde-
keiket a Szövetséges Ellenőrző Bizottság által delegált és a MÁV üz-
letigazgatóságokon tevékenykedő ún. összekötőtiszteken keresztül 
érvényesítették.  

Természetesen a vasúti forgalom gyors újraindítása nem csak a 
Magyarországon állomásozó Vörös Hadsereg csapatainak érdekeit 
szolgálta. A közlekedési rendszer helyreállítása, a közigazgatás újra-
szervezésének, a gazdasági helyzet normalizálásának egyik legfon-
tosabb alapfeltételévé vált. Ezt a koalíciós pártok mindegyike felis-
merte, és az ország újjáépítési programjában prioritást biztosítottak a 
közlekedési kérdéseknek.8  

A közlekedési beruházások honvédelmi igények szerinti, gyorsított 
kivitelezése, valamint más védelmi jellegű építkezések azonban je-
lentős többletkiadással jártak. Az építkezések elkezdődtek ugyan, de 
építőanyag-hiány, szervezetlenség, pénzügyi fedezetlenség és más 
tényezők miatt gyakran kellett azokat felfüggeszteni és átütemezni, 
vagy arra is voltak példák, hogy a terveket módosították. A kijelölt 
fejlesztéseknek csak töredéke indult meg, 1952. júliusig több vonalra 
az elvégzendő feladatok még a végrehajtási tervekben sem szerepel-

                                                           
7  Horváth Attila: A hadszíntér előkészítés közlekedésügyi összefüggései a két 

világháború között. HADTUDOMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2002 (3). szám pp. 65-
86.  

8  Horváth Attila: Adalékok a magyar közlekedésügy és a honvédelem XX. századi 
kapcsolatrendszerének tanulmányozásához. NEMZETVÉDELMI EGYETEMI 
KÖZLEMÉNYEK pp. 115-130. (2005). 
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tek. Balló István9 erről azt írta, hogy „Bata István altábornagy az aláb-
biakat állapította meg: Ezek a tények arról beszélnek, hogy az MNK 
Közlekedési Minisztériuma nemcsak, hogy leértékeli a Vezérkar fon-
tos feladatait, hanem annak végrehajtását semmisnek veszi.”  

Ez a helyzet jól szemlélteti, hogy a védelmi érdekből meghatáro-
zott közlekedésfejlesztési folyamatok „parancsra” még a szovjet 
megszállás időszakában sem voltak megvalósíthatók.  

A Varsói Szerződés megalakulása után az Egyesített Fegyveres 
Erők Törzse szabta meg a közlekedési kapacitásokat, amely nagy 
terhet rótt a magyar közlekedési rendszerre. Az Egyesített Fegyveres 
Erők Törzse mintegy másfél front (hadsereg-csoport) gyors átcsopor-
tosítását tervezte a Szovjetunió, Románia és Csehszlovákia irányából 
Ausztria és Jugoszlávia felé.10 A szövetségi kötelezettségeknek való 
megfelelésnek a rendelkezésre álló fejlesztési források szűkössége 
azonban gátat szabott. Ugyanakkor a fejlesztési programok kidolgo-
zásában a katonai szakemberek már a kidolgozás fázisában részt 
vettek.11 

Több hasonló példával lehetne folytatni a sort annak bizonyítására, 
hogy a közlekedési stratégiaalkotás és a honvédelmi érdekek érvény-
re juttatása között markáns kapcsolat van, annak megvalósulása 
azonban minden egyes korszak aktuális társadalmi, gazdasági és 
természetes biztonsági helyzetének függvényében változó. 

Saját kutatásaim és az e témakörben publikált tanulmányaim alap-
ján az azonban kijelenthető, hogy a rendszerváltást követően alapve-
tő változás állt be a közlekedési rendszerfejlesztés során a védelmi 
érdekek érvényre juttatása terén. A közvetlen védelmi érdekérvénye-
sítés rendszerével kevésbé találkozhatunk, főként nem stratégiaalko-
tás szintjén. Napjainkban még a katonai közlekedési szakemberek 
között is egyre inkább elterjedt az a nézet, miszerint a közlekedési 
infrastruktúra-fejlesztés bárminemű pozitív változása csakis pozitív 
hatással lehet a katonai közlekedési folyamat végrehajtására. Rész-
                                                           
9  Balló István: Adalékok Magyarország 1949-1953 közötti háborús felkészítéséről, 

a várható hadszíntér előkészítéséről.  Hadtörténelmi közlemények 112. 1999. 4. 
pp.800-823. 

10  Báthy Sándor: Az ország területe védelmi célú logisztikai előkészítése, különös 
tekintettel a közlekedési hálózatra. HADTUDOMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2002: (3.) 
szám pp. 131-142 

11  Generál Tibor: A hadszíntér-előkészítés közlekedési vonatkozásai, különös te-
kintettel a vasúti és közúti hálózat, valamint a járműpark fejlesztésére. Kandidá-
tusi értekezés, Budapest, 1971. 187 p. Őrzési hely: NKE Egyetemi Könyvtár. 
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ben jómagam is egyetértek ezzel a nézettel, de szükségesnek tartom, 
hogy vizsgálat tárgyát képezze a mindenkori közlekedési stratégia 
védelmi érdekeket is szolgáló elemeinek feltárása, beazonosítása. A 
rendszerváltást követő időszakok aktuális közlekedéspolitikáit több 
tanulmányomban elemeztem már12, ennek a folyamatnak a követke-
ző állomása a jelenleg aktuális Stratégia védelmi szempontból történő 
vizsgálata. 

3. A Stratégiában megfogalmazott célok elemzése 

3.1. A Stratégia általános céljai 

A Stratégia célrendszere az alábbiak szerint azonosítja azokat a 
társadalmi célokat, amelyek eléréséhez hozzájárul13: 

 környezetre gyakorolt negatív hatások csökkenése, klíma-
védelmi szempontok érvényesülése; 

 egészség- és vagyonbiztonság javulása (balesetek áldoza-
tainak jelentős csökkentése); 

 foglalkoztatás javulása; 

 lakosság jólétének és mobilitási feltételeinek javulása; 

 területi egyenlőtlenségek mérséklése; 

 társadalmi igazságosság, méltányosság javítása. 

A fenti célok még nem utalnak konkrét közlekedésfejlesztési ele-
mekre, de a közlekedési fejlesztések prioritásai már kirajzolódnak 
bennük. Természetesen akkor érheti csak el a stratégia a célját, ha a 

                                                           
12  Szászi Gábor: A „közlekedés operatív program” és annak védelmi aspektusai I., 

Katonai Logisztika, A Magyar Honvédség Logisztikai Folyóirata, 2007. év 3. 
szám, .pp. 174-206. ISSN 1588-4228 
Szászi Gábor: A „közlekedés operatív program” és annak védelmi aspektusai II., 
Katonai Logisztika, A Magyar Honvédség Logisztikai Folyóirata, 2007. év 4. 
szám, pp. 115-137. ISSN 1588-4228 
Szászi Gábor: Transz Európai Közlekedési Hálózat (TEN-T) tervezett fejlesztési 
iránya, várható hatása Magyarország vasúthálózatának fejlesztésére, Szolnoki 
Tudományos Közlemények XVI. Szolnok, 2012. pp. 402-425 ISSN 2060-3002 

13  Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia, 
http://www.kormany.hu/download/b/84/10000/Nemzeti%20K%C3%B6zleked%C
3%A9si%20Infrastrukt%C3%BAra-fejleszt%C3%A9si%20Strat%C3%A9gia.pdf. 
(2016.11.12.) p.7-8 
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közlekedési rendszerre vonatkozó fejlesztési célkitűzéseket is meg-
fogalmaz. A továbbiakban ezeket foglalom össze.  

A Stratégiában a társadalmi célok elérése érdekében a fő közle-
kedési célkitűzések a következők14: 

 Társadalmi szinten hasznosabb közlekedési szerkezet ki-
alakítása. Ez azt jelenti, hogy a személy- és áruszállításon be-
lül azokat a szegmenseket és módokat kell erősíteni, amelyek 
társadalmilag hasznosabbak: 

o Erőforrás-hatékony közlekedési módok erősítése: A tár-
sadalmi szempontból hasznosabb közlekedési módokat 
körültekintő elemzéssel kell meghatározni az adott 
funkcionális térségekre. Társadalmilag indokolt esetben 
- ahol a hasznok meghaladják a költségeket -, a vasúti 
és vízi szállítás térnyerését is elő kell segíteni; 

o Társadalmi szinten „előnyösebb személy- és áruszállí-
tás” erősítése: A közlekedési szerkezet módosítása te-
rületén, az áruszállításban megcélozható a tranzitforga-
lom megtartása, fejlesztése. 

 Szállítási szolgáltatások színvonalának és hatékonyságá-
nak növelése: 

o Szállítási szolgáltatások javítása: Közlekedési szolgálta-
tások összehangolt biztosítása és fejlesztése, az embe-
rek és a gazdaság szereplői számára kedvezőbb eljutá-
si lehetőségek érdekében; 

o Fizikai rendszerelemek javítása: Közlekedési infrastruk-
túra javítása az igénykielégítés színvonalának emelése 
és hosszabbtávú biztosítása, a területközi elérhetősé-
gek javítása, valamint a közlekedési rendszer hatéko-
nyabb és fenntarthatóbb működtethetősége érdekében. 

A fentiekben bemutatott közlekedési célkitűzések már tartalmaz-
nak olyan elemeket, amelyek a katonai közlekedési igények szem-
pontjából is figyelemre méltóak. Ide sorolnám mindenekelőtt a vasúti 
és vízi közlekedési mód fejlesztését, de legalább ilyen fontosak a 
közlekedési infrastruktúra fejlesztésére tett konkrét utalások is. A 
Stratégia lényegét azonban csak akkor érthetjük meg, ha a konkrét 

                                                           
14  u.i. p.108 
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fejlesztési célkitűzések időhorizonton történő vizsgálatát is végrehajt-
juk. 

3.2. A Stratégia közlekedés-fejlesztési céljainak elemzése 

A Stratégiában a kidolgozó munkacsoport fejlesztési eszközöket is 
megfogalmazott. A fejlesztési eszközök fejlesztéseket, beruházásokat 
foglalnak magukba, amelyekhez majd konkrét projektek kapcsolha-
tók. A közlekedési rendszerre ható konkrét fejlesztési eszközök az 
alábbiak: 

 az infrastruktúra és a járműállomány állagromlását megállí-
tó, rekonstrukciós-rehabilitációs jellegű beruházások; 

 a hálózatok keresletvezérelt (kihasználatlan kapacitások 
létrehozását kizáró, illetve rendelkezésre álló, de ki nem 
használt kapacitások kihasználást elősegítő) fejlesztése; 

 a közlekedés hatékonyságát javító intelligens informatikai 
és távközlési technológiák (ICT) elterjesztése; 

 közösségi közlekedési rendszerek fejlesztése; 

 versenyképességet növelő áruszállítási (logisztikai, funkci-
onális közlekedési hálózati) infrastruktúra fejlesztése; 

 nem motorizált közlekedési módokat támogató – nagy 
részben a többi közlekedési mód fejlesztéseibe integrált – 
fejlesztések; 

 integrált közlekedési rendszerek, utazási láncok kapcsolati 
infrastruktúrájának fejlesztése.15  

A fenti fejlesztési célok természetesen nem azonos súllyal szere-
pelnek a Stratégiában. A társadalmi hasznosság és a megvalósítha-
tóság kockázatának elemzésén alapuló értékeléssel a Stratégia négy 
prioritási szintet határoz meg: 

1. Elsődleges megvalósítású fejlesztési eszközök: A társa-
dalmi hasznosság a két legmagasabb kategóriába, a megvaló-
síthatóság a két legkevésbé kockázatos kategóriába tartozik. 
Ezek az eszközök megvalósításra érdemesek és alkalmasak. 

2. Javasolt megvalósítású fejlesztési eszközök: A megvalósí-
tás javasolható, ha az eszköz (projekt) megfelelő előkészítése 
megtörténik. 

                                                           
15  u.i. p.65 
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3. Előkészítési igényű fejlesztési eszközök: A fejlesztési esz-
köz még kevésbé előkészített, illetve előkészítése során több 
kockázat, probléma is felléphet. Mivel társadalmi hasznossága 
magas, ezért megvalósítása célszerű. Ezért ebből a körből el-
sősorban az előkészítés támogatása történhet meg. Ha a meg-
felelő előkészítés megtörténik, akkor a projekt a 3. kategóriá-
ból átkerül a 2. kategóriába, így a megvalósíthatósága is tá-
mogathatóvá válik. 

4. Távlati lehetőségek: A fejlesztési eszköz tartalma, kidolgo-
zottsága és társadalmi hasznossága kisebb, ezért megvalósí-
tása távlati cél lehet. Megvalósítása akkor indokolt, ha tartalma 
racionalizálásra kerül, és a társadalmi hasznossága legalább 
közepes lesz. A megvalósítás természetes feltétele az, hogy 
az adott időtávon az igény és a megvalósítás módja ne avuljon 
el.16 

A fentiekben bemutatott négy prioritási szint programozása az 
alábbi időtávokban valósulhat meg: 

 2020-ig közel teljes mértékben megvalósulnak az Elsődleges 
megvalósítású fejlesztési eszközök, valamint a finanszírozási 
korlátok függvényében a Javasolt megvalósítású fejlesztési 
eszközök. Az Előkészítési igényű fejlesztési eszközök köréből 
elkezdődik a fejlesztési eszközök előkészítése.  

 2030-ig a Javasolt megvalósítású fejlesztési eszközök és az 
Előkészítési igényű fejlesztési eszközök közel 2/3-a megvaló-
sul. 

 2050-ig a hátralévő harmaduk, illetve a Távlati lehetőségek is 
megvalósulhatnak. Megvalósításuk csak akkor lehet indokolt, 
ha tartalmuk racionalizálásra kerül, és a társadalmi hasznos-
ságuk legalább közepes lesz. A megvalósítás feltétele termé-
szetesen az is, hogy ilyen hosszú időtáv alatt a probléma és a 
megvalósítás módja ne avuljon el.17  

Látható tehát, hogy az első három kategóriába sorolható eszközök 
minél szélesebb körű alkalmazása 2030-as időhorizontú stratégiai 
célkitűzés. A 2. és 3. kategória között a határok nem élesek, mivel 
                                                           
16  u.i. p.65 
17  Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia, 

http://www.kormany.hu/download/b/84/10000/Nemzeti%20K%C3%B6zleked%C
3%A9si%20Infrastrukt%C3%BAra-fejleszt%C3%A9si%20Strat%C3%A9gia.pdf. 
(2016.11.12.) p.13 
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ezek társadalmi hasznossága megfelelő, ezért mindegyik támogatha-
tó, attól függően, hogy a projekt életciklusának (az előkészítés külön-
böző fázisai, megvalósítás) melyik szakaszában jár. 

A 4. kategóriába sorolt eszközök időhorizontja 2050, így azok 
elemzésével részletesen ebben a tanulmányban nem foglalkozom.  

A négy kategóriába sorolt fejlesztési eszközök fejlesztéseket, be-
ruházásokat foglalnak magukba, amelyekhez majd konkrét projektek 
kapcsolhatók. A továbbiakban a társadalmi hasznosság és megvaló-
síthatóság szerinti beavatkozási lehetőségek értékelését hajtom vég-
re. Arra keresem a választ, hogy az egyes kategóriákba tartozó fej-
lesztési célkitűzések támogathatják-e a katonai közlekedési feladatok 
jövőbeni végrehajtását, léteznek-e a projekteknek olyan elemei, ame-
lyek egyértelműen azonosíthatók, mint védelmi célból is meghatározó 
közlekedésfejlesztési elemek. 

1. Elsődleges megvalósítású fejlesztési eszközök: Azon fej-
lesztési elemek tartoznak ide, ahol a társadalmi hasznosság a két 
legmagasabb kategóriába, a megvalósíthatóság a két legkevésbé 
kockázatos kategóriába tartozik. 

Az ebbe a kategóriába tartozó elemeket vizsgálva kijelenthető, 
hogy katonai szempontból az elsődlegesen megvalósítható fejlesztési 
elemek csak kismértékben hatnak közvetlenül a katonai szállítási fo-
lyamatokra. Azonban itt is fellelhetők olyan elemek, amelyek fejlesz-
tésének megvalósulása érdemi előrelépésként értékelhető a katonai 
szállítási feladatok végrehajtása során. Ezek az elemek a „Nagy 
hasznosságú, megvalósítható elemek” kategóriájába tartoznak, és 
az alábbi konkrét beavatkozásokat jelentik: 

 vasúti csomópont- és állomásfejlesztés; 

 meglévő utak, csomópontok közlekedésbiztonsági fejlesztése; 

 hiányzó közúti TEN-T törzs hálózati elemek építése; 

 elkerülő utak fejlesztése. 

2. Javasolt megvalósítású fejlesztési eszközök: Ebbe a kate-
góriába azon fejlesztési elemek tartoznak, ahol a megvalósítás java-
solható, ha az eszköz (projekt) megfelelő előkészítése megtörténik. 

Az ebbe a kategóriába már három olyan elemcsoport azonosítha-
tó, amely katonai szempontból is jelentős. Ezek az alábbiak: 
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Kiemelt hasznosságú, korlátozottan megvalósítható elemek: 
 szűk keresztmetszet felszámolása vasúti TEN-T korridoron; 

 Budapest vasúti áteresztőképességének fejlesztése; 

 hiányzó közúti TEN-T átfogó hálózati elemek építése. 

Az itt felsorolt fejlesztési elemek mindegyike meghatározó jelentő-
séggel bír a katonai közlekedési feladatok végrehajtása során mind 
hazai, mind nemzetközi relációban, így az itt végrehajtott fejlesztések 
egyértelműen azonosíthatók katonai közlekedési célokat is szolgáló 
fejlesztésként. Külön kiemelendő a Budapesten megvalósítandó vas-
úti áteresztőképesség növelése. A Stratégia ismét napirendre vette a 
már évekkel ezelőtt széles körben vizsgált V0 vasúti elkerülő megépí-
tését, bízzunk benne, hogy a projekt nem fog ismét a meg nem való-
sított tervek közé sorolódni. 

Nagy hasznosságú, korlátozottan megvalósítható elemek: 
 szűk keresztmetszet felszámolása országos vasúti hálózaton; 

 meglévő gyorsforgalmi és főúthálózat fejlesztése (beleértve az 
országhatárok és megyeközpontok gyorsforgalmi elérését); 

 nagyvárosok elővárosi forgalmának vasúti fejlesztése; 

 Intermodális infrastruktúra fejlesztése; 

 kötöttpályás rendszerek integráló fejlesztése; 

 hiányzó gyorsforgalmi útkapcsolatok építése megyeszékhe-
lyekre; 

 hiányzó haránt irányú közúti elemek kiépítése; 

 összefüggő európai, országos kerékpárforgalmi hálózat hiány-
zó elemeinek kialakítása; 

 a vízi TEN-T hálózati kikötők paramétereinek törzshálózati 
szintre való fejlesztése, áruszállító hajók korszerűsítése. 

A fenti felsorolásból katonai szempontokat figyelembe véve több 
meghatározó elemet lehet kiemelni. Elsődlegesen a közúti és vasúti 
hálózati infrastruktúra mindennemű fejlesztése üdvözlendő. Ellentét-
ben a Varsói Szerződés időszakában meghatározott, konkrét irányok-
ra kijelölt fejlesztési követelményekkel, jelenleg ennek nincs jelentő-
sége, hiszen nem egy adott irányba történő felvonulás a meghatározó 
feladat, hanem a bármely irányba történő mobilitási képesség fejlesz-
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tése. Az intermodális infrastruktúra fejlesztése katonai szempontból 
szintén támogatandó fejlesztési elem, hiszen az akár több ezer kilo-
méterre lévő műveleti területek elérése során a berakó kikötőhöz tör-
ténő szállítás során már napjainkban is alkalmazott eljárás a kombi-
nált fuvarozás. 

Közepes hasznosságú megvalósítható elemek: 
 vasúti TEN-T törzshálózati elemek TSI18 szintű fejlesztése; 

 nemzetközi vasúti forgalom fejlesztése jelentős forgalmú relá-
ciókban. 

A fenti két elemet vizsgálva kijelenthető, hogy a javasolt megvaló-
sítású fejlesztési elemek csak kismértékben hatnak közvetlenül a ka-
tonai szállítási folyamatokra. Azonban itt is fellelhetők olyan elemek, 
amelyek fejlesztésének megvalósulása érdemi előrelépésként érté-
kelhető a katonai szállítási feladatok végrehajtása során. 

3. Előkészítési igényű fejlesztési eszközök: A fejlesztési esz-
köz még kevésbé előkészített, illetve előkészítése során több 
kockázat, probléma is felléphet. Mivel társadalmi hasznossága 
magas, ezért megvalósítása célszerű. 

Nagy hasznosságú, nagy kockázattal megvalósítható elemek: 
 M0 hiányzó szakaszainak megépítése. 

Kiemelt katonai jelentőséggel nem bír az M0 teljeskörű kiépítése, 
de megvalósulása esetén természetesen növeli az alternatív lehető-
ségeket a közlekedési folyamatok tervezése során. 

Közepes hasznosságú, korlátozottan megvalósítható elemek: 
 vasúti TEN-T átfogó hálózati elemek TSI-alapú fejlesztése; 

 szűk keresztmetszet felszámolása regionális vasúti hálózaton; 

 vasúti fővonalak korszerűsítése; 

 vízi TEN-T hálózati víziút, a Duna paramétereinek törzshálóza-
ti szintre való fejlesztése; 

 személyforgalmi kikötési pontok fejlesztése, létesítése, a hajó-
járatok parti kapcsolatainak kialakítása, személyszállító hajók 
korszerűsítése. 

                                                           
18  Technical Specification of Interoperability (Átjárhatósági Műszaki Előírások) 
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Ebbe a kategóriába megítélésem szerint a regionális vasúti hálózat 
fejlesztésének van igazán katonai jelentősége. Sajnálatos, hogy ez a 
fejlesztési hierarchiába eléggé hátra sorolt elemként jelenik csak 
meg. Fontosságát abban látom, hogy több meghatározó alakulat 
(Pápa, Kaposvár, Hódmezővásárhely) nem vasúti fővonalon helyez-
kedik el, így az ezen településeket kiszolgáló alacsonyabb kategóriá-
ba tartozó hálózati elemek fejlesztése sokszor háttérbe szorul a TEN-
T hálózati elemekkel szemben. 

Bár katonai téren a jelentősége ma még elenyésző, de már szá-
mos tapasztalat bizonyítja, hogy a Duna, mint szállítási útvonal alter-
natív lehetőséget nyújthat a katonai mozgások szervezése során.  

4. Távlati lehetőségek: A fejlesztési eszköz tartalma, kidolgo-
zottsága és társadalmi hasznossága kisebb, ezért megvalósí-
tása csak távlati cél lehet. 

Kis hasznosságú, nagy kockázattal megvalósítható elemek: 
 versenyképes regionális repterek fejlesztése. 

Kis hasznosságú, korlátozottan megvalósítható elemek: 
 a légi TEN-T „törzshálózat” fejlesztése; 

 alacsony forgalmú vasúti vonalak jelentős fejlesztése. 

Kis hasznosságú, megvalósítható elemek: 
 alacsony forgalmú vasúti vonalak szűk keresztmetszeteinek 

feloldása, szolgáltatásfejlesztés. 

A negyedik kategóriába tartozó fejlesztési elemek időtávja 2050, 
így ezekkel részletesen nem foglalkozom. Egy dolgot azonban fon-
tosnak tartok megjegyezni. A magasabb prioritású elemek között nem 
találkozhattunk a TEN-T struktúrába tartozó repülőtér-fejlesztési prog-
ramokkal. Ez alapvetően arra vezethető vissza, hogy a kormányzat 
ezt a szegmenset üzleti alapokra kívánja helyezni. Azonban úgy tű-
nik, hogy a regionális szintű repülőterek fejlesztése már kaphat támo-
gatást. A jelenleg üzemelő három katonai repülőtér mellett jelenleg 
minimum öt olyan repülőtér van az országba, amely adott esetben – 
természetesen a megfelelő korlátokat figyelembe véve – katonai cé-
lokat is szolgálhat. Azonban minden olyan fejlesztés, amely ezek 
számát növelheti, hozzájárul a katonai igények kielégítéséhez.  
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A bemutatott közlekedésfejlesztési célkitűzések grafikus megjele-
nítését az 1-4. számú mellékletek tartalmazzák. 

Összefoglalás 

Áttekintve a Stratégia célrendszerét, levonható az a következtetés, 
hogy a közlekedési infrastruktúra-fejlesztésekkel elsődleges gazda-
sági célja a versenyképesség javítása. Ezt a célt szolgálja a közleke-
dési csomópont-szerep és autópálya-hálózat adta lehetőségek kiak-
názása, a fenntartható növekedés feltételeinek biztosítása.  

Kiemelt hálózatfejlesztési cél a megyeszékhelyek bekapcsolása a 
gyorsforgalmi úthálózatba, és ezeknek az utaknak az országhatárokig 
való továbbépítése, a felzárkózó térségek intenzívebb fejlesztése. 

A felsorolt projektekből, illetve a végrehajtott elemzésekből az de-
rül ki, hogy a legfontosabb a vasúti és a közúti közlekedés feltételei-
nek a javítása, és ehhez képest elenyésző jelentőséggel bír a vízi, 
illetve a légiforgalom növelését elősegíteni képes háttér-infrastruktúra 
fejlesztése. Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy a Stratégia az 
alábbi meghatározó elemekre fókuszál: 

 forgalmi igényekhez igazodik, összekapcsolja a szállítási 
láncokat; 

 társadalmi hatásokat optimalizál: ösztönzi a környezetileg 
fenntartható közlekedési megoldásokat; 

 költséghatékony és takarékos a fejlesztésekben: a kisebb 
fejlesztési költségű, nagyobb eredményt elérő, működésé-
ben fenntartható beruházásokat helyezi a középpontba; 

 költséghatékony és takarékos a működtetésben: törekszik 
felszámolni a forgalmi igények szempontjából fontos közúti 
és vasúti hálózati elemeken a leromlott műszaki állapoto-
kat. 

Katonai szempontból vizsgálva a Stratégia egyes fejlesztési szint-
jeit, azt a következtetést vonom le, hogy számos olyan eleme létezik, 
amelyek jelentős mértékben hozzájárulnak a katonai közlekedés inf-
rastrukturális feltételeinek javításához. Természetesen nem lehet 
minden egyes fejlesztési elemet katonai oldalról vizsgálni, hiszen sok 
esetben a gazdasági igények nem esnek egybe a védelmi követel-
ményekkel. Azonban az alábbi meghatározó fejlesztési elemek egy-
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értelműen a katonai közlekedési folyamatokat támogató fejlesztések-
nek tekinthetők: 

 hiányzó közúti TEN-T törzs hálózati elemek építése; 

 szűk keresztmetszet felszámolása vasúti TEN-T korridoron; 

 Budapest vasúti áteresztőképességének fejlesztése; 

 intermodális infrastruktúra fejlesztése; 

 a vízi TEN-T hálózati kikötők paramétereinek törzshálózati 
szintre való fejlesztése, áruszállító hajók korszerűsítése; 

 szűk keresztmetszet felszámolása regionális vasúti hálózaton. 

Mellékletek 

 
1. számú melléklet. Gyorsforgalmi utakkal a határok, a  
megyeszékhelyek és a megyei jogú városok elérése19 

                                                           
19  Forrás: http://www.3k.gov.hu/index.php/nks-dok.html  
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2. számú melléklet. Középtávú időszakra tervezett közúti projektlista20 

 
3. számú melléklet. 2014-2020-as uniós ciklus vasúti projekt igényei21 

                                                           
20 http://www.3k.gov.hu/remos_downloads/NKS_Kozuti_fejlesztesek_terkep.287.pdf  
21 http://www.3k.gov.hu/remos_downloads/NKS_Vasuti_fejlesztesek_terkep.288.pdf 
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5. számú melléklet. A stratégia alapján 2050-re várható közúti struk-

túra Magyarországon.22 
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