
Kti zleke d 6sf e i I e szt6s
terii leti szempontok szerint

Magyar Epit6 F6rum: A kdzlekedtsi infra-
struktilra gazdasdgra gyakorolt hattisdt ma mtir
senki nem kdrd6jelezi meg. A teriilefejlesztdsi
koncepci1 mennyiben veszi figyelembe, illene
e gdsztil ki kdzlekeddsfejleszttisi tervezetekkel?

Szffcs Mihiily: Nem tflzds azt eillitani, hogy
a kozleked6si h6l6zalok megfelelS minSsegii
biztosltdsa a terulet- 6s telepUlesfejlesztesi
celok el6r6s6nek egyik fcj eszkoze lett. En-
nek megfelelcien az elmaradott t6rs6gek fel-
zdrkoztatAsdl 6s a kiegyensulyozott, poli-
centrikus terUleti fejl6dest szolgdlo rij Orsza-
gos TerUletfejleszt6si Koncepcio fontos 16-
sz6t k6pezik a kozleked6sfejlesztesi c6lok 6s
feladatok. Az el6rhetcis6g javitasa az 6letmi-
n6s6g mellett alapvetci hatdssal van a gazda-
sdgi, tdrsadalmi 6s terUleti koh6ziora. Ugyan-
akkor a teruleti fejl6dest serkent6 t6nyezSk
kozott a m[jszaki infrastruktfra helyzete sajS-
tos, ami elsSsorban a gazdasdggal valo kap-
csolatrendsze16nek osszetettsegebcil 6s sok-
retfiseg6b5l adodik. E sajatos viszony k6t ol-
dalr6l kozelithetd meg: mik6nt hatnak az inf-
rastrukturdlis felt6telek a teruleti fejlcid6sre,
6s milyen k6vetelm6nyeket, ig6nyeket allit a
terulet 6s a gazdasdg az infrastruktfrdval
szemben. Amennyiben a gazdas6gi potenci-
6l adott, ahi{nyzo infrastrukt[rdt kell megte-
remteni, amely kornyezetkimelS m6don,
megfelelci szolgaltatasi szinvonalon el6giti ki
a felmertil5 ig6nyeket. Ugyanakkor egy teru-
let, t6rs6g lelz1rk6zIaI{sdt, a gazdasdgi sze-
repl6k megjelen6s6t, tcjkevonzdsdt jelentSs
m6r16kben befolyasolja a mUszaki infrastruk-
tira, azon belul is a kozleked6si infrastruktu-
ra megl6te 6s annak mincls6ge.
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A kozleked6sfej leszt6s
tervez6s6ben az ut6bbi 6vekben
az 1gazali-szakmai aspe ktu sok
mellett a teruleti, regiondlis
szempontok is meghatdr ozov 6,
vdltak, dllftja SzUcs Mihaly. Az
Onkorm6nyzati 6s Teru letf ej leszt6-
si Miniszt6rium f6osztdlyvezetS-
helyettese a teruletfejleszt6s 6s
a kozleked6spoliti ka kapcsolatdrol
nyilatkozott a Magyar Epit6
F6rumnak.

Ezek szerint a kiil1nbdz6 rdgi6k versenykdpessd-
gdnek ls a teriileti felzirk6ztatdsnak egyar(tnt a
kdzlekeddsfejlesztds az alapja. Melyek a fe.jles<-
tdsi irdnyok?

Sz. M.: Alapvet6 c6l, hogy az orszAg r6gioi,
kist6rs6gei 6s vdrosai versenyk6pesse vdl-
janak, ezzel segltve elo az orszlgnak az
Europai Unio atlagahoz val6 gazdasiigitar-
sadalmi telz{rkozAsAl Ennek 6rdek6ben a
kul6nbdz5 t6rs6gi szinteken elt6r6 fejleszt6-
seket kell alkalmazni. Az orszdg 6s nagyt6r-
s6geinek versenyk6pess6g6t az el6rhet5-
s6g szempontjabol els5dlegesen a gyorsfor-
galmi uthalozat 6s a nagysebess6gri, i l letve
tobbvaganyf vasuthdl6zat fejleszt6se szol'
galja hatekonyan. A kist6rs6gek szintj6n a
versenyk6pesseg javitdsdnak kulcst6nyezcS-
jet a mell6krith{lozat sz(k keresztmetszete-
inek felszdmoldsa, a t6rseg kozpontjainak
jobb tomegk0zleked6si elerhet5s6ge jelenti.
Nagyt6rs6gi szinten prioritdst 6lvez a 169iok
bels5 el6rhetcls6genek javltdsa. Megyei,
kistersegi szinten a megyesz6khelyek, i l let-
ve a t6rs6gi kozpontok el6rhet5s6g6re, to-
v6bbd telepul6seken az elkerU16, tehermen-
tesit5 utak meg6pit6sevel az dtmen6 forga-
lom csokkent6s6re helyezSdik a hangsfly.
ldoszer! hogy a zsdktelepul6sek m6g hi-
6ny zo h6lozali kapcso I atait j ele ntci 6sszeko-
t5 utak megepuljenek. Ezen klvul a helyi 6s
helykozi tomegkozleked6s javitasa, a vasfti
f5- 6s mell6kvonal-hdlozat fenntartdsa 6s
korszer[isit6se, kombindlt kozleked6si mo-
dok, vizi k0zleked6s 6s regiondlis repulcite-
rek kialakit6sa is a c6lkeresztben szerepel.

Konkrdt adatok is aldtdmasztjtik a7 infrastruktu-
rdli s fej Le s zt 6 s ek g azdas d gdl4nkit 6 hatds dt ?

Sz. M.: Az elmflt id5szakban tobb olyan ta-
nulmdny is k6szult, amely a magyarorszdgi
gyorsforgalmi utak gazdasdg6l6nkit6 hatd-
saival foglalkozott. Az utobbi 6vekben folya-
matosan novekedett az aut6p6lydk dltal
kozvetlenul vagy kozvetetten 6rintett terule-
ten el6k szama (ut6bbi csoportba azok a te-
ruletek tartoznak, ahonnan az autopllya 20-
30 perc alatt el6rhet5). Az dtlagos munka-
nelkulis6gi rdta dinamikusabban cs6kkent
az 6rintett teruletek eset6ben, mint az aut6-
pdlya dltal nem 6rintett teruletek eset6ben.
Altalaban 6rv6nyes a kOzleked6sfejleszt6-
sek komplex munkahelyteremtS hatdsa. Ez-
zel osszefugg6sben az autopalya altal erin-
tett teruleteken az egy lakosra juto szemelyi
jovedelem 10-20%-kal is magasabb lehet,
mint az egy6b tertileteken. Az ilyen t6rs6gek
relativ komplex fejlettsegi mutat6i l6nyege-
sen magasabbak az Osszehasonlitdsul szol-
galo tersegek hasonl6 mutatoindl. A gazdal-
kod6 szervezetek telephely kivdlasztdsdban
az egyik legfontosabb szempont a jo meg-
kozelithet5s6g, ezen belUl is a jo koztiti kap-
csolat. Mdsfelcjl viszont egy Uj, magas szol-
galtatasi szinvonalI kozrit i kapcsolat [ j
perspektivdt kinAl az 6rintett t6rs6gek szd-
mdra, bekapcsolva azokat az orszdgos 6s
nemzetkozi v6rkering6sbe" e
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