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Elérhetőségi és forgalmi viszonyok
Szalkai Gábor

a tanulmány az elérhetőségi viszonyok alapvetéseinek vizsgálatára vállalkozik, bemutatva előbb az elérhetőség fogal-
mát, mérési, térképezési módszereit. Ezt követően a kelet-magyarországi és kelet-szlovákiai, valamint nyugat-ukrajnai 
vizsgálati térség elérhetőségi viszonyainak bemutatása következik, melyet a térségek elérhetőségi tipizálása zár. 

Adalékok az elérhetőség fogalmának értelmezéséhez 

A technikai fejlődés az elérhetőség lehetőségeinek változásán keresztül (is) folyamatosan módosítja a Föld különböző 
pontjai közötti kapcsolatrendszereket. A szóhoz pozitív jelentéstartalom társul, elérni tudni valamit a cselekvő szem-
pontjából jó dolog, azonban az elérni kívánt térség szempontjából nem feltétlenül pozitív a hatás. Fleischer (2001) az 
elérhetőség javítása kapcsán arra figyelmeztet, hogy amennyiben nagyjából nem kiegyenlített fejlettségű területek 
kerülnek kapcsolatba egymással, a fellépő hatások nem csupán aszimmetrikusak, de az egyik térség számára kifejezet-
ten hátrányosak is lehetnek: a lokális fejlődéssel szemben a külső függőség erősödése is bekövetkezhet (elvándorlás, 
javak kiszívódása). Ugyanerre figyelmeztet Tóth (2006), amikor az elzártság védő funkcióját emeli ki, felvetve, hogy  
a helyi piacok az erősebb, globális piac áldozataivá válnak. Murányi ezen veszélyhelyzetre már az 1950-es években 
felhívta a figyelmet. (Murányi 1953)

A negatív hatások mellett az elérhetőség javulásának természetesen számos pozitív hatása van. Egyik fontos szerepe 
a szállítási távolság, sebesség és a szállítható terhek tömegének növelése következtében létrehozott új területi munka-
megosztási rendszer, valamint az időtér és a földrajzi tér egymáshoz való viszonyának átalakítása (Dusek–Szalkai 2006). 
Nemcsak gazdasági, de a tudományos transzfer, az idegenforgalom, a hadászat vagy az egészségügy szempont jából 
is elsőrendű a jó elérhetőség biztosítása. Jól példázza ezt a 2000-es évek első felében, az egészségügyi tárca megren-
delésére készült mentőállomási térfelosztási tervezet, amely a lehető legpontosabb elérhetőségi számításokon alapult. 
Ezek segítségével volt (lenne) optimalizálható például a mentőállomások telepítése. 

Az elérhetőség Fleischer (2004) értelmezése szerint azonban nem csak azt jelenti, hogy egy adott célpontot a köz-
lekedési rendszer segítségével minél könnyebben el tudjunk érni. Mára ugyanis a közlekedés feladatává vált az olyan, 
korábban településen belül jelentkező igények ellátása is, amelyek településközivé váltak: így a bevásárlás, a munka,  
a művelődés érdekében, a szuburbanizáció különböző formái következtében ma már számos esetben elhagyjuk a la-
kóhelyünkül 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 
(Fleischer 2004). A jó elérhetőség tehát kétféle módon valósulhat meg: ha könnyen el tudjuk érni távolabbi célpont-
jainkat, vagy ha a célpontok egyszerűen a közelünkben vannak. Fleischer gondolatmenete szerint a 20-25-szörösére 
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növelt közlekedési sebességgel a közlekedésre fordított idő 95 százalékát meg kellett volna takarítanunk. A technikai 
feltételek javulása következtében azonban nem időt nyertünk, hanem távolságot, a közlekedés társadalmi időráfordí-
tása nem csökkent (Fleischer 1995). Így például a szuburbanizáció nem más, mint a város gépjárműforgalomhoz való 
idomulása, annak közlekedési okokból lehetővé vált szétterülése (Fleischer 2000). 

Az elérhetőség módszertana és ábrázolási lehetőségei

Az elérhetőségi számítások segítségével számos területfejlesztési, közlekedési döntés megalapozható, vizsgálhatók 
a hálózatfejlesztés vagy éppen a visszafejlesztés hatásai, összevethetők a különböző közlekedési módok által kínált 
előnyök. Az elérhetőség ismerete ezért nagy jelentőségű a tervezési munka során. A számítások három alapvető kar-
tográfiai módszerrel (izovonalas, felületkartogram, időtérkép) jeleníthetők meg.

Az elérhetőségi elemzések egyik legnehezebb, de megkerülhetetlen része azon adatbázisok és programok előál-
lítása vagy megszerzése, amelyek a kívánt részletességben ábrázolják a vizsgálati területet. Amennyiben megvásárol-
hatók a szükséges (alapvetően térinformatikai rendszerbe integrált) állományok, nincs különösebb probléma, vannak 
azonban olyan elemzések, amikor nincs, vagy nem hozzáférhető a digitális formájú közlekedési hálózat. Ez akkor állhat 
fenn, ha különösen részletesen kell bemutatni egy kisebb terület viszonyait, olyan területen dolgozunk, ahol nem 
készült még ilyen, vagy történelmi elemzést végzünk, amely időből csak nyomtatott térképen állnak rendelkezésre  
a kívánt információk. 

Ebben az esetben elkerülhetetlen a manuális előkészítés. E munkafázis során a közlekedési hálózatot gráfként kell 
értelmezni, melynek csúcsait konkrét földrajzi helyekkel (településekkel és elágazásokkal), míg a gráfok éleit a telepü-
lések közti hálózati szakaszokkal kell megfeleltetni. Ennek értelmében, a vizsgálat első lépéseként meg kell határozni 
azt a településkört, mely a gráf alapját képzi. Ezen alappontok felvétele után az élek és a hozzájuk tartozó távolsági 
adatok meghatározása a következő lépés, s ebben a fázisban a hálózatot saját tulajdonságai alapján bővíthető tovább 
a gráf: az alappontok közötti legrövidebb hálózati távolságok eléréséhez további, egyedi csúcsokkal (elágazásokkal) 
kell kiegészíteni a gráfot. Az így létrehozott, majd digitalizált gráf képezi a vizsgálatok kiindulópontját, a különböző 
hálózati modellek alapját. 

A távolságadatok kiszámítása már ebben a fázisban lehetséges, az időeredmények előállításához azonban meg kell 
határozni az egyes élek útkategória szerinti hovatartozását, illetve fekvését (településen belüli/átkelési/vagy azon kívül 
eső szakasz). Ennek alapján rendelhető hozzá a szakaszokhoz az a sebességérték, amely a megengedett sebességha-
tárokon belül a legjobban leírja az adott útkategóriára jellemző mozgásokat. A modellbeli sebességértékek a gyorsfor-
galmi utak kivételével alacsonyabbak a megengedett sebességértékeknél, mivel a forgalmi viszonyok általában nem 
teszik lehetővé a megengedett értékek tartós elérését (1. táblázat).

A gráfok digitális feldolgozása után kapott idő- és távolságmátrixok jelentik a következő fázis, a térképi megjelenítés 
bemenő adatait. Az elérhetőségi adatok megjelenítésének alapvetően három módja ismeretes.
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Megengedett és korrigált sebességértékek (km/óra)1. táblázat 

Megengedett 
sebesség

Modellbeli 
sebesség

Autópálya 130 130

Autóút 110 110

I. rendű főút 90 75

II. rendű főút 90 75

Összekötő út 90 60

Bekötő út 90 60

Állomáshoz vezető út 90 60

Átkelési szakasz – város 50 30

Átkelési szakasz – falu 50 40

Az izovonalas módszer alkalmazása során időadatok térképezése esetén izokrón, távolságadatok térképezésekor 
pedig izodisztancia vonalakat használunk. Az izovonalas módszer az azonos értékű pontokat köti össze, alkalmazása 
abban az esetben indokolt, ha a mért mutató változásában – a megfelelő sűrűséggel megválasztott mérési pontok kö-
zött – lineáris trend feltételezhető. Ebben az esetben a térinformatikai rendszerben helyhez pontosan rögzített mérési 
eredmények között a program interpolációt hajt végre, és a mérési ponttal nem  rendelkező helyekre becsült értéket 
állapít meg. A 1. térkép Magyarország közel 300 településének egymástól mért közúti elérési időinek átlagát ábrázolja. 

1. térkép 
Átlagos időbeli 

elérhetőség  
a közutakon, 2001

Forrás: Szalkai (2001).
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Abban az esetben, ha megfelelő sűrűségű mérési eredményeink vannak, kiküszöbölhető az izovonalas módszer 
azon problémája, hogy nem olvashatók le az egyes településekhez tartozó pontos értékek. Ekkor a felületkarto gram 
módszer használata javasolt, amely minden egyes vizsgálati egységhez a hozzá tartozó pontos értéket rendeli hozzá 
(2. térkép).

2. térkép 
Budapest 

elérhetőségi ideje, 
2005

Forrás: Szalkai (2006).

Végül meg kell említenünk az elérhetőségi térképek egy speciális formáját, az időtérképeket (time-space maps). 
Míg a hagyományos elérhetőségi térképek a térbeli távolságok (arányos) megtartása mellett ábrázolják az időbeli 
relációkat, addig az időtérképek esetében a megjelenített távolságok nem a földrajzi távolsággal, hanem a pontok 
közötti elérhetőségi idővel arányosak. Azaz két egymástól rövid idő alatt elérhető pont közel, két egymástól hosszabb 
idő alatt elérhető pont távol kerül egymástól a térképen. A térkép a Budapesttől mért, elérési időkkel torzított időteret 
ábrázolja (3. térkép).

Magyarország időtérképén a rendszerváltáskor fennállott 1990. januári állapot és a 2009-es helyzet vethető össze. 
Megfigyelhető, hogy a gyorsforgalmi hálózat fejlesztése következtében javult a megyeközpontok, határ menti térsé-
gek fővárosból való elérhetősége, így a térképen az ország elérhetőségi időtere zsugorodott.

Vizsgálataink során, mivel települési adatokkal dolgoztunk, a felületi kartogram módszer segítségével ábrázoltuk az 
elérhetőségi időket.1

1 A számítások elvégzéséhez rendelkezésre állt a Magyar Közút Kht. által kezelt Országos Közúti Adatbank (OKA), amely valamennyi magyar-
országi állami kezelésű út adatait tartalmazza. Szlovák oldalról sikerült beszerezni egy teljes körű térinformatikai út- és településhálózati 
adatbázist, amelyet jelentős ráfordítással sikerült a rendszerbe integrálni. Az ukrán oldalon azonban manuálisan kellett elvégezni mind az 
úthálózat digitalizálását, mind a településsoros alaptérkép előállítását. 
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3. térkép 
Magyarország 

Budapestről mért 
elérhetőségi 

időterei, 1990, 2009

Forrás: saját 
szerkesztés.

Elérhetőség a magyar határ keleti térségében

Vizsgálatunk elsődleges célja az ukrán és a keleti szlovák határszakasz fél-, illetve egyórás határzónájának meghatáro-
zása volt. 

Kutatásunk a határátkelőktől személygépkocsival 30, illetve 60 perc alatt elérhető sávra terjedt ki. A 30 és 60 perc 
közti zónából csupán kontrollcsoportos településeket válogattunk ki, a terepi adatfelvétel a 30 perces zóna települé-
seire korlátozódott. Ennek oka, hogy ezen idő-távolság még nem jelent kognitív blokkot a mobilitásban, és az utazási 
költségekre vonatkozó kutatások is egy ilyen, szűkebb zónában igazolják a fokozott mobilitási hajlandóságot.

A szlovák határon a legrégebbi tornyosnémeti és sátoraljaújhelyi átkelő mellett 1995-ben nyitották meg a Pácin 
és Nagykövesd közti átkelőt, majd a schengeni csatlakozással vált lehetővé a Lácacséke és Perbenyik közti kapcsolat. 
Más pontokon a megfelelő utak hiánya nem tette lehetővé komolyabb forgalom kialakulását. E helyzeten a Hollóháza 
és Eszkáros közti, régi kassai út 2010-es rendbehozatala segített. A sátoraljaújhelyi városi átkelő személygépkocsi-for-
galom számára való újranyitására már terepi felvételünk után, 2011 nyarán került sor, ezért ez az átkelő nem szerepel 
számításainkban. Így összességében öt átkelőhöz mérve határoztuk meg a határ 60 perces zónáját.

Az ukrán–magyar határszakasz esetében csak a 30 perces zóna részletes vizsgálata és a 60 perces zóna meghatáro-
zása képezte feladatunkat. A szovjet határszakaszon 1989-ig csak a Záhony és Csap közötti közúti és vasúti átkelőhelyek 
üzemeltek, ezek továbbra is folyamatos üzemben működnek. 1989-ben került sor a további négy átkelő megnyitására, 
Lónya–Kisharangláb, Barabás–Mezőkaszony, Beregsurány–Asztély és Tiszabecs–Tiszaújlak között.

A vizsgálati terület lehatárolása során minden esetben a saját oldali átkelőtől való (határátkelés nélküli) elérhetősé-
get vettük figyelembe (4. térkép).
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4. térkép 
Az ukrán–magyar 

és a keleti szlovák–
magyar határ 30 és 

60 perces zónája

Forrás: saját 
szerkesztés.

Vizsgálatunk során természetesen a határon átnyúló relációk kerülnek előtérbe, így az átkelési idő szerepe nem el-
hanyagolható. A szlovák határon 2007 óta nincsen határellenőrzés, így itt várakozási idővel sem kell számolni. Az ukrán 
határon ugyanakkor továbbra is jelentősek a várakozási idők. 

Megbízható, hosszú távú megfigyelésen alapuló várakozási időre vonatkozó adatot nem sikerült beszerezni, így 
csak a saját és a határon állók szóbeli információira támaszkodhattunk. Ez alapján a kevésbé forgalmas, kis határokon is 
legalább félórás várakozással kell számolni, de Záhonynál nem ritka a 3 órás átkelési idő is. Ennek aszimmetrikus hatását 
szemlélteti a 5. térkép. 

Háromórás várakozás esetén a Záhonytól több mint 300 km-re fekvő Budapest is gyorsabban érhető el a határát-
kelőtől, mint a mindössze néhány kilométerre, ukrán részen fekvő Csap.

A vizsgálati terület nagytérségi helyzetét, valamint a két fővárostól és Lvivtől mért elérhetőségét a 6. térkép szem-
lélteti.

Az elérhetőségi idők nagytérségi szinten tapasztalható érdekessége, hogy a vizsgált térséget a szlovák főváros-
ból a magyar autópálya-hálózaton keresztül gyorsabb megközelíteni, mint Szlovákia határain belül. Pozsony a három 
központ közül így is a legtávolabb fekszik a vizsgált területtől, Budapest elérhetősége az M3-asnak köszönhetően  
a legjobb. Nyugat-Ukrajna központjából a térség 4 órás autóút után érhető el.
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5. térkép 
A Záhonyból mért 
elérési idők értékei 

a határon való  
3 órás várakozás 

esetén

Forrás: saját 
szerkesztés.

6. térkép 
A vizsgált térség 

teljes kiterjedése és 
nagytérségi 

elérhetősége

Forrás: saját 
szerkesztés.
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Térségtípusok a határok és a városhálózat metszetében

A térségek tipizálása során a településeket nemcsak a határhoz, de a városhálózathoz képest is pozícionáljuk. Ennek 
célja a lehetséges térparaméterek (a térbeli helyzetet reprezentáló változók) számának bővítése, hiszen a gazdasági 
fejlettség, társadalmi viszonyok egyik fontos eleme a központi településtől való távolság.

Az ukrán határ menti félórás elérésű térségben a magyarországi és az ukrán oldalon egyaránt hat-hat város talál-
ható; Nyíregyháza és Munkács, mint legnagyobb központok, csak a 30 és 60 perc közötti zónába esnek bele (7. térkép).

7. térkép 
Városok az ukrán–

magyar határ 30 
perces térségében

Forrás: saját 
szerkesztés.

Szintén 12 város található a magyar–szlovák keleti határszakasz 30 perces térségében is, itt azonban a 90 perces 
elérhetőségig került sor a városok számbavételére (8. térkép)

A jelzett átkelőktől mérve a határ 60 perces zónája az Eperjes–Záhony–Miskolc háromszögbe esik. Számításaink 
alapvetően erre a területre vonatkoznak, az elérhetőségi régiótípusok kialakításakor azonban figyelembe vettük a tér-
képen szürkével jelölt, a zóna szélétől fél órán belül fekvő városokat is. Ezek figyelembevételével a magyar oldalon 
elhelyezkedő városok száma még inkább meghaladja a szlovák oldalon találhatókét (2. táblázat).
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8. térkép 
Városok a szlovák–

magyar határ keleti 
térségében

Forrás: saját 
szerkesztés.

A városok száma a magyar–szlovák határ keleti térségében2. táblázat 

Elérés a határtól Magyarország Szlovákia Összesen

A szlovák 
városok aránya 

a magyar 
városokhoz 
képest (%) 

0–30 perc 7 5 12 71

30–60 perc 16 3 19 19

60–0 perc 21 7 28 33

Összesen 44 15 59 34

Feltűnő ugyanakkor az aránytalanság, amely az egyes zónák közt és a határ két oldala közt is megfigyelhető. Míg  
a határ közvetlen közelében összesen csak 12 város található, addig Magyarországon a távolabbi térségekben jelentő-
sen magasabb ezek száma, Szlovákiában ugyanakkor nem figyelhető meg ilyen szabályszerű trend. Ennek történelmi, 
településpolitikai és természeti okai egyaránt vannak, szempontunkból mindez a következőkben, a központ-periféria 
vizsgálatánál játszik nagy szerepet. 
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Elérhetőségi tipizálásra csak a szlovák–magyar viszonylatban került sor. Ebben a térségben Kassa (234 ezer fő, 2010) 
és Miskolc (168 ezer fő, 2011) a legnagyobb települések, de a Bodrogköz keleti fele szempontjából Nyíregyháza (118 
ezer fő, 2011) is fontos központ. Több, a 100 ezer főt meghaladó népességű település nem található a térségben, 
egyedül Eperjes (91 ezer fő, 2010) közelíti az értéket, de a határtól való távolsága és Kassa köztes elhelyezkedése miatt  
e település a határ menti kapcsolatok szempontjából nem játszik fontos szerepet.

A városokhoz mért távolság szempontjából eredeti elképzelésünk szerint azon községek elkülönítését tartottuk 
indokoltnak, amelyek a legközelebbi várostól is több mint 30 percre fekszenek. Ilyen település azonban csak egy van  
a vizsgált területen (a bodrogzugi Zalkod), így az elérhetőségi küszöböt 20 percre csökkentettük. Ennek hatására az 
525 településből 74 került a „városhiányos” kategóriába (9. térkép).

9. térkép 
A legközelebbi 

várost 20 percen túl 
elérő térségek 

elhelyezkedése

Forrás: saját 
szerkesztés.

A legmarkánsabb csoportot a Zempléni/Szalánci-hegységben található települések alkotják, melyek három elkülö-
nült tömbre tagolódnak. Különösen nagy a kiterjedése annak a tömbnek, amely egészen Kassáig húzódik. E községek 
a földrajzi térben bár szomszédosak Szlovákia második legnagyobb városával, a központok közti elérési idő a belvárosi 
csúcsforgalmi helyzet miatt mégis jelentősen megnövekszik. 

Szintén 20 perc feletti, várossal szomszédos településcsoportot találunk a Bodrogközben. E helyzet egyik oka, hogy 
Sárospatak városa saját közigazgatási területének északi részén fekszik, azaz a szomszédság ilyen tekintetben csak 
látszólagos. A bodrogzugi falvak valódi hátránya azonban abból fakad, hogy sem a Tiszán, sem a Bodrogon nincsen 
híd Tokaj vagy Rakamaz irányába, modellünkben viszont a kompok – elégtelen tömegközlekedési kapcsolataik miatt 
– nem szerepelnek. 
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A térképről leolvasható azon települések elhelyezkedése is, amelyeket időkorláttól függetlenül hátrányosan érint 
a határ a legközelebbi város elérhetősége szempontjából. E sraffozással jelölt kategóriába tartozik szinte teljes kiter-
jedésében a szlovák határmente Pácintól nyugatra, míg innen keletre, a városok kizárólag szlovák oldali jelenlétéből 
következően, magyar oldali falvak zárják a határ miatt hátrányos helyzetbe került települések sorát.

Modellünkben a legközelebbi városokat attól függetlenül értelmeztük, hogy azok melyik országban fekszenek. 
Abban az esetben azonban, ha csak a saját országbeli városokat fogadjuk el lehetséges központként, a városhiányos 
területek kiterjedése növekszik. A 20 percen felüli kategóriába kerülő települések többsége Szlovákiában található (10. 
térkép).

10. térkép 
A határ miatt 20 
perc fölé kerülő 

térségek 
elhelyezkedése

Forrás: saját 
szerkesztés.

A legnagyobb tömböt a Sátoraljaújhellyel „szemben” elhelyezkedő szlovákiai falvak jelentik, melyek a központi tele-
pülés kettéosztásának legnagyobb vesztesei voltak. Néhány falu található Kassától délre is, melyekhez a legközelebbi 
„város” Gönc lenne, a szlovák Bodrogközben pedig Nagykövesd veszti el cigándi központját. A magyarországi oldalon 
mindössze két település, Lácacséke és Dámóc kerül 20 perc fölé, amennyiben történelmi központjuk, Királyhelmec 
nem választható központként. 

A határ és a városhálózat elérhetőségi viszonyokat alakító szerepének bemutatását a 90 perces zóna három legna-
gyobb központjától számított elérési térképe zárja (11. térkép). 
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11. térkép 
Miskolc, Kassa és 

Nyíregyháza félórás 
vonzáskörzete

Forrás: saját 
szerkesztés.

A Miskolctól, Kassától és Nyíregyházától mért félórás elérhetőségi izokrónok határ menti szempontból egyetlen 
érdekes vonása, hogy Kassa vonzáskörzete „átterjed” Magyarországra. Hidasnémeti, Tornyosnémeti és Hernádszurdok 
ma történelmi központjuk félórás vonzáskörzetében helyezkednek el.

Forgalom és mobilitás keleti határaink mentén

A vázolt, határ menti városhálózatban fellépő aszimmetriák hatással vannak a határ menti lakosság térbeli mozgásaira 
is. A határ egyik oldalán elhelyezkedő jelentősebb települések vonzáskörzetüket – az egyéb feltételek megfelelő fenn-
állása esetén – kiterjesztik a határ túloldalára is, mivel saját országbeli, korlátozott méretű vonzáskörzetük nem képes 
kielégíteni a fellépő igényeket. Hardi és Lampl (2008) szerint az ingázás a 60 perces izokrónon belül történik, vagyis  
a határral kapcsolatos bármely időnövelő tényező a vonzáskörzet nagyságának csökkenésével jár. 

A vizsgált terület Szlovákiával határos részén a határt átlépő mozgások legfontosabb oka turisztikai volt, ezt követte 
a bevásárlásokhoz kapcsolódó határátlépés. Ezen belül is a tartós fogyasztási cikkek vásárlása intenzívebb határon 
átívelő kapcsolatokat indukált a keleti határszakaszon, mivel a központhiányos térségekhez legközelebbi központ több 
esetben is (pl. Sátoraljaújhely, Királyhelmec, Kassa) a határ túloldalára esik. A mozgásokat tehát a hagyományos köz-
pont-vonzáskörzeti relációk határozzák meg (Hardi 2008).
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E kapcsolatok azonban leginkább a bevásárlásokra terjednek ki, Sátoraljaújhely és Királyhelmec sem bír olyan gaz-
dasági erővel, ami a szomszédos országbeli munkavállalóknak lehetőséget teremtene (Mezei–Tóth 2008). Ez alól Encs 
polgármestere, Bratu László egyetlen kivételt említett meg: a magyarországi építőipari kis- és középvállalkozókat, akik 
rendszeresen dolgoznak szlovák területen. 

Grosz és Tilinger (2008) szerint azonban az EU fejlődésével a tagországok között számos szempontból csökkennek 
majd a különbségek, így a kiegyenlítődés a határ menti térségekben a kapcsolatok, mozgások intenzitásának csökke-
nésével fog járni.

Az ukrán határon szintén csökkenő tendenciát jelző folyamat zajlik, de ennek nem a kiegyenlítődés az oka. Az egy-
kori szovjet határ Magyarország legrövidebb határszakasza volt. Záhony, az egyetlen átkelő azonban inkább az átjárha-
tatlanságot, mint a kapcsolatteremtés szándékát szimbolizálta. Az 1989 után megnyíló további határátkelők jelentősen 
javítottak a korábbi helyzeten, a változás mindmáig fokozatos volt. Hosszabbodott az átkelők nyitva tartása, javultak 
az infrastrukturális feltételek, ennek ellenére az átkelés sebessége továbbra is nagyon kicsi. A határ menti kapcsolatok, 
főleg kulturális, sport és vallási téren azonban így is javultak, a helyzet a határátkelés nehézségei ellenére is összevet-
hetetlen az 1989 előttivel. Szükséges lenne azonban a határátlépéshez beszerzendő úti okmányok és engedélyek 
költségeinek csökkentése, és bizonyos csoportok számára az átlépést külön sávok létrehozásával való egyszerűbbé 
tétele (Baranyi et al. 2008)

A határon átnyúló kapcsolatok szempontjából – az időbeli távolság mellett – kiemelkedő fontosságú a határ két 
oldala közt fennálló árszimmetria. Az ukrán határon ez mindenekelőtt az üzemanyagárak eltérésére igaz.

Magyarországon a 2011. szeptemberi helyzet szerint 390 forint volt az ára egy liter 95-ös benzinnek, Ukrajnában 
ugyanez 250 forintnak megfelelő összeg körül mozgott. A határon átívelő kapcsolatok egyik legfontosabb mozgatóru-
gója ez az árkülönbség (12. térkép).

12. térkép 
Eljutási költségek 

benzinüzemű 
személygépkocsival 

Záhony/Csapról

Forrás: saját 
szerkesztés.
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A 100 kilométerenkénti 7 literes fogyasztással számolt utazási költség alapján (mindkét országban saját benzinárral) 
jelentős különbségek tapasztalhatók a két ország között. Az ukrán oldalon valamennyi izovonal közelebb van a kiin-
dulási településhez, mint a magyar oldalon. Az azonos költséggel elérhető területek Ukrajnában nagyobbak, jól meg-
figyelhető a határ mentén, hogy ugyanazon izovonalak a záhony–csapi átkelőhöz mérve a magyar oldalon közelebb 
„lépnek ki” a határból.

Az olcsó ukrán üzemanyagárak a magyar oldali kutak árait is befolyásolják (13. térkép).

13. térkép 
Üzemanyagárak 

Kelet-
Magyarországon, 

2011. október

Forrás: saját 
szerkesztés.

Az ukrán határhoz közelebb eső településeken ugyanis olcsóbb az üzemanyag, mint a szlovák határ menti térség-
ben, a különbség mértéke ugyanakkor nem haladta meg a 10 forintot literenként.

Ezek a különböző térstruktúrákból adódó differenciák együttesen alakítják ki a térség lakóinak mentális térképét, 
azt az akciórádiuszt, ameddig kihat az ukrán határhoz kötődő szürkegazdaság. Személyes tapasztalataink és a szak-
irodalom (Horváth–Kovách 1999) alapján Szabolcs-Szatmár-Bereg megye mellett a Hajdúság és a Zemplén nyugati 
vidékeiig jut el az ukrán üzemanyag. Forgalmi szempontból, statisztikailag is látványos mennyiségben ugyanakkor 
csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyén belül észlelhető a határmentiség ezen dimenziója. 

A külföldi járművek 2002-es felvétele során jól kivehetők azok a Nyíregyházától kelet felé tartó forgalmi áramok, 
amelyek sugárirányban szétterülve tartottak valamennyi ukrán határátkelő felé (14. térkép)

Ilyen nagymértékű, nem a főutak tranzitforgalmához köthető forgalom az ország egyetlen más (határ)térségében 
sem volt megfigyelhető. 2006-ra azonban változott a helyzet, a forgalom jelentősen visszaesett (15. térkép).
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14. térkép 
A külföldi járművek 

forgalma, 2002

Forrás: 
Közlekedéstudományi 

Intézet, www.kti.hu

15. térkép 
A külföldi járművek 

forgalma, 2006

Forrás: 
Közlekedéstudományi 

Intézet, www.kti.hu

www.kti.hu
http://www.kti.hu
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A visszaesés a 4-es út kivételével valamennyi többi, a határhoz vezető út külföldi forgalomára jellemző volt. A jármű-
vek száma mellett a területi hatókör is csökkent: a forgalom nagy része a határ menti települések sávjára korlátozódott. 
A drasztikus csökkenés feltehetően az ukrán állampolgárokkal szemben bevezetett EU-s szabályokkal áll összefüggés-
ben.

Szintén alacsony forgalmat jelez Kelet-Magyarországon a teljes forgalmat évente (vagy akár folyamatosan) felmérő 
számlálási rendszer (16. térkép).

16. térkép 
Az állami utak 

forgalmi terhelése, 
2007

Forrás: 
Közlekedéstudományi 

Intézet, www.kti.hu

Ez azonban nem csak ennek a határ menti térségnek a jellegzetessége. Míg a külföldi gépjárművek forgalmá-
nak térségi forrása Ukrajna, addig országos szinten ez a centrum részben a főváros, részben Nyugat-Európa. Ezekkel  
a transzeurópai és globális városokhoz köthető forgalmi áramokkal semelyik határtérség nem tud konkurálni. 

Eltérő azonban a helyzet a forgalom változása szempontjából. Kelet-Magyarország az elmúlt évtizedekben mindig 
is a legkisebb forgalmú térségek közé tartozott. Ebben mind a gazdasági helyzet, mind a határátkelők hiánya szerepet 
játszott. A térség forgalma jelenleg sem éri el az országos átlagot, a forgalom növekedése azonban az egyik legmaga-
sabb volt az elmúlt két évtizedben (17. térkép).

http://www.kti.hu
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17. térkép 
A forgalom 

változása 
kistérségenként, 

1985–2006

Adatok forrása: állami 
forgalomszámlálási 

statisztikák.

A szabolcs-szatmár-beregi kistérségek egy részéhez hasonló rátát mindössze a fővárosi agglomeráció és az M1-es 
tengelye tudott felmutatni. A ráta nagysága nyilvánvalóan összefügg az alacsony kiindulási értékkel, a változás azon-
ban nem magyarázható a gazdasági helyzet ilyen mértékű javulásával (Szalkai 2008). 

A legkorábbi, 1988-as és a vizsgálat készítésekor elérhető 2004-es egy főre jutó szja-értékek változása és a forgalom 
1985 és 2006 közötti kistérségi változása közti regressziós vizsgálat nem mutat lényegi összefüggést a két tényező kö-
zött (R2 = 0,18). A keresztmetszeti vizsgálatok ezzel szemben megerősítik a kapcsolat létét, így feltételezhető volt, hogy 
bizonyos egyedi fejlődésű térségek gyengítik az idősoros összefüggést. E sejtést igazolja a hibatagok nagysága által 
kirajzolt speciális térszerkezet (18. térkép).

A szürke színnel jelölt, a jövedelem- és forgalomváltozás közötti kapcsolat alapján szabályszerűen viselkedő kistér-
ségek mellett négy speciális csoport különböztethető meg. A piros tónussal jelölt területek esetében az szja változása 
alapján a vártnál nagyobb, míg a kékkel jelöltek esetében annál kisebb mértékű forgalomváltozás következett be. E két 
csoport oszlik tovább annak függvényében, hogy a kistérség a 2004-es, egy adózóra jutó szja értéke alapján a kistér-
ségi rangsorban átlag alatti vagy átlag feletti volt-e. 

Az így létrejövő négy kategória jó áttekintést ad a speciális helyzetű térségekről és e specialitások okairól. Esetünk-
ben a kiemelkedő forgalomnövekedés a korábbi adminisztratív korlátozások megszűnése utáni „trendre” állást tükrözi. 
A forgalomnövekedés általános tendenciája mellett a történelmi kapcsolatok visszarendeződése, a forgalom közútra 
terelődése és az intenzívvé váló (szürke)gazdasági kapcsolatok állnak a növekedés hátterében. A keleti térség esetében 
az szja és a forgalom nagysága közti aszimmetrikus változás a be nem vallott jövedelmekre utal, vagyis a forgalom ilyen 
mérvű növekedése nem a hivatalos, hanem a határokon átnyúló feketegazdasági kapcsolatokból érkező jövedelem-
ből eredeztethető (Szalkai 2008).
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18. térkép 
A reziduumok által 

kijelölt 
térségtípusok  

a 2006-os fajlagos 
szja tükrében

Adatok forrása: 
APEH SZTADI, állami 
forgalomszámlálási 

statisztikák.

A gazdaság illegalitásának egyik közismert paramétere lehet a (nagytankos) Mercedes típusú gépkocsikkal való 
ellátottság értéke. Feltehetőleg még hitelesebb lett volna csak a 10–15 év feletti korú járműveket számításba venni,  
a kép azonban így is sokatmondó (19. térkép).

19. térkép 
A Mercedes-

ellátottság megyei 
különbségei, 2010

Adatok forrása:  
KSH (2011).
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Az ellátottság e speciális dimenziója csak a főváros környéki térségek és Fejér megye szempontjából mutatja  
a közismert gazdasági trendeket. Ezen megyék mellett ugyanis a klasszikus, elsősorban a szerb és az ukrán határ menti 
„csempészmegyék” az éllovasok. E mutató, hasonlóan az szja-forgalom reziduumhoz, a határ menti rejtett gazdaság 
tükörképe.

A határ mentén lakók a határral kapcsolatban az előnyöket hangsúlyozták elsősorban. Az előnyök között az olcsóbb 
vásárlás, kereskedés, olcsóbb benzin, nagyobb vállalkozássűrűség, megélhetés (pl. átkelőkhöz kötődő munkalehető-
ség) szerepelt, kisebb számban az olcsóbb munkaerőt, a turizmust említették (Kiss 2000). Hasonlóképpen nyilatkozott 
2011 márciusában készült záhonyi interjúnk során a város polgármestere, Háda Imre. Háda kiemelte, hogy a város 
gazdasági ereje a határmentiségnek köszönhető. Elsődlegesen egy technikai ok, a nyomtávváltás az, amely a térség 
gazdaságát meghatározza. Ennek köszönhetően duzzadt a korábban 1000 fős város népessége 4–5000 fő körülire, 
a ’80-as években 8000 ember dolgozott Záhonyban. Jelenleg a vasút és a kapcsolódó cégek már „csak” 3000 főnek 
adnak munkát. De ezen túlmenően a vám, a határőrség, a piacozás és az illegális kereskedelem is jövedelemszerzési 
lehetőséget teremt a térségben lakóknak. A 3–6 órás várakozási idők miatt azonban (legális) napi ingázásról nem tu-
dott. Összességében a polgármester pozitívnak találta Záhony szemszögéből a határ menti helyzetet. Részben Háda 
is említette ugyanakkor a Kiss által citált „ellenérzéseket”: a hátrányok között az idegenekkel összefüggésbe hozott 
nagyobb bűnözés, munkanélküliség, a bérek letörése és általános idegenellenesség szerepelt. A hátrányok közt egy,  
a határátkelőkhöz közeli településeken gyakoribb negatív jelenséget, a nagy forgalmat emelték ki (Kiss 2000)

A forgalomváltozás trendje a két határon különbözőképpen alakult. Ukrán részről, a szovjet időkhöz viszonyított, 
elenyésző forgalom a ’90-es években robbanásszerűen megnövekedett, meghaladta a napi 14 ezer járművet (1. ábra).

1. ábra 
A határforgalom 

változása,  
1985–2009

Adatok forrása:  
állami forgalom-

számlálási statisztikák. 

A ’90-es évek közepe után – az ukrán vámjogszabályok változása hatására – azonban drasztikus visszaesés követ-
kezett, számos árucikket nem érte meg többé behozni. 1997–98-ban Záhony és Tiszabecs átkelőit még a többinél 
is jelentősebb forgalomcsökkenés jellemezte, mivel ezek felújítása miatt a szürkegazdasághoz tartozó forgalom egy 
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része a még korszerűsítetlen, többi átkelőre terelődött. Az ukrán határátkelőkön az üzemanyag-szállítás miatt átkelő 
járművek aránya egyes időszakokban elérte az 50, de akár a 90 százalékot is (Kiss 2000). A 2000-es évek elején újabb 
felfelé ívelő szakasz következett, mely 2004-ben, Magyarország EU-s csatlakozásakor tetőzött. Azt követően – feltehe-
tőleg éppen ennek következtében – viszont drasztikusan visszaesett a forgalom, jelenleg az átkelő járművek száma 
alig haladja meg az 1992-es értékeket.

A szlovák határstatisztika 2004-ig folyamatos, de enyhe növekedést jelez. 2006 után viszont valószínűtlenül növek-
vő trendet tapasztalunk. A határellenőrzés megszűnése tönkretette a korábban jól működő adatfelvételi rendszert,  
a 2009-es adat mindössze egy napi számlálás felszorzott értéke, 24 százalékos hibahatárral. Valószínűtlennek tartom a 
forgalom ilyen rövid idő alatti megháromszorozódását, ezt a szakirodalom sem támasztja alá. Az azonban elfogadha-
tónak tűnik, hogy e korábban többnyire stagnáló forgalmi viszonyokat tükröző térségben az EU-s csatlakozás idősza-
kában növekedésnek indult a forgalom.

Összességében találó Horváth és Kovách (1999) megállapítása, amely a jelenlegi folyamatokat a múlt tükrében 
értelmezi: 

„Azt állítjuk tehát, hogy a KGST-piac és az olajcsempészet nem más, mint az etnikai és táji munkameg-
osztás újbóli intézményesülése a XX. század végének igényeihez igazodva; visszatérés az 1920 előtti, a 
Kárpát-medence népei között spontán módon, alulról szerveződő kereskedelmi kapcsolatokhoz azzal  
a változással, hogy a globalizáció következtében új népelemek is megjelentek, és a fejlettebb infrastruk-
túrának köszönhetően az árubeszerzés geográfiai lehetőségei is nagyobbak.” (Horváth–Kovách 1999: 43)
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