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POZÜER PÉTER

EGER KÜZLEKEDÉSFÜLDRAjZI HELYZETE

Abstract: (Transport
author

has been

Hungary's

oldest

his research
claimed
to

around

investigating

the

Eger — a Geographical Study) The
central

functions of Eger, one of

towns, the county town of Heves County. The purpose of

has been to define the sphere of attraction of Eger. It is

in the present study that, owing to its location in a valley and

the

network

geographically
sphere of
view of
area

in and

and

of

main

roads and

determined, Eger will

railways

in

the

region also

qualify as a centre only for its

attraction, For a county town, its position from the point of

availability by transport is very unfavourable for the Gyöngyös
unfavourable

for

the north-western and southern parts of the

county as well.
Eger

a történelem

folyamán mindig is városi, központi szerepkörrel

rendelkezett. Ma fels fokú társközpontnak nyilvánítja az Országos Településhálózat-fejlesztési

Koncepció, mert néhány vonatkozásban a hatásterü-

lete túlnyúlik a középfokú körzeten.
Településföidrajzi kutatásaim során hazánk egyik legrégibb városának,
Heves megye

székhelyének, Egernek központi funkcióit vizsgáltam. F cé-

lom az volt, hogy

Eger komplex vonzáskörzetét meghatározzam az 1900-as

évek elején betöltött funkciói alapján.
Kutatásaimat

az is indokolta, hogy Eger központi szerepköre és föld-

rajzi fekvése ellentmondásos. A város mind a megye, mind a tágabb környezetének

viszonylatában periférikus helyzet : Heves és Borsod-Abaúj-Zemp-

lén megye határán fekszik.
Vonzáskörzeti kutatásaimat módszertani szempontból BELUSZKY P. (1963,
1967, 1971,' 1973, 1974) FÓRIZS M. (1965) PAPP A. (1975, 1981) TÓTH J.
(1974, 1977) HAJDÚ Z. (1970) VADÁSZ I. (1981) ÉS ERD SI F. (1902) munkái
alapozták meg.

A város

vonzáskörzetét befolyásoló téyez k vizsgálata után az egyes

ágazati: kiskereskedelmi-,
ügyi-, munkaer vonzási
tette, hogy

piaci-, oktatási-, szolgáltatási-, egészség-

körzeteit határoztam meg. Ezek ismerete lehet vé

Eger komplex vonzáskörzetét is meghatározhassam. (POZDER P.

1986, 1987)
Eger központi szerepkörét vizsgálva alapvet volt, hogy a közlekedésföldrajzi

helyzetét

is meghatározzam. Err l készített tanulmányomat bo-

csátom itt közre.
Egert elkerülik az országos f közlekedési hálózat közüti és vasúti vonalai. A Magyarország
összeköt
gati

f útvonalak

észak-keleti

területeit feltáró és a Budapesttel

a Mátra és a Bükk lejt i alatt vezetnek kelet-nyu-

irányban. Ezek a következ ek: 3. sz. Budapest-Miskolc-Tornyosnémeíi

els rend

f út és a Budapest-Miskolc kétvágányú villamosított f vonal.

A hegyvidék

és a dombvidék területén fekv települések közlekedési

kapcsolatai

a

gyek mentén

alakultak ki (Tarna-, Laskó-, Eger-, Ostoros- és Kánya-patak

f vonalakhoz túlnyomórészt az észak-déli irányú patakvöl-

mentén). Az ezekre mer leges kelet-nyugati közlekedési kapcsolatok a Bükk
és a Mátra lealacsonyodó nyúlványain keresztül csak másodlagos jelent ség ek. E tények
meg. Eger

leghatározottabban

az Eger-patak völgyében figyelhet k

teljes szélességében elfoglalja a patakvölgyet és azt követve

észak-déli irányban nyúlt el. A közúti f hálózat legközelebbi útjához —
a

3. sz. f útvonalhoz —

a 25. sz. Kerecsend-Eger-Bánréve másodrend

f-

úton keresztül kapcsolódik. A kerecsendi elágazás és Eger között a távolság

14,1 km.

Eger-Putnok

A vasúti f vonalhoz szintén észak-déli irányú Füzesabony-

mellékvonalon

keresztül kapcsolódik a város. Eger 17 km tá-

volságra fekszik Füzesabony elágazó állomásától.
Mendöl
helyzeti

Tibor f m vében alappéldaként mutatja be, hogy Eger és Miskolc
energiájának kibontakozásában milyen szerepet játszott a vasút-

vonal : "Ha Egernek sikerült volna a vasutak kiépülése koráig nagyobb várossá n nie, 'mint amilyen naggyá n tt, lehet, hogy magához tudta volna
vonzani a vasutat. Nem n tt meg akkorára a vasút sorsára hagyta Egert ...
Tehát Eger kés bbi városias fejl dése ellanyhult, ami legjobban mutatkozik meg akkor, ha a vasútvonalakat magához ragadó Miskolcéval hasonlítjuk
össze." (MENDÖL T. 1963)
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Hazánkban

az országos

vaséthálózati

fekvést

hálózati átlagtávolság 250 km, sz az érték a

mutatja meg. Az Eger kategóriájú városok hálózati

átlagtávolsága 248 km, alig kedvez bb, mint az országos átlag. A hálózati
hányados

azt mutatja, hogy

hányszorosa a köztük lév
zati hányados értéke

a települések vasúton mért átlag távolsága

légvonaltávolságok átlagának. Az országos háló-

1,40. Egeré 1,44, tehát az átlagosnál kedvez tle-

nebb. Miskolcé kedvez bb: 1,42, Füzesabonyé pedig az országos átlagot mutatja: 1,40 (KOVÁCS CS. 1973). Ezek az értékek is jelzik Eger sajátos vasúti fekvését, azt, hogy szárnyvonalon fekszik.
Tíner

Tibor

elemzésekor

az észak-magyarországi f útvonalhálózat mátrixalgebrai

e terület kiemelt szerepkör

településeinek hierarchiáját is

megállapította.
A közvetlen kapcsolatok alapján a következ

a sorrend:

1. Eger, 2. Miskolc és Mez kövesd. A legrövidebb elérhet ség alapján: 1.
Mez kövesd, 2. Eger, 3. Miskolc. Az elérhet ség a km távolság alapján: 1.
Miskolc,

2. Sajószentpéter, 3. Mez kövesd, 4. Kazincbarcika, 5. Ózd, 6.

Eger. (TÍNER T. 1981) Megállapítható, hogy az északi körzet f úthálózatában a legjobb elérhet ségé terület a Borsodi-medence ipari körzetének vá7
rosegyüttese.
Az Egert környez

települések közül délr l Füzesabonynak, Makiárnak,

Nagytályának napi 13 vonatpár, északról Szilvásváradnak, Bélapátfalvának,
Mónosbélnek és Szarvask nek napi 6 vonatpár összeköttetése van Egerrel.
A Füzesabony-Eger vonal korszer sített egyvágányú villamos vontatású.
Az Egert l Északra vezet vonal elavult felépítmény , hegyvidéki jelleg ,
ennek

korszer sítése

és villamosítása most történik. E vonalon,a teher-

forgalom a jelent sebb, s t növeked ben van.
A

f városhoz napi két közvetlen gyorsvonatpár kapcsolja Egert, a me-

netid

2 óra. Az idegenforgalomra való tekintettel hétvégeken és munka-

szüneti napokon a Debrecen-Füzesabony-Eger-Szilvásvárad, valamint SzegedKecskenét-Cegléd-Szolnok-Jászberény-Hatvan-Eger vonalakon napi egy vonatpár kapcsolja Egert a Tiszántúlhoz, illetve a Duna-Tisza közéhez.
A

vasútnál jelent sebb szerepe van a közúti közlekedésnek, hiszen ez

tudja igazán Egerhez kapcsolni a környez

településeket. Az 1. sz. táblá-

zat adatai is az autóbusz járatok el nyösebb voltát igazolják.
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JL láblázat

Az Egerbe irányuló menetrendszer

közlekedési kapcsolatok

munkanapokon (1982)

Eljutási id (perc)

Járatpárok oda-vissza

Település
busz

vooat

busz

vonat

Fels tárkány

14

-

15

-

Andornaktálya

20

7

46

6

Ostoros

18

-

37

-

Szarvask

20

33

Egerbakta
Egerszólát

16
25

-

40
48
14

Egerszalók

1.5

-

40

-

Oemjén

26

-

15

-

Kerecsend

20

-

47

-

Nagytálya

25

13

18

13

Maklár

27

13

18

13

Novaj

2B

-

34

Noszvaj

27

-

27

-

Bélapátfalva

30

63

24

6

Egercsehi

30

-

16

-

Bátor

29

-

22

-

-

13
13

6
-

6

Szilvásvárad

45

89

Pétervására

65

-

Istenmezeje

105

-

6

-

-

13

-

-

Tarnalelesz

50

Recsk

45

94-160

11

7

Hátraderecske

50

99-170

5

6

Párád

55

Sirok

32

Bükkszék

45

-

84-150
-

11

-

17

7

11

-
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Eljutási id (perc)

Járatpárok oda-vissza

Település
busz

vonat

Kompalt

35

30--55

Kál

40

Kápolna

32

Verpelét

busz '

vonat

10

12

30--55 •

10

12

55--100

23

7

33

64--130

20

7

Aldebr

45

53--120

5

7

Füzesabony
Szihalom

32

22--16
29--100

16
5
7

15
10

53--107

2

6

50
47

Beseny telek
Poroszló

Az

120

izokrén

izokrónon

belül

Abaúj-Zemplén

térkép
14

-

alapján (1. ábra) megállapítható, hogy a félórás

település

található, ezek közül Mez kövesd Borsod-

megyéhez tartozik. Egy órán belül további 49 község érhet

el Egerb l, ezek

közül 6 (Cserépfalu, Bogács, Szomolya, Szentistván,

Egerlöv , Répáshuta) Borsod-Abaúj-Zemplén megyében van.
A félórás izokrónon belül, a bels

gy r ben összesen 39.791 ember él,

ebb l Mez kövesden 18.426 (46,3 %).
A küls

gy r

49

településében

további B3.192 ember él az alábbi

számban és arányban.
Egri járásban:

33.73B f

40,6 %

Füzesabonyi járásban:

23.595 f

28,4 h

Borsod megyében:

11.097 f

13,3 %

Gyöngyösi járásban:

10.096 f

12,1 %

4.666 f

5,6 %

Hevesi járásban:

1.

település

2. megyehatár
3. vasétvonal
4. f ő ú t v o n a l , egyéb közút
5. i z o k r é n v o n a l , a számok ( 1 5 , 30, 60, 90) p e r c e t
jelentenek
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Tehát Egerb l

i órán belül 63 település érhet el. Lakosságszámuk

122.983 f . Közülük Heves megyében él 93.460 f , Borsod-Abaúj-Zemplénben
29.523 f (24 H)
Az egri járás északnyugati és nyugati részén fekv 12 település (Istenmezeje, Várasszó, Tarnalelesz, Bükkszenterzsébet, Fedémes, Erd kövesd, Pétervására, Ivád, Mátraballa, Bodony*'Parádsasvár, Kisfüzes) 14.312 lakója, azaz a járás lakosságának 22 H-a nem juthat be egy órán belül Egerbe.
Kirívó Kisfüzes

(249 lakos) helyzete, ahonnan naponta csak egyszer, át-

szállással 2 óra 20 pere alatt lehet Egert elérni!
Eger elérésnek lehet sége vasúttal csak 14 település számára biztosított az 1 órás id határon belül, ezért a város és környezete kapcsolatteremtésében
forgalom
sét

meyhatározó

szerepet

játszik

a közúti közlekedés. A közéti

alapján szerkesztettük meg az egyes települések forgalmi fekvé-

bemutató

2. ábrát

az alábbi képlet felhasználásával (KRAJKÓ GY. —

MÉSZÁROS R. 1978).
a +b +c
K

=

x
ahol K = közlekedési helyzet
a = a közúti járm forgalom nagysága
b = a központba men autóbuszok járats r sége
c = a településekr l eljáró dolgozók népességéhez viszonyított
aránya
x = a központ megközelítéséhez szükséges id (a legkedvez bb
bejutási id t számítva)
Igen kedvez

az Eger környéki települések helyzete: (Szarvask , Eger-

bakta, Egerszalók, Andornaktálya, Ostoros), valamint Kápolna és Kerecsend
községeké — mindkett
vez

a megyét átszel

f közlekedési étvonalon van. Ked-

fekvés ek az Egert l délre fekv völgyi települések: Nagytálya, Mak-

lár, Füzesabony, valamint a városkörnyékhez tartozó Fels tárkány és Noszvaj. Gyöngyös
még.

és Mez kövesd

középfokú központok is kedvez

helyzet ek

2. ábra

Az Eger környéki települések forgalmi fekvése
A település helyzete:
1. kedvez tlen (0—2)
2. kevésbé kedvez tlen (2—4)
3. közepes (4—6)
4. kedvez

(6—8)

5. igen kedvez
6. megyehatár

(8 felett)
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A közepes fekvésOek Egert l nyugatra összefügg övet alkotnak: Recsk,
Sirok, Verpelét, Egerszólát, Gémjén. A völgy mentén északon Mónosbél és
Bélapátfalva, Füzesabonytól

délre pgdig Dormánd és Beseny telek közepes

fekvés még. Kelet felé a megyehatáron t i csak Szomolya fekvése közepes.
Itt

a közigazgatási határ és az úthálózat szerkezete nehezíti az Egerbe

való bejutást. Ezért kevésbé' kedvez tlen Bogács, valamint kedvez tlen
Biikkzsérc és Cserépfalu helyzete is.
A kedvez tlen fekvés

települések az egykori Egri járás északnyugati

részén összefügg

területet képeznek, hasonlóan a megye déli részén a

Tisza mentén fekv

településekhez: Poroszló, Újl rincfalva, Sarud, Tisza-

nána, Kisköre, Pély és Tarnaszentmiklós.
Összefoglalva
valamint

megállapíthatjuk,

hogy

Eger völgyi fekvésénél fogva,

a domborzat által meghatározott köz- és vasúthálózat miatt csak

vonzáskörzete számára "csomópont". Megyeszékhelyként az egykori Gyöngyösi
járás számára
számára

igen

kedvez tlen, a megye északnyugati és déli területei

pedig kedvez tlen

forgalmi adottsággal rendelkezik. Az Egert l

keletre húzódó megyehatár nem szab ugyan merev határt az itt lév települések számára, de ezek kedvez bb forgalmi helyzetet is élvezhetnének, f leg az autóbusz forgalom fejlesztése révén.
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