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Kovács áron

A Dél-Dunántúl vasúthálózatának regionális hatása1

Bevezetés

Ahhoz, hogy a Dél-Dunántúl vasúthálózatának regionális fejlődését befolyásoló tényezőit kellő mélységben 
és értelemben vizsgálni tudjuk, vissza kell nyúlni a dualista korszakbéli iparosodási és vasútfejlesztési 
hullám elindulásáig. A vasúthálózat hosszú ideig a régió egyik meghatározó gazdaságfejlesztő tényezőjévé 
vált. A korszak technikai és gazdasági újításai által a közlekedési és a kommunikációs ágazat gyors fejlő-
désnek indult. Ez a fejlődés a régió gazdaságára, és a társadalmi viszonyaira is rányomta bélyegét. 

„A Dél-Dunántúlt már a vasúthálózat-fejlesztés legelső koncepciója: „Az ország közjavát és kereske-
dését gyarapító magános vállalatokról” szóló 1836. évi XXV. törvény is említette. A 13 stratégiai útirány 
között a térség vasútvonalai is szerepeltek.” (DéL-DunánTúL 2006, 30) Az 1890-1910 közötti időszakban a 
vasútvonalak hossza duplájára, a szállított utasok száma pedig ötszörösére nőtt. Az ezredforduló táján a 
vasúti közlekedés fejlődésének elengedhetetlen feltétele volt az ipari termelés kiszolgálása. „Nem túlzás, 
ha azt állítjuk, hogy kevés olyan találmányunk van, amely az emberi élet és a gépek igazi kapcsolatát, 
a társadalmi-gazdasági fejlődés és a technika kölcsönhatását jobban példázná, mint a vasút.” (cZére B. 
1989, p.89)

A Dél-dunántúli régió egykori vasúthálózatának társadalmi beágyazódása 

A dualista időszakban nem csak újabbnál-újabb vasútvonalakat terveztek és építettek, hanem létrejöttek 
a vasutat építő, fenntartó és üzemeltető szervezetek is. Kelet-Európában megtapasztalták, hogy a vasút-
fejlesztések csak akkor lehetnek kellőképpen hatékonyak, ha az intézményrendszer közvetlenül az állam 
irányítása alá kerül, és így egyben az egész ország kereskedelmi, gazdasági és politikai célkitűzést is szol-
gálni tudja. 

Baross Gábor (1848–1892) minisztersége alatt felvirágzott az általa alapított MÁV, köszönve a zónata-
rifának, illetve a kereskedelem és iparfejlesztés érdekében bevezetett teheráru-díjszabásnak is köszön-
hetően. Ahogy a vasúti járműgyártás és vonalhálózat bővült, úgy a lakosságban az utazás iránti vágy is 
erősödött, az utazási igény az új közlekedési kínálat hatására meghatszorozódott.  (sZeBerényi m. 2007)

Az olcsó teherszállítás által a vasútvonalak mentén elindult az iparosodás, a fő csomópontokban, mint 
Pécs, Kaposvár, a kereskedelem is fellendült. A nagyobb központok között leegyszerűsödött, megrövidült 
és hatékonyabbá vált a kereskedelem. A vasút nemcsak egy adott terület vagy ország gazdaságára hatott 
ki, hanem képes volt népeket és nemzeteket összekötni. A régió a mai határain túlmenő kapcsolathálózat-
tal rendelkezett. A Balkán és adriai kikötők felé irányuló áruforgalom a régión keresztül haladt. 

Az információ terjedése felgyorsult, a posta és a hírlapszolgálat kihasználta a vasút adta szállítási 
infrastruktúra előnyeit. A távol élő emberek közötti érintkezés lehetővé vált, és megnövekedett az egyén 
mozgástere. Az olcsó utazási lehetőség által az emberek nemcsak hivatali ügyek intézésére vagy kereske-
delmi feladatok elvégzésére használták a vasutat, hanem kedvtelésből is. Az utazás lehetősége beszivár-
gott az emberek mindennapjaiba, elősegítve a turizmus fellendülését. A Balaton turisztikai látványosságai 
már vasúton is elérhetővé váltak, elősegítve az üdülőtelepek fejlődését.

1  A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói 
személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program című kiemelt projekt keretében 
zajlott.
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A 19. század végétől a vasút jelentős szerephez jutott nemcsak az országközi kapcsolatokban, hanem 
egy régión belül is. A vasútállomások környezete felértékelődött. A munkások a vasútnak köszönhetően a 
lakóhelyüktől távolabb is munkát vállalhattak és akár vidékről is bejárhattak dolgozni. Az ingázás felerő-
södésével Pécs, Kaposvár és később Szekszárd közelében lévő vasútvonalak forgalma erősödött. A vasút a 
viselkedéskultúrára is kihatott. Új helyzetet teremtett a közös vasúti kocsiban való utazás, mert külön-
böző rangú emberek egymás mellé kerültek, a hölgyek és urak együtt utaztak, de a dohányzókat egy idő 
után elkülönítették. Az utazó embereknek egyre fontosabbá vált az idő, ezért kar- és zsebórát2 kezdtek el 
használni, hogy a menetrendhez tudjanak alkalmazkodni (cZére B. 1989). A több tízezer vasúti alkalmazott 
kiváló minőségű munkája a teljes társadalomra kihatott és formálta azt nemzedékről nemzedékre. 

A trianoni békekötés után Magyarország vasúthálózatának 61,5%-át elvesztette és ezzel a versenyhely-
zete is megromlott. A megrövidült vonalak már nem tudták betölteni a nagyobb térségek közötti összekötő 
funkciójukat. A további fővonalak forgalma lecsökkent, a mellékvonalak pedig fokozatosan elveszítették 
szerepük fontosságát (Kovács á. 2013). 

A vasúthálózat villamosítása hamar megindult, de folytatása már vontatottan haladt. Az állam a közle-
kedési ágazatok közötti versenybe beavatkozott, mégpedig a vasút javára, mert az állam meg akarta óvni 
tulajdonát. A II. világháború után a szovjet minta alapján a közlekedés állami ellenőrzés alá került. A terv-
gazdálkodás idején a Dél-Dunántúlon a vasút továbbra is megtartotta kiszolgáló szerepét, mert nagymen-
nyiségű és tömegű áru (szén, építőanyag, stb.) mozgatására kiválóan alkalmas volt. A MÁV nagy vesztese 
volt az olajár-robbanásnak, ami felgyorsította a villamosítási törekvéseket. Az 1968-as közlekedéspolitikai 

1. ábra: Magyarország vasúthálózata 1867-ben (sárga) és 1914-ben, a mai határok feltüntetésével
Forrás: Czére B. 1989, p. 90.

2   A zsebórák karbantartása és javítása több száz órásmestert látott el munkával.
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koncepció a vasút-közút közötti gazdaságos munkamegosztást, a kisforgalmú vasutak közútra terelését, 
a vasúti áruforgalom körzetesítését szorgalmazta. A régióban sok vasutat megszüntettek a 1960-1980-as 
években, legtöbbet a 1970-es években gazdaságtalanságukra hivatkozva (1. táblázat).

1. táblázat: Az 1968-as közlekedéspolitikai koncepció nyomán 
megszűnt vasútvonalak Dél-Dunántúlon
Forrás: Frisnyák Zsuzsa: A magyarországi közlekedés krónikája  
1750-2000.

Megszüntetett szakasz
Szakasz 
hossza

Megszűnés ideje

Sellye-Drávasztára-Zaláta 9 km 1970. december 31.
Harkány–Drávaszabolcs  7 km 1971. június 30.
Pécs–Harkány 32 km 1976. augusztus 31.
Kaposvár–Szigetvár vasútvonal 54 km 1976. december 31.
Somogyszob-Barcs 39 km 1976. december 31.
Kaposmérő–Középrigóc 50 km 1979. december 31.

Országos jelentőségű vasútvonal 
korszerűsítések csak a rendszervál-
tás után, uniós forrásokból történ-
tek, de Dél-Dunántúlon a nagy álla-
mi vállalatok megszűnésével ezek a 
fejlesztések jórészt elmaradtak, és 
újból elindult a kihasználatlan vo-
nalak megszüntetése.

A régió vasúthálózatának 
jelenlegi állapota

A régió viszonylag sűrű vasútháló-
zattal rendelkezik, de a települé-

seknek csak 18%-ában található vasútállomás (vasúti megállóhely). Jelenleg 945 km hosszú vasúti pályán 
van közlekedés a Dél-Dunántúlon (KSH 2012).  Jelentősnek mondható személyszállítási teljesítmény kelet-
kezik a régió nagyobb városai (Pécs, Kaposvár, Szekszárd) és (elsősorban) Budapest viszonylatában. A fővá-
ros elérése megyeszékhelyről nagy részben vasúton zajlik (NKS, 2013). A gazdasági válság, a közútforgalom 
dominanciája, a szállítási árak növekedése, stb. hatására a régióban vasútvonalakat zártak be. Kizárólag 
mellékvonalak kerültek ki a forgalom alól. A Dél-Dunántúl 2010-ben 2007-hez képest 177 km (Baranyában 
59 km, Somogyban 57 km és Tolnában 61 km volt a veszteség) vasútvonallal kevesebbel rendelkezett.

Az érdektelen vasútvonalak már akkor is műszakilag kifogásolhatóak voltak, és jellemzőjük, hogy ala-
csony volt az utasforgalmuk, ezért gazdaságosságról ezeken a vonalakon nem beszélhetünk. A 2010-es kor-
mányváltás követően a vasút megítélésében nemcsak a gazdasági szempontok kerültek előtérbe, hanem a 
térségek kiszolgálása, a hátrányos területek újbóli kapcsolatkiépítése is. Így a régióban 2010-hez képest 
2011-ben 11 km mellékvonalat nyitottak újra (Baranyában 2 km-t, Somogyban 9 km-t, míg Tolnában vál-
tozatlan maradt a hálózat)3 (2. táblázat).

2. táblázat: A Dél-Dunántúl vasúthálózatának hossza 2007-2010 
között (km-ben) 
Forrás: KSH évkönyvei alapján

 2007 2008 2009 2010 2011
Baranya 346 384 384 287 285
Somogy 532 475 475 475 486
Tolna 235 237 237 174 174
Dél-Dunántúl 1 113 1 096 1 096 936 945

3   Ha megnézzük a vasútvonalak hosszának változását 2010-ben az előző évhez képest, akkor a vonalbezárások még 
szembetűnőbbek, mert Dél-Dunántúlon 160 km-rel kevesebb vasútvonal volt (Baranyában 97 km-rel, Tolnában 63 km-rel, míg 
Somogyban változatlan volt a helyzet).

A pécsi agglomerációt 20 környező te-
lepülés alkotja, amely a térségben a 
szuburbanizáció jelentős előrehaladott-
ságát mutatja. Közlekedés tekintetében 
intenzív forgalom a régióban kelet-nyu-
gat irányban Pécsvárad és Szentlőrinc, 
míg észak-dél irányban Komló és Har-
kány között jelenik meg, ahol az ingázó 
forgalom jelentős. A régió egyik kiemel-
kedő közlekedési problémája, hogy a 

kombinált autóbusz/vonat rá- és elhordó forgalom nem jelenik meg (NKS 2013, p. 34). A vonalak önállóan 
működnek és nem alkotnak több összetevős együttes közösségi közlekedést.

A legmodernebb vasútvonalnak a Budapest-Dombóvár-Pécs (menetrendben a 40. számú) vonal te-
kinthető, mert a vonal nagy részén 120 km/órás maximális sebességgel lehet közlekedni. Az ezen közle-
kedő IC menetideje Budapest és Pécs között három és fél óra (MÁV érvényben lévő menetrendje alapján, 
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ugyanezen a viszonylatban közúton az M6 és M60-as igénybevételével az utazási idő akár egy órával keve-
sebb is lehet).

2. ábra: A Dél-Dunántúl vasúthálózata és utasforgalma (fő) 2011-ben
Forrás: saját szerkesztés a MÁV belső adatai alapján.

A Budapest-Siófok-Nagykani-
zsa-Murakeresztúr (30. számú) 
vonal, az Ukrajnát Fiumével 
(Trieszttel) összekötő nemzet-
közi fővonal az V/b TEN pálya 
része. A vonatok a Balaton déli 
partja mentén maximum 100 
km/órás sebességgel közle-
kedhetnek, de egyes helyeken 
a sebességet 40-80 km/órá-
ra korlátozták. A Balaton déli 
partját az M7-es autópálya ki-
szolgálja, és ezért ezen a vona-
lon IC ma már nem közlekedik, 
pedig éves szinten a Budapest-
Dombóvár-Pécs vonalhoz ha-
sonlóan eléri az 1 millió feletti 
utasforgalmat (MÁV 2010).

A Dombóvár-Kaposvár-Gyé-
kényes (41. számú) vonal a 
horvát vasúti hálózathoz kap-
csolódik. Ezen a vonalon a sze-
mélyszállítás mellett főként 
Horvátország és Szlovénia által 
jelentős teherszállítás generá-
lódik. Ez a vonal az Adriai-tengerre teremt kijáratot az orosz, ukrán, lengyel és szlovák szállítók számára. 
A Horvátország irányába tartó vasúti fővonal Pécs és Magyarbóly között még nem villamosított.

A vasúti hálózaton keresztül a régió nagyobb városai közötti viszonylatokból a Pécs-Nagykanizsa, Pécs-
Dombóvár-Kaposvár kapcsolat megoldódott, a Kaposvár-Dombóvár szakasz felújítása pedig hamarosan 
megkezdődik, így elérhető lesz a 100 km/h-s sebesség, de a Pécs-Szekszárd kapcsolat érdemben nem léte-
zik (Pécsről Szekszárdra Szentlőrincen át Dombóvár és Bátaszék érintésével jut el), míg Szeged csak nagy 
kerülővel érhető el. Jelenleg közvetlen kapcsolat a két dél-magyarországi központ között nincs is.

Kedvezőtlen a nyugat-, illetve észak-dunántúli (veszprémi) kapcsolat is, pedig a nyári személyfor-
galomban jelentős a kereslet, míg a Kaposvár-Fonyód vonal minősége elfogadhatatlanul alacsony színvona-
lú (Buday-Sántha. 2012).

A vasúti pályák műszaki állapota messze nem kielégítő (Pécs-Keszthely út 4 óra), a mellékvonalakon 
a maximális forgalmi sebesség 80-30 km/óra! A nyári csúcsforgalom idején főleg a Kaposvár és Balaton-
szentgyörgy közötti pálya állapota jelent gondot.

A munkahelyek a megyeszékhelyeken összpontosulnak, ezért fontos, hogy a megyeszékhelyek elér-
hetősége minél jobb legyen, illetve a leszakadó területek hátrányos helyzete az elérhetőség tekintetében 
ne fokozódjon. A 3. ábrán kirajzolódnak azok a települések (155), amelyek rendelkeznek vasúti megálló-
hellyel. A régió településeinek zöméből a saját megyeszékhelye sem érhető el, ezért a vasút csak az elővá-
rosi funkciót tudja betölteni, az egész régió számára még mindig a közúton való megközelítés az egyetlen 
lehetőség. 
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A menetrend vizsgálatából4 megállapítható, hogy a reggeli járatok menetideje jóval kedvezőbb, mint az 
utána következő járatoké. Vannak olyan viszonylatok, ahol a később induló járat a menetideje 1-2 órával 
is megnövekszik. A vasúti menetrendkészítők ügyeltek arra, hogy a munkába és onnan haza utazó lakosság 
számára (a vonalak műszaki feltételi által megengedett keretein belül maradva) minél kedvezőbb utazási 
időt biztosítsanak. A régió megyeszékhelyeinek vasúti elérhetősége ezért nagyban függ a napszaktól, il-
letve járattól. Nem beszélhetünk kiszámítható és azonos feltétel mellett létrejövő személyszállításról. Az 
ütemes menetrend (részleges) bevezetése sem jelent valódi megoldást, nem kompenzálja a gyors eljutási 
lehetőség, a közvetlen eljutás hiányát, és mindenekelőtt a mindennapossá vált késéseket, illetve a vasúti 
közlekedés alapvető strukturális bizonytalanságát. (NKS 2013, p. 37). A régióban a vasúti személyszállítás-
nak jelenleg ez a körülmény az egyik legnagyobb hátráltatója.

A Dél-Dunántúl vasúthálózata életben tartásának egyik lehetősége, a regionális tarifa 
bevezetése

A vasút részaránya az árufuvarozásból Európában 9-10%, ezzel szemben Magyarországon 19-20% (Eurostat, 
UIC), a személyszállításban is az európai átlag feletti a hazai érték.

Már ennek a puszta ténynek is üzenetértéke van, mert a vasút jelentős szereppel rendelkezik a közle-
kedés ágazatok közötti versenyben. Semmiképpen sem a vasútvonalak bezárása az az irány, amely racio-

3. ábra: Dél-Dunántúl megyeszékhelyeinek elérhetősége menetrendszerű vasúti járatokkal (2013)
Forrás: saját szerkesztés a MÁV-START (Elvira) utazásszervező adatai alapján.

4    A menetrend-vizsgálat az MÁV-START Elvira menetrend kereső adatai alapján készül. Az elemzésnél a menetrendben 
megjelenő délelőtti vonalak menetidejét, illetve közel az azonos menetidővel rendelkező járatok gyakoriságát vettem 
figyelembe.
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nális mederbe terelné a régió vasúthálózatának fenntarthatóságát, hanem ellenkezőleg, a vonalak életben 
tartása lehet az ésszerű fejlődési irány. A kormány egyik lépése az volt, hogy olyan vonalakat újranyított, 
amelyek az előzőkben bezárásra kerültek, mivel úgy gondolta, hogy a regionális vasútvonalak5 fenntartá-
sának lehetősége a regionális tarifák bevezetésével javulni fog. 

A vasutat az áruforgalom keltette életre és tartotta életben, és az államnak nem kellett beavatkoznia. 
Magyarországon az 1980-as években évente 140 millió tonna árut fuvaroztak vasúton, most kb. 40 millió 
tonnát.6 Ez biztos hatalmas bevételkiesés is, amely a finanszírozási oldalon megjelenik és kezelni kell. 
A szállítási díjak emelésében ez a hiány nem jelenhet meg, mert a vasút elveszti versenyképességét. Az 
sem megoldás, ha vasútvonalakat szüntetnek meg, mert akkor annak a lehetősége is eltűnik, hogy igénybe 
vegyék, ha majd a fuvarozás árai emelkednek olyan szintre, amikor már a vasút sokkal versenyképesebbé 
válik más közlekedési módozatokkal szemben, és akkor már nem rendelkezik megfelelő hálózattal, mert 
tönkrement. A vonalak újbóli megépítése pedig magas költségekkel jár, ezért a mellékvonalak fenntartását 
biztosítani kell minimális befektetés mellett. A cél az, hogy e vonalakon a személyszállítás életben marad-
jon. Ha a személyszállítás szinten marad vagy növekszik, akkor a vonalak műszaki állapota is fenntartha-
tóvá válik. 

A régióban a következő vonalakat érinti a tarifacsökkentés: Kaposvár – Siófok, Székesfehérvár – Pusz-
taszabolcs, Dunaújváros – Cece/Simontornya, Dombóvár – Bátaszék, Villány – Mohács.

A regionális vasútvonalak tarifacsökkentésénél a következőket vették figyelembe:7

ahol alacsony a forgalom;

olyan térségek, ahol a vasút fontos tényező a személyszállítás terén;

ahol a térség mobilitásának fokozását segíti;

ahol turisztikai desztinációkhoz vezető nyomvonalak találhatók (bakancsos turisták, osztály-
kirándulások, stb. számára);

A regionális tarifáknak az a fő üzenete, hogy a szolgáltatásokban színvonalbéli különbségek a vasúti tari-
fákban is megmutatkozzanak (nem a fővonalakon emelt tarifák által), főképp azokon a vonalakon, ahol a 
MÁV a közlekedésbiztonság fenntartásán felül nem tervezett további fejlesztéseket. Ezeken a vonalakon 
nem elég magas a közlekedés szolgáltatás-színvonala, de olyan térségeket kötnek össze, ahol nem jelentős 
az utasszám, ugyanakkor alacsony az életszínvonal (hátrányos helyzetű térségek), illetve nem különöseb-
ben erős a gazdasági aktivitás. Ezen okok miatt a lakosság ingázásra kényszerül a megélhetésért. A cél az, 
hogy regionális vasúti tarifacsökkentéssel a buszközlekedés mellett a vasút is reális alternatívává váljon. 
A regionális vasútvonalakon alacsony a vonalakra jutó költségráfordítás, lassabb és alacsonyabb átlagos 
szolgálgatási színvonalat nyújtó vonatok közlekednek, hosszabb a menetidő, komfortban, kényelemben 
sem nyújtják ugyanazt, mint a fővonalakon. 

A regionális vasútvonalakat a tarifacsökkenés hatására remélhetően több utas fogja igénybe venni. Ha 
több utas van, akkor valószínűsíthető, hogy ha a mellékvonalak fejlesztésére nem is kerül sor, de szinten 
tartásuk biztosítottá válik. Ezáltal az érintett vidék közlekedési helyzete a vasút tekintetében javul. Az 
árakkal hathatósan lehet az utasforgalmat befolyásolni. A magyarországi utas szállítás és a nyugati or-
szágok személyszállítása sem működik piaci alapokon. A közösségi közlekedésnek van egy állami pillére, 
amellyel az állam kipótolja a cégek veszteségét. Ahhoz, hogy az utasok által fizetett összeg és az állami 
támogatások aránya kedvezőbbé váljon, elengedhetetlen a bevételek növelése, de nem a tarifák emelésé-

•

•

•

•

5   A regionális vasútvonalaknak egy régión belül az összes nem fő vasútvonalakat tekintem, a mellékvonalak és egyéb 
kategóriába sorolt vonalak összességét.

6  Forrás: KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft., Transorg adatai alapján

7  Forrás: MÁV hivatalos oldala, letöltve: 2014. március 6.7 

http://www.vonatosszeallitas.hu/regionalis_dijszabas2.html
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vel (a MÁV vonalakon 2010 óta a személyszállításban a tarifák nem emelkedtek), hanem belső tartalékok 
feltárásával, hatékonyabb munkaszervezéssel, járatsűrűség optimalizálással lehet eredményt elérni. Amíg 
európai szinten a teljes vasútforgalom csökkenést mutat, addig Magyarországon az elővárosi forgalom 
növekedett. A regionális vasútvonalak életben tartásának gazdasági, társadalomszervező, esélyegyenlőség 
megteremtő hatása van (diákok utaztatása, munkahelyre utazás, családlátogatás, stb.).

A vasút üzemeltetésének költsége általában egy állandó összeg az infrastruktúra fenntartásában, és 
kevésbé függ a forgalom sűrűségétől. A hálózatforgalom célja, hogy a menetrendszerkezethez képest minél 
több vonat tudja a hálózatot igénybe venni. A fuvarozók pályahasználati díjat fizetnek az infrastruktúra 
üzemeltetőknek, az állam a személyszállító vonatok után fizeti ez a díjat. A hatékonyság növelésének egyik 
lehetősége, a vonatok számának növelése a vonalon. Törekedni kell tehát arra, hogy minél több vonat 
közlekedjen. A vasutat elsősorban az ipari fejlesztések hívták életre. Ha a régió gazdaságilag szegény és 
kevés az ipari beruházó, akik a helyi vonalak életben tartását szorgalmaznák, akkor további tranzit-lehe-
tőségeket kell feltárni, azaz olyan átmenő vonalak közlekedtetését kell megvizsgálni, amelyek korábban 
nem Magyarország területén közlekedtek. A tranzitvonalak részére olyan feltételeket kell teremteni, hogy 
a fuvarozóknak megérje Magyarországon illetve Dél-Dunántúlon keresztül közlekedni. Ez bevételt hozhat 
az infrastruktúra üzemeltetőnek, és csökkentheti az állam hozzájárulását a személyszállításhoz.

Azt is meg kell jegyezni, hogy vannak olyan regionális vonalak, ahol nincs személyforgalom, de komoly 
áruforgalom tapasztalható. A mellékvonalak kihasználtsága attól is függ, hogy a régióban hol és milyen 
ipari létesítmények, bányák, mezőgazdasági tömegáru termelés folyik. Bár a regionális vonalakon jellem-
zően kevés tranzitlehetőség kínálkozik, mert a mellékvonalakon a tengelyterhelés alacsonyabb, mint a 
fővonalakon. A tranzit függ az olyan új ipari szállítási áramlatoktól is, amelyek korábban nem Magyarország 
területét használták (a fuvarozók jellemzően a legolcsóbb és legrövidebb szállításúti vonalat keresik). A 
régió számára az esetleges bányanyitások nyújhatnak perspektívát, mert nemcsak új munkahelyek terem-
tődnének és megélhetőséget nyújtana az egykori és új bányászcsaládok számára, hanem az éves 1,2-2,4 
millió tonna szén (Gondox Bt. becslése) kiteremelése a vasúti szállítás felpezsülését is jelentené. A kiter-
melt szénre a Dunai Vasmű (Dunaújváros) és külföldi szénművek tarthatnak igényt (Dunántúli Napló, 2013). 
A szén továbbszállítása új tranzit lehetőségeket tárna fel a régió számára. Az Új Széchenyi Terv olyan 
szállítási láncok kialakítását szorgalmazza, amely a költség és az idő tekintetében leghatékonyabb áruto-
vábbítást tesz lehetővé. A közút további fejlesztése pénzügyi és környezeti okok miatt nem támogatott, 
eközben a vasút és a belvízi hajózás jelentős kihasználatlan kapacitással rendelkezik (Új Széchenyi Terv, p. 
293) Jelentősen javulna a vasút helyzete, ha a logisztikai központok és kereskedelmi cégek a közút helyett 
a vasút által nyújtott előnyöket kihasználnák.

Összegzés

Dél-Dunántúl vasúthálózatát elsősorban az ipar és a bányászat keltette életre. A vasútvonalak kialakításá-
nál szigorúan gazdasági érdekek domináltak. Ennek következménye az lett, hogy ma már a vonalak csupán 
Budapest elérhetőségét szolgálják, mintsem a régió központokét és megyeszékhelyek elérhetőségét. A 
régiót közlekedési zártság jellemzi, mivel három oldalról természeti akadály gátolja a szárazföldi közleke-
dést (északnyugatról Balaton, keletről a Duna és délnyugatról a Dráva). Az adottság  erősen korlátozza a 
vasútvonalak nemzetközi kapcsolatát  is (pl. Szegedet, Szabadkát, Zombort csak nagyobb kerülővel lehet 
elérni).

A régióban jelenleg 155 település rendelkezik vasúti megállóval. A térség belső területei számára a 
vasút nem lehet egyedüli közlekedési módozat a személyszállítás terén. A közösségi közlekedés minél szé-
lesebb együttműködésére van szükség ahhoz, hogy a gyengén teljesítő területek (többszörösen hátrányos 
térségek) számára is megteremtődjön a központokban összpontosuló munkahelyek elérése. A regionális 
vasútvonalak revitalizációjának egyik lehetősége lehet a regionális tarifarendszer bevezetése. A tarifákban 
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a fő- és mellékvonalak szolgáltatásbéli különbségei tűkröződnek. Ha fejlesztésekre ugyan nem is nyújt le-
hetőséget, de a térség számára a vasútvonalak fenntartását biztosítja, valamint a további vonalmegszűn-
tetéseket megakadályozhatja. Ezen felül a régiónak új tranzitlehetőségek felé kell nyitnia Horvátország, 
Bosznia-Hercegovina és (Szerbián belül) a Vajdaság irányába, hogy a térség gazdasági lehetőségei kibonta-
kozzanak, és a régiót körülvevő természeti akadályok jelentősége kisebbedjen.
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