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FARKAS BÁLINT1 

A vasúti árufuvarozás versenyképességének vizsgálata 

Analysis of the competitiveness of the Railway freight transport 

Absztrakt 

Cikkünkben a vasúti közlekedés, ezen belül különösen az árufuvarozás verseny-

képességét tárgyaljuk. Első lépésben megvizsgáljuk a vasút versenyképességi 

tényezőit, majd második lépésként elemezzük a korlátozó feltételeket. Részlete-

sebben foglakozunk a vasúti közlekedés struktúráját meghatározó tényezőkkel, 

mint például az infrastruktúrával vagy éppen az egyéb járulékos költségekkel. 

Összehasonlítást is végzünk az Európán belüli egyes régiók vasúthálózatai kö-

zött. Végül mindezek figyelembe vételével megoldási javaslatokat mutatunk be, 

amelyekkel növelhető a vasút ‒ azon belül az árufuvarozás ‒ versenyképessége 

illetve a gátló tényezők feloldhatóak. 

Kulcsszavak: verseny, vasúti árufuvarozás, Magyarország 

Abstract 

In the present study I deal with Railway traffic, especially with the competitiveness 

of Railway freight transport. Firstly examine the factors which influence the 

competitiveness of the Railway. Secondly, I analyze the restrictive factors of it. I 

examine in detail the factors which determine the structure of Railway traffic, such 

as the infrastructure or even the other additional coasts. Furthermore, I also make 

a comparison between the Railway networks of some European regions. Finally, 

considering all these I present possible solutions, with the help of which the 

competitiveness of the Railway, especially the Railway freight transport, can be 

improved, and the inhibitory factors of competitiveness can be diminished. 

Keywords: competition, railway freight transport, Hungary 
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1. A VASÚTI ÁRUFUVAROZÁS VERSENYKÉPESSÉGI TÉNYEZŐI 

A versenyképesség vizsgálata során elsőként az ár-érték arányt vesszük szemügyre. A 

vasúti fuvarozás költségeinek átlagosan az egyharmad részét az infrastruktúrához való 

hozzáférés díja teszi ki. A többi modalitás esetén ez a költségfajta jóval kisebb arányt kép-

visel. Az összes modalitás közül a vasúti infrastruktúra a legösszetettebb és legbonyolul-

tabb. Honvédelmi stratégiai okok miatt az országok közti vasúti átjárhatóság sokkal nehe-

zebb, mint a közút tekintetében. Az alábbi ábrán látható a vasúton való fuvarozás költsé-

gének százalékos eloszlása. Látható hogy a pályahasználatidíj (PHD.) és a vontatási díj 

több mint 50%-ot tesz ki a teljes fuvarozási költségből. Ha költséget szeretnék csökkenteni 

hosszabbtávon a legnagyobb hányaddal célszerű foglalkoznunk. 

Vasúti fuvardíj összetétele: 

 

 
Forrás: www.railcargo.com 

 

 

Az ár szempontjából a vasút a közepesen érzékeny, illetve nagy mennyiségű áruk nagy 

távolságra történő fuvarozására alkalmas. Elsősorban ömlesztett áruk, illetve nyersanyag-

ok tekintetében versenyképes a többi modalitással szemben. A vasút megalakulásakor is 

elsősorban ipari, illetve bányavonalakat építettek meg először, hiszen ezekben a szeg-

mensekben játszotta a legfontosabb szerepet.  

PHD+ vontatás 
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Pool költségek 
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Azoknál a fuvarozási útvonalaknál is versenyképes a vasút, ahol közúton, illetve vízi 

úton nem vagy csak nagy nehézség árán lehet közlekedni. Ilyenek például a nagy távolsá-

gokat átölelő ázsiai, illetve közel-keleti régiók. A vasút tehát elsősorban a több országon 

átívelő, főbb árufuvarozási folyosókon keresztül versenyképes, s ilyenkor az átlagsebessé-

ge jóval magasabb a hajózáshoz képest képest. Ilyen szállításoknál viszont nem hasonlít-

ható össze a közúti szállítással, hiszen ilyen távolságokra már nem is fuvaroznak közúton 

vagy csak rendkívüli különleges helyzetben. Az átlag sebesség mellé vehető további érv-

ként, hogy jóval nagyobb árumennyiség továbbítást tudja elvégezni a vasút egyszerre, mint 

a légi, illetve a közúti szállítás, viszont a tengeri szállításhoz képest jóval kevesebbet. Az 

alábbi táblázatban láthatóak a fontosabb paraméterek.  Látható, hogy a vasút valahol kö-

zépen helyezkedik el a szállítási módok között a szállítási idők és a távolság függvénye 

szempontjából. 

Szállításímódok átlag sebességei: 

 

 vizi légi közút vasút 

megtett távolság (km) 18 000 10 000  12 000 

idő (nap) 30 1  14 

Duisburg-chongqing     

átlagsebesség 25km/h 417km/h  35,71km/h 

 

 
Forrás: LixingZhi-YuXinOu 
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Forrás:http://china.nlambassade.org/binaries/content/assets/postenweb/c/china/zaken-doen-in-

china/chongqing/transport-and-distribution-in-chongqing--sichuan_sept-2014pdf 

 

A vasúti iparág előnyeként említhető, hogy környezetbarát, rugalmas, nagy mennyiségű 

árut optimalizált logisztikai láncokban képes továbbítani. A vasúti fuvarozás versenyképes-

ségét növeli, hogy nemzetközi korridorvonalak
2
 vannak kiépítve és ezeken a vonalakon 

elsőbbséget élvezve szinte megállás nélkül haladhatnak át a vonatok egészen a célállo-

másig. Az e folyosókon áthaladó vonatok előre tervezhetők, sőt előre megrendelhető a 

leközlekedés ideje is. A korridorvonalak csatlakoznak tengeri kikötőkhöz, így egyből elérhe-

tő átrakodás nélkül a kikötő. A vasúti közlekedésnél szabályszerűen jelenthető és nyomon 

követhető, hogy hol és milyen feltételekkel közlekedik a vonat és mikorra várható az érke-

zése.  

A vasút által biztosított előnyökhöz sorolható az is, hogy iparvágány kapcsolatokkal 

rendelkezik a hálózat. Ez azt jelenti, hogy a gyár területére, közvetlenül a termelés helyszí-

nére is be tud menni a vonat és csak egyszer szükséges lerakodni. Ugyanez igaz az elké-

szült termék elszállítására is.  

Az iparvágányokon kívül mellékvonali kiszolgálásokat is el lehet végezni vasúttal, azaz 

akár kisebb mennyiségű áru feladása is lehetséges kisebb állomásokon. Ha az ügyfél csak 

egy vagy két kocsit szeretne feladni egy nem fővonali állomáson, akkor azt is meg tudja 

tenni a dél-európai térség kivételével. Ez az egyedi kocsis fuvarozás (SWL – Single 

                                                 
2
 http://www.rne.eu/rail-freight-corridors-rfcs.html 
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Waggon Load)
3
 a legtöbb ország tekintetében közszolgáltatásként állami támogatásban 

részesül. 

Végül a vasúti szállítás előnyei közé sorolható, hogy könnyen be tud csatlakozni a lo-

gisztikai láncokba, mégpedig az intermodális szállítások révén. Az intermodális szállítás 

során közvetíteni tudja az egyik modalitásról a másik modalitásra az árukat. Ide tartozik a 

RO-LA szállítás, amely során a komplett teherautó-szerelvény szállítása vasúton történik. 

Az intermodális szállítás másik fajtája, amikor a vasúti kocsi szállítása hajón történik, vagy 

amikor konténerek egy az egyben áthelyezésre kerülnek egyik modalitásról a másikra.  

2. A VERSENYKÉPESSÉGET KORLÁTOZÓ TÉNYEZŐK 

A liberalizációt követően egyre több új vasúti társaság jelent meg a piacon, de ez nem 

hozta magával az árufuvarozás mértékének növekedését, csak a korábbi társaságok pia-

cát osztotta meg. A vasúti áruszállítás részaránya Európában az egyéb szállítási módok-

hoz képest 1995 óta nagyjából változatlan: 2010-ben 10,2% volt, ez 2011-ben 11%-ra, 

2012-ben pedig 10,9%-ra módosult.  

Az EU 15 tagállamaiban a pályahálózat állapota jelentősen jobb, mint a később csatla-

kozók esetén. AZ EU hétéves periódusonként ad támogatást a fejlesztésekre, a tagállam-

oknak egyszerre kell pályázniuk a pénzösszeg elnyeréséért. Mivel ezeket a támogatásokat 

az egyes tagállamok kérik, ezért nem tud kialakulni egy hosszú távú, közös koncepció a 

hálózat integrált fejlesztésére vonatkozóan. Elsősorban Kelet- és Közép-Európában van 

nagy szükség a fejlesztésekre, ezeken a területeken vetődnek fel gyakrabban problémák. 

Ebben a térségben az infrastruktúra állapota közel azonosnak tekinthető. Az infrastruktúra 

állapotát az egyes országokban nagyjából ugyanazok a feltételek befolyásolják.  

Az EU kiemelten kezel néhány fő korridorvonalat az egész vasúti infrastruktúrán. A kor-

ridorvonalak azért jöttek létre, hogy Európa térségében egy gerincet alkossanak a száraz-

földi közlekedésben és ehhez csatlakozzanak a közúti és vízi útvonalak. Mivel ezek több 

országon haladnak keresztül, ezért szükséges lenne egy hatékonyabb együttműködés az 

azonos állapotok megteremtése érdekében az egész hálózaton: mivel a szolgáltatás szín-

vonala országonként eltérő, körülményesebben közlekedtethetők le a vonatok.  

A vonatok korridorokon történő leközlekedtetése menetrend szerint történik, itt is me-

netvonal-engedély alapján közlekednek. Ehhez képest a vonatok jelenleg még elég opera-

tív szinten közlekednek le, azaz a menetrendszerűség kevésbé érvényesül. Ez az ad hoc 

jelleg a kiszámíthatóságot, tervezhetőséget jelentősen csökkenti. A tervezhetőség ala-

csony szinten van, ezért a vonatok meghirdetett menetideje változhat. A jelenlegi vasúti 

fejlesztése miatt fennálló korlátozások nehezen egyeztethetőek össze a korridorokon átha-

ladó vasúti forgalommal. 

 

                                                 
3
 http://www.xrail.eu/ 
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A menetvonalat harminc nappal korábban meg kell rendelni; a hosszabb időtartamot az 

indokolja, hogy több országon keresztül haladnak át a korridorok és valamennyi érintett 

infrastruktúra menedzserrel egyeztetni szükséges. Ez a rendszer a rugalmasságot nagy-

mértékben hátráltatja, a vasúti társaságok számára lehetetlenné teszi egy váratlan, sürgős 

fuvar elvállalását. Mindeközben a közúton egy tehergépjármű bármikor elindulhat. A korri-

dor szabályozási környezete nem tisztázott, nem egyértelmű, hogy a tagállamoknak milyen 

szerepet kell ellátnia. 2015-ben a szabályozás módosulni fog, az új rendelkezéseket el kell 

fogadnia valamennyi olyan államnak, amelyen korridor halad keresztül.  

A következő problémás terület az egyes országok eltérő informatikai rendszere,
4
 az 

egységes rendszer hiánya. Minden állam a saját rendszerében dolgozza ki az általa fon-

tosnak vélt információkat, ez nehezen integrálható egy másik ország rendszerébe. Itt lehet 

szó akár egy határátmeneti informatikai rendszerről, amikor az előre jelentett vonatot adop-

tálni kell egy másik ország rendszerébe. Ez a rendszer adoptáció viszonylag sok időbe 

kerül és bizonytalanságokat is tartalmaz.  

Az informatikai rendszerek nemcsak a határkezeléseknél, hanem a vonatbefolyásolás 

tekintetében is fontos szerepet játszanak. Sajnos Európában nem kellően homogenizált a 

vasúti biztosító berendezések üzemeltetése. Itt is törekednek az egyes tagországok a saját 

rendszereik kiépítésére. Ez azzal jár, hogy nem lehet egy mozdonnyal áthaladni több or-

szágon keresztül, vagy olyan rendkívül költséges berendezésekkel kell felszerelni a moz-

donyt, ami csak hosszú távon térül meg. A különböző informatikai rendszerekkel párhuza-

mosan a jelrendszer is teljesen különbözik országonként. Ha egy mozdonnyal és egy moz-

donyvezetővel szeretnénk leközlekedtetni a vonatot, akkor neki valamennyi érintett ország 

vasútjának ismeretével kell rendelkeznie és beszélnie kell az országok nyelveit is. 

Az eddig felvetett problémákon túl, jelenleg a vasút a több országban zajló felújítások 

miatti korlátozásokkal is kénytelen szembesülni. Az összes fuvarozási mód közül a vasút 

igényli a legnagyobb infrastrukturális befektetést. Az infrastrukturális felújításoknál általá-

ban mindig nehézséget okoz akár a vágányzárak megtervezése, akár alternatív útvonalak 

keresése, illetve a felmerült plusz költségek továbbterhelése a megfelelő helyre. Mivel a 

kelet-európai régióban jelenleg a felújítások hasonló szinten tartanak, és nagyjából ugya-

naddigra kell befejezni őket, majdnem minden országban előfordulnak szűkkeresztmetszeti 

problémák. Előfordulhat, hogy a szomszédos határállomásokon is fejlesztéseket végeznek 

és ezért az egész határátkelő lezárásra kerülhet. Előzetes, átgondolt tervezés hiányában 

ez forgalomvesztéshez is vezethet. Ha felmerül egy alternatív, kerülő útirány, akkor kérdés, 

hogy ennek a plusz költéségét ki viseli. A szűk keresztmetszetek megszüntetésénél nagy 

hangsúlyt kell fektetni arra, hogy intermodális találkozási pontok is legyenek kifejlesztve 

annak érdekében, hogy az egyre inkább növekedő intermodális áruforgalmak megtalálják 

útjukat. 

                                                 
4
 http://innorail.hu/vasuti-tanusitas-az-europai-interoperabilitas-megteremtese-erdekeben/ 
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Az árufuvarozás végcéljaként felmerül az iparvágányi kiszolgálás
5
 kérdése. Optimális 

esetben az ügyfélnek a legelőnyösebb kiszolgálás az lenne, ha az iparvágányon tudná 

feladni és átvenni az áruit. Ezzel szemben sajnos az iparvágány kérdését országonként 

eltérően kezelik. Németországban például az iparvágány építésére és felújítására állami 

támogatást adnak ezzel segítve a háztól-házig fuvarozás megvalósítását. Magyarországon 

viszont az iparvágány kérdése egyáltalán nem tisztázott. Jelenleg nem világos, hogy ki 

fizet érte, ki tartja karban és ki üzemeltethet iparvágányt és az iparvágányi kapcsolatokat. 

Az újonnan épülő vállalatok nehezen találják meg nálunk azt a lehetőséget, hogy iparvá-

gány kapcsolatuk legyen. Emiatt nehéz a háztól-házig szolgáltatást megvalósítani vasúti 

szempontból.  

A vasúti fuvarozás kétféle technológiai módozatra osztható: az irányvonatos közleke-

désre és a szórt kocsis közlekedésre. Az irányvonat esetében a vonatokat megbontás 

nélkül, összeállítva A és B pontok között közlekedtetik le. Ez a vonat-összeállítás kevésbé 

energia- és költségigényes és nem utolsó sorban kevés állomási szolgáltatást vesz igény-

be. Például egy rendező pályaudvaron egy ilyen vonat összeállítását elegendő egy alka-

lommal elvégezni és a vonat oda-vissza irányban megbontás nélkül közlekedhet. Ezeket a 

vonatokat általában konkrét árunemekre, konkrét forgalomra állítják össze.  

A vasúti áruszállítás másik fajtája a szórt küldeményes feladás. Ez lehetővé teszi, hogy 

bárhonnan, ahol van vasúti pálya, fel lehessen adni egy vagy több darab kocsit is. Ezeket a 

kocsikat rendezéssel vegyesvonatként továbbközlekedtetik egy rendező pályaudvarig, ahol 

újbóli rendezéssel vonatba foglalják, majd elérik a rendeltetési állomását. E technológiai 

ismertetésből is látszik, hogy ez a vonat-összeállítás igen költséges és nagy munkaerőt 

igénylő szolgáltatás. De ugyanakkor az is egyértelműen látszik, hogy országos lefedettsé-

get biztosít, így azok az ügyfelek is, akik minimális mennyiségű árut akarnak feladni, meg-

tehetik ezt egy környezetbarátabb fuvarozási módon. A közép-európai országokat vizsgál-

va egyértelműen látszik, hogy ezt a szolgáltatást csak a legnagyobb, állami tulajdonban 

lévő vállalatok végzik el meglehetősen minimális árbevétel és nyereség mellett. Európai 

vizsgálatok alapján viszont kimutatták, hogy a szórt küldeményes forgalom beszüntetése 

mindenki számára hátrányos lenne. A vasútvállalat számára bevételvesztéssel járna, a 

vasútnál dolgozó szakemberek számának csökkenését eredményezné, illetve a közút nem 

tudná kezelni az ily módon ráterelődött forgalmat. Ennek ellenére sajnos Európában 2004 

és 2011 között a vasúti fuvarozások összességét tekintve 50%-ről 30%-ra csökkent a szórt 

kocsis forgalom részaránya. Európában az a tendencia tapasztalható, hogy racionalizálás-

ra hivatkozva a szolgáltatási pontokat bezárják vagy csökkentik ezt a fajta feladási módot, 

Olaszországban pl. teljesen meg is szüntették. Magyarországon is lecsökkent 2011-re a 

rendező pályaudvarok száma a korábbi 40-ről 12-re.  

Kérdésként merülhet fel, hogy egyes országokban az egyes kocsis forgalom közszol-

gáltatásnak minősül, így az állam nagymértékben támogatja. Ezt a kérdést fontos tisztázni. 

Ha továbbra is csökken a szórt kocsis feladás, akkor a vasúttól elpártolt áruk a közúton 

                                                 
5
 http://www.mavrec.hu/cikk.php?ID_cikk=27 
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fognak megjelenni és ez a közútra nagymértékű terheléssel hat majd és negatív 

externáliás hatás is kíséri. Közép-Kelet-Európában viszont a jelenlegi támogatások mellett 

a vasút nem kellőképpen versenyképes a közúttal szemben.  

Alábbi ábrán látható a szórt kocsis forgalom helyzete: 

Zöld színnel jelölve a működés alatt álló kék színnel visszaesés tapasztalható, piros 

színnel pedig megszűnt vagy megszűnés alatt álló szolgáltatás. 

 

 
 

Forrás: CER 2012 

 

3. A VASÚTI VERSENYKÉPESSÉGET KORLÁTOZÓ FELTÉTELEK FELOLDÁSA 

A vasúti piacnyitás eredményeként nem tapasztalható nagy részarány-növekedés a vasúti 

áruszállításban. Közben 2006 és 2014 között az Európai Unió folyamatosan növekedő 

exportot produkált, kivételt képez ez alól a 2009-es év. Az alábbi ábrából emellett az is jól 

kivehető, hogy az import jelenleg visszaesésben van az előző évekhez képest. 
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1. ábra: Európai Unió Exportja 

forrás: http://hu.tradingeconomics.com/european-union/exports 

 

 
 

2. ábra: Az Európai Unió importja 

forrás: http://hu.tradingeconomics.com/european-union/imports 

 

A grafikonokból látható tendenciák, azaz az export növekedése és az import stagnálá-

sa/csökkenése, a vasúton kevésbé jelennek meg.  

A vasúti áruszállítás volumenének növekedését segíthetné a vasúti vonalak homogeni-

zálása, amely a lehető legnagyobb ‒ a közutat felülmúló ‒ átlagsebesség elérését tenné 

lehetővé. Ehhez szükséges egy teljesen átjárható infrastruktúra kiépítése. Az infrastruktúra 

kiépítésénél illetve felújításánál figyelembe kell venni, hogy az a lehető leggyorsabb, leg-

http://hu.tradingeconomics.com/european-union/exports
http://hu.tradingeconomics.com/european-union/imports
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biztosabb szolgáltatást nyújtsa. Meg kell vizsgálni, hogy miért különbözik az EU 15 orszá-

gai és az EU 19 országai közötti infrastruktúra. Az Európai Unióhoz később csatlakozó 

országok kevésbé tudtak felkészülni a liberalizációs folyamtokra, ezáltal a lépések sokszor 

fokozatmentesen történtek meg. Nem elég egy hétéves ciklusban gondolkodni, hiszen a 

vasút gazdasági megtérülési ideje évtizedekben mérhető. Meg kell továbbá találni azokat a 

befektetői csoportokat, akik szükségesnek látják a vasúti árfuvarozást. Ilyen partnerek 

lehetnek a Kína, a volt Szovjetunió tagállamai és akár Törökország is. Gazdasági kapcso-

latok születésével kölcsönösen növelhető ‒ a vasút szerepvállalásával ‒ a résztvevő or-

szágok kereskedelmi forgalma.  

Ha feltételezzük, hogy létezik ügyfél, áruvolumen, és infrastruktúra akkor a következő 

szint, amivel foglalkoznunk kell, az idő. A fuvaroztatónak az lenne az optimális, ha a szállí-

tási idő a lehető legrövidebb lenne. Ebből kiindulva a vasútnak a lehető leggyorsabban kell 

a fuvarozási feladatot elvégezni. A korridorok azért jöttek létre, hogy a távolságokat időben 

és térben a lehető legjobban lerövidítsék, illetve a sebességet a legnagyobb mértékben 

megnöveljék. Ezeknek a folyósoknak úgy kellene működniük, mint a közúti forgalomban a 

gyorsforgalmú utaknak. Jelenleg azonban e folyosók nem homogének, több országon 

haladnak keresztül többfajta infrastruktúrán.  

Megoldás lehet megvizsgálni a szűkkeresztmetszeteket, azokat az okokat, amelyek a 

vonatokat lassítják. Előrevivő megoldás lehet az adminisztráció csökkentése, a menetvo-

nalak kiadásának rugalmassága, szinte a közútéhoz hasonlóan minimális időszükséglettel. 

A közlekedés során felvetődő problémákat vizsgálva felmerül a folyamatosság, egységes-

ség kérdése. Komoly segítséget jelentene, ha egy korridoron ugyanolyan biztosító beren-

dezések lennének, és a mozdonyvezetőnek is elég lenne egy hivatalos „korridor nyelven 

beszélni”, ezáltal egy korridor egy összefüggő vonalnak számítana. 

Határátmeneteknél megoldást kell találni a rugalmasabb határkezelésekre. Itt együtt 

kell működni a hatóságokkal, szem előtt tartva a biztonságot és az árut veszélyeztető koc-

kázatokat. Szükséges lenne felülvizsgálni, hogy mikor kell például a vonatoknál fékpróbát 

csinálni.  Célszerű lenne az informatikai rendszereket homogenizálni, közös nyelvet hasz-

nálni vagy éppen egy egységes szoftvert kifejleszteni/alkalmazni, ugyanis mindezek ered-

ményeként kevesebb lenne a tévedés és a kockázat. 

Az informatikai rendszereket nem csak a határok tekintetében kellene homogenizálni, 

hanem a forgalom szabályozása tekintetében is. A cél az, hogy egész Európában egy vagy 

maximum két típusú vonatbefolyásoló rendszer működjön. Ha ez nem megoldható, akkor a 

vontató járművekre kell telepíteni hardver rendszereket, amelyekkel megoldható az összes 

rendszer használata. Mivel ez egy jelentős nagyságrendű költség, ezért ehhez mindenkép-

pen EU-támogatás szükséges. Főleg azért is, mert az EU-nak kell elősegítenie a piacok-

hoz való teljes hozzáférést „kvázi korlátok nélkül”. 

Az egyenlő hozzáférésű piac kialakításához elengedhetetlen az azonos minőségű, ál-

lapotú infrastruktúra. Ennek eléréséhez szükséges Közép-Kelet-Európában egy intenzív 

vasútfejlesztés. Jelenleg a térséget a következő években ez a korszerűsítési tendencia 

fogja a legjobban meghatározni. Ennél fogva a rekonstrukciók csak úgy végezhetők el 
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pontosan és jól, ha célzottan a kapacitások és irányok, illetve áramlatok figyelembevétele 

mellett, tervezetten történnek. Ehhez szükséges egy hosszú távú projekttervet készíteni, 

hogy átlátható legyen minden ország számára, hogy pontosan hol végeznek felújításokat.  

Szükséges lenne egy olyan vasúti szervezet is, amely az országokat összefogva tud tá-

jékoztatni a felújításokról, illetve az esetleges alternatív útirányokról. A közös vasúti szer-

vezet feladatai közé tartozhatna felmérések/kutatások/előrejelzések készítése matematikai 

metódus alapján vagy informatikailag arra vonatkozóan, hogy ha egy adott térség kizárásra 

kerül, akkor merre kerülhető el, illetve ennek függvényében hogyan változik a versenyké-

pesség.  

A jelenlegi állapot egy ideiglenes állapotnak mondható, nagyjából 7 évig fog tartani illet-

ve addig, amíg az EU 15 országait nagyjából utolérik a vasúti infrastruktúra fejlettségében 

az EU-hoz később csatlakozó országok. A vasúti vonalhálózat rekonstrukcióinál figyelembe 

kell venni a következő években várható tendenciákat is. Erre tekintettel szükséges lenne 

párbeszéd folytatása az ipari vállalatokkal illetve az elkövetkezendő évekre jósolható ipari 

befektetések terveihez idomulni. Hiszen ne feledjük, történelmi okokra vezethetőek vissza 

a vasútépítési tendenciák. Elmondható, hogy vasút ott épült, ahol beindult egy ipari tevé-

kenység illetve az ipari tevékenységet kiszolgáló nyersanyag szükséglet kielégítése. Ezál-

tal a régió gazdaságát igen intenzíven tudta növelni. 

A pályahálózat részeként foglalkozni kell az iparvágány-kapcsolatokkal. Ezek a kapcso-

latok a vasút versenyképessége szempontjából szinte az egyik legfontosabb kérdést jelen-

tik, a háztól-házig szállítás alapját. Egységesíteni kell közép-kelet-európai szinten, hogy ki 

a felelős illetve ki az üzembentartó illetve a felújításnál ki fizet. Jelenleg nem egységes a 

rendszer, az országonként eltérő szabályozási környezetet feltétlenül összhangba kell 

hozni. Ez sarkalatos kérdése a versenyképességnek illetve az EU 15 és az EU 19 közötti 

különbség lefaragásának.  

Állami szerepvállalás lenne szükséges az iparvágány üzemeltetésénél, mivel jelenleg a 

pálya kizárólagos állami tulajdonban van. Az iparvágány tekintetében viszont a tulajdonvi-

szonyok nem egyértelműek. A gazdasági szervezetek ellenben felismerték az iparvágány-

ban rejlő pozitív lehetőségeket és akár saját költségükre is kialakítanak egy ilyen csatlako-

zást, viszont ezt csak a nagyvállalatok engedhetik meg maguknak a hatalmas beruházási 

költségek miatt. Felmerülhet még problémaként az iparvágányok használatának feltétel-

rendszere. Pontosan tisztázni kell, ki léphet be az infrastruktúrára és milyen feltételek mel-

lett. Illetve ha csak az iparvágányon akar közlekedni az üzemeltető, ahhoz mennyi lenne a 

minimális szabályozás a vasúti biztonság fenntartása mellett. 

Az infrastruktúrával kapcsolatos feladatok áttekintését követően áttérhetünk az árufuva-

rozási áramlatokra. Itt elsősorban az egyedi kocsis forgalommal foglalkozunk. 

Egyedi kocsis forgalom az a fuvarozási mód, ami kis mennyiségű áru (vonat mennyiség 

alatti) feladására vonatkozik akár mellékállomásokon is, majd a feladást követően legalább 

egy rendezésen esik át a rendező pályaudvaron. Egyértelműen látszik ezen a fuvarozási 

módon, hogy szinte teljes lefedettséget biztosít egy adott országban, sőt közvetetten az 

egész térségben. Viszont feltétlenül szükséges az összehangolásuk. Jelenleg a különböző 
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tagországok különböző mértékben és logika mentén haladva fordulnak ehhez a fuvarozási 

módozathoz. Egyik megoldás, ha állami szerepvállalás mellett nyújtják ezt a szolgáltatást, 

akkor ez közszolgáltatásnak is minősülhet. De ha egy adott térségben állami szerepválla-

lás nélkül bonyolódik le a forgalom, akkor ez a jelenlegi tendenciák alapján veszteséges-

nek számít, illetve csak minimális haszon van rajta.  

Magyarországon 27%-ban van jelen az egyedi kocsis forgalom a teljes vasúti árufuva-

rozás piacán, ami az elszállított árumennyiségben közel 10 millió tonnát tesz ki. Ehhez a 

mennyiséghez igazodik az állomási mellékszolgáltatások egy része illetve a rendező pá-

lyaudvarok is. Szükséges lenne egy együttműködés kiépítése a vasúti gazdaságosság fő 

elvei mellett, állami szinten a fuvarozók, a fuvaroztatók és a vasút többi szereplői között.  

Nemcsak a jelenlegi forgalom fenntartása lenne a cél, hanem akár a gazdaságosság növe-

lése. Első lépésként talán a volumen növelése tűzhető ki célul. Ehhez felmérést kell készí-

teni, hogy milyen áruk milyen irányból, milyen mennyiségben vannak jelen a térség hálóza-

tán. Tehát nem csak a vasúton, hanem közúton is. Meg kell állapítani a tendenciákat és 

tervezni kell a jövőbeni tendenciákat is.  

KONKLUZIÓ 

A vasúti fuvarozás versenyképességének javítása érdekében szükséges egy teljes rend-

szert vizsgálni, hiszen a vasúti fuvarozás csak egy rendszer elem a teljes fuvarozási lánc-

ban. Meg kell személyesíteni a problémaköröket és tisztázni kell a jogi szabályozási kör-

nyezetet is. További stratégiák alkotása szükséges a közlekedésfejlesztésben, hogy még 

hatékonyabban tudjuk eljuttatni az árukat a megfelelő helyre és időben. Az eljutás ideje 

alatt vizsgálni kell az infrastruktúrán kialakult szűk keresztmetszeteket, hiszen azok hatá-

rozzák meg az egész keresztmetszet áteresztő képességét. Ha ez a pont a fuvarozás 

végén van, akkor már az egész fuvarozás akár az út elején veszteséges lehet. Szükséges 

lenne teljesen homogenizálni az informatikai rendszereket a rövidebb kezelési idők miatt. 

Ki kell használni a vasút hátrányait, és azok előnnyé való kovácsolását. Ez utóbbi lehet 

például a hálózatossága, amely nem vagy csak nagyon nehezen bontható fel. A hálózatos 

iparágak közül a vasút rendelkezik a legerősebb „fizikai” hálózattal.  

Végezetül meg kell vizsgálni, hogy a hálózaton milyen vonatok közlekednek le milyen 

sűrűséggel. Szükséges megvizsgálni a kezdő és végpontokat is, hogy miért oda „kell” 

eljutni és miért vasúton?  

A vasúti hálózatosság fenntartása, mint minden hálózat fenntartása a rajta haladó kap-

csolatoktól és végpontoktól függ ezért mindenki, aki részt vesz a közlekedésben az érintet-

té válik.  
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