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Összeállította:

Központi Statisztikai Hivatal

Vasúti infrastruktúra az Európai Unióban
Az egyes nemzetgazdaságok szállítási teljesítményének alakulása és 

gazdasági fejlõdése a nemzetközi tapasztalatok alapján összefüggést 
mutat egymással. A gazdasági fellendülés növekvõ igényeket támaszt a 
szállítási ágazattal szemben is, míg stagnálás esetén ezen ágazat sem 
prosperál. Az összefüggés különösen az áruszállítási teljesítmények 
vo-natkozásában érvényesül, de kisebb mértékben a személyszállítás 
esetében is tapasztalható. 2006-ban az Európai Unióban a vasút 
17%-kal ré-szesedett a szárazföldi áruszállítás árutonnakilométer-
teljesítményébõl, amellyel a második legfontosabb szállítási módot 
jelentette. A vasúti áruszállítás összteljesítményben elért részesedése – a 
csõvezetékes szál-lításhoz és a belvízi hajózáshoz hasonlóan – 1 száza-
lékponttal mérséklõ-dött az ezredfordulóhoz képest; növekedés kizárólag 
a közúti szállítás vonatkozásában volt tapasztalható, amelynek részará-
nya hat év alatt 70-rõl 73%-ra emel ke dett. A tagállamok túlnyomó több-
ségében a közút teljesítménye messze meghaladja a vasútét, csupán két 
tagállamra, Észt-országra és Lettországra adódik, hogy a vasúti teljesít-
mények lényegesen meghaladják a közútét, s a kötöttpályás közlekedési 
mód részesedése a harmadik balti ország, Lit vá nia esetében is 
számottevõen magasabb, mint az uniós átlag.
Az Európai Unióban 2005-ben a vasúthálózat hossza 215 700 kilométert 
tett ki. A leghosszabb, 38 200 kilométernyi vasúthálózat Németországot 
jellemezte, annak ellenére, hogy 2005-ben mintegy 8%-kal rövidebb háló-
zatot üzemeltettek, mint fél évtizeddel korábban. A második helyen 
Franciaország állt (30 800 kilométer), a harmadik pedig Lengyelország 
volt, ahol a 20 300 kilométert kitevõ hosszúság 10%-kal marad el a 2000. 
évi tõl, és 23%-kal a másfél évtizeddel korábbitól. Hazánkban 2005-ben 
lé nye gében ugyanolyan hosszúságú, mintegy 7500 kilométert kitevõ vas-
út há lózatot mûködtettek, mint az ezredfordulón. A vasúthálózatunk a tagál-
lamok közül a tizenegyedik leghosszabb. A két földközi-tengeri sziget or-
szág ban, Cipruson és Máltán ugyanakkor nem üzemeltetnek vasutat.
A villamosított vonalak aránya az Európai Unióban 44%-ot tett ki 
2005-ben. A tagállamok közül a legmagasabb, 95%-os villamosítottsági 
aránnyal – a mindössze 275 kilométernyi, a vasutat üzemeltetõ tagország-

ok közül a legrövidebb hálózattal bíró – Luxemburg rendelke-zett. Az újon-
nan csatlakozott tagállamok közül mindössze két országra, Bulgáriára és 
Len gyel országra adódott az uniós átlagnál magasabb villamosítottsági 
arány (69, illetve 59%). Hazánk esetében a villamosított vonalak aránya 10 
szá zalékponttal elmaradt az unióra jellemzõ értéktõl, bár a vontatási telje-
sítmény túlnyomó része, 86%-a villamos jellegû, azaz a legnagyobb for-
gal  mú vonalaink villamosítottak. Görögországban, Írországban és Lit vá ni-
á ban járva ugyanakkor az esetek többségében dieselmozdonyokat látha-
tunk a szerelvények elején, legalábbis erre utalhat, hogy a villamosított 
vonalak aránya egyik tagállamban sem érte el a 10%-ot.
A vasútvonalak relatív sûrûsége – ami a pályák hosszát a népesség-
szám hoz, illetve a terület nagyságához viszonyítja – jelentõsen átrendezi 
a tagállamok korábban ismertetett sorrendjét. Ezek szerint a népesség-
arányos rangsor élén Svédország, Finnország és Lettország áll; a száz-
ezer lakosra jutó vasútvonalak hossza kizárólag ebben a három uniós 
országban haladja meg a 100 kilométert. A sor másik végén pedig 
Görögország, valamint az igen nagy népsûrûségû és kiterjedt hajózható 
csatornahálózattal rendelkezõ Hollandia található. Ami a területarányos 
sûrûséget illeti, itt Csehország vezeti a rangsort, amely országot Belgium 
és Németország követ a sorban. Hazánk vasúti hálózata a népesség-
számhoz, valamint az ország területéhez viszonyítva egyaránt az ötödik 
legsûrûbb az unió tagországai közül.
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1. ábra
A relatív vasútsûrûség alakulása az Európai Unió tagállamaiban, 
2005

1000 km2-re jutó vasútvonalak hossza
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A kiterjedt közlekedési hálózatra az ipari, a városi vagy más sûrûn lakott 
területeken különösen nagy szükség van. A legsûrûbb vasúthálózattal ren-
delkezõ tagországok sok esetben magukban foglalják a legnagyobb vasúti 
sûrûséggel rendelkezõ uniós régiókat. Legalábbis ez a helyzet a korábban 
kiemelt Csehországgal és Németországgal, amely országokból kerül ki a 
régiós rangsorban elsõ öt helyezést elérõ területi egység, s a 6–10. he lye-
zé seken további egy-egy régió képviseli ezen országokat. Érdekesség, 
hogy a legnagyobb vasútsûrûségû régiók közül három is, Bréma, Ham-
burg és Utrecht a tíz legsûrûbb autópálya-hálózattal rendelkezõ uniós 
régió között is szerepel.

Vasúti szállítási teljesítmények az Európai Unióban
Németország mind az áru-, mind a személyszállítási teljesítményeket ille-
tõen vezeti az uniós országok rangsorát. Elõnye az áruszállítás területén 
te temes, s az elmúlt években még növekedett is, miután a forgalma lénye-
gesen gyorsabban bõvült, mint a legfontosabb versenytársaié. (Németor-
szágban a szállított áruk tömege 346 millió tonnát tett ki 2006-ban, 
amely bõl a legnagyobb részesedés a fémtermékeket /17%/, valamint a 
szilárd tüzelõanyagokat /15%/ jellemezte.) A második helyezett Len gyel or-
szág az uniós teljesítmény nyolcadát, a németének pedig felét képviselte 
2006-ban. Említést érdemel, hogy a bruttó hazai termék nagyságát te kint-
ve ötödik legjelentõsebb európai gazdaság, Spanyolország csak a tizen-
kettedik legnagyobb vasúti áruszállítási teljesítményt nyújtotta a tagállam-
ok közül, amiben alapvetõen az ország földrajzi fekvése játszhatta a meg-
ha tározó szerepet. Teljesítményét emellett az is befolyásolhatta, hogy az 
ország vasúthálózatára jellemzõ nyomtávolság szélesebb az európai szab-
ványnál, így a szállítás Franciaország felé csak tengelycsere vagy átra ko-
dás után folytatható. 
A személyszállítást tekintve sokkal kiegyenlítettebb az élmezõny, Német-
ország és Franciaország teljesítménye között alig van eltérés, s a két 
ország népességarányos teljesítményét vizsgálva a francia teljesítmény 
megelõzi a németet. A személyszállítási teljesítményeket tekintve hazánk 
nyolcadik az uniós és – Lengyelországot követõen – második az újonnan 
csatlakozott országok rangsorában. Mindazonáltal figyelemre méltó, 
hogy 2004 és 2006 között az új tagállamok többségében csökkent a 
szállítási teljesítmény, növekedés csak Csehországban, Lettországban és 
Észt or szág ban következett be, szemben a régi tagállamokkal, amelyek-
ben kivétel nélkül a teljesítmény emelkedése volt megfigyelhetõ. Az 
utasszámot te kint  ve 8,0 milliárd fõt szállítottak 2006-ban az unió egé-
szében, a tagországok közül Németország, Nagy-Britannia és Fran-

1. tábla
Az Európai Unió legnagyobb vasúti sûrûséggel rendelkezõ régiói, 
2005

2. tábla
Vasúti teljesítmények az Európai Unióban, 2006

A régió neve A régiót magában foglaló 
ország neve

A vasúthálózat sűrűsége 
(km/1000 km2)

Berlin Németország 681

Prága Csehország 490

Bréma Németország 416

Hamburg Németország 373

Severozapad Csehország 175

Slaskie Lengyelország 172

Bukarest-Ilfov Románia 165

Saarland Németország 142

Severovychod Csehország 135

Utrecht Hollandia 135

Áruszállítás Személyszállítás

rangsor ország
teljesítmény 

(milliárd árutonna-kilométer)
a teljesítmény éves átlagos válto-
zása a 2004–2006. években (%)

rangsor ország
teljesítmény 

(milliárd utaskilométer)
a teljesítmény éves átlagos válto-
zása a 2004–2006 években (%)

1. Németország 107,0 +7,9 1. Németország 79,0 +3,5
2. Lengyelország 53,6 +4,2 2. Franciaország 78,8 +3,1
3. Franciaország 40,9 –4,4 3. Nagy-Britannia 47,0 +4,5
4. Olaszország 24,2 +6,0 4. Olaszország 46,4 +0,9
5. Nagy-Britannia 23,1 +7,3 5. Spanyolország 20,3 +1,7
6. Svédország 22,3 +3,4 6. Lengyelország 18,1 –2,7
7. Ausztria 21,0 +7,5 7. Hollandia 14,7 +2,0
8. Lettország 16,8 –2,1 8. Magyarország 9,7 –2,1

9. Románia 15,8 +1,6 9. Svédország 9,6 +3,0
10. Csehország 15,7 –0,2 10. Belgium 9,6 +5,2
11. Litvánia 12,9 +4,0 11. Ausztria 8,7 +1,6
12. Spanyolország 11,6 –0,3 12. Románia 8,1 –1,7
13. Finnország 11,1 +3,3 13. Csehország 6,9 +2,2
14. Észtország 10,4 +2,5 14. Dánia 5,9 +0,4
15. Magyarország 10,2 +10,1 15. Portugália 3,9 +2,6
16. Szlovákia 10,0 –0,4 16. Finnország 3,6 +2,4
17. Belgium 8,5 +5,2 17. Bulgária 2,4 –1,3
18. Bulgária 5,4 +0,8 18. Szlovákia 2,2 –1,5
19. Hollandia 5,3 +4,2 19. Írország 1,9 +5,4
20. Szlovénia 3,4 +0,9 20. Görögország 1,8 +5,1
21. Portugália 2,4 +5,4 21. Lettország 1,0 +9,2
22. Dánia 1,9 –1,6 22. Szlovénia 0,7 –2,3
23. Görögország 0,7 +13,2 23. Luxemburg 0,3 +4,3
24. Luxemburg 0,4 –5,6 24. Litvánia 0,3 –14,7
25. Írország 0,2 –19,8 25. Észtország 0,3 +12,3

Európai Unió 
összesen 434,8 +3,6

Európai Unió 
összesen 381,2 +2,3
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ciaország esetében a vasutat igénybe vevõk éves száma meghaladta az 
egy milliárdot.

A vasúti szállítási teljesítmények relatív mutatói
Miután a vasúti teljesítményeket a szabályozások értelmében nem a sze rel-
vények honossága alapján veszik számba, hanem aszerint, hogy a szol gál-
tatást mely állam területén nyújtották, így értelme van olyan össze ha son lítás 
elvégzésének is, amely az egyes országok teljesítmé nyét a vas út há lózatuk 
nagyságához viszonyítja. Ezen relatív tel je sít mény  mutatók 2005-re szá mít ha-
tóak ki, úgy az áru-, mint a személyszállítás vo nat ko zá sá ban. Az áruszállítás 
területén az unióra jellemzõnél a balti államok há ló za tikapacitás-ki hasz nált-
sága lényegesen magasabb, Észtországban az uniós átlag 5,8-szerese, Lettor-
szágban 4,3-szerese, Litvániában pedig 3,7-szerese. A kiugróan ma gas ará-
nyok minden bi zonnyal azzal állhatnak összefüggésben, hogy az Orosz ország-
ban és Fe hér oroszországban kitermelt tömegárukat ezen álla mok kikötõin ke- 
resz tül hajózzák el, ameddig viszont a vasutat igénybe véve továbbítják a ter-
mékeket. A nagy tagálla mok közül kizárólag Németország ért el az uniósnál 
nagyobb kapacitáskihasználtságot az áruszállítás területén. Ha  zánk relatív vas-
úti áruszállítási teljesítménye az uniós átlag 63%-át tette ki 2005-ben, amellyel 
Ma gyar or szág huszadik a tagállamok és utolsó az újonnan csatlakozott orszá-
gok rangsorában. A személyszállítás te rü le tén jelentõsen eltérõen alakul a ka- 
pa citáskihasználtság sorrendje. Mind össze hét tag állam teljesített az uniós 
átlag felett, azok között viszont va lamennyi nagy tag állam szerepel. A rang  sor 
élén található Hollandia az uniós átlag háromszorosát érte el, az újonnan csat-
lakozott országok rangsorát vezetõ Ma gyar or szág teljesítménye pedig negyed-
ével ma radt el a huszonöt tagállam át la gától. Fi gye lem re méltó, hogy a rang-
sor utolsó hat helyét kizárólag újonnan csatlakozott országok foglalják el, s a 
sort az áruszállítás során kiemelt balti álla mok zárják.

A vasúti baleseti statisztikák alakulása az Európai Unióban
A vasúti közlekedésre vonatkozó baleseti statisztikák szerint az Európai 
Unióban 2006-ban 4913 baleset történt, amelyek következtében 1370 
ember hunyt el, 1242 fõ pedig valamilyen sérülést szenvedett. A legtöbb 
áldozatot Lengyelországban regisztrálták, amelyet Németország követett 
a sorban. Az Európai Unió átlagát tekintve az áldozatoknak mindössze 
5%-át jelentették a vasúti alkalmazottak, 15%-át az utasok, a fennma ra-
dó négyötödnyi arány pedig a kívülálló személyek (például vasúti át já ró-
kon, vágányokon átkelõk) sérüléseit és haláleseteit fogalja magában. 
Ha zánkban 2007-ben 137 vasúti balesetet regisztráltak, amelyben 59 
ember veszítette életét, 92 pedig különbözõ sérüléseket szenvedett.

Magyarország vasúti szállítási teljesítményének alakulása, a 
 vasúti szállítási ágazat egyéb jellemzõi
Magyarország vasúti szállítási teljesítménye 2007-ben csökkenést mu tat. 
Az áruszállításban megmozgatott 54,0 millió tonnányi áru tömege 
1,3%-kal mérséklõdött, bár ez valamelyest kisebb mértékû csökkenést 
jelent, mint ami a többi szállítási ágazatra együttvéve következett be (2,3%). 
Az elszállított áruk négyötöde a nemzetközi, a fennmaradó része pedig a 
belföldi forgalmat érintette. Az átlagos szállítási távolság 188 kilo mé tert tett 
ki, 2006-hoz képest 2 kilométerrel, az ezredfordulóhoz viszo nyít va pedig 26 
kilométerrel többet. A vasúti áruszállítás közlekedési mun ka megosztásban 
betöltött szerepe folyamatosan szûkült az elmúlt években. Bár az alágazat 
árutonna-kilométerben mért teljesítménye 2003 és 2007 között negyedével 
nagyobb lett, a közúti szállítás esetében közel két sze res növekedés volt 
ta pasz talható ugyanezen idõszak alatt, ennek kö vet kez tében a vasúti áruto-
váb bítás teljes szállításban elért részesedése 25%-ról 19%-ra mérséklõdött. 
A vasúti áruszállítás teljesítményének nö ve ke dé se teljes egészében a nem-
zet közi forgalom 36%-os bõvülésének kö vet kez ménye, a belföldi teljesítmé-
nyek esetében 19%-os mérséklõdés kö vet ke zett be 2003 és 2007 között. 
Ami a személyszállítást illeti, a szállított uta sok száma 2007-ben 149,8 
millió fõt tett ki, amely érték – a fo gyasz tói ár-kiegészítés összegében 
tapasztalt több mint 10%-os mérséklõdéssel egyidejûleg – 4,5%-kal keve-
sebb a megelõzõ évihez képest. A visszaesés mértéke valamelyest kisebb 
ütemû volt, mint ami a többi szállítási ága zat átlagaként adódott (5,5%). 
Hosszabb idõtávot tekintve szintén a forgalom csökkenése adódik, 
2001-hez viszonyítva a mérséklõdés üteme meg kö ze lítette a 13%-ot. Az 
átlagos utazási távolság 2007-ben 58 kilométer volt, 2006-hoz képest 3 
kilométerrel, az ezredfordulókori értékhez képest pedig 4 kilométerrel 
kevesebb. Feltehetõen a naponta ingázóknak tulajdo nít ható, hogy 2006. 
évi adatok szerint az utazások 45%-a legfeljebb 30 ki lo méteres távolságra 
lévõ célállomásra irányult. A rövidebb távú utazáso kat leginkább a motor-
kocsik és motorvonatok hivatottak kielégíteni, amelyek együttes darabszá-
ma 377-et tett ki 2006-ban, 38-cal többet, mint az ezredfordulón. A 
jármûállomány további fõbb fajtáiban viszont mérséklõdés következett be 
ugyanezen idõszak alatt: a 2722 darabból álló sze mély kocsi- és a 1010 
darabból álló mozdonyállomány egyaránt 9%-kal csökkent. 2007 végén a 
MÁV Csoport által üzemeltetett mozdonyok 47%-a villamos, 52%-a 
dízelüzemû volt, amelyeken kívül még 11 darab gõz moz dony is az állo-
mányhoz tartozott. A vontató jármûvek közel há rom tizede 20–30 éves, 
több mint háromötöde pedig 30 évesnél is öregebb volt; az állomány 
gõzmozdonyok nélkül számított átlagéletkora 30 év körüli. A teherkocsik 
száma 2006-ban 13 225 darab volt. 

2006-ban a vasúti szállítási ágazatban alkalmazásban állók száma 44 
ezer fõt tett ki hazánkban. Az alkalmazásban állók száma az utóbbi évek-
ben mérséklõdött, a csökkenés mértéke 2005-höz képest 6, az ezred for-
du lókori értékhez viszonyítva pedig 23% volt. Miután a teljes szállítási 

3

2. ábra
A vasúti átjárók számának alakulása Magyarországon

3. tábla
Néhány mutatószám a MÁV Csoport mûködésérõl, 2006
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Adatforrás: MÁV Zrt.

 Mutató Mértékegység Érték

Állomások száma darab 736
Közlekedtetett személyvonatok és szerelvények száma  ezer darab 1 194,5
Közlekedtetett teherszállító vonatok száma ezer darab 278,6
Intercity vonatok napi átlagos száma darab 108
Munkába járás céljából utazók napi átlagos száma fő 100 000



Vasúti infrastruktúra, teljesítmények Statisztikai tükör 2008/934

ága zatban alkalmazásban állók száma 2006-ban ugyanúgy 162 ezer fõ 
kö rül mozgott, mint hat évvel korábban, így a vasúti szállítási ágazatban 
al kal mazottak aránya 8 százalékponttal, 27%-ra süllyedt.
A tendenciájában egyre dráguló energiaforrásokat, valamint a kör nye zet-
szennyezés lehetséges elkerülésének célját figyelembe véve kedvezõtlen 
fejlemény, hogy a fajlagosan lényegesen kevesebb energiát felhasználó 
vasúti szállítási mód teret veszít a közútihoz képest. Az évtized közepén 

készített energiahatékonysági felmérések szerint a személyszállításban a 
vasút mintegy 7,5-szer kevesebb energiát használt fel egy utaskilométerre 
vetítve, mint a személygépkocsik. Az áruszállítás esetében valamivel 
kisebb, de szintén jelentõs a különbség: a kamionon történõ árutovábbítás 
mintegy 4,5-szer több energiát igényelt árutonna-kilométerenként, mint a 
vasút.
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