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Vasúti konténerszállítás 
 

A vasúti teherszállítás liberalizálását az Európai Bizottság 1991-ben 91/440 rendeletével, a vasúti 
infrastruktúra és az üzemeltetés külön elszámolási kötelezettségének bevezetésével indította. 2003 
márciusától meg kellett nyitni a nemzetközi szállítás lehetőségét a magántársaságok előtt. A tagor-
szágok saját, egymástól eltérő szabályozási kereteik között vezették be a reformokat, ezekhez kel-
lett alkalmazkodniuk a külföldi vasúti szolgáltató vállalkozóknak is. A nemzetközi kitekintés annál 
is inkább időszerű, mert a magyar parlament december végén fogadta el az új vasúti törvényt, 
amely az áruszállítás 2007-től teljessé váló liberalizációjáról is rendelkezik. 

 

Tárgyszavak: vasút; vasúti áruszállítás; áruszállítás; konténer; Európa; Románia; India. 

 
A vasúti szolgáltatások 
és stratégiák 
 
A nemzetközi kereskedelem szerepének növekedé-
se, a tengeri konténeres szállítás fejlődése folytán a 
forgalom néhány nagy kikötőben összpontosul. 
Egyre nagyobb teherszállító hajók közlekednek, s a 
nagy kikötők konténer ki- és berakodási forgalma 
is egyre nő. Az azonos körzetben lévő kikötőóriá-
sok versenyeznek, hogy magukhoz vonzzák a hajó-
járatokat. Előnyben vannak a jó szárazföldi csatla-
kozású kikötők, főként, ha nagy áteresztőképessé-
gű vasútvonalhoz kapcsolódnak, mert az ország-
utak egyre zsúfoltabbak. Vasúti szolgáltatásokkal 
különböző logisztikai cégek és kikötői hatóságok is 
foglalkoznak. 

A vasúti konténerszállítás részaránya kikötőnként 
erősen eltérő: Le Havre-ban kilenc százalék, Bré-
ma esetében hetven százalék. (1. táblázat) A kon-
ténerszállítás aránya leginkább a jó vasúti hátterű 
helyeken, főként a német kikötőkben nő. (1. ábra) 
 
 
Vasúti szolgáltató szervezetek 
 
Az utóbbi években sok új vasúttársaság alakult. Az 
itt vizsgáltak között van hajózási társaság, és van-
nak hajózási társaságoknak szolgáltató cégek. Ezek 
az új cégek versenyeznek az olyan már a reform 
előtt is létező intermodális szolgáltatókkal, mint a 
német Transfracht, a francia ICF és CNC, vagy a 
belga IFB. 
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1. táblázat 
Konténerforgalom és a vasúti szállítás részaránya a kikötőkben 

 
Kikötők, 2001 Bréma Felixstowe Hamburg Le Havre Marseilles Rotterdam 
Konténerforgalom, 1000 darab 2915 2950 4689 1525 742 6096 

Vasúti szállítás részaránya, százalék 70,0 22,0 36,0 9,0 15,8     14 

 
 

0 1 2 3 4 5 6 7

Rotterdam

Hamburg

Bréma

Felixstowe

Le Havre
2002
2001
2000
1999

 
 

1. ábra Néhány európai kikötő konténerforgalmának alakulása 
 
Németországban két terminálokat kiszolgáló cég 
működik. Az egyik az Eurogate, amelynek Mün-
chen, Stuttgart, Nürnberg és Augsburg viszonyla-
tokban közlekedő boxXpress nevű konténervonatai 
csatlakoznak a másik cég, a HHLA kelet-európai 
szolgáltatásaihoz: a Cseh Köztársaság Metrans és 
Lengyelország Polzug vonalához. A HHLA (a 
Hamburgi Önkormányzat Vasúttársasága) a ham-
burgi kikötő konténerforgalmának 65 százalékát 
bonyolítja le. A Metrans és Polzug konténervona-

tok naponta egyszer vagy kétszer közlekednek a 
brémai és a hamburgi kikötők forgalmának függ-
vényében.  
 
Hollandiában, Rotterdamból az ERS, a Maersk és 
a P&O Nedlloyd közös (ma már kizárólag a 
Maersk Line) vállalata közlekedtet számos konté-
nervonatot Belgiumba, Csehországba, Németor-
szágba, Olaszországba és Lengyelországba, hetente 
hatszor oda-vissza.  
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Franciaországban a kikötői hatóságok kezdemé-
nyezték a konténervonat-közlekedést: La Havre-
ból az LHS-ek (Le Havre Shuttle) indulnak Lille, 
Dijon, Nancy és Strasbourg városokba és az olasz 
Novarába. Marseilles-t a Med-Express konténer-
vonatok kötik össze Lyon, Bordeaux és Toulouse 
városával.  
 
Az Egyesült Királyságban a liberalizáció folytán 
az egész rendszert felülvizsgálták, és sok konté-
nervonat-szolgáltatás alakult, de előbb csak egy 
vasúttársaság, a Freightliner, majd 2002-től a csak 
konténerszállításra alakított EWS foglalkozott 
ezzel. A legtöbb konténervonat a déli kikötőket 
(főként Felixstowe-t és Southamptont), valamint az 
északi iparvárosokat (Liverpool, Manchester és 
Leeds) és Skóciát (Glasgow) kapcsolja össze (2. 
táblázat). 
 

2. táblázat 
Vasúti szolgáltató cégek 

 
Hajó- 
tulajdonos 

Üzemeltető 
cég 

Kikötői 
hatóság 

Vasút- 
társaság 

ERS Eurogate PAH 
PAM 

Freightliner 
EWS 

 
A vasúti szolgáltatást indítani szándékozó hajózási 
vállalatok felismerték, hogy a vasútüzemeltetők 
stratégiája és intézményi felépítése nagyon sokféle. 
Ehhez igazodva hoztak létre nagyon eltérő, külön-
bözőképpen integrált vasúti szolgáltatásokat Euró-
pában.  
 
 
Vasúti szolgáltatási megállapodások 
 
A vasúti szolgáltatás többféle műveletből áll. A 
liberalizációt követően a vontatási igazgatóságnak 
az útvonalakat és az időablakokat egyeztetnie kell 
az infrastruktúra igazgatójával. Gondoskodnia kell 

bérelt vagy saját mozdonyokról, vasúti kocsikról és 
a szakszemélyzetről, a konténerek vonatra rakodá-
sáról és kikötőbe vagy vasútállomásra szállításáról. 
Az állomások vasúttársasági, gyakrabban vasút-
üzemeltetői (Franciaországban pl. CNC) tulajdon-
ban vannak. Előfordul, pl. az Egyesült Királyság-
ban, hogy az állomások közúti fuvarozó cégek 
vagy logisztikai cégek tulajdonában vannak. 
 
Integráció 
 
2002 végéig a konténerszállítás az Egyesült Király-
ságban a Freightliner, a korábbi Brit Vasutak te-
herszállító leányvállalatának monopóliuma volt. A 
Freightliner saját gördülőállománnyal dolgozik, és 
irányítja a kikötők és az ország belsejében lévő 
vasútállomások közötti intermodális vasútszaka-
szokat is. 2002-ben megalakult az EWS (England, 
Welsh, Scotland) társaság. Ez ma a legnagyobb 
vasúti teherszállító az országban, saját mozdony- 
és vasútikocsi-parkkal, a konténervonat-közleked-
tetéshez szükséges ismeretekkel, tapasztalattal, a 
Freightlinerhez hasonló üzemvitellel. 
 
Németországban az Eurogate Intermodal a 
boxXpress szolgáltatások keretében felel a vas- 
úti teherszállításért. A mozdonyokat a Simens 
Dispoloktól, a vagonokat az Ahaus-Alstattertől, a 
személyzetet MEV Eisenbahn Verkehrsgesell-
schafttól bérli. A kikötőkben maga rakodja a kon-
ténereket, de a nem kikötői vasútállomásokat más 
cégek üzemeltetik. 
 
Hollandiában az ERS konténervonatait Gemers-
heimbe a Railion mozdonyai továbbították, ezért a 
holland–német határon mozdonyt kellett cserélni. 
Ezen változtatott az ERS 2002-ben. Azóta saját, 
mindkét országban jó mozdonyokkal vontatja a 
szerelvényeket, hollandul és németül is beszélő 
személyzettel. 
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Franciaországban az LHS és Med-Express szol-
gáltatásokat a CNC működteti úgy, hogy a vonat-
közlekedtetést éves szerződésben alvállalkozásba 
adja az SNCF-nek, amely egyébként a CNC 71 
százalékos tulajdonosa. Bár az LHS és a Med-
Express üzemelését a CNC szervezi, nem veheti 
meg közvetlenül a járatidőket, mert nincs vágány-
engedélye, ezért helyzete elég furcsa, mert a rend-
szert alvállalkozója, az SNCF irányítja. 
 
Tehát az eredeti vasúttársaságoknál a szolgáltatá-
sokban van teljes mértékű integráció, mint a 
Freightliner és az EWS esetében az Egyesült Ki-
rályságban, valamint alvállalkozásba adás, mint 
Franciaországban. Hajózási társaságot a vállalko-
zásba bevonó integráció csak ott fordul elő, ahol 
személyzetet, illetve berendezést bérbeadó cégek 
vannak, mint Németországban és Hollandiában. 
Ezekben az országokban a liberalizáció mélyebb, 
mint Franciaországban, de nem olyan gyökeres, 
mint az Egyesült Királyságban, ahol a Railtrack 
magáncég már 1994-ben átvette Európa legrégibb 
vasúthálózatának műszaki- és gazdasági vezetését, 
karbantartását és hálózatfejlesztését. A Brit Vas-
utak a liberalizáció idején a személyszállítást terü-
letenként, fokozatosan huszonöt cégnek, a teher-
szállítást pedig az EWS-nek egyben eladta. 
 
Együttműködés 
 
A HHLA, hogy elejét vegye a beilleszkedési ne-
hézségeknek, szívesen köt egyezményt azon orszá-
gok vasúttársaságaival, amelyekben közlekedik. A 
Metrans és a Polzug szerződésben végzi neki a 
konténerrakodást a kikötőkben, ahonnan a DB 
Cargo vontatja a szerelvényeket a német határig, 
onnan pedig valamelyik német vasúttársaság to-
vábbítja azokat a célállomásig. Ott az általában az 
intermodális központot üzemeltető szolgáltató 
rakodja le a konténereket. A szállítmányokon vég-

zett összes műveletért egyetlen üzemeltető – jelen 
esetben a HHLA – felel, a vasúti műveletlánc vi-
szont sokszereplős. Beruházási hasonlattal élve a 
HHLA fővállalkozónak számít. 
 
Az ERS konténervonatokat Hollandiában a 
Railion, Németországban a DB Cargo üzemelteti. 
A Metrans és a Polzug régi cégekkel, míg az ERS 
nemzeti vállalatokkal és új vontatásszolgáltatókkal 
is szerződik.  
 
A hajózási társaságok vasúttársaságokkal szerződ-
nek a vontatásra, így azok szaktudása, helyismerete 
révén a legkisebb befektetéssel termelnek hasznot. 
Vasútüzemeltetésre a hajózási társaságok közül 
csak az ERS adta magát, mert elégedetlen volt a 
vásárolt szolgáltatásokkal. 
 
 
A szolgáltatások kereskedelmi 
kockázata és értékesítése 
 
A vasút akkor nyereséges, és versenyképes a köz-
úti teherszállítással, ha nagy járatsűrűséggel és jó 
rakterület-kihasználással dolgozik. A vasúti szol-
gáltató az intermodális üzemeltetővel van jogvi-
szonyban, amely viszont a szállítmányozóval is 
szerződik, tehát a közvetlen üzleti kockázat is az 
övé. A vasúti szolgáltató részvényvásárlással közös 
vállalkozásba kezdhet az intermodális operátorral. 
A szállítmányozókkal hosszú távú vagy szabadpia-
ci szerződés köthető. 
 
Vasúti szolgáltatók és értékesítők 
 
ERS néven a P&O, a Sealand, a Royal Nedlloyd és 
Maersk 1994 táján alapított közös vállalat célja a 
forgalom összpontosítás és a liberalizáció kihasz-
nálása volt. Az ERS-t a Maersk-Sealand és P&O 
Nedlloyd fele-fele arányban birtokolta, ma a 

 47



Tanulmánytár * Szállítási logisztika 
 
 

Maersk Line tulajdona. Az ERS a második legna-
gyobb hajózási társaság a világon, konténervonat-
teljesítménye hetven százalékát saját szállításra 
használja, csak a többit adja el másoknak. Az ERS 
működési engedélye lehetővé teszi a harmadik 
féllel való vállalkozást is. 
 
A boxXpress az ERS (46,5 százalék), az Eurogate 
(38,5 százalék) és a Netlog (15 százalék) közös 
vállalkozása. Teljesítményét mindegyikük saját 
nevén árusítja. Az ERS és a Netlog csak a értékesí-
téssel foglalkozik. A Netlog a TX Logistics leány-
vállalata, amely sok konténerrel dolgozó, kiskeres-
kedőknek szolgáltató, német logisztikai elosztó 
cég. Az Eurogate a hajózási társaságokkal és a 
teherszállítókkal foglalkozik. A BoxXpressnek ez a 
részvényes kombináció sokféle potenciális ügyfelet 
hoz. 
 
A HHLA a liberalizációkor a meglévő hálózatok-
ból akart hasznot húzni, ezért kelet-európai piaci 
ismereteik alapján a Metranstól 50,1 százalék a 
Polzugtól 33 százalék részvényt vett meg, mert az 
ilyen vállalkozásokban való részvényesség a nye-
reségesség záloga. 
 
Vállalkozási formák 
 
Az értékesítő cégekben való részvényvásárlás csak 
egyik módja annak, ahogy az intermodális vasúti 
szolgáltatásba be lehet kapcsolódni. Például a 
Shortlines magáncég Rotterdam-Köln közötti a 
konténervonat-szolgáltatását a Conliner (a volt 
Transfracht International) szerződéses alapon érté-
kesíti. Ebben a vállalkozási formában a Short Line 
csak a vontatással foglalkozik, a konténerszállítás 
kereskedelmi részében nem vesz részt. 
 
Az LHS, az UMEP által alapított, Le Havre-i – 
hajótulajdonosokból, anyagmozgató cégekből, 

vasúti és közúti teherszállítókból 1998-ban alakult 
vállalat kezdetben konténervonat-szolgáltatókat 
kívánt szállítási munkákra pályáztatni. Mivel az 
egyetlen szóba jövő szolgáltató – a CNC – megma-
radt önálló, közvetlen szolgáltatónak, a vállalatot 
áttőkésítették: részvényeiből 34–34 százalékot 
eladtak a CNC-nek és Le Havre-i kikötői hatóság-
nak (PAH-nak), az UMEP pedig tíz százalékot 
tartott meg a részvényekből. Ezzel az LHS teljes 
értékesítési és üzemeltetési tevékenysége a CNC-
hez került. A Le-Havre-i és Marseilles-i kikötő 
hatóság egyezségi alapon támogatják a kikötőjük-
ből induló konténervonat-szolgáltatást: az előbbi 
részvényt vett az LHS-ben, az utóbbi hathónapos 
pénzügyi támogatást nyújt, és mindkettő részt vesz 
a szolgáltatások értékesítésében. 
 
Az európai kontinensen a hajózási vállalatok job-
ban benne vannak a vasúti szolgáltatás értékesíté-
sében mint a vontatásban. Az Egyesült Királyság-
ban az integrált vasúti szolgáltatások és az értéke-
sítés a vasutak monopóliuma, ezekbe partnerként 
nagyon nehéz bejutni. Közös vállalkozásba és 
részvényességbe is csak olyan vállalatot vesznek 
be, amelynek van saját teherforgalmi vállalkozása. 
Szerződéses alapon működnek együtt az értékesí-
tőkkel a vasúti szolgáltatók és a szállítmányozók, 
de a hajózási vállalatok és ritkán dolgoznak szer-
ződéses alapon. Franciaországban a szokásos 
egyezségen alapuló üzleti kapcsolat változóban 
van. A 3. táblázat a járatos vállalkozási formákat 
foglalja össze. 
 
Szállítmányozók és értékesítők közötti 
szerződések 
 
A szállítmányozó és a szolgáltató között különféle 
és többtényezős kapcsolat lehet, amelyben a fő 
tényezők az ár, a volumen és a szerződés időtarta-
ma.  Érdekes  az  egyesült  királysági   szerződéses 

 48



Tanulmánytár * Szállítási logisztika 
 
 

3. táblázat 
Vállalkozási formák 

 
 Integráció Leányvállalat Közös vállalat Részvényesség Szerződés 
Vasúti szolgáltatás Freightliner, EWS, ERS 

(Gemershein), 
Shortlines, boxXpress 

LHS (CNC/SNCF),
Med-Express 

  Metrans, 
Polzug,  
ERS 

Értékesítés Freightliner, EWS CNC ERS, boxXpress Metrans (HHLA 50,1%) 
Polzug (HHLA 33%) 

Conliner 
(Shortlines) 

 
 
 
gyakorlat, amely szerint a szolgáltató a kockázat 
egy részét átruházza a szállítmányozóra, így fo-
kozza saját biztonságát. Ezt a formát az értékesítő-
ként is szereplő, monopol helyzetű vasútszolgáltató 
gyorsan és akadálytalanul bevezethette, élvén a 
szállítási kereslet és a kínálathiány adta lehetőség-
gel. Az Egyesült Királyság vasúti konténerszállítá-
sának bő harmadát a P&O Nedlloydot is felvásárló 
Maersk Line hajózási vállalat teszi ki. 
 
Irányvonatok 
 
Az Egyesült Királyságban az utóbbi években egyre 
több irányvonat-szerződést kötnek. Következés-
képpen jó a vasúttársaság gördülőállomány-kihasz-
náltsága. Például a Freightliner naponta húsz órán 
át közlekedő Felixstowe–Widnes irányvonathoz 
nem nehéz szerződő szállítmányozót találni. A 
gazdaságos járatsűrűség miatt csökken a fajlagos 
üzemeltetési költség. Az ebből eredő megtakarítás-
ból a szállítmányozó is részesül. 
 
Az irányvonatra a szerződések általában hosszú 
távúak. A Freightliner az OOCL-lel tíz, a 
Maerskkel öt évre szerződött. A Maersk irányvonat 
megtestesíti az összes előnyt, amit irányvonat ten-
gerhajózási cégnek hozhat. A heti ötszöri közleke-
dés folytán az irányvonat gyorsáru-konténereket is 
felvesz. A szerződés öt évre leköti a szállítási telje-
sítményt és vállalja, hogy azon belül ötven száza-

lékban nagykonténert fuvaroz. A hosszú távú szer-
ződésektől a kis hajózási vállalatok félnek, mert a 
nagyok lefoglalják a szállítási teljesítmény zömét, 
s náluk kedvezőbb árat érnek el. Félelmük indo-
kolt, mert a közúti szállítás várható drágulása miatt 
több áru megy át a vasútra, s az ott kialakuló hely-
zetben a hosszú távra szerződött cégek verseny-
előnyben lesznek. A vasút az Egyesült Királyság-
ban tehát stratégiai versenyeszköz. A kis hajózási 
társaságoknak a vasúti keresletnövekedés lehet jó 
is, ha a hiányt észlelő vállalkozók új szállítási lehe-
tőségeket (irányvonat) hoznak létre. 
 
Az irányvonat azoknak jó, akik sokat szállítatnak, 
pl. az évi 210 ezer TEU (Twenty foot Equivalent 
Unit = standard, húsz láb hosszú konténer; egy 
negyven láb hosszú konténer két TEU-nak felel 
meg) forgalmat a vasútra hozó P&O-Nedlloydnak, 
amellyel legutóbb érdekes módon a Freightliner 
nem irányvonatra, hanem három évre, napi har-
minchat vonaton való szállításra szerződött. 
 
A P&O Nedlloyd az EWS-nél évi tízezer TEU 
szállíttatására – az EWS teljes konténervonat-telje-
sítményének harmadára – szerződött kedvező felté-
telekkel. A cég több gyakran járó konténervonatból 
választhat, az EWS fennmaradó teljesítménye jut 
más cégeknek, akár hosszú távú szerződésben is. A 
legkisebb eladási tétel egy vasúti kocsi (= három 
TEU), kedvező a kis szállítmányozóknak is. A 
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szállítmányozó megvett helyét nem adhatja tovább, 
akkor sem, ha maga nem használja fel. A hellyel 
csak a Freightliner rendelkezhet. Általában újból 
eladja, ami többletbevétel. Jobb piaci feltételek 
eléréséért alakult több cégből a Rail Development 
Group elnevezésű, szállítmányozókból álló testü-
let, a CMA-CGM vezetésével. Ez „nyitott könyv” 
elven működve árulja a szállítási lehetőséget az 
azonnali árnál 2,8–4,5 százalékkal olcsóbban, és 
a szállítmányozóknak jutalékot nyújt. A néhány 
százaléknyi, szerénynek tűnő engedmény egész 
vonatnyi konténer esetén komoly megtakarítást 
hoz. 
 
A szerződéses rendszernek hátránya a szabadpiac 
szűkítése, és hogy a nagy rakterű (pocket) vasúti 
kocsikat csak a legnagyobb szállítmányozók képe-
sek használni. Kezdetben az EWS, hogy a nagyok-
tól félő kis szállítmányozóknak kedvezzen az össz 
szállítóteljesítményének ötven százalékát kitevő 
pocket vasúti kocsik nagy részét a készárupiacra 
vitte. De miután bejutott a piacra, és megerősödött, 
versenytársaihoz hasonlóan az EWS is átállt a 
szerződéses működésre. 
 
 
Az európai kontinens 
és a készárupiac 
 
A készárupiac (spot market) a kis szállítmányozók 
vasúthasználata. Ezt a szolgáltatást az európai kon-
tinensen főként a Metrans és Polzug árusítja. A 
nagy szállítási tételek utáni kedvezményrendszer a 
kontinensen kevésbé fejlett, mint az Egyesült Ki-
rályságban. Az LHS-nél és a MedExpressnél né-
hány konténer szállítását is meg lehet rendelni. 
 
Kérdéses, hogy a készárupiaci megállapodások 
fennmaradnak-e vagy a hosszú távú szerződések 
további teret nyernek. Az európai kontinensen a 

konténervonatok csak néhány rendeltetési állo-
másra közlekednek, s a gyengébb, kisforgalmú, 
nem nyereséges vasúti szolgáltatások megszűn-
hetnek. 
 
Amíg a nagy szállítmányozók jó vasúti szolgálta-
tást kapnak, nem csábulnak arra, hogy vasúti von-
tatási szolgáltatást indítsanak. Az irányvonatok 
lehetősége, ha jól élnek vele, az egész logisztikai 
ágazatra kedvezően hathat, s a vasút még erőtelje-
sebb használatára, szállítási részarányának növe-
kedésére vezethet. Erre törekedve dolgozik egy 
nagy hongkongi hajózási vállalat – az OOCL –, az 
EWS-szel tízéves szerződésben. Bár a konténervo-
nat-teljesítményt, amit lekötött, még nem tudja 
teljesen kihasználni, a vasúti szolgáltatás tökélete-
sedésével összhangban egyre több konténert küld 
vasútra. Ez a stratégia csak akkor lesz hatékony, ha 
a lekötött teljesítményt teljesen ki tudják használni, 
addig veszteséges is lehet, tehát csak tőkeerős cég 
próbálkozhat vele. 
 
 
Romániai vasútfejlesztés 
 
Az 1990-es évek elején a 14 ezer km-es hálózattal 
rendelkező a Román Vasutak (CFR) ötödik helyen 
állt az európai vasutak között a teherszállítás vo-
lumene és a személyforgalom nagysága tekinteté-
ben. Ennek oka a korábbi rendszer tervgazdálkodá-
sában keresendő: az állami vállalatoknak az áru-
szállításhoz – kis körzetek kivételével – mindenütt 
a vasutat kellett igénybe venniük. A CFR-nek az 
óriási forgalom lebonyolításához nagy rendező-
pályaudvarokat kellett létesítenie, kettős vágányú 
villamosított vonalakat kellett építenie automatikus 
biztosító berendezésekkel. A CFR-nek 150 ezer 
munkatársa volt. A román vasút állami támogatást 
kapott az egész hálózat és a gördülőállomány kar-
bantartására.  
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Az 1989-ben bekövetkezett rendszerváltozás után 
kialakuló piacgazdaságnak és az erősödő nemzet-
közi kapcsolatoknak jelentős hatása volt a román 
vasutakra is. A szervezet versenyhelyzetben találta 
magát a közúti szállítással. A tömegtermelés visz-
szaszorulása, az egyre kisebb állami támogatás 
következtében 1998-ra a vasút hatalmas adósságot 
halmozott fel, a karbantartás egytizedére csökkent, 
emiatt az egész hálózatban sebességkorlátozást 
kellett bevezetni, és leromlott a gördülőállomány 
is. A helyzetet nehezítette az állami vezetés és a 
szakszervezetek közötti feszültség. 
 
1998 végén – az Európai Unió irányelveinek meg-
felelően – a vasúttársaságot öt vállalatra osztották 
fel: elkülönítették a személyszállítást és a teherfu-
varozást az infrastruktúrától, és önálló egységekre 
bízták az egyéb vagyontárgyak kezelését. 
 
A szállítási statisztika adatai szerint az európai 
stratégia az autópályák és közutak építését helyezi 
előtérbe. Ilyen körülmények között is arra kell 
törekedni, hogy a román vasúthálózat megfeleljen 
az európai követelményeknek. Ehhez a következő 
tíz évben kétmilliárd euró összeget kell fordítani a 
vasúti infrastruktúra rehabilitációjára annak érde-
kében, hogy együtt lehessen működni a Transz-
európai Hálózattal. 
 
A TEN bővítése érdekében az Európai Unió tagje-
lölt országai 1997-ben Helsinkiben tartott konfe-
renciájukon felvázoltak tíz szállítási folyosó tervét. 
Ezek közül három halad át Románián: 
• IV. folyosó, amely összeköti Németországot, a 

Cseh Köztársaságot, Magyarországot, Románi-
át, Bulgáriát és Törökországot; 

• VII. folyosó: a Duna; 
• IX folyosó, amely összeköti Finnországot, 

Oroszországot, Ukrajnát, Romániát, Bulgáriát 
és Görögországot. 

A IV. és IX. folyosó több szállítási módot (közutat 
és vasutat, valamint tengeri és folyami kikötőket) 
foglal magába, továbbá intermodális logisztikai 
központokat. Ezen folyosók teljes hosszának 
egyötödrészén a román vasutakra hárul a szállí- 
tási feladat. A IV. és IX. folyosón a szabvá-
nyokban kitűzött célokat tíz-tizenöt év alatt kell 
elérni.  
 
Az első szakaszban a vasúti infrastruktúrát alkal-
massá kell tenni a személyvonatok 160-200 km/h 
sebességgel, a tehervonatok 120 km/h sebességgel 
való közlekedésére; megfelelő hosszúságú perono-
kat és alagútszelvényeket kell biztosítani. A CFR 
lesz az állami tulajdonban levő infrastruktúra keze-
lője, amelynek a vonatok üzemeltetői használati 
díjat fizetnek. A beszedett díjakból fedezi a CFR a 
karbantartási költségeket, míg a rehabilitációra és 
modernizációra az állam külföldi hitelekből és az 
Európai Unió programjaiból kapott segélyekből 
biztosít fedezetet. 
 
A kelet-nyugati IV. folyosó rehabilitációja kapja a 
legnagyobb prioritást. A teljes romániai szakaszt, 
amely magyar határtól (Kürtös) Aradon, Gyulafe-
hérváron, Brassón, Ploiestin, Bukaresten és 
Fetestin át Constancáig (fekete-tengeri kikötő) 
vezet, hat szekcióra osztották fel, amelyek rehabili-
tációjára több projektet hoznak létre. Ezek a követ-
kezőket tartalmazzák:  
• töltések megerősítése, vízelvezetés; 
• új felépítmény lefektetése UIC60 sínekkel, vas-

beton aljakkal és rugalmas kötésekkel; 
• a felsővezeték új felfüggesztése acéloszlopokkal; 
• új hidak építése betonteknőkkel az ágyazatnak; 
• műtárgyak az állomásokon, új szélesebb pero-

nok; 
• új energiaellátási rendszerek;  
• gyalogos aluljárók; 
• biztosítóberendezések 160 km/h sebességhez. 
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Remélve, hogy Románia hamarosan az Európai 
Unió tagja lesz, gyors fejlődésre van szükség a 
közlekedés terén. A román vasutaknak is fel kell 
gyorsítaniuk azoknak a projekteknek a megvalósí-
tását, amelyek a közlekedési kapcsolatok zavarta-
lan működéséhez szükségesek. Kérdés azonban, 
hogy a modernizáció megfelelő üteme elérhető 
lesz-e az Európai Unió lassú folyamatai mellett. 

Eddig mintegy kéttucat hazai és nemzetközi cég 
jelezte érdeklődését, többek között a P&O Ports, a 
Maersk, a NOL/APL, az Adani Group, a SAIL, a 
Tisco, a Lafarge, a Reliance és az AV Birla Group. 
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