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Budapesten tartják 23. találkozójukat a visegrádi országok kamarái

A mérnökszervezetek V4-együttműködé-
sét a Szlovákiai Építőmérnökök Kamará-
jának elnöke kezdeményezte 1994-ben, 
ők hívták össze az első vezetői találkozót 
Pozsonyban. Azóta a V4-találkozókat min-
den évben megrendezik az országok mér-
nökszervezetei között. Csehországban, 
Szlovákiában és Lengyelországban meg-
maradt az egyesületi formában működő 
mérnökszövetség azután is, hogy a tör-
vény kimondta a köztestületi mérnöki ka-
mara megalakulását. (A jogszabály Cseh-
szlovákiában 1992-ben, Magyarországon 
1996-ban, Lengyelországban 2002-ben 
született meg.) 
Az idei találkozó napirendjén a Via Carpatia 
konferencia megrendezése mellett egyéb 
fontos kérdések is szerepelnek. Az elmúlt 
évek gyakorlata szerint a kamarák beszá-
molnak az egyes országokban a mérnöki 
tevékenységek szabályozásáról, a kamarai 
tevékenységekkel kapcsolatos változások-

ról. Különös aktualitást ad ennek, hogy a 
tagállamoknak uniós kötelezettségük volt 
a közbeszerzésekre vonatkozó 2014/24/EU 
irányelv előírásait átvezetni jogrendjükbe. 
A találkozón a kamarai szervezetek tájékoz-
tatást adnak a közbeszerzések szabályozá-
sának kérdéseiről, az eljárásrendek tapasz-
talatairól.
Különösen fontos kérdés, hogy az egyes or-
szágokban hogyan sikerül a kizárólagosan 
áralapon történő döntések körének csök-
kentése és a minőségalapú kiválasztás 
biztosítása a mérnöki szolgáltatások terü-
letén. Ezzel a kérdéssel az MMK régóta fog-
lalkozik, és az elmúlt időszakban az építési 
nagyberuházások megfelelő előkészítése 
és lebonyolítása érdekében a társszakmai 
szervezetekkel együtt egy beruházási kó-
dex kidolgozását kezdte meg. A találkozó 
során az erre vonatkozó külföldi tapaszta-
latok és elképzelések megismerése segít-
het a munka folytatásában.

A visegrádi országok mérnökszervezeteinek 23. találkozóját 
– melyet ebben az évben a Magyar Mérnöki Kamara szervez – 
október 8-án tartják Budapesten, a Makadám Mérnökklubban. 
Az elmúlt években a rendszeres találkozók erősítették a kama-
rai szervezetek együttműködését, a sokszor azonos problémák 
megoldására tett közös javaslatok kidolgozását.

A V4-ek
mérnökszervezetei

VIA CArpAtIA 
KONFErENCIA
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter  
és dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter fővéd-
nökségével, valamint Wáberer György miniszterelnöki  
megbízott védnökségével VIA CArPAtIA KONFErENCIA  
a Magyar Mérnöki Kamara szervezésében

HElyszíN: larus Étterem és rendezvényközpont
1124 Budapest, Csörsz utca 18/b
IdőpONt: október 7. (10.00–16.30)
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött (www.mmk.hu)

ELŐADÁSOK
10.00–11.00  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
–  Via Carpatia, az EU keleti régióit összekötő útvonal –  

V4-kezdeményezés – MAGyAr LEVENtE gazdaságdiplomáciáért 
felelős államtitkár, Külgazdasági és Külügyminisztérium

–  A Via Carpatia jelentősége és kapcsolódása az európai 
közlekedési hálózatokhoz – tOMASz PIOtr POręBA alelnök, 
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság, Európai Parlament

11.00–12.15  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
–  Geostratégiai és gazdaságpolitikai kérdések 

– KISS-PArCIu PétEr főosztályvezető (Külgazdasági és 
Külügyminisztérium, Határmenti Gazdaságfejlesztési Főosztály)

–  Milyen előnyökkel jár általában egy észak–déli 
összeköttetés az EU keleti határán? Az útvonal 
biztonságpolitikai jelentősége – Dr. tÁLAS PétEr történész, 
politológus, a politikatudományok kandidátusa (CSc), a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutató Központjának igazgatója

–  Az útvonal gazdaságpolitikai jelentősége – 
OCSKAy GyuLA főtitkár, Határon Átnyúló Kezdeményezések 
Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI)

–  7 országra és 35 régióra kiterjedő határon átívelő összeköttetés, 
amelyek közül számos az unió legelmaradottabb térségeihez 
tartozik. Az útvonal jelentősége az Eu keleti régiójában a 
tudáspotenciál összekötésében – PrOF. Dr. JÁrMAI KÁrOLy 
stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes, Miskolci Egyetem

12.15–13.15  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
–  Közlekedéspolitikai kérdések – Dr. Mosóczi László, közlekedésért 

felelős helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
–  Hatékony, fenntartható és integrált észak–déli közlekedési 

útvonal kialakítása, kapcsolatok az európai és a nemzeti 
hálózatokkal – SzALóKI FLórIÁN közlekedési operatív programokért 
felelős helyettes államtitkár, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

–  Via Carpatia, hiányzó szakaszok, szűk keresztmetszetek, 
ütemezett kiépítés – LAKItS GyörGy ügyvezető igazgató, utiber 
Közúti Beruházó Kft., elnök, Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési tagozat

–  Interoperabilitási lehetőségek, cargo repülőterek, 
vasúti összeköttetések, a balti-tengeri és az adriai-, valamint 
fekete-tengeri kikötőkhöz való kapcsolódás 

–  Finanszírozási lehetőségek (európai partnerségi alapok, 
EBrD-, EIB-finanszírozási források stb.) – Dr. CSÁNyI EDINA, 
kirendelt szenior szakértő, Európai Befektetési Bank, EIB

13.15–14.00   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
–  Ebédszünet

14.00–16.00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
–  Műszaki fejlesztési feladatok és kapcsolódó szolgáltatások 

– WÁBErEr GyörGy miniszterelnöki megbízott, a magyar logisztikai 
ágazat és közúti fuvarozás fejlesztésének elősegítésére felkért 
szaktanácsadó

–  Hatékony és gazdaságos teherszállítás, logisztikai 
lehetőségek. Interoperabilitás – Dr. VöröS AttILA PHD, 
tudományos igazgató, Közlekedéstudományi Intézet

–  A nemzetközi és magas szolgáltatást nyújtó szállítási 
folyosó üzemeltetése

–  Az együttműködéshez szükséges műszaki feladatok
–  Elektromos töltőállomások
–  Its
–  A díjszedés esetleges harmonizálása

16.00–16.30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Összefoglalás és zárszó – tASó LÁSzLó közlekedéspolitikáért felelős 
államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)

Az előadások nyelve angol és magyar, szinkrontolmácsolással
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A korridor geostratégiai és gazdaságpolitikai összefüggései
Hamarosan elkészül a magyar szakasz

A Via Carpatia korridor vitathatatlan sze-
repet töltene be a legfejletlenebb ke leti 
régiók felzárkóztatásában is. Az EU egy-
előre nem támogatja a kezdeményezést. 
Írásunk célja a folyosó potenciális helyé-
nek és szerepének felvázolása az uniós 
összközlekedési hálózatban geostratégiai 
és gazdaságpolitikai szempontok alapján.

Globális szint

A vizsgált térség stratégiai jelentősége a 
földrajzi fekvésében rejlik. Keleten az EU 
Fehéroroszországgal és Ukrajnával közös 
külső határa övezi, továbbá kapcsolódási 
pontként szolgál a fekete-tengeri térség-
hez és Törökországhoz is. E keleti kapurégió 
átjárhatósága kulcsfontosságú az EU távo-
labbi gazdasági partnereivel való kapcso-
lattartás minősége szempontjából is: az itt 
futó (és észak–déli összeköttetéseiket szá-
mos ponton nélkülöző) útvonalak jelentik 
a kapcsolatot Oroszország és a Selyemút 
irányában is. A Via Carpatia tér ezáltal ke-
leti kaput nyithatna az ázsiai piacokhoz. Ha 
az orosz–ukrán konfliktus miatt befagyott 
infrastrukturális fejlesztési helyzet ked-
vezőbbre fordul a térségben, a folyosó sa-
játosságai fellendülést hozhatnak a nem-
zetközi logisztika és szállítás területén.  
A transzkontinentális kapcsolatok jobb be-
kötése kiemelt jelentőségű az EU számára. 
A közlekedési folyosó összeköttetést biz-
tosíthatna az említett keleti központokkal. 
Ezáltal lehetővé tenné az EU keleti határ-
vonalán kínált áruk és szolgáltatások szál-

lításának jobb és területileg egyenletesebb 
koordinációját, aminek köszönhetően az 
egész régió felértékelődne.

Európai szint

A közlekedésről szóló fehér könyv (17. cikk: 
„Útiterv az egységes európai közlekedé-
si térség megvalósításához – Úton egy ver-
senyképes és erőforrás-hatékony közleke-
dési rendszer felé”, COM [2011] 144, 2011. 
március 28.) olyan jövőképet vázol fel az EU 
számára, melyben a közlekedési rendszer 
versenyképes és fenntartható, továbbá hoz-
zájárul a gazdaság fejlődéséhez, az erőfor-
rások hatékony felhasználása mellett. Négy 
alapvető közlekedésfejlesztési célkitűzése: 
a közlekedés fejlesztése és a mobilitás tá-
mogatása a 60%-os kibocsátáscsökkentés 
mellett (2050-ig); gerinchálózat létrehozá-
sa a multimodális helyközi utazások és fu-
varok lebonyolításához; nemzetközi szin-
ten egyenlő feltételek biztosítása távolsági 
utazások és interkontinentális áruszállítás 
során; tiszta városi közlekedés és ingázó 
forgalom. A fehér könyvben olvasható, hogy 
a közlekedési infrastruktúrában továbbra is 
jelentős különbségek vannak az EU keleti és 
nyugati fele közt, s hogy az infrastruktúra 
egységesítése mindnyájunk feladata.
Bár az autópálya-hálózat nyugati kapcsola-
tai fejlettebbek, a többi irányban még szük-
ség van fejlesztésekre. A keleti, északi és 
déli kapcsolatok hiánya miatt a területi há-
lózat aszimmetrikus, a régiók kommuniká-
ciója szinte kizárólagosan nyugati irányú.

A Via Carpatia ebből a szempontból is hoz-
zájárulhat a transzkontinentális kapcsola-
tok jobb bekötéséhez és e bekötések pozitív 
területfejlesztő hatásának jobb terjedésé-
hez, ezáltal a regionális fejlődéshez az EU 
keleti perifériáján. Másfelől, mivel köze-
lebb hozza az EU keleti perifériáját az uniós 
piac magterületeihez, gazdasági és térszer-
vezési szempontból is nagyobb átsugárzást 
biztosíthat a Keleti Partnerség EU-menti 
határsávjában. Mostanáig többnyire a pe-
rifériahelyzet hátrányai jellemezték a határ 
menti elhelyezkedést; a szóban forgó re-
gionális együttműködés azonban megfor-
díthatná a helyzetet. 
A Via Carpatiával nem csupán egy észak–
déli irányú közlekedési folyosó jönne lét-
re, hanem a TEN-T hálózat elemeit is össze-
kapcsolná egymással. A folyosó összekötné 
a kelet–nyugati irányú közlekedési folyo-
sót az Északi-tenger és a Baltikum térségei-
vel, a Rajna–Duna folyosót a Földközi-ten-
ger térségével. Ha a Via Carpatia a legfőbb 
keleti közlekedési folyosóvá válna, integ-
rált közlekedési hálózati elemként is mű-
ködhetne, mint nyugati megfelelője, a fő-
leg északi–déli irányú balti–adriai útvonal.  
A Via Carpatia forgalma és előnye is jelentő-
sebb lehetne.

Makroregionális szint

A közlekedési folyosó térsége jó néhány 
társadalmi és gazdasági szempontból az 
EU perifériája. A korridor által lefedett te-
rület szinte kivétel nélkül a tagországok ke-

leti részén található, s ez hátrány, mivel a 
nyugati régiók több befektetést vonzottak 
az elmúlt évtizedekben. E térségek nyu gati 
szomszédaikhoz képest jelentősebb társa-
dalmi kihívásokkal küzdenek, jellemzően 
nagyobb az elvándorlás, mely leginkább 
a fiatal, képzett rétegeket érinti, maga-
sabb a tartós munkanélküliség, problémá-
sabb a képzettségi szerkezet, alacsonyabb 
a gazdasági növekedés, jelentősen alacso-
nyabb a régióba érkező befektetések mér-
téke, kevesebb a tőkeerős, innovációra ké-
pes vállalkozás, minimális a térségen belüli 
FDI-áramlások szintje stb. A nyugati régiók 
előnye a nyugat-európai piac közelségé-
ből, a jobb megközelíthetőségből és né-
hány más tulajdonságból (pl. képzettségi 
szint) adódik.
A hátrány leküzdéséhez sokat kellene javí-
tani a keleti régiók megközelíthetőségén. 
Ez többek között új, modernebb utak épí-
tését, például autópályához kapcsolódó 
útvonalakat, a tengeri kikötők jobb kihasz-
nálását, versenyképesebb vasútvonalak 
építését jelenti. 
A Via Carpatia folyosó szegmenseinek bőví-
tésével lehetővé válna az autópálya-háló-
zat feljavítása egy észak–déli közlekedési 
tengellyel, amely összekötné a három érin-
tett V4-ország keleti részeit. Amennyiben 
a közlekedési hálózat további szegmensei 
megépülnének a balti államok és Romá-
nia felé, úgy számos más hátrányos helyze-
tű régió is bekapcsolódhatna a közlekedési 
hálózatba. Ez fellendítené versenyképessé-
güket és átértékelné perifériahelyzetüket, 
így e területek is az összeurópai gazdaság 
és társadalom szerves részeivé válhatná-
nak.
A külső megközelíthetőség kiemelt fon-
tosságú e leszakadó régiókban, melyek az 
euró pai piacok nagyobb távolsága miatt 
versenyképesség és vonzerő terén rosszab-
bul teljesítenek. A nyugati irányú autópá-
lya-hálózat bővítése javított helyzetükön, 
tehát az összekapcsoltság a gazdasági-tár-
sadalmi fejlődést is ösztönözheti. 
A közlekedési folyosó nyomvonala össze-
kötne több fővárost és regionális központot, 
illetve kapocs lehetne a közép- és északke-
let-európai régiók és a balti államok régiói 
között. A Via Carpatia segítségével a gazda-
sági és területi együttműködések is új irá-
nyokat vehetnek, új partnerségek is kiala-
kulhatnak a regionális szereplők között.
A folyosó megvalósulása kedvezően hatna 
a bizonyos fokú elszigeteltségtől szenvedő, 
a keleti határok mentén található tudásköz-
pontok hálózatosodására is. A fizikai össze-
köttetés lehetősége a jelenleg (tudás- és 
tőkeáramlás szempontjából) nyugat–keleti 
irányban tájolt mentális térképeket is meg-
újult koordinátarendszerbe helyezhetné.

 Dubniczky Miklós

– Hogyan erősíthető a Via Carpatia közleke-
dési folyosó révén az EU és nagy keleti part-
nereinek – Oroszország, Közel-Kelet, török-
ország, India, Kína (selyemút) – gazdasági 
összeköttetése?
– A Via Carpatia számunkra legfontosabb érdeme, hogy 
Lengyelország, Szlovákia és Magyarország keleti régióit 
összekötve Kelet-Közép-Európa belső gyorsforgalmi kap-
csolatait bővíti. Mivel színvonalas közúti elérést biztosít a 
tengeri kikötőkig, megvalósulása esetén gyorsabb és ki-
számíthatóbb áruáramlást tesz lehetővé tágabb dimenzi-
óban is. A folyosó ezzel elősegítheti a gazdasági együtt-
működések elmélyítését a távolabbi, keleti partnerekkel. 
– Hogyan járulhat hozzá a Via Carpatia fej-
lesztése az EU keleti perifériájának fejlődésé-
hez, illetve a szomszédos külső határsáv kon-
vergenciájához? Hogyan fokozhatja ez az új 
közlekedési és logisztikai tengely a gazdasá-
gi fejlődést az EU keleti határvonala mentén?
– A gyorsabb és tervezhetőbb közúti szállítás a térségbe 
települt feldolgozóipari cégek kapcsolatainak javításával 
és újabb, munkahelyteremtő beruházásokkal segítheti 
elő a gazdasági fejlődést az Eu keleti határvonala men-
tén. A hiányzó, jó minőségű észak–déli összeköttetés ki-
építésének kedvező hatásaiból nemcsak a közvetlenül 
érintett országok profitálhatnak, az a teljes eurázsiai tér-
ség hasznára lehet.
– Mi az oka annak, hogy bár a kezdeménye-
zők az elmúlt években számos lépést tettek 
a terv elismertetésére, a korridor fejlesztését 
egyelőre nem támogatja az Európai Unió?
– Az Európai unió 2013-ban fogadta el a transzeurópai 
közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós irány-
mutatásokról szóló tEN-t rendeletet. Ennek alapján a 
jogszabály és az uniós hálózat felülvizsgálatára 2023 
decemberéig kell sort keríteni. Jelenlegi álláspontjuk is-
meretében és a rendelet kiadását megelőző többéves 
intenzív előkészítés miatt sem várható, hogy az Európai 
Bizottság hajlandó lenne a rögzített kereteket új vonalak 
felvétele miatt e határidőnél jelentősen korábban meg-
nyitni. ráadásul Brüsszel a közlekedési folyosókat alap-
vetően multimodális korridorként képzeli el, miközben a 
Via Carpatia csak a közútra koncentrál.
– Mi hozhat áttörést a Via Carpatia kialakítá-
sában?
– A kivitelezés felgyorsításában komoly előrelépés vol-
na, ha Európa-szerte felerősödnének a hálózat felülvizs-
gálatát sürgető kezdeményezések, és a Via Carpatiában 
részt vevő országokon kívül mások is támogatnák ezt 

a folyosót vagy általában a tEN-t hálózat részleges új-
ragondolását.
– Elképzelhetőnek tartja, hogy brüsszeli ko-
héziós források nélkül is finanszírozható len-
ne ez a fajta infrastrukturális beruházás?
– Magyarországnak szerencsére ezen a problémán nem 
kell elgondolkodnia. A magyar kormány stratégiai törek-
vése, hogy a közlekedési infrastruktúra a gazdasági fo-
lyamatok hatékony kiszolgálásával a lehető legnagyobb 
mértékben fokozza a versenyképességet, segítse a mun-
kahelyteremtést. A következő évek egyik alapvető közle-
kedésfejlesztési feladata ezért a közúthálózat bővítése, 
hiányzó elemeinek pótlása. A kormány arra vállalkozott, 
hogy uniós és hazai források felhasználásával bekösse 
a gyorsforgalmi hálózatba a megyei jogú városokat, ki-
építse az autópályák, autóutak országhatárokig tartó 
szakaszait, magas színvonalú útkapcsolatokat létesítsen 
további kiemelt gazdasági térségekig. Debrecen és Mis-
kolc között már készen vagyunk, a megyeszékhelyektől 
Kassa és Nagyvárad irányába hiányzó sztrádaszakaszok 
pedig már épülnek, vagy kivitelezésük belátható időn 
belül megkezdődik. Így a Via Carpatia magyarországi 
szakasza a következő években az M30–M3–M35–M4 
útvonalon teljes hosszban kiépül. Bízunk benne, hogy 
hamarosan a szomszédos országok és valamennyi Via 
Carpatia-tagország is megtalálja a finanszírozási forrást 
a korridor megvalósításához.
– Mi kell ahhoz, hogy sikeres lehessen a Ma-
gyar Mérnöki Kamara és a V4-országok mér-
nökszervezeteinek e témában rendezendő 
októberi konferenciája?
– A folyosó jövőjéről szóló bármilyen közös gondolkodás 
eredményességének alapfeltétele, hogy lépjen ki a szűk, 
közlekedési-építési szakmai körből, és a témát társadal-
mi-gazdasági szempontból, az uniós politikákat is figye-
lembe véve járja körül.

2006-ban lengyel kezdeményezésre térségi összefogás jött létre 
az Európai Unió keleti határai mentén futó észak–déli közlekedési 
folyosó, a Via Carpatia kialakítása érdekében. Az elmúlt években 
a kezdeményezők számos lépést tettek a terv elismertetésére, 
mely a Balti-tenger (Klaipėda), illetve egyfelől a Fekete-tenger 
(Konstanca), másfelől az Égei-tenger (Szaloniki) összekötésén túl 
az unió keleti szomszédsági politikájának is gerince lenne. 

Mosóczi László, az NFM közlekedésért felelős helyettes 
államtitkára szerint akkor várható áttörés a Via Carpatia 
megvalósításában, ha Európa-szerte felerősödnek a TEN-T 
hálózat felülvizsgálatát sürgető kezdeményezések.

Keleti gerinc Kitörni  
a rögzített keretekből



14 15

2016. szeptember / mérnök újság

/  f ó k u s z  –  V i a C a r pat i a V i a  C a r pat i a  –  f ó k u s z  / 

the geostrategic and economic policy implications of the Via Carpatia Corridor

In addition, it would unquestionably play 
a role in the most underdeveloped regions 
narrowing the gap between themselves 
and more developed regions. The Europe-
an Union has not yet supported the plans 
for this corridor. The aim of this document 
is to outline the potential position and role 
of the corridor within the EU’s overall trans-
port networkfrom geostrategic and eco-
nomic policy viewpoints.

Global Level

The strategic importance of the region un-
der consideration lies in its geographic lo-
cation. On the eastern side it is bounded by 
the EU’s external border with Belarus and 
Ukraine, and it also serves as a link to the 
Black Sea region and Turkey. The travers-
ability of this eastern gateway region is 
of critical importance for the EU’s contacts 
with its more distant economic partners in 
terms of quality: routes in this region (in 
many cases without north–south connec-
tivity) provide linksin the direction of Russia 
and the “New Silk Road”. Thus the “Via Car-
patia space” can be considered as an east-
ern gateway zone of the European Union to-
wards Asian markets. 
If there is improvement in the infrastruc-
ture development situation in the region 
(which is now stagnant due to the Russian-
Ukrainian conflict), the specific qualities of 
the corridor could bring major advances 
in the fields of international logistics and 
transportation. Better transcontinental 
links are of crucial importance for the EU. 
The transport corridor could provide a di-

rect connection between theeastern hubs. 
This wouldenable better and geographical-
ly more balanced coordination of the move-
ment of goods and services along the EU’s 
eastern borders, which wouldincrease the 
value of the whole region.

European Level

The White Paper on transport outlines a vi-
sion for a transport system for the EU which 
is competitive and sustainable, contributes 
to economic development and utilises re-
sources efficiently. There are four main ob-
jectives for transport development: devel-
oping transport and supporting mobility, 
together with a 60% reduction in emissions 
(by 2050); the building of an efficient core 
network for multimodal intercity transport; 
the achievement of aninternationally level 
playing field for long-distance travel and 
intercontinental freight; and clean urban 
transport and commuting. The White Paper 
states that in terms of transport infrastruc-
ture there are still large divergences be-
tween the eastern and western regions of 
the EU, and it declares that infrastructure-
unification is a task for us all. 
Although the motorway network’s west-
ern connections are better developed, in 
other directions there is still a need for im-
provement. The lack of eastern, northern 
and southern links means that geographi-
cally the network is asymmetrical, and the 
regions’ transport communication is almost 
exclusively in a westward direction.
From this perspective, the Via Carpatia can 
contribute to better transcontinental con-
nectivity and the better expansion of the 
positive regional development effects of 

this – and thus it can contribute to regional 
development on the EU’s eastern periphery.
Secondly, sinceitbringsthe EU’s eastern pe-
riphery closer to the centre of the EU mar-
ket, from economic and spatial planning 
aspects it can provide greater access to the 
Eastern Partnershipzone adjacent to the EU 
border. Until now, being located on the bor-
der implied a peripheralcondition, which 
tended to be disadvantageous; such re-
gional cooperation, however, could reverse 
this situation.
In terms of its geographical position it is im-
portant to note that one of the Via Carpatia’s 
main characteristics is that if it is realised it 
will not only create a north–south trans-
port corridor, but could establish direct 
links between already existing sections of 
the TEN-T network. The corridor would link-
the east–west corridorto the North Sea and 
Baltic regions, and the Rhine–Danubecorri-
dor tothe Mediterranean region. If it the Via 
Carpatia becomes the main eastern corri-
dor, it couldfunction as an integrated trans-
port network element in a way similarto 
its western counterpart: the mainly north–
south Baltic–Adriatic route. The traffic flow 
and benefits of the Via Carpatia could also 
be greater.

Macro-regional Level

In many social and economic aspects, the 
region of the corridor is considered to be the 
periphery of the EU. The corridor is almost 
exclusively situated in the eastern part of 
the countries it runs through, which at pre-
sent is a drawback, as in recent decades the 
western regions of these countries have at-
tracted more investment. Compared with 

their western neighbours, these regions are 
struggling with more severe societal chal-
lenges, including: higher emigration trends 
(especially among younger and more edu-
cated groups in society); higher long-term 
unemployment; more problematic edu-
cation and training structures; lower eco-
nomic growth; significantly lower level-
sof investment entering the region; fewer 
well-capitalised enterprises capable of in-
novation; and minimal FDI flows in the re-
gion. The advantage of the western regions 
lies in their proximity to the Western Euro-
pean markets and in their better accessibil-
ity; some societal characteristics (e.g. edu-
cation levels) are also more advanced. 
In order to overcome this disadvantage, 
the accessibility of eastern regions should 
be significantly improved. Among other 
things, this means the construction of new, 
more modern roads, such as links to mo-
torways, the better use of seaport connec-
tions, and the development of competitive 
railway lines. 
The extension of sections of the Via Car-
patia corridor could improve the highway 
network with a north–south transport ax-
is connecting the eastern parts of the three 
V4 countries it runs through.If further sec-
tions of this transport network are built in 
the direction of the Baltic states and Ro-
mania, several other underdeveloped re-
gions couldbe connected to the transport 
network. This would increase their com-
petitiveness, alter the valueof their periph-
eral location and thus render them integral 
parts of the European economy and society 
as a whole.
The improvement of external accessibility 
is extremely importantfor these less-devel-
oped regions, which are less competitive 
and attractive due to their greater distance 
from European markets. The westward ex-
tension of the highway network has al-
ready reduced this disadvantage, therefore 
interconnectivity could stimulate socioeco-
nomic development.
The route of the corridor would link a num-
ber of capital cities and regional centres and 
would also connect the regions of Central 
and Northeast Europe with the Baltic States. 
In addition, the corridor would create new 
directions for economic and territorial co-
operation, and new partnerships between 
regional stakeholders couldemerge.
In the eastern border regionthe realisation 
of the corridor is also expected to have pos-
itive effects on the networking of some-
what isolated “knowledge centres”. The 
opportunity for better physical connectiv-
ity could shift the current coordinate sys-
tem (in knowledge and capital flows), from 
west–east to a new formation.

Following a Polish initiative, in 2006 regional-level cooperation 
was established along the eastern borders of the European 
Union in order to establish a north–south transport corridor: the 
“Via Carpatia”. In recent years several steps have been taken to 
gain recognition for the plan, which would not only connect the 
Baltic Sea (Klaipėda), the Black Sea (Constanţa) and the Aegean 
Sea (Thessaloniki), but would also function as a form of back-
bone for the EU’s eastern neighbourhood policy. 

Eastern Spinal Column
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Közlekedéspolitikai kérdések

A TEN-T hálózat felülvizsgálata – az Európa 
2020 stratégia céljainak figyelembevéte-
lével – 2011-ben kezdődött. A folyosókkal 
kapcsolatos fejlesztéspolitika új alapjait az 
Európai Parlament és a Tanács 1315/2013/
EU rendelete rögzítette. A jogszabály a 
TEN-T hálózatot törzshálózati és átfogó há-
lózati elemek kétrétegű struktúrájaként fo-
galmazza meg, melyben a személy- és áru-
szállítás terén az egyes hálózati elemek 
szerepe eltérő. A törzshálózat a fő csomó-
pontokat, a legfontosabb gazdasági térsé-
geket, fővárosokat köti össze, így a szállítás 
gerince az európai egységes piacon. A TEN-T 
törzshálózatra vezető átfogó úthálózat fő 
szerepe a törzshálózat rendszerbe szerve-
zése, a fő elemek közti kapcsolatok biztosí-
tása, és az elsődleges, valamint a másodla-
gos gazdasági és közlekedési csomópontok 
közti kapcsolatok biztosítása regionális és 
nemzeti szinten.
Az EU 2014 eleje óta érvényes új közlekedési 
infrastruktúra-politikája megháromszoroz-
za, 21 milliárd euróra növeli a 2014–2020-as 
időszakban a közlekedésnek nyújtott uniós 
finanszírozást, ugyanakkor a törzshálózatra 
összpontosítja a forrásokat. Az Európai Par-
lament és a Tanács1315/2013/EU rendele-
tében Connecting Europe Facility (CEF) né-
ven új finanszírozási eszközt hozott létre, 
mely a források felhasználását szabályozza 
a közlekedési, az energia- és telekommuni-
kációs szektorban a 2014–2020 időszakban. 
A fejlesztéspolitika céljai szerint a közleke-
dési törzshálózaton 2030-ra fel kell számol-
ni a szűk keresztmetszeteket, korszerűsíte-
ni kell az infrastruktúrát, és egyszerűsíteni 
kell a határt átszelő személy- és áruforgal-
mat az utasok és a vállalkozások számára 
szerte az EU-ban. A források fókuszálásá-
nak és hatékony felhasználásának érdeké-
ben a törzshálózaton kilenc fő közlekedési 

folyosót jelöltek ki, melyek összekapcsolják 
a tagállamokat, illetve az érdekelt feleket. 
A CEF ennek a folyosórendszernek a teljes 
körű kiépítésére koncentrálja a forrásait.

Kapcsolódás a TEN-T  
hálózathoz

A fentiek figyelembevételével kialakított 
transzeurópai folyosóhálózat több észak–
déli és kelet–nyugati eleme egy rácsos há-
lószerkezet vázát alkotja. Az EU térségének 
keleti szélén a fehérorosz és ukrán határ 
mentén hiányzik egy vertikális elem. Ezt a 
kapcsolatot hivatott pótolni a Via Carpatia 
korridor. A folyosó elemei az egyedül hi-
ányzó lengyelországi Suwałki és Byałistok 
közti szakasztól eltekintve a TEN-T hálózat 
részei. Túlnyomó többségükben az átfogó 
hálózati elemekhez tartoznak, illetve van 
néhány törzshálózati szakasz is. Az átfogó 
hálózati elemek jellemzően főúti kiépíté-
sűek, néhány törzshálózati szakasz pedig 
autópálya/autóút paraméterű. Az útvonal-
nak jelentős szerepe van a törzshálózati 
folyosók, fő európai útvonalak összeköté-
sében. A Via Carpatia a Via Baltica balti-ten-
geri kikötőktől induló vonalának folytatá-
saként halad tovább dél felé. A North Sea 
Baltic folyosó Litvániába tartó ágát Északon 
Suwałki térségében, az E30-as úton Breszt 
(Fehéroroszország) felé vezető ágát pedig 
délebbre Międzyrzec Podlaskinál kereszte-
zi. Szlovákiában egy szakaszon a Rajna–Du-
na-folyosó Kassától Ukrajna felé tartó ágá-
nak nyomvonalán halad. Magyarországon 
a Mediterrán folyosóval közösen vezet az 
M3-as autópályán a Miskolc és a Debrecen 
felé vezető (M30 és M35) autópályák kö-
zött. Aradtól a folyosó az Orient/East-Med 
folyosó nyomvonalához és a Rajna–Duna 
romániai ágaihoz csatlakozik. Az Orient/

East-Med az Adria és az Égei-tenger kikötői-
hez, a Rajna–Duna a fekete-tengeri kikötők-
höz vezet.

Intermodális kapcsolatok

A Via Carpatia nyomvonala tengeri kikö-
tők, nemzetközi forgalmat bonyolító vas-
úti csomópontok és regionális repülőterek 
közti kapcsolatokat is teremt. A tengeri ki-
kötők kapcsolatot adnak a balti-tengeri, az 
adriai és a kelet-mediterrán tengeri autó-
pályákhoz (Motorways of the Sea, MoS). Az 
útvonal észak–déli irányban metszi az EU és 
a keleti térség közti vasúti áruszállítási fo-
lyosók vonalát. Ezek közül a legfontosabb a 
lengyelországi Varsó–Małaszewicze vasút-
vonal, melyre Bresztnél a Távol-Kelet felől 
érkező áruforgalom belép az Európai Unió 
területére. A nyomvonal minden országban 
érint olyan repülőtereket, melyek a TEN-T 
törzs- vagy átfogó hálózat részei. Litvániá-
ban a kaunasi és a klaipėdai reptér, Lengyel-
országban a rzeszówi repülőtér, Szlovákiá-
ban a kassai, Magyarországon a debreceni 
reptér is az átfogó hálózat része. TEN-T re-
pülőtér található Nagyváradon, Temesvá-
ron, Szófiában és Szalonikiben.

Szűk keresztmetszetek

Az útvonal legjobban terhelt keresztmet-
szetei az erős belföldi forgalmat is veze-
tő szakaszokon találhatók. A forgalom az 
egyes szakaszokon 4000 és 20 000 jármű/
nap közti értéket vesz fel. A tehergépjármű-
forgalom nagysága 1000 és 5000 jármű/
nap. A litván határszakaszon, ahol a forga-
lom a Via Baltica útvonalát követi, napi 5000 
tehergépjármű halad, s hasonlóan magas 
a tehergépjárművek száma Szlová kiában 
Eperjes és Kassa között. A határátlépő sza-

kaszokon 2000 tehergépkocsi halad át na-
ponta. Litvániában nem találhatók jelentős 
szűk keresztmetszetek, ám a Via Baltica sza-
kaszainak 2×2 sávosra történő bővítése pri-
oritást élvez. Lengyelországban a főútvonal 
sok helyen belterületi szakaszon halad. Hi-
ányzik Lublin körgyűrűjének déli szakasza 
és Białystok teljes körgyűrűje. A Suwałki és 
a litván határ közti szakasz természetvé-
delmi területen halad keresztül, ami kivál-
totta a zöld szervezetek nemtetszését. Szűk 
keresztmetszet a Duklai-hágón történő át-
törés. Szlovákiában az Eperjes körüli elke-
rülő hiányzik, illetve a hegyi szakaszok itt 
is okozhatnak nehézségeket. Magyarorszá-
gon az M30-as Tornyosnémeti–Miskolc sza-
kaszának építése folyamatban van. Deb-
recenben hiányzik a délnyugati elkerülő, 
illetve a 42-es főút kiépítése. Romániában 
Nagyvárad elkerülőjének hiánya, a Vaska-
pu-szoros a fővonalon, a Vöröstorony-szo-
ros a kiegészítő hálózaton, Görögországban 
a határnál lévő hegyi szakaszok jelentenek 
szűk keresztmetszetet.

Fenntartható útvonal

Az útvonal tervezett, nemzetközi szállítási 
folyosó szerepének megfelelő kiépítése to-

vábbi fejlesztéseket igényel, amiket a for-
galmi igényekhez igazodva, fokozatosan 
és ütemezve kell elvégezni. A nehézgépjár-
művek növekvő száma miatt a belterü leti 
szakaszokat elkerülő utak építésével kell 
kiváltani, a forgalom fejlődésének megfe-
lelő keresztmetszettel. A teherforgalom 
magas aránya megköveteli kapaszkodósá-
vok kiépítését, illetve az irányonként két-
sávos kialakítást. A fejlesztések feltételezik 
az útüzemeltető szervezetei közti szoros 
együttműködést. 

További lépések

Az európai közlekedési hálózat fejleszté-
sére vonatkozó korábbi hasonló kezdemé-
nyezések (Via Baltica, SETA stb.) tapasztala-
tai alapján a Via Carpatia fejlesztése során a 
következő feladatokat kell megoldani. Fej-
lesztési megállapodást kell kötni az érin-
tett országoknak, mely rögzíti a közös célo-
kat, megalapozza a cselekvési programot, 
és biztosítja az erőforrásokat. A cselekvé-
si program végrehajtásának koordinálá-
sára létre kell hozni a folyosófejlesztési 
menedzsmentszervezetet a regionális és 
gazdaságfejlesztéssel foglalkozó, a közúti 
infrastruktúra-fejlesztésért és üzemelte-

tésért, illetőleg a politikai feladatok támo-
gatásáért felelős szervezetek bevonásával.
A teljes útvonal fejlesztésére átfogó, az 
EU fejlesztéseinél alkalmazott módszer-
tannak megfelelő megvalósíthatósági ta-
nulmányt kell készíteni, mely a feladat 
megvalósítását európai hálózati összefüg-
gésekben vizsgálja. A tanulmány vizsgálja 
a társadalmi-gazdasági folyamatokat, és 
becslést készít a jövőbeli szállítási és mo-
bilitási igényekre. Felméri és értékeli az inf-
rastruktúra helyzetét, műszaki színvonalát.  
A társadalmi-gazdasági jellemzők, a jövő-
beli mobilitási igények és a közlekedési há-
lózatok leképezésével számítógépes köz-
lekedési modellt és forgalmi előrebecslést 
készít. A forgalmi modell alapján meghatá-
rozza a jövőben szükséges kapacitás mér-
tékét és a versenyképességhez szükséges 
szolgáltatási színvonalat. Ennek alapján 
el lehet készíteni a lehetséges fejlesztési 
változatokat, melyek az érintett országok 
regionális fejlesztési politikájával össze-
hangoltan valósíthatják meg a szükséges 
fejlesztéseket. A változatok meghatározá-
sánál a korszerű szállítási folyosó fizikai és 
ITS-infrastruktúrájának fejlesztésére és az 
interoperábilis üzemeltetésre is figyelmet 
kell fordítani.

A transzeurópai folyosókkal szemben támasztott követelménye-
ket a TEN-T hálózat tervezése során határozta meg az Európai 
Tanács. Ennek értelmében az európai régiókat összekötő há-
lózatoknak – a műszaki, gazdaságossági és környezetvédelmi 
szempontok érvényesítése mellett – az egységes piac, a társa-
dalmi kohézió, a gazdasági növekedés és versenyképesség érde-
kében az EU-n belül és harmadik országok felé kell a mobilitási 
és szállítási igényeknek megfelelniük.

A hiányzó vertikális elem
– Mit várnak a részt vevő országok a Via 
Carpatia tranzitúttól?
– Ez az út az EU legkeletibb tagállamait, 
azon belül is a legkeletibb tartományokat 
köti majd egyszer össze. E térségek jel-
lemzően fejletlenek, aminek egyik oka a 
rossz infrastruktúra. Ha van is munkahely, 
a megközelítése nehézkes. Az észak–déli 
összeköttetés javításától azt várjuk, hogy 
autóipari beszállítók, logisztikai cégek te-
lepülnek majd ide, kihasználva a képzett 
munkaerő jelentette jó emberi adottsá-
gokat. Más régiók példáján látjuk, hogy a 
megtelepedő nagy cégek helyi kis- és kö-
zepes vállalkozásokat vonzanak beszállí-
tóként, melyek aztán újabb munkahelye-
ket teremtenek.  
– Magyarország keleti részén most is jelen-
tős a tranzitforgalom, és ha jól tudom, ha-
sonló a helyzet szlovákiában, Csehország-
ban és lengyelországban is. 
– Ez is egy ok, ami miatt fejlesztenünk kell 
a közúti összeköttetést. Eperjestől észak-

ra, Kelet-Lengyelország irányába haladva 
vannak szakaszok, ahol semmilyen gyors-
forgalmi úthálózat nincs, a forgalom 70-80 
km/óra sebességgel araszol át a Kárpáto-
kon. Ez a konkrét probléma mellett a po-
tenciális befektetőket is távol tartja tőlünk. 
– Hol tartanak a megvalósítással a szlovák 
szakaszon?
– Kassa megye területén jól állunk, remé-
nyeink szerint egy éven belül megkezdőd-
hetnek a kassai körgyűrű folytatásának 
munkálatai. Ha ez elkészül, akkor Hidas-
németitől – a magyar határtól – egészen 
Eperjesig autópályán lehet majd haladni. 
Nehezebb ügy az Eperjestől északra elhe-
lyezkedő szakasz. Itt több helyen kisajá-
títási problémák hátráltatják a tervezést. 
– A források rendelkezésre állnak?
– A Via Carpatia korridor nem része a 
transzeurópai közlekedési hálózatnak, a 
TEN-T-nek, ezért erre nem lehet uniós for-
rásokat szerezni. 2018-ig vizsgálják felül a 
hálózatot, és mindent megteszünk, hogy 

a részesévé váljunk. Ha ez megtörténik, 
akkor felgyorsulhatnak az építkezések. 
Addig viszont csak nemzeti források áll-
nak rendelkezésre. 
– túl a gazdasági érdekeken, milyen egyéb 
szempontokat felsorolva tudnak lobbizni?
– A migránsválság és a terrorizmus hatá-
sára felértékelődött a belföldi és hatá-
ron átnyúló regionális turizmus szerepe, a 
szakemberek szerint a minőségi úthálózat 
ugrásszerűen növelhetné a szomszédok-
ra kíváncsi látogatók számát. 
– Mikorra készül el a teljes korridor? 
– A tervek szerint 2050-re, de ez nyilván-
valóan elfogadhatatlan. A V4-ek a közel-
múltban hivatalosan is deklarálták: 
együtt lépnek fel a közlekedési folyosó 
mihamarabbi megvalósításáért. Kis lépé-
sekkel haladunk, a budapesti konferencia 
is jó alkalom, hogy minél több döntésho-
zónak és szakembernek felhívjuk a figyel-
mét, hogy a Via Carpatia létrejöttéből va-
lamennyien profitálhatunk. 

Orbán Máté Juliannával, a Via Carpatia EGTC 
(európai területi együttműködési csoportosulás) 
igazgatójával kassai irodájában beszélgettünk.

„Kis lépésekkel haladunk”
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transport policy questions

The review of the TEN-T network began in 
2011, by taking into account the objectives 
of the Europe 2020 strategy. The new foun-
dations of development policy related to 
corridors were established by the European 
Parliament and the Council in Regulation 
1315/2013 / EU. The regulation defines the 
core network and comprehensive network 
elements of the TEN-T network.
The core network connects the main nodes, 
the most important economic regions and 
capital cities, and so it forms the freight 
transport backbone in the European sin-
gle market. The main roles of the compre-
hensive road network leading into the TEN-
T core network are: channelling into the 
core network system; provision of links be-
tween the main elements; and provision of 
links between primary and secondary eco-
nomic and transport hubs at regional and 
national levels.
Since the beginning of 2014, the new trans-
port infrastructure policy of the European 
Union has tripled EU funding for transport in 
the 2014–2020 period to EUR 21 billion, but 
resources have been focused on the core 
network. The European Parliament and the 
Council’s Regulation 1315 / 2013 / EU – the 
“Connecting Europe Facility” (CEF) – has cre-
ated a new financing vehicle which regu-
lates the use of funding for the 2014–2020 
period in the transport, energy and tele-
communications sectors.

Intermodal links

The development policy objectives deter-
mine that throughout the EU by 2030 bot-
tlenecks in the core transport network 
should be eliminated, infrastructure should 
be modernised, and the cross-border move-
ment of people and freight should be sim-

plified for individuals and businesses. In or-
der to ensure the focusing and efficient use 
of funding, nine main transport corridors 
which link Member States and partners 
have been identified in the core network. 

The developed trans-European corridor 
network’s multiple north-south and east-
west components form a grid-like frame-
work. It can be seen that on the EU’s east-
ern edge, along the border with Ukraine 

and Belarus, a vertical element in the grid 
is missing. The Via Carpatia corridor is de-
signed to correct this deficiency.
Apart from a single missing section be-
tween Suwałki and Białystok in Poland, 
the elements of the corridor are part of the 
TEN-T network. The vast majority are ele-
ments of the comprehensive network, and 
there are also a few sections in the core net-
work. The elements in the comprehensive 
network are typically constructed as trunk 
roads, while some of the core network sec-
tions are of motorway specification.
The Via Carpatia will act as a southward 
continuation of the route of the Via Balti-
ca, which runs from the Baltic Sea ports. In 
the north it will cross the North Sea-Baltic 
Corridor branch extending into Lithuania in 
the vicinity of Suwałki, while further south 
it will cross the E30 road to Brest (Belarus) 
at Międzyrzec Podlaski. In Slovakia a section 
runs on the route of a branch of the Rhine-
Danube corridor running from Košice to-
wards Ukraine. In Hungary, together with 
the Mediterranean Corridor, it runs along 
the M3 motorway between the motorways 
leading to Miskolc and Debrecen (the M30 
and the M35). From Arad the corridor joins 
the route of the Orient-East Med Corridor 
and the Romanian branches of the Rhine-
Danube Corridor. The Orient-East Med Cor-
ridor leads to the ports on the Adriatic and 
the Aegean, and the Rhine-Danube Corridor 
leads to the ports on the Black Sea.
The route of the Via Carpatia also creates 
links between seaports, international rail 
transport hubs and regional airports. The 
seaports give access to the Baltic, Adriat-
ic and Eastern Mediterranean “Motorways 
of the Sea”. The corridor’s route is a north-
south intersection of the route of rail freight 
corridors between the EU and the east-
ern region. Of these the most important is 
the Warsaw-Małaszewicze railway line, on 

which freight from Brest, the Far East and 
China enters the European Union.

Traffic flow, bottlenecks

The route’s currently most congested bot-
tlenecks are located on sections which al-
so carry heavy local and domestic traffic. On 
certain sections traffic loads are between 
4,000 and 20,000 vehicles per day, and 
the level of heavy goods traffic is typically 
1,000 to 5,000 vehicles per day. About 5,000 
heavy goods vehicles a day use the Lithua-
nian border section, where traffic follows 
the Via Baltica route, and a similarly high 
level of heavy goods traffic uses the route 
between Prešov and Košice in Slovakia. Typ-
ically 2,000 heavy goods vehicles usthe sec-
tions crossing the border every day.
Satisfactory development of the route’s 
planned role as an international freight cor-

ridor will demand further improvements, 
however. These developments will need 
to be carried out gradually in stages, in-
fluenced by traffic demands. Due to the in-
creasing number of heavy goods vehicles, 
urban sections of the route will need to be 
relieved with bypass roads of adequate 
width for the increase in traffic. The high 
proportion of freight traffic will necessitate 
the construction of crawler lanes and dual 
carriageways. The developments assume 
close cooperation between road operators’ 
organisations in the countries concerned, 
with which development and operational 
tasks will be coordinated.

Further steps

Based on previous experience with similar 
initiatives for the development of the Euro-
pean transport network (Via Baltica, SETA, 
etc.), the following tasks must be addressed 
in the development of the Via Carpatia:
A development agreement must be con-
cluded between the countries concerned 
which sets out common objectives, estab-
lishes the action programme and provides 
the necessary resources. On the basis of the 
agreement, a corridor-development man-
agement organisation should be estab-
lished to coordinate implementation of the 
action programme, with the involvement 
of organisations dealing with regional and 
economic development, development and 
operation of road infrastructure and sup-
port for political tasks.
A feasibility study in line with methodolo-
gy used in EU developments must be pre-
pared for the entire route, which examines 
implementation of the task in the context 
of the European network. This comprehen-
sive feasibility study will examine current 
socio-economic developments and will es-
timate future freight and mobility needs. It 
will assess and evaluate in detail the cur-
rent infrastructure situation and the lev-
els of technical quality. It will create a com-
puter model of traffic and estimated traffic 
flow forecast by mapping socio-economic 
characteristics, future mobility needs and 
transport networks. Using the traffic mod-
el, it will determine the required future ca-
pacity level and the service quality needed 
for competitiveness. On this basis, possible 
development alternatives can be prepared 
which can implement the necessary devel-
opments in coordination with the regional 
development policies of the countries con-
cerned. In determining the alternatives, at-
tention must also be paid to the develop-
ment of the physical and ITS infrastructure 
of a modern freight corridor and to interop-
erable management.

In the course of planning the TEN-T network, the European 
Council laid down requirements for trans-European corridors. 
According to these, networks linking European regions have to 
satisfy the needs of mobility and freight transport within the EU 
and to third countries whilst taking into consideration techni-
cal, economic efficiency, environmental, single market, social 
cohesion, economic growth and competitiveness aspects.

The missing vertical element

Figure 1: tEN-t core network corridors

Figure 2: the network structure of corridors with the Via Carpatia axis

Figure 3: the Via Carpatia route
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A leendő korridor paraméterei

Az EU-tagországokat több, igen nagy for-
galmú és gazdaságilag magasan fejlett 
folyosó kapcsolja össze. Ezek közül ki-
emelkedik a Benelux–Franciaország–Spa-
nyolország–Magreb, valamint a Brenner-
hágón áthaladó német–olasz folyosó. Ezek 
a közlekedési folyosók lényegében teljes 
hosszukban mind a közúti, mind a vasúti 
közlekedési módot magukban foglalják, s e 
szállítási módokat gyakorta intermodális és 
logisztikai létesítmények kapcsolják össze, 
még hatékonyabbá téve a multimodális 
együttműködést. Ahol arra lehetőség van, 
pontszerűen (repülőtér, kikötő) vagy a vízi 
utak bekapcsolásával vonalhálózati jelleg-
gel még sokrétűbbé és hatékonyabbá teszik 
a folyosók működését. A korridorok termé-
szetes jellemzője, hogy a nagy távolságú, 
nemzetközi forgalom lebonyolításán túl-
menően közúton és a vasúton a középtávú 
belföldi forgalmat is lebonyolítják. 
A fentiekből következően a Via Carpatia 
közlekedési folyosónak hálózati szempont-
ból az alábbi fő célokat kell kitűznie a haté-
kony működés érdekében:
•   Az autópálya tárja fel és kapcsolja be az 

érintett régiók, városok, gazdasági sze-
replők lehetőleg mindegyikét a gazda-
ságba és a társadalmi, idegenforgalmi 
stb. tevékenységhalmazba az egyéb fő 
és fontosabb mellékúthálózati elemek 
segítségével.

•   A folyosóban vagy annak közelében ha-
ladó, párhuzamos vasúthálózati ele-
mekkel, az intermodális kapcsolódá-
si pontokkal és egyéb, alacsonyabb 
rendű csomópontokkal biztosítandó a 
multimodális együttműködés. Ennek ér-
telmében a Via Carpatia folyosó megva-
lósításának kezdetétől fogva az autópá-
lya és kapcsolódó közúthálózata mellett 

a folyosóban jelenleg is meglévő, gaz-
daságosan fejleszthető vasútvonalak és 
kapcsolódó vasúthálózati elemek segít-
hetik a folyosó szerepének, terület- és 
gazdaságfejlesztő hatásainak erősödé-
sét. Az ukrajnai és fehéroroszországi vas-
úti kapcsolódásoknál jelentős nehézsé-
get okoz a többi érintett országétól eltérő 
nyomtáv. A két vasúti norma találkozá-
sához záhonyi vagy breszti típusú átra-
kókörzetek kiépítése válik szükségessé.  
A folyosó alapvetően tangenciális és 
tranzitjellegén túlmenően jelentős gyűj-
tő- és elosztószereppel is bír. Ennek értel-
mében az oldalágak, valamint a modális 
és intermodális csomópontok fejleszté-
se is egyenrangú feladat a folyosó köz-
lekedési infrastruktúrájának fejlesztése 
mellett. Ha pontszerűen kikötők, illetve 
repülőterek kapcsolata is biztosítható, 
akkor törekedni kell e kapcsolatok meg-
valósítására.

•   Külön törekedni szükséges a belföldi és 
nemzetközi szolgáltatásokat biztosító 
logisztikai létesítmények megvalósítá-
sának elősegítésére és együttműködő 
hálózattá történő fejleszthetőségére.

•   A közlekedési és egyben gazdasági folyo-
sók versenyképessége érdekében csak 
a legfelső műszaki színvonalon, szerve-
zésben és együttműködésben van esély 
a folyosó menti települések, gazdasági 
szereplők hatékony és eredményes mű-
ködésére.

E helyt csak néhány fontosnak gondolt ele-
met emelünk ki, olyanokat, amelyek akár 
újdonságszámba is mehetnek.
Főként a földrésznyi méretű országokban 
(Ausztrália, Egyesült Államok) alkalmaz-
nak közúti vonatokat, amikor egy kiemel-
kedően nagy teljesítményű, erőgépjelle-

gű vontató tehergépkocsi 3-6 óriás méretű 
pótkocsit vontat általában nagy mennyisé-
gű tömegáru szállítása céljából. Európában 
– elsősorban szélességi és ívsugár-korlá-
tozások miatt – nem jellemző ez a szállítá-
si forma. A jövőben nem zárható ki ennek a 
lényegében új közúti szállítási formának a 
megjelenése. Ehhez azonban számos mé-
retbeli és terhelhetőségi előírást kell újra-
gondolni, és meg kell vizsgálni az alkalma-
zás gazdaságosságát, környezetvédelmi és 
közlekedésbiztonsági vonatkozásait. Külön 
problémát és tetemes költségeket okozna a 
már megépült folyosószakaszok átalakítási 
szükséglete a közúti vonatok közlekedteté-
se érdekében. A közúti vonatok alkalmazá-
sának jelentős előnye ugyanakkor, hogy lé-
nyegében – helyettesítve a vasúti szállítást 
– nem kell hozzá külön vasúti infrastruktú-
ra, pályaudvar, villamosítás, a pályát üze-
meltető, kiegészítő személyzet. Mindez 
megoldható a közúti pálya használatával, 
természetesen a teherbíráshoz, ívsugarak-
hoz stb. hozzáigazítva. A Via Carpatia közúti 
folyosó jelentős része nehéz, hegyvidéki 
terepen halad (Beszkidek, Zemplén, Kárpá-
tok), itt a terepadottságok miatt különösen 
alapos elemzések szükségesek e szállítási 
forma célszerűségéről.
A robbanómotorokat a belátható 10-15 év-
ben minden bizonnyal egyre inkább helyet-
tesítik majd az elektromos meghajtású gép-
járművek. A Via Carpatia teljes megépülése 
legkorábban erre az időtávlatra várható, 
bár jelentősebb hosszúságú szakaszai már 
készen vannak, illetve folyamatosan épül-
nek. Az elektromos hajtás elterjedésével a 
Via Carpatia-projektnek is számolnia kell, 
ezért minden töltőállomáson lehetővé kell 
tenni az e-töltést. Azt sem lehet kizárni, 
hogy a távolabbi jövőben az akkumulátor-

cserék válnak elterjedtté, ezért a pihenőhe-
lyeken, töltőállomásokon ennek a művelet-
nek is ki kell építeni az infrastruktúráját.
A Benelux államokban széles körben el-
terjedt a gyorsforgalmi utak kivilágítása. 
Ennek jótékony hatásai sokrétűek. A Via 
Carpatia-projekt esetében biztosítani kell a 
kiemelt létesítmények, a balesetveszélyes, 
nagy forgalmú szakaszok későbbi kivilágít-
hatóságát. A közlekedési csomópontokra 
(le- és felhajtókra) rászervezett áruházak, 
éttermek, szállodák, üzletek megjelené-
sére, szervezett kiépítésére irányuló igény-
re egyre fokozottabban lehet számítani. Ez 
jelentős mennyiségben gerjeszt új forgal-
mat, ami – a távolsági forgalmat is tekintve 
– jelentősen különböző közlekedési szoká-
sokkal jár. Ennek szabályozása, jelzésrend-
szere, kiépítési paramétereinek egységesí-
tése és az igények szerinti differenciálása 
kiemelt feladat.
Az intelligens közlekedési rendszerek ma-
gas fokú alkalmazása elkerülhetetlen a 
hatékony, eredményes és biztonságos há-
lózati és létesítményi működtetéshez.  
A fejlett országok autópályáin egyre több, a 
közlekedők számára fontos információ jele-
nik meg:

Felújítási, útüzemeltetési és más fenntar-
tási és esetleges haváriaeseményekkel 
kapcsolatos információk kijelzése torló-
dásokkal, alternatív útvonalak ajánlása a 
torlódásos szakaszok elkerülésére. Par-
kolóhelyek, pihenőhelyek, töltőállomá-
sok, kereskedelmi létesítmények (távol-
sági) előrejelzése, aktuális és előre jelzett 
foglaltsága, az ott működő szolgáltatások 
aktuális állapota és a kiemelt célpontok-
hoz való várható eljutási idők előrejelzése.
Ezekhez kapcsolódóan a just in time szállí-
tási rendszer kiterjedt alkalmazása jelen-
tős idő- és termelési költségtől mentesíti 
a gyártókat és akár a logisztikai központo-
kat. Ez a rendszer nagyban támaszkodik az 
intelligens közlekedési rendszerek eszkö-
zeire és eljárásaira. Megjelennek az időjá-
rási információk, a kapcsolódó közlekedési 
módok menetrendi információi és a behaj-
tási, lehajtási korlátozások.
Miután az autópálya és a vele egy folyosó-
ban futó vasútvonal(ak) számos országon 
haladnak keresztül a legkülönbözőbb köz-
lekedési szokásokat mutató gépkocsiveze-
tőkkel, ezért a közlekedésbiztonság és az 
információátadás szempontjából lehető-
leg minél szélesebb körben és minél inkább 
alkalmas eszközökkel kell elérni az egysé-

ges értelmezést és a lehető legmagasabb 
fokú közlekedésbiztonságot. Ehhez a tag-
országok részéről egységesen értelmezhe-
tő jelzésrendszer alkalmazására van szük-
ség. Ugyancsak kiemelt fontosságú, hogy az 
azonos kiépítettségi helyzeteket, az azonos 
vagy egymáshoz megjelenésében, kapaci-
tásában, felépítésében stb. közel álló ob-
jektumokat minden tagország azonos mér-
cével mérje, jellemezze és jelezze.
Kiemelt fontosságú a differenciált sebes-
ségszabályozás. Az alapvetően alkalma-
zott kiépítési (tervezési) sebességet egysé-
ges szemlélet alapján kell elfogadni.
Bár a Via Carpatia-tagországok kivétel nél-
kül tagjai az uniónak, többen közülük még 
nem tagjai a schengeni övezetnek. Ezen túl-
menően a tagországokba számos olyan or-
szágból van az autópályán keresztüli belé-
pési lehetőség, amely feltehetőleg csak a 
távolabbi jövőben lehet tagja az uniónak és 
a schengeni övezetnek (Fehéroroszország, 
Törökország, Ukrajna). Ezért az üzemeltetés 
során lehetőséget kell teremteni a schen-
geni tagországok egymás közti akadály-
mentes közlekedésére, valamint az egyéb 
EU-országok és a tagsági státusszal nem 
rendelkező államok egymás közti gyors, de 
hatékony ellenőrzésére.

Az Európai Unió keleti tagországainak észak–déli irányú gyorsfor-
galmi összeköttetését biztosítja majd a Via Carpatia közlekedési 
folyosó. E tagoszágok jelentős részét már a hetvenes években kez-
deményezett transzeurópai autópálya (TEM) is összeköti, de az 
döntően e területek nyugati régióit tárja fel, déli szakaszai pedig 
inkább az Adria felé orientálódnak.

E-töltők, közúti vonatok, 
intelligens rendszerek

– Kinek az ötlete volt a Via Carpatia?
– A kezdeményezés Lengyelországból in-
dult 2006-ban. Litvánia, Lengyelország, 
Szlovákia és Magyarország aláírt egy kö-
zös nyilatkozatot, mely szerint a transz-
európai közlekedési hálózatot ki kell 
bővíteni a Via Carpatiával. 2010-ben Ro-
mánia, Bulgária és Görögország is csat-
lakozott a kezdeményezéshez. 2010. 
október 22-én a hét ország közlekedési 
minisztere aláírt egy nyilatkozatot, mely-
ben rögzítik, hogy mindent megtesznek a 
teljes folyosó megvalósításáért. 
– Hogy áll a megvalósítás?
– Mivel a folyosó nem része az alap TEN-T 
hálózatnak, az eredeti tervek szerint csak 
2050-re készülhetne el a Via Carpatia, 
ami gazdasági és geopolitikai szempont-
ból is az örökkévalóság távlatába vész. 
Görögország, Bulgária, illetve Románia 
egyéni kezdeményezéssel sikeresen lob-
bizott Brüsszelben azért, hogy az út ná-
luk futó szakaszainak egy részét vegyék 

fel az alap TEN-T útvonalak közé. A gya-
korlatban ez azt jelenti, hogy az Európai 
Bizottság az útvonal egyes részeit prio-
ritásként kezeli, s garantálja az EU-forrá-
sokat annak érdekében, hogy 2030-ra el-
készüljenek e szakaszok. De ez nem elég: 
a korridor egésze váljon kiemelt európai 
projektté, s valósuljon is meg 2030-ig! 
– túl az említett problémákon, mi a legne-
hezebb a megvalósításában?
– A Via Carpatia határokon átnyúló pro-
jekt, mely ahhoz szükséges, hogy a hét 
tagállam jobban integrálódjon az EU gaz-

daságába. A legnagyobb nehézség ter-
mészetesen a finanszírozás. Szerencsés 
lenne, ha valamennyi szakaszhoz kerül-
ne olyan hozzárendelt forrás, mint a CEF. 
– Mi akadályozza a gyorsabb fejlesztési 
ütemet?
– A közös nevező megvan, de ez csak ak-
kor működik, ha valamennyi tagállam 
prioritásként képviseli a projektet Brüsz-
szelben. Égető szükség van arra, hogy a 
közúti infrastruktúra-hálózat kiépüljön 
az EU keleti határa mentén. Már maga az 
út építése is jó hatással lenne a gazda-
sági növekedésre, és az unió egészének 
biztonságát növelné. Gondoljon csak az 
ukrajnai fegyveres konfliktusra. A Bizott-
ságnak meg kell értenie: a Via Carpatia 
nem nélkülözheti a megfelelő költség-
vetési tételeket, s elengedhetetlen, hogy 
integrálódjon a TEN-T hálózatba. Dinami-
kusan változó geopolitikai valóságban 
élünk, s ennek tükröződnie kell az EU köz-
lekedéspolitikájában.

Az EU keleti bővítése óta viszonylag hosszú idő telt el, de a keleti végeken még mindig sok a 
tennivaló az infrastruktúra terén. Az akadályokról és lehetőségekről Tomasz Poręba európai 
parlamenti képviselővel, a Via Carpatia projekt jelentéstevőjével beszélgettünk.

Az örökkévalóság távlata
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EU member states are linked by a number of 
high-capacity and economically highly de-
veloped corridors. Chief among these are 
the Benelux-France-Spain-Maghreb corri-
dor, and the Germany-Italy corridor which 
runs through the Brenner Pass. Essential-
ly these corridors integrate road and rail 
transport along their full length, and in-
termodal and logistics facilities often link 
these freight modes, making multimodal 
synergy even more effi  cient. Where possi-
ble, connection at points (airports, ports) or 
waterway routes with a network approach 
will make operation of the corridors even 
more diversifi ed and effi  cient. A natural fea-
ture of the corridors is that most long-dis-
tance international traffi  c is by road, while 
intermediate-distance transport domestic 
traffi  c also goes by rail.
The following is a summary of the main 
management, commissioning, business 
and other issues related to the prospective 
highway corridor and certain parts of the 
associated road network.

Networking and 
synergy aspects

In consequence of the above, the following In consequence of the above, the following 
main objectives should be aimed for, in the 

interest of effi  cient network operation of 
the Via Carpatia transport corridor:
 •   With the support of other major and im-

portant secondary road network ele-
ments, the highway should as far as pos-
sible give all regions, cities and economic 
stakeholders access to the economy and 
social, tourism and other categories of 
activity.

•   Multimodal  synergy will  be ensured on 
the corridor by rail network elements 
running nearby in parallel with it, by in-
termodal interchanges and by other sec-
ondary hubs. Accordingly, from the be-
ginning of the Via Carpatia corridor’s 
realisation, the existing railway lines 
and associated rail network elements 
which can already be cost-eff ectively de-
veloped � in addition to the motorway 
and its related road network � can as-
sist in strengthening the corridor�s role 
and its regional and economic develop-
ment impacts. The diff erent track gauge 
on the Ukrainian and Belarusian rail net-
works causes a major diffi  culty in linking 
to the other countries� systems. Where 
the breaks-of-gauge occur, the construc-
tion of transhipment areas of the type 
used at Záhony or Brest will be needed. used at Záhony or Brest will be needed. 
In addition to the corridor�s essentially 

tangential and transit character, it also 
has an important collection and distribu-
tion role. Accordingly, the development 
of side branches, modal and intermodal 
hubs is equally as important as the devel-
opment of the corridor�s transport infra-
structure. If links to port nodes or airports 
can be ensured, then formation of these 
connections must be pursued.

•   Separately it is necessary to strive for pro-
motion of the implementation of logistics 
facilities providing domestic and interna-
tional services and their capacity to be 
developed into a co-operative network.

•   In the interest of the competitiveness of 
these transport and economic corridors, 
only by aiming for the highest technical 
quality, organisation and cooperation 
will there be a chance for the effi  cient 
and eff ective operation of settlements 
and economic players along the corridor.

Some key technical 
parameters

Here we highlight just a few elements 
which are considered important and could which are considered important and could 
be seen as innovative.
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Aspects of the creation of the prospective corridor 
Road trains

Road trains are mainly used in continent-
sized countries (Australia, the USA). In a 
road train an extremely powerful trac-
tor unit pulls between three and six giant 
trailers, typically transporting large quan-
tities of bulk material. This form of trans-
port is not common in Europe, mainly due 
to restrictions on road width and curve ra-
dius. The future emergence of this essen-
tially new form of road transport cannot be 
ruled out. For this, however, it will be nec-
essary to rethink many size and load capac-
ity regulations and to examine economic, 
environmental and safety aspects. Conver-
sion of existing sections of corridor for use 
by road trains would be a separate problem 
and would entail very considerable costs.
The use of road trains would be a signifi cant 
advantage, however, in that in essence – 
substituting for rail transport – there would 
be no need for separate rail infrastructure, 
stations, electrifi cation, track operators or 
auxiliary personnel. All this could be avoid-
ed by using roads – which would, of course, 
be adapted to the required loadings, curve 
radius, etc. A signifi cant part of the Via Car-
patia road corridor route crosses diffi  cult, 
mountainous areas (the Beskids, Zemplén, 
the Carpatians), and here the nature of the 
terrain would demand particularly thor-
ough analysis for this form of transport.

Electric vehicle 
charging stations

It is certainly foreseeable that in the com-
ing ten to fi fteen years vehicles with inter-
nal combustion engines will be increasing-
ly replaced by electric-powered vehicles. 
The earliest possible completion of the 
Via Carpatia is expected within this time-
frame, although important longer sections 
are already constructed, or in the process 
of construction. The Via Carpatia project 
must therefore take account of the spread 
of electric vehicles, and so every fi lling sta-
tion must also off er charging facilities. It is 
also possible that, in the longer term, bat-
tery exchange will become widespread, so 
this possibility should be catered for in the 
infrastructure of rest areas, service and fi ll-
ing stations.

The lighting of motorways 
and associated facilities

In the Benelux countries there is wide-
spread use of lighting on motorways, which 
has a number of benefi cial eff ects. The pos-
sibility for installing lighting at a later date 

must be provided at important facilities, 
accident black spots and heavily-used sec-
tions of the Via Carpatia project.

Hotels and complex commer-
cial services on the route

It is to be expected that there will be ev-
er greater demand for the establishment 
and organised development of retail out-
lets, restaurants, hotels and businesses at 
transport nodes (access roads). These will 
generate a signifi cant amount of new traf-
fi c which, together with long-distance traf-
fi c, will create signifi cantly diff erent traffi  c 
patterns. In this regard, regulation, signage 
and signalling, unifi cation of development 
parameters and diff erentiation according to 
specifi c needs will be priority tasks.

Intelligent transport sys-
tems, telecommunications 
and information systems

The intensive use of intelligent transport 
systems is essential for the effi  cient, eff ec-
tive and safe operation of the network and 
its facilities. An increasing amount of im-
portant information for road users is dis-
played on the motorways of developed 
countries. The following is a selective list:

•   In  order  to  avoid  congestion  and  con-
gested sections and to suggest alterna-
tive routes, the display of information re-
lated to highway and other maintenance, 
construction, road management and ac-
cidents

•   Long-range  forecasts,  current  and  pro-
jected occupancy, and current status of 
parking areas, rest areas, fi lling stations 
and commercial facilities

•   Forecasts of predicted travel times to key 
destinations

•   In connection with the above, the exten-
sive use of a just-in-time delivery system 
would off er manufacturers and logistics 
centres very signifi cant savings in time 
and production costs. This system relies 
heavily on the means and methods of in-
telligent transport systems.

•   Weather information
•   Timetable  information  related  to  trans-

port modes on the approaches to multi-
modal hubs 

•   Entry and exit restrictions

Traffi c safety

The motorway and the railway line(s) run-
ning with it in the same corridor originate 

and pass through a very wide variety of 
countries with a very wide variety of driv-
ing customs. Therefore the widest possible 
use of the most appropriate traffi  c safety 
and information transfer methods is neces-
sary to ensure uniformly eff ective commu-
nication and the highest possible degree of 
safety. This means that member countries 
should use a signage and signalling system 
which is universally comprehensible. It is al-
so of the utmost importance that all coun-
tries use the same standards in assessing, 
distinguishing and highlighting situations 
of identical nature and structures which are 
identical or similar in appearance, capacity, 
structure, etc.

Speed limits

A key priority is diff erential speed limits. The 
fundamental development (design) speed 
should be accepted uniformly, as should the 
causes of any variations from it, and speed 
limits varying from the standard which are 
applicable in those situations.

Border controls

Although the member countries of the Via 
Carpatia are, without exception, EU Mem-
ber States, some of them are not yet mem-
bers of the Schengen Area. In addition to 
this, member countries can be entered by 
motorway from countries which presuma-
bly will not become members of the EU or 
the Schengen Area in the foreseeable future 
(Belarus, Turkey, Ukraine). Therefore, when 
operating the corridor, there should be the 
opportunity for unobstructed travel be-
tween Schengen Member States, and rapid 
but eff ective control of travel from other EU 
and non-EU countries.

Active safety measures

In addition to vehicle inspections and speed 
checks, a key role in road safety is played by 
so-called “active” safety systems. Among 
these, increasingly eff ective collision avoid-
ance systems are of great importance. Many 
confl ict situations and accidents can be 
traced back to increases in traffi  c fl ows, the 
diverse composition of traffi  c, and signifi -
cant diff erences in speed and driving cus-
toms. The severity of such collisions, and ac-
cidents in which vehicles crash off  the road, 
can be mitigated by the use of increasingly 
eff ective avoidance systems. The develop-
ment and deployment of interactive driver 
drowsiness detection systems are particu-
larly worth mentioning.

The Via Carpatia transport corrid or will provide the European 
Union’s Eastern Member States with a high-speed north-south 
link. A signifi cant number of these Member States are already 
connected by the Trans-European Motorway (TEM), which was 
initiated in the nineteen-seventies; this mostly runs through 
the western parts of the relevant countries, however, and its 
southern sections are more oriented towards the Adriatic.

The parameters of a corridor 


